
Kjære menighetsmedlemmer! 

 
Påsken, Jesu Kristi oppstandelse, feires som den største høytid for alle kristne. I år skal den 
feires på en helt annen måte enn vi er vant til. Den oppstandne Kristus krever av oss en helt 
spesiell feiring under pandemikrisen, en feiring som stort sett er avhengig av meg, hvordan 
jeg selv forbereder den og skal feire den. Ikke som i tidligere år der andre har forberedt fine 
liturgiske feiringer som vi bare kunne komme og delta i mer eller mindre, og i hvert fall 
fysisk. I år skal vi følge digital feiring enten fra vår domkirke i Oslo, eller andre steder rundt i 
verden. Da kreves det desto mer åndelig deltagelse av oss, og vi forbereder den i våre familie-
kirker gjennom bibellesning og bønn.  
På skjærtorsdag skal vi følge Oblatfedrene, som sender en messe for alle i Østfold direkte via 
sine hjemmesider for å takke Gud for innstiftelse av presteskapet og nattverden.  
Langfredag samles vi hjemme for å be og berøre korset som du har på veggen, for å tilbe det i 
personlig bønn og takke Kristus for hans befrielse fra alt det onde. Da kan vi be som ved 
korsveien: «Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg, fordi du ved ditt Hellige Kors har frelst 
verden».    
Påskevigilien som liturgi har vanligvis begynt med tenning av påskelyset. Da kunne du ta 
dåpslyset eller annet lys og fornye dåpspakten og be Fader Vår sammen med alle andre. På 
formiddagen samme dag har mange av våre polske medlemmer og enkelte andre kommet for 
å velsigne maten som skulle spises til frokost samme påskemorgen. Nå er også den tradisjon 
avlyst, men isteden kunne kanskje alle spise påskefrokost sammen med familien innledet med 
bordbønn og velsignelse av maten av en som leder bønnen og samtidig hilse hverandre med 
Kristus er sannelig oppstanden, Halleluja.  

Selve påskedagen, samt alle de andre dagene når vi følger messen via nett, skal vi sette oss i 
ro og delta og ikke gjøre tusenvis av ting samtidig.   

Ta messeboken eller bibelen og delta åndelig for å feire Jesu Kristi oppstandelse.  
Gjennom alle tider har troen på Jesu oppstandelse vært en uuttømmelig kilde av styrke og 
inspirasjon i de kristnes liv. I Kristus er vi frelst fra synden. Gjennom Ham opplever vi Guds 
inderlige kjærlighet. 

Som kristne bekjenner også vi vår tro på Jesu oppstandelse. Johannes legger i sitt evangelium 
særlig vekt på at budskapet om Jesu oppstandelse er noe som rører ved livet. Det gjelder ikke 
bare disiplene, men like meget alle mennesker. Men skal vår tro bare forbli teoretisk? Har vi 
noen kunnskaper og opplysninger om Kristus, som vi sitter inne med? Eller er det noe som gir 
mening og rettledning til vår livsførsel? 
La oss be Herren at vår erkjennelse om Ham blir dypere og inderligere. At det må omforme 
våre egne liv. Da forvandles også livet hos dem som vi lever og arbeider sammen med. 
Må derfor den oppstandne Herre leve i våre hjerter hver dag så vi kan glede oss over de 
ufattelige gaver som Gud styrker, fører og velsigner oss med.  Må den oppstandne Frelser gi 
oss sin nåde, så at vi kan være vitner om hans oppstandelse. 

 
Med de beste ønsker en gledelig påske 2020 

p. Piotr Sylwester Pisarek OMI, sogneprest 


