Påskehøytiden - La Semana Santa
De fleste gleder seg hvert år til påske. Det er noe med denne brytningen mellom
vinteren og våren. Lyset blir sterkere, spirene til nytt liv presser seg fram. Alt dette
som skjer i naturen handler også påsken om: Livskreftene som er sterkere enn
dødskreftene.
Hva er viktigst, jul eller påske?
Teologene mener at de er like viktige. Med Jesu fødsel i julen kommer Gud til oss og
lever et liv på våre vilkår. Julens budskap er lett og deilig. Det er fødsel og dermed liv
og håp om noe som vi alle kan være med på. Men uten påsken ville Jesus bare ha
vært et menneske som vi. Så i påsken viser han sin guddommelighet.
Påsken er mer vanskelig å forholde seg til. Den tar fatt i ubehagelige emner som
sviket, smerten, ensomheten, døden og sorgen. Vi kan alle finne vår plass i påskens
fortelling. Hvem har lyst til å bli minnet om at jeg har vært en Judas som forrådte,
eller en Peter som sviktet?
Påsken danner også bilder og håp om alt det vi ikke vet noe om: Døden, overgangen
og det evige liv.
Påsken krever mye mer av oss enn julen gjør. Mens julen glir ned som isen i
kremmerhuset, setter påskebudskapet større krav til hode og hjerte.
Et sekularisert samfunn
Nå for tiden er det sikkert mange som har glemt hvorfor vi feirer påske. Mange ser
fram til en ekstra ferie på hytta med en spennende ”krim” i solveggen. Det er sikkert
slik med mange spanjoler også, som tar en ekstra ferie. Sverige har avskaffet
skjærtorsdag som helligdag, mens nordmennene har beholdt den som en ekstra
fridag.
I Norge kan vi se og motta den religiøse påskefesten gjennon liturgien i kirken, men
ikke i større grad utenfor kirkerommet, i gatene.
Katolsk påske i Torrevieja
Imidlertid er det å oppleve påsken i Torrevieja som å komme til en annen verden.
Påsken starter allerede Palmesøndag. Så følger Lunes, Martes, Miércoles santo,
Jueves santo, Viernes santo, Sábado santo (Sábado de Gloria) og Domingo de
Resurrecciόn (Jesu oppstandelse). Alle disse dagene er det høytidelige opptog eller
prosesjoner, der vi dag for dag kan se evangeliet konkretisert gjennom bilder og
skulpturer som fremstiller hele historien fra Jesu siste måltid med disiplene til
korsfestelsen.
Skulpturene er satt opp på vakre dekorerte pasos som kan veie mer enn 1500 kilo og
bæres av 100 personer, kvinner og menn. Det er de såkalte brødreforeningene eller

”cofradias” som er ansvarlig for dette. Øverst står paraplyorganisasjone Junta Mayor
de Cofradias de la Semana Santa de Torrevieja.
Noen av deltakerne bærer folkedrakter, andre sorte klær eller sørgeklær. Mange går
med fargerike kapper. Men hvorfor har de spisse hatter og masker som ligner på Ku
Klux Clan? De kalles nazarenos og symboliserer de personer som fanget Jesus og
vil derfor skjule sitt ansikt og sin skam .
Kanskje den mest stemningsfulle prosesjonen er den som finner sted natt til
langfredag: SOLEMNE PROCESIÓN DEL SILENCIO. Vanligvis beveger pasosene
seg med nøyaktige og presise bevegelser, akkompagnert av musikkorps og trommer.
Denne beveger seg i mørke og i fullstendig stillhet.
Påskeukens ritualer er med på å skape et meget spesielt miljø med sin intense
dramaturgi, som kan vekke sterke følelser hos mange. Vi kommer i en stemningsfull
”rus” som katolikker kanskje vil se på som løsrevet fra sin sammenheng, fordi vi ikke
deltar i den katolske kirkes fellesskap i et forpliktende forhold. For mange av oss et
spektakulært innslag i hverdagen. Men kanskje vil nok noen føle den åndelige
kraften i katolisismen, de fascineres av katolsk kultur. Ikke minst av de praktfulle
kirkene som er åpne.
Så er vi kommet fram til den store dagen i spansk påske: El Domingo de
Resurrecciόn (oppstandelsen). Med dette er ringen sluttet. Julehøytiden og påsken
hører sammen: Julen forteller om Gud som fødes på jorden og kommer nær
menneskene. Påsken handler om det mest sentrale i kristendommen. Døden
overvinnes. Jesus kommer tilbake og gir nytt liv og mot til å leve.
På denne dagen reiser mange spanjoler ut på landet eller til sjøen. Det viktige er å
være glad fordi Jesus lever. Og som alltid, spanjolene gjør det med iver og glød.
Vi ønsker alle en riktig god påske.
Sven Karlsen
Hvis du er interessert i å studere skulpturer, bandere og pasos, kan vi anbefale deg
å besøke Museo de Semana Santa (Påskemuseet), Calle Formentera. ( Like ved
Restaurante FU på Avenida Baleares.) NB: Stengt i påsken.

