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6. søndag i påsketiden - 10.mai 2015

Prekentekst: Matt. 7,7 – 12
Lesetekst 1: Dan. 9,17 - 19
Lesetekst 2: 3 Joh. 11

Bønn og omsorg

Vi er i påsketiden. Det vil si perioden på 7 uker mellom påske og pinse. Historisk sett er påskens 
dramatiske begivenheter lagt bak oss. Samtidig må vi også sterkt understreke at vi ikke er ferdig 
med påske. Hva betyr påskens begivenheter? Hva betyr det for meg? Hva betyr det for mennesker 
overalt og hva betyr det for det medmenneskelige fellesskap?

I vår tekst møter vi påskens konsekvenser på to plan. For det første handler det om forholdet 
mellom oss mennesker og Gud. Noe nytt har skjedd! For det andre viser teksten oss også at 
påskens begivenheter har betydning for forholdet mennesker imellom.

Teksten er en del av Jesu bergpreken. Den inneholder ord til trøst og formaning. Jesus gir oss 
idealer og forbilder om hvordan vi skal forholde oss til våre medmennesker og hvordan vi skal leve 
i fellesskap med Gud.

Bønnens grunnlag

Første del av teksten handler om den nære relasjonen til Gud. La oss ta med et sitat fra dagens 
lesetekst fra Det gamle testamentet. Det er Daniel som ber til Gud. Han minner oss om selve 
grunnlaget for at vi mennesker kan be til Gud, ja, egentlig minner han oss om det som er selve 
grunnlaget for hele vårt forhold til Gud:
”- det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi kommer fram for ditt ansikt med våre rop 
om nåde, det er i tillit til din store barmhjertighet.” Dan. 9,18b
Daniels bønn er en erkjennelse og bekjennelse av egne og folkets synder. Folket og dets ledere har 
handlet ille i forhold til Guds ord og bud. Guds straff har rammet dem. De er i landflyktighet. 
Likevel tør Daniel be til Gud. I tillit til Guds store barmhjertighet tør han komme fram for Gud.
I påsken har Gud til fulle åpenbart sin store barmhjertighet mot alle mennesker. Veien inn til 
livssamfunn med Gud ble åpnet ved Jesu stedfortredende lidelse og død og hans oppstandelse fra 
de døde. Matteus forteller at forhenget i templet, det som skilte det hellige fra det aller helligste, 
revnet fra øverst til nederst i det Jesus døde. Et sterkt signal om det nye som nå har skjedd. Jesus 
åpnet veien inn til Gud for oss.

På dette grunnlag skal vi få komme fram for Gud, også i bønn. Jesus gir oss ikke bare adgang til 
Gud. Han vil også svare på våre bønner. Han vil lukke oss inn i fellesskapet med seg, slik at vi 
kommer inn under hans vilje med våre liv.
Alle tre uttrykkene ”Be, let, og bank på” blir i sin egentlige forstand ord som taler om bønn her i 
denne sammenheng. De vitner for oss om en Gud som inderlig ønsker samfunn med oss, og at har 
selv har åpnet denne mulighet til å tre inn ”for nådens trone” ved Jesu død og oppstandelse.
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Stein for brød

Jesus bruker i fortsettelsen foreldrenes omsorg for sine barn som en blek avskygning av den 
guddommelige omsorg. Selv vi mennesker, som er preget syndens konsekvenser og egoisme, gir 
barna våre det vi ser de trenger for at de skal ha et godt liv. 
Hvor mye mer skal ikke da Gud, vår Far, som har en ekte og uselvisk kjærlighet, sørge for at hans 
barn får det de trenger til et godt liv.  Fremfor alt vil han sørge for at vi får det vi trenger for å nå 
fram til det evige fullkomne liv en gang.

Den gylne regel

Det nære fellesskap med Gud skal gjenspeiles i det livet vi lever her i verden. Derfor skal omsorgen 
for vår neste være noe som skal prege våre liv. Vår neste finner vi overalt, i familie og nabolag, i 
vennekrets og ut over i hele verden.
I vår del av verden har vi tilgang på materielle ting i langt større grad enn det vi har behov for. 
Dette står i grell kontrast til det vi ser i andre deler av verden, der mangelen på det helt 
grunnleggende og livsnødvendige er det som preger livet.
Vi trenger virkelig å be til Gud om at han må gi oss vilje og mot til å se den nød som mange av våre 
søsken rundt om i verden lever i, og så forsøke å gjøre noe med det.
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