
Skjærtorsdag, år B 

 

Vanligvis går alle prester i dag til oljevigselsmessen med biskopen i domkirken. 

Om kvelden i dag feires som regel i alle menighetskirker innstiftelsen av to 

sakramenter: nattverd og prestevielse. Men vi har hatt en helt annerledes feiring 

av dette de siste to årene. Skjærtorsdagen er mor til alle sakramenter.  

 

I gamledager spilte presten en viktig rolle i de troendes liv. Jeg husker at det var 

til ham man gikk dersom noen trengt hjelp. Derfor er det sagt at man trenger 

presten fra vuggen til graven. Men i disse dager har mange glemt prestens 

velsignelse. Mange tenker at det er bare et yrke å bli prest. Det er en tjeneste. 

Derfor sier den hellige presten Johannes Maria Vianney dette om hvor viktig 

prestekallet er: «hvor stor presten er! ... hvis vi forstod hvor stor han er, ville vi 

dø ... Gud adlyder ham: han sier to ord, og med hans stemme faller vår Herre ned 

fra himmelen og tar bolig i en liten hostie ... " Han forklarte for sine trofaste 

betydningen av sakramentene på den måten: "Hvis sakramentet for hellige 

ordener ble avskaffet, ville vi ikke ha Herren. Hvem setter ham i tabernaklet? 

Presten. Hvem tok imot sjelen din da den først kom til verden? Presten. Hvem gir 

sjelen din mat for å gi styrke til å gjennomføre pilegrimsreisen? Presten. Hvem 

vil forberede den til å møte Gud og vaske den en siste gang i Jesu Kristi blod? En 

prest, alltid en prest. Og hvis sjelen dør på grunn av synd, hvem vil da reise den 

opp, hvem vil gi den stillhet og fred? Igjen presten ... Etter Gud er presten alt! ... 

Han vil bare forstå seg selv i himmelen. " Den sitat fra Hl. Vianey, gir stor 

betydning for min prestevielse.  

 

Alteret er veldig viktig i kirken, på samme måte som spisebordet i et hus. Derfor 

er det viktig å takke Gud for vår daglige mat til vårt legeme og vår sjel. Den hellige 

Augustin sa, «Menneskets hjerte er rastløs til det hviler i Gud». Man tar med 

matpakke til en lang tur, og vi trenger en åndelig matpakke, nattverden, på livets 

reise fra jorden til himmelen. Alle troende er sultne og ønsker nattverd som er mat 

for sjelen, på den måte blir Kirken det beste apoteket i verden. Den salige Marthe 

Robin, en fransk mystiker som døde i 1981, levd i 52 år bare av kommunion alene. 

Eukaristien er prototypen på manna i ørkenen til den utvalgte nasjonen Israel. La 

Gud velsigne alle som tar Kommunion med stor respekt, fordi det er ikke noe 

godteri, men Gud selv.    

 

Mor Teresa av Calcutta sa, «Kristus ble livets brød for å tilfredsstille vår sult etter 

sin kjærlighet, og så ble han selv sulten slik at vi kunne tilfredsstille hans tørst 

etter vår kjærlighet. Slik må en prests hjerte være, slik at han kan snakke (munnen 

snakker fra overflod av hjertet), at han kan uttale ordene: "Dette er min kropp" og 

gjøre brødet om til den levende Kristus. Hvor rene må prestens hender være, hvor 

fullstendig prestens hender må være Jesu hender, og hvis det er slik, når presten 

løfter den, er det da dyrebart blod. En synder kommer til skriftemålet full av 

synder og etterlater skriftemålet som en synder uten synd. Hvor inderlig må en  

prest være forent med Jesus for å la Jesus erstatte ham, tale hans navn, tale hans 

ord, handle i hans navn, tilgi synder og gjøre vanlig brød til livets brød - til hans 



kropp og blod?! Bare i sitt hjertes stillhet kan presten høre Guds ord, og fra hjertets 

overflod kan han si disse ordene: "Og jeg tilgir deres synder" og "Dette er min 

kropp". Presten er et tegn, han er en levende flamme, han er en stråle av Guds 

kjærlighet til verden, han er en brennende flamme, han er håpet om evig lykke». 

Derfor bør vi be for kall og for at prester tjener etter Guds hjerte.  

 

Jeg ble presteviet i 2009 i Polen. Jeg valgt den hellige apostel Pauls ord, «For alle 

er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen». Det er mitt livs motto. Jeg 

takker dere for deres bønn for meg. Den hellige Augustin sa, «Selv om jeg frykter 

hvem jeg er for deg, trøster det meg hvem jeg er med deg. Jeg er en biskop for 

deg, jeg er en kristen med deg». Vi bør be for Kirken og kirkens ledere om at de 

gir et godt eksempel til de troende. Nattverd og prestevielse går sammen. En er 

avhengig av den andre som jernbanesporene. Derfor bør vi be for kall i Kirken og 

for de som allerede er kalt og hjelper oss med sakramentene.  

 

La Jesus Kristus som er Ypperstepresten velsigne sine prester og sende flere til 

hans folk hvor de trenges. Amen 

 

P. Anthony Erragudi SVD 

    (Preken direktesendt messe 01. April 2021) 


