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Salmer til dagen, f.eks. 241, 218, 236, 249, 235, 222, 224, 240,
239, 234, 228, 227
[kantede parenteser undervejs henviser til Den Danske Salmebog]

Se, af øjets tåreflod morgensolen mildt opstod

[241,3]

Påsken giver svaret. Gud har svaret. Hans svar er
kærlighed. Af kærlighed gik han i døden for os, og han
oprejste sin søn fra de døde, af kærlighed. Alt sammen
inden for 3 dage.
Hvis påskens begivenheder er svaret, hvad er så
spørgsmålet eller spørgsmålene?
Dagens tekst (og salmer) er fuld af spørgsmål: Hvor, ak,
hvor er Herren nu? [241,3]. Hvor har de lagt ham, siger
Maria Magdalene i fortvivlelse, flere gange i teksten
endda. Dels til to af disciplene, dels til de to engle og
endelig til den Opstandne selv.
Disciplene vil ud til graven, og den tomme grav bliver
for dem et svar på, at Han er opstået. Om den ene
discipel står der ”han så og troede”. Han var heldig at
opleve overensstemmelse mellem hvad han så og hvad
han troede. Maria Magdalene er i større sorg end de to
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kapløbere (disciplene), det er helt tydeligt. Hun får ikke
rigtigt svar på sit spørgsmål: Hvor er han?!

Ofte kan det i livet være sådan, at man får noget andet
at se, end man troede man skulle se. Også i sorgen. Der
er ingen manual for sorg. Der kan være nogle fælles
erfaringer med sorg og død; men de svar den enkelte får,
kan komme nogle helt andre steder fra og lyde helt
anderledes end de spørgsmål, folk som flest stiller.
Helt konkret for Maria Magdalene, som blev ked af
(ikke bare at han var død, men især) at hun ikke kunne
finde hans jordiske rester i graven. Hun fik dér i
gravhaven (som i øvrigt lå samme sted som dér hvor
korsfæstelsen havde fundet sted!) Jesus at se på en anden
måde, end hun forventede. Hun forventede at finde hans
jordiske rester i graven; men hun fik ham at se i levende
live, og han kaldte hende ved navn: Maria! I første
omgang så hun dog ikke, at det var ham. Sorgen havde
gjort hendes øjne våde.
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Men hør igen mit indledende citat: ”Se, af øjets tåreflod
morgensolen mildt opstod” [241,3]. Det havde vi ikke
lige regnet med; at det var ud af sorg og gråd og klage, at
der skulle vise sig nye muligheder! Men egentlig er det
ganske

enkelt (lige

så

simpelt

som

den

simple

påskeblomst, Grundtvig beskriver i nr.236): Det er jo
f.eks. også ud af den sorte nat, at en ny dag bryder frem.
På samme måde er det også i sorgen, at glæden
begynder.

Vilkårene derude i gravhaven (ikke en paradishave,
men de dødes have, og så – i lyset af den opstandelse,
som de fleste af os må nøjes med at tro og ikke se –
måske alligevel en paradishave?) er virkelig sørgelige,
især for Maria Magdalene. Hun havde nogle frygtelige
minder fra dette sted, kun knap to dage gamle minder,
fra om fredagen, og det her er søndag morgen. Ja, jeg véd
godt,

2.påskedag

falder

på

en

mandag;

men

begivenhederne, evangelisten beretter om, skete på selve
opstandelsens morgen, altså i går! Forvirret?! Ja, men
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livet rejser jo også ofte flere spørgsmål, end det giver
svar.
Sådan er spørgsmålene også mange i dagens tekst og
salmer: Kan de døde opstå? Har vi noget at betyde? [236]
Det er ikke så meget det klassiske hvorfor, som vi ofte
stiller os selv, når sorg og død rammer. Her er det mere
konkret: Hvor er han, og hvordan skal det forstås at han
er opstået fra de døde? Opstår hans ord igen? Hos os?

Hvorfor’et har de, som havde fulgt Jesus tæt, allerede
fået at vide (”Messiashemmeligheden”): Han skulle som
Søn gøre det, Faderen havde påbudt ham at gøre og ved
sin død og opstandelse føre Guds vilje igennem. Det
vidste de sådan set godt, men hvordan og hvor?

Det sidste hv-spørgsmål, hvem, er også i spil i dag: For
hvem er det, der møder hinanden. Det er nogle, der
kender hinandens navne. At blive kaldt ved navn er at
blive set, sådan for alvor.
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Men tilbage til spørgsmålene. De står i kø. Påsken gør
ikke, at ethvert spørgsmål forstummer. Men svaret er
givet: Gud er gået igennem lidelse og død for din og min
skyld, ikke for sin egen. Det vil sige, at den Opstandne
har samme identitet som den Korsfæstede, der ofrede sit
liv, ikke som hævn eller passiv aggressivitet, men ud af
ren og skær kærlighed. Dvs.: selv som Opstanden møder
Jesus Kristus os lige netop dér hvor vi bakser med de
store spørgsmål: Hvem, hvad, hvor, hvordan, hvorfor.

Vi kan blive ved at spørge til vore dages ende, både
negativt: hvorfor så megen uretfærdighed i verden, når
Gud er retfærdig, men også positivt: Hvorfor er Guds
kærlighed så stor, at han frelser uretfærdige og onde, og
desuden kalder dem, der sørger, salige (Matthæus 5,4).
I begyndelsen var Guds svar, siden kom alle vores
spørgsmål,

og

endelig

–

i

fuldendelsen

–

vil

spørgsmålene sikkert lyde som et ”Glædelig Påske” eller
et ”Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som
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det var i begyndelsen, således også nu og altid, og i al
evighed”
AMEN
Gud i det højeste, Himmelske Fader! Tak for at du
oprejste din Søn fra de døde. Tak fordi der derved er
plantet et levende håb netop i denne verden, hvor døden
har magt. Giv os at udfolde det levende håb og glæden
over det evige liv, så længe vi lever, så vi går alle
medmennesker i møde med din fred, frie i din nåde og
bundet i kærlighed til dig og dem.
Vi beder for alle, der lider, alle der er syge eller døende,
og vi beder for dem, der har mistet. Vær du hos os, Gud,
når vi står magtesløse over for døden. Forlad os vor
skyld. Giv os din fred.
Så beder vi for verden, som den ser ud lige nu. Vi beder
for alle, som må flygte fra krig. Vi beder for dem, som
færdes på havene eller er på arbejde dér, for alle
danskere i udlandet og for alle udlændinge her. Gud, vi
beder dig for vores land og folk: Bevar alt, hvad der er
godt, det, som giver fællesskab. Giv visdom og
dømmekraft til det danske folketing, regeringen og
domstolene. Bevar hendes majestæt Dr. Margrethe 2. og
hele dronningens familie, ja, velsign og bevar os alle,
Gud, tænd dit lys i vores mørke, og når vi gruer for at
skulle dø, så vís os vejen med vor Herre Jesus Kristus
frem til opstandelsen og det evige liv.
Amen
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Lad os med apostlen tilønske hinanden…
Vor Herre Jesu Kristi nåde
og Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab
være med os alle!

Amen
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