2. Påskedag, 05 IV 21
Kristus er oppstanden. Halleluja! Han er sannelig oppstanden. Halleluja!
Det er andre påskedag i påskeoktaven. Vi feirer oppstandelsen av vår Herre som
høytid fordi all skapningen ventet på denne påskenatten fra begynnelsen av
menneskehetens historie. Denne natten splitter ikke bare natten fra dagen, eller
mørke fra lys, men døden fra livet, og også fra livet og evig liv. Dette er dagen
som Herren har gjort, en dag til fryd og glede.
Apostelen Peter, en fisker som aldri gikk på skolen, sa i dagens første lesning,
«Menn av Israel! Lytt til mine ord! Jesus Nasoreeren, denne mann som Gud selv
utpekte for dere gjennom mektige gjerninger, under og jærtegn – ja, dere vet selv
hva for store ting Gud gjorde blant dere gjennom ham – han ble gitt i deres vold,
slik som Gud også hadde fastsatt det i sin plan og forut visste det; og dere drepte
ham ved å la hedningene klynge ham opp. Men Gud lot ham oppstå og løste ham
av dødens ve; det var jo ikke mulig at den skulle kunne holde ham fast». Det betyr
at etter at han så den oppstandne Kristus, fikk han mot til å gi sitt vitnesbyrd. Han
som forlot sin mester på Golgata, klarte å gi sitt liv for ham. Peter er en helt
annerledes person etter hans møte med Kristus.
I evangeliet hørte vi Jesu ord til Maria Magdalena og den andre Maria, «Frykt
ikke. Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea; der skal de få meg å se».
På den samme måte som Galilea og Jerusalem spilte en viktig rolle for Jesus og
Apostlene, spiller det også det i våre liv. I Galilea begynte Jesus sin offentlige
misjon sammen med apostlene, og de kom til slutt til Jerusalem. Etter
oppstandelsen, sender han disiplene sine til Galilea for å begynne på nytt, men
med sterk tro i oppstandelsen. I vårt liv har vi også Galilea, fjellet Tabor,
Getsemane, Golgata og Jerusalem. Glem ikke at vi har også Emmaus i hver
messe! Det betyr at Jesus kommer til deg, til ditt hus, og sitter med deg ved bordet
og spiser med deg. Han ønsker bare en ting fra deg, at du blir hans disippel. Husk!
uten kors er det ikke påske, og uten død er det ikke oppstandelse. La
oppstandelsens Kristus velsigne alle troende i vår menighet.
Bes istedenfor Angelus fra i dag til og med pinsedag:

V: Fryd deg, du Himmeldronning. Halleluja
S: For han som du ble verdig til å bære. Halleluja
V: Han er oppstanden som han sa. Halleluja
S: Be for oss til Gud. Halleluja
V: Gled deg og juble, Jomfru Maria. Halleluja
S: For Herren er sannelig oppstanden. Halleluja.
La oss be: Gud, du som har verdiget deg ved din Sønns, vår Herres Jesu Kristi
oppstandelse å fryde verden, gi oss den nåde, at vi ved hans jomfruelige mor
Marias forbønn må oppnå det evige livs gleder. Ved ham, Kristus, vår Herre.
Amen.
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