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2. søndag i påsketida - søndag 3. april 2016

Prekentekst: 1 Pet 1,3 – 9
Lesetekst I:   Jes 45,5 – 8 el. Apgj 1,1 – 5
Lesetekst II: Joh 20,24 - 31

Per Ardua Ad Astra

Av og til dukker det opp i minnet ting som en hørte eller lærte i gymnastiden. Da jeg leste dagens
prekentekst, dukket latinsitatet i overskriften opp. Han var lærer av den gode, gamle sorten og
strødde om seg med visdomsord. Dette var ett av de sitatene han flere ganger brukte. Oversatt til
norsk lyder det vel omtrent slik: ”Gjennom motgang til stjernene.”

Dagens  prekentekst  er  hentet  fra  1.  Petersbrev.  Det  er  ikke  ofte  det  er  prekentekst  fra
brevlitteraturen i Det nye testamentet. I inneværende kirkeår forekommer det tre ganger. En av
disse er fra gruppen av såkalte alminnelige brev, som vår tekst. De to øvrige er fra Paulus sine brev.
I så måte er vår søndag en sjeldenhet.

Det  har  vært  ført  diskusjoner  om  hvem  som  er  forfatteren  av  dette  brevet.  Forskjellige
innvendinger  har  blitt  reist  mot  at  apostelen Peter  virkelig  kunne ha skrevet  dette.  Uten  å  gå
nærmere inn på argumentasjonen for og mot dette,  forholder vi oss til  det som blir gitt  oss av
opplysning i innledningen av brevet, at det er ”Peter, Jesu Kristi apostel” som hilser de kristne i
noen av provinsene i Lille-Asia.

Det levende håp (v.3 – 5)

Avsnittet vårt innledes med en høystemt lovprisning til Gud. Vi legger merke til at lovprisningen
ikke først og fremst retter seg til Jesus, men til Gud, ”vår Herre Jesu Kristi Far”. Dette minner oss
om at opphavet til alt i frelsesverket er den allmektige og treenige Gud. Han har sendt Sønnen,
”han gav sin Sønn”, for at vi skulle få del i livssamfunnet med Gud. Les og grunn på siste halvdel av
Joh 8 der Jesus, i samtale med jødene, kommer inn på forskjellige sider av forholdet mellom Far og
Sønn. 
I det videre utdypes noen av konsekvensene av det som har skjedd ved Jesu sendelse til jorden.
Han  har  ”født  oss  på  ny”.  Vi  har  ved  tro  på  Jesus  fått  del  i  et  nytt  liv,  en  ny  livsvandring.
Konsekvensen av Jesu oppstandelse fra de døde er at vi har fått et ”levende håp”.
Frelsen i Jesus Kristus inneholder både et 'allerede nå' og noe framtidig og fullkomment. Allerede
nå har vi del i syndenes forlatelse og det nye livet. Samtidig skal vi få se fram mot en ”arv som aldri
forgår, aldri skitnes til og aldri visner.” Vi skal se fram mot det fullkomne Guds rike der vi for evig
skal være hos Gud.

Jublende glede ispedd motgang og prøvelser (v.6 -7) 

Alt det Gud har gjort for oss ved sin Sønn, Jesus Kristus, gir grunn til jubel og glede. Vi har fått del i
en evig og fullkommen frelse. Samtidig finner Peter grunn til å minne om at vi fremdeles er her i
denne verden. Denne verden eksisterer under syndefallets realiteter. Derfor hører kamp og smerte
til tilværelsen her. 
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Som kristne i denne verden må vi dessuten gjøre regning med å møte motgang og forfølgelser. På
grunn av vår tro.  Det var en erfaring de første kristne i  provinsene i  Lille-Asia erfarte.  Derfor
ønsker Peter å oppmuntre og motivere til et liv i Jesu Kristi etterfølgelse ved å holde håpet om
arven, som aldri forgår, fram for dem.

Også i dag

Men motgang og forfølgelser var ikke noe som bare hørte til i en fjern historisk fortid. Det vil være
vanskelig å finne en tidsperiode i historien der kristne ikke ha opplevd slik motstand.
I vår tid ser vi at motstand og forfølgelser av kristne skjer i et omfang og med en brutalitet som
kanskje aldri før. Noen kristne lever i land og kulturer der martyriet er en høyst levende mulighet
for dem som bekjenner den troen eller vitner for andre om hva Jesus har gjort for dem.
Vi kalles til bønn og omsorg for disse våre brødre og søstre i Jesus Kristus. De er et forbilde for oss i
tro og utholdenhet.
”Om nokon av oss lid, så græt vi andre med ---”

Håpet overstråler alt (v.8 – 9)

I disse versene kan alle troende kjenne seg igjen. Vi har det felles både med dem i Lille-Asia i Peter
sin samtid og kristne i alle deler av verden opp gjennom hele historien, at vi ikke har sett Jesus rent
fysisk. Likevel tror vi, likevel elsker vi Jesus.
Gjennom Guds ord er han åpenbart for oss. Vi ser hans gjerninger. Vi erfarer at alt det han gjorde,
det gjorde han for at vi som tror skulle få del i den evige frelse. Dette gir grunn til en glede som er
så dyp at den ikke kan uttrykkes med ord. 
Vi takker og tilber den evige Gud!

Vi har fått en evig arv. Vi har plikt til å dele den med andre som har den samme rett som oss til 
arven. Det er vårt kall og vår utfordring.
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