MESSEN SOM OFFER
Alle vet at messen er svært sentral i den katolske kirke, men det er ikke sikkert alle vet
hvorfor den er så viktig.
For å forklare dette, er det naturlig å begynne med å si at det er naturlig for oss mennesker å
bære frem offer for Gud, så naturlig er dette at det skjer i de aller fleste religioner. Kristne
skiller seg fra andre religioner når det gjelder hva vi bærer frem for Gud som offer. (De
protestantiske kirkene har et mer anstrengt forhold til offertanken, men det skal jeg ikke ta opp
her.)

Hva slags offer er det så naturlig å bære frem for Gud? Takkoffer (der vi takker Gud for alt
han gir oss) og sonoffer (som vi bærer frem som soning for våre synder) vil jeg si er de to
mest sentrale ofrene.
Når jeg så stiller mitt siste spørsmål, vil vi forstå hvorfor messen er så viktig i denne
sammenheng. Det er: Hva slags ting passer det å bære frem for Gud som offer? På en måte
kan mange ting være passende, men samtidig har alt menneskelig den svakhet at det ikke er
perfekt, og derfor mangler de offer vi mennesker kan bære frem den fullkommenheten Gud
ønsker.
Men Jesu offer – da han døde på korset for oss menneskers skyld – var og er et fullt ut
perfekt og tilfredsstillende offer. Og akkurat dette offeret er det vi bærer frem i messen,
derfor får messen en så enormt viktig plass i den katolske kirke.
I nattverdbønnene (som presten ber) kommer dette tydelig frem – her fra bønn nr. 3:
Derfor minnes vi, Herre, din Sønns frelsende lidelse, hans underfulle oppstandelse og
himmelferd, og mens vi venter på hans gjenkomst, bærer vi med takksigelse frem for deg dette
levende og hellige offer.
Se i nåde til din Kirkes offergave. Den er for deg det samme Offerlam etter din vilje ble til vår
soning.”

I nattverdhandlingen har vi mottatt fra Gud de gaver vi bærer frem for ham (brød og vin – i
offertoriet) og disse blir så forvandlet til Kristi legeme og blod (vanligvis signalisert ved
klokkeslag). Dette offeret bæres så frem for Gud som vårt fullkomne lovprisningsoffer og
sonoffer. Til dette offer legger vi våre egne (mindre fullkomne) offer som dermed
helliggjøres og sammen med Kristi offer bæres for Herren.
Gud gleder seg over dette offer og vi bindes til den treenige Gud og til hverandre på en
spesielt sterk måte i messen. Derfor er messefeiringen (og spesielt søndagsmessen) så
sentral at alle katolikker skal gjøre sitt ytterste for å kunne delta regelmessig i feiringen.
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