
Prestens penn

Påskebudskapet utfordrer oss!
                               
På ei oppslagstavle utenfor et menighetshus i hovedstaden vår, var det hengt 
opp en plakat med følgende overskrift: ”Jesus Kristus – utgått på dato 2000 år 
etter? - En samtale på tvers av livssyn om Jesu persons betydning og relevans 
i dag.”  Jeg tenkte, da jeg så denne plakaten, at jeg håper at de som skal si noe 
der, og ikke minst de som skal lytte, får med seg at Jesus Kristus har det mest 
frigjørende budskap som noe menneske kan få del i. Ikke bare for 2000 år 
siden, men også i dag, hjelper Jesus de som henvender seg til ham. Navnet 
Jesus, har betydd mer for menneskeheten enn all andre navn til sammen. Presi-
denter og konger, stasmenn og politikere, strålende kunstnere og store begav-
elser, blekner i lyset fra Jesu navn.  Den franske filosofen Blaise Pascal  ( 1623 
– 1662  ) sa det slik: ”Det er godt å bli trett og oppgitt av å lete etter sannheten. 
Så strekker man til slutt armene mot ham som kan fri oss.”

Vi skal snart feire Påske. Den høytiden minner oss om at vi er gitt en Frelser, 
som elsker oss så høyt, at han var villig til å bære lidelser, plager og pinsler for 
vår skyld. Påskehøytiden utfordrer oss til å grunne på korsets nødvendighet og 
til å takke for oppstandelsens gave. 

William Barclay, var en skotsk forfatter, radio og TV-programleder, prest i 
”Church og Scotland”, og professor i teologi ved University og Glasgow. Fra 
ham er det bevart en 1. Påskedagsbønn, som det er verd å stanse ved også i vårt 
møte med den hellige høytiden. Deler av denne bønnen lyder:
”Herre, Jesus Kristus, tilgi oss hver gang vi holdt på å glemme at du var levende 
til stede blant oss.
Tilgi oss, hver gang vi ikke klarte en oppgave fordi vi ikke bad deg om hjelp.
Tilgi oss, hver gang vi var redde, fordi vi trodde vi var alene i mørket.
Tilgi oss, hver gang vi glemte at du har overvunnet døden.
La oss igjen få høre deg si: ”Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” 
- og la dette løfte fra deg bli en kilde til styrke og mot. Det ber vi om for din kjær-
lighets skyld.”

Påskebudskapet er ikke utgått på dato, men berører og beriker våre 
hverdager på jorden! Ønsker deg og dine en velsignet og god Påskehøy-
tid!
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