
Dagens tekst leser jeg i:  

Apostelen Peters 1. brev, i det andre kapittelet vers 4-6:  

…..4 Kom til ham, den levende steinen,  
som ble vraket av mennesker,  
men er utvalgt og dyrebar for Gud,   
5 og bli selv levende steiner  
 
som bygges opp til et åndelig hus!  
Bli et hellig presteskap  
og bær fram åndelige offer,  
som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus.   
 
 

6 For det heter i Skriften: 
          
  Se, på Sion legger jeg en hjørnestein, 
           utvalgt og dyrebar; 
           den som tror på ham, 
           skal ikke bli til skamme….. 
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Denne dagen er EN dag blant mange hverdager.   
En annerledes hverdag,  
sammenliknet med noen uker tilbake.  
Vi har opplevd, en annerledes påske og høytid i år.  
 
Spesielt når vi tenker på omstendighetene som 
samfunn og enkeltindivider lever i.  
Vi er alle påvirket, på forskjellig vis.  
 
Enkeltmennesker fra alle land i verden,  
på alle kontinenter,  
erfarer hvordan ett virus river ned immunforsvaret,  
sprer maktesløshet, frykt og uforutsigbarhet.  
 
Fra dagligspråket  
kjenner mange til ordet hjørnesteinsbedrift. 
En hjørnesteinsbedrift er:  
En «bedrift av avgjørende betydning  
for det stedet der den ligger.» 
Hjørnesteinen på et bygg er  
steinen eller grunnen som bærer hele resten av bygningen.  
 
Apostelen Peter kaller Jesus hjørnesteinen.  
Jesus – den korsfesta og oppstandne.  
 
Hver eneste dag vandrer  
et menneske omkring i dødsskyggens dal.  
 
Som levende er det vanskelig,  
kanskje umulig å helt ut akseptere døden.  
Døden er uten lys og trøst  
- som korsfestelsen var det.  
  
Hos apostelen Peter møter vi en mann 
som kjenner til både å leve livet i gode og vonde dager,  
  
Peter vil trøste når han skriver om Jesus:  
- Kom til ham, den levende steinen.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Bedrift


-  Han som er tilsynsmannen for sjelene.-  
 
Peter vil trøste med ordet om det underfulle lyset  
som blander seg inn i mørket og bryter det opp.  
Jesu Kristi oppstandelse er hele kirkens hjørnestein.  
 
Livet er skjørt. Det er sårbart.  
Ingen kjenner morgendagen,  
livet kan forvandles i løpet av sekunder.  
Plankene vi bygger trehus med kan fort bli borte.  
For et menneske kan hver eneste dag bli en dag det går i 
dødsskyggens dal.  
Vi kommer alle til å dø en dag. 
 
Samtidig er hver eneste dag vi lever en uerstattelig dag.  
Hvert sekund vi lever er betydelig.  
Gjennom tidene er vi en slekt,  
skapt av Gud til å leve våre tilmålte dager. 
 
Brevet om hjørnesteinen er ordet,  
eller sangen om en unik reise gjennom tiden.  
I oppstandelsens lys.  
 
På denne reisen kan vi være sammen om håpet.  
Det får meg til å tenke på sangstrofen:  
Gjennom sorga går ein sang,  
av artisten Halfdan Sivertsen. 
 
Ordene hans gjør det lett  
å se for seg et medmenneske.   
Eit menneske som trenger trøst,  
medmenneskelighet og kjærlighet.  
 
For få dager siden  
stod ved siden av en kiste og sa Peters trøsteord:  
Lovet være Gud vår Herre Jesu Kristi far.  
Han som i sin rike miskunn  
har født oss på ny til et levende håp  



ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.  
 
Sommerfuglen er et symbol for dette forvandlende håpet,  
 
Sommerfuglen lever seg gjennom 
prosessen fra larve  
til et ugjenkjennelig, vakkert vesen,  
 
en prosess som kan synes uendelig,  
for deretter plutselig å bryte fram til et nytt fantastisk liv.  
 
Mange av livets prosesser er krevende.  
 
Denne dagen er EN unik dag.  
Ennå venter store uopplevde sekunder.  
Og hvert av disse sekundene  
vil Jesus vil gjøre oss levende  
og la oss leve oppreist med seg.  
 
Herfra til evigheten. 
 
 
….den som tror på ham  
skal ikke bli til skamme. Amen. 
 
 


