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Påskedag 2020 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Efter 

sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria 

Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der 

kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen 

og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans 

udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der 

holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men 

englen sagde til kvinderne. »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter 

Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han 

har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig 

til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i 

forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer 

det.« Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde 

og løb hen for at fortælle hans disciple det. Matt 28,1-8 

 

Kære menighed! 

For ikke mange dage siden var der en politisk sympati for, at 

kirken i et eller andet omfang skulle være åben i påsken. Ud fra 

devisen om at folk alligevel flokkes i byggemarkeder, 

supermarkeder og at helligdagslovgivningen var suspenderet, gav 

det god mening at åbne op.  

Men det rejste selvfølgelig en del spørgsmål: Hvor mange og 

hvordan? Hvad ville påskedags højmesse være uden det store 

højtidelige udtræk? I amputeret form? Med altergang? Der kom 

hurtig en afgørelse. Kirkerne forbliver lukkede i denne årets 

vigtigste højtid.  

Det er vi mange der er kede af, men gudstjenesten må selvfølgelig 

ikke være anledning til smittespredning. Vi må lide det savn i år, 

og håbe at vi snart igen kan samles om ord, læsninger, salmer, 

prædiken, håndtryk og samtalen med hinanden. Samles i de 

kirkerum vi føler os hjemme, og føler os tilknyttede til.  

Men virkeligheden har overhalet vores forestillinger om forår og 

sommer. Vores frihed er blevet begrænset. Nærmest uhyggeligt 

begrænset. Det er på en gang fascinerede og foruroligende hvor 

indflydelsesrig en politisk magt der kan træde i kraft på vores 

vegne.  

Men friheden. Den er vores dåbs adelsmærke. Det ligger dybt i 

kristendommen at værne om menneskets fundamentale frihed. 

Ikke en abstrakt og ubunden frihed, men en frihed i ansvaret over 

for vores nærmeste. Det er en integreret del af protestantismen, at 

vi tager hånd om vores nærmeste. Og tager ansvar? Det gælder 

vel også i denne situation?   

Den fordring har sit udgangspunkt i opstandelsen: Med Kristi 

opstandelse er vi sat fri til at tjene. Enhver moralsk og teologisk 

bedrevidenhed fejes til side. Ingen ideologi, eller isme, eller 

bestemt institution er vejen frem – nej frisættelsen cementeres 

udelukkende på Guds tilknytning til os. Altså er vi sat fri til at 

tjene – ikke systemer, regler og ideologiske fraser. Men tjene Gud 

og derigennem at tjene livet. Uden at have bagtanker eller frygte 

Gud – det er den ultimative frisættelse til at leve i kald og stand – 

ja leve i verden som et frit menneske.  

Martin Luther betonede stærkt det, han forstod ved et 

kristenmenneskes frihed, at ”et kristenmenneske er den frieste 

herre over alle, underlagt ingen. Et kristenmenneske er den mest 

tjenstvillige slave for alle, underlagt alle” 
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Og tjenstvilligheden er at vi i denne situation er underlagt alle – 

til fælles bedste. Personligt handler det om at vi passer på vores 

nærmeste. Den gamle farfar, den gravide, den syge og det 

behandlingskrævende familiemedlem. Og sidegevinsten er, at vi 

dermed også passer på hinanden.  

Men hvor er så opstandelsen her midt i virkelighedsprøven – hvis 

man må formulere det sådan? Tag bare Italien. Så mange tusinde 

døde mennesker kørt til krematorier i karavaner af 

militærkøretøjer. Hvor er opstandelsen for de mange italienere og 

for os?  

Den er i vores hjerte og i vores gudsskabte længsel. Den er i vores 

tanker når vi folder hænderne i bøn. Den er i relationen mellem os 

og Gud i sakramenterne.  

Modgang er ikke noget nyt! Verden er fuld af lidelse, forfølgelse 

og korruption. Men midt i livets kamp henter vi mod fra den der 

gav det ultimative offer – Kristus. Og derfor skal vi ikke forestille 

os vores civilisation uden beretningen om opstandelsen som 

åbning og friheden som et vilkår. Det skal forkyndes som et løfte, 

et håb, et langt videre perspektiv end vores blotte, individuelle 

død. Død er afslutning, men opstandelsen er liv – og den kan, 

klart nok, kun fejres ved forårstid, hvor naturen liver op igen og 

peger på, at vi udmærket kan gå, ikke kun fra liv til død, men 

også fra død til liv som forvandlingens ukendte mulighed. 

Når vi holder os til dette faktum, så er Han selvfølgelig opstået fra 

de døde, og vi fejrer det hvert forår med festgudstjeneste, med 

påskefrokoster, med fridage i frihed og med glæden over vældet 

af gule påskeblomster.  

Påskens gudstjenester er en årlig påmindelse om opstandelsen – 

for alt samles i det kristenmenneskelige håb og forventningens 

fremadrettede glæde. 

Vi vil sent glemme denne påske. Taknemmelighed er hjertets 

hukommelse, siger man. Taknemmelighed over Kristi opstandelse 

– det som trods afsavn og mismod får os til at insistere på livet.  

For Han er opstået som en førstegrøde, og påskemorgen peger på 

den kommende verdens liv. For Han er ikke her, Han er 

opstanden, men I skal se Ham igen, som det lød til Maria 

Magdalene og den anden Maria.  

Glædelig påske! 


