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”Igen: Himmeriget ligner en 
købmand, der søgte efter smukke 
perler; og da han fandt en særlig 
kostbar perle, gik han hen og 
solgte alt, hvad han ejede, og 
købte den.”  Sådan fortæller Je-

Har du nogensinde tænkt 
over, hvorfor Jesus sam-
menligner himmeriget med 
en perle, og ikke med, hvad vi 
vurderer som meget mere vær-
difuldt: Diamanten? 

Jo, måske ligger svaret i, hvor-
dan diamanten får sin værdi. 
En diamant vurderes ud fra 

-

dens værdi kommer altså af, 
hvordan mennesket har slebet 
diamanten! Den eneste natur-
lige ædelsten, som er mere vær-
difuld, når den bliver fundet, er 
lige netop perlen. Og nøjagtig 
som perlen, kan mennesket 
ikke arbejde for at hæve vær-
dien af det, som Gud vil give os 
ved sin Ånd og af sin nåde.

Perlen formes, når en fremmed 
genstand, f.eks. et sandkorn, 
kommer ind i muslingen. Men 
i stedet for at fjerne sandkornet, 
kapsler muslingen det ind i 
perlemor fra sin egen ”krop” og 
skaber dermed en perle af det.  
På samme måde gør Gud med 

os ved sin kærlige Ånd. Han 
forvandler os til perler ved at 
iføre os sin egen krop - Jesus.  
”Alle I, der er døbt til Kristus, har 
jo iklædt jer Kristus.” Galaterbre-

Men at forvandle et sandkorn til 
en perle tager lang tid. Og man 
kan ikke se noget som helst på 

en hård, mørk og ujævn over-

med den forvandling, Gud 
gør med os. Den tager tid, og 
det er en indre forvandling, 

For at perlens skønhed skal 
kunne ses, er muslingen 
nødt til at dø. På samme 
måde er det med himmeri-
get og med os mennesker. 
Jesus var nødt til at dø for 
at åbne vejen til Guds rige. 
Og når vi dør med ham, op-

står vi til evigt liv. ”Vi blev altså 
begravet sammen med ham ved 
dåben til døden, for at også vi, så-
dan som Kristus blev oprejst fra de 
døde ved Faderens herlighed, skal 

Kristina Reftel i bogen:  
Altid elsket, Unitas forlag

Dette nummer handler især 
om påske. På side 2: Om kor-
set og om smerten i vores liv. 
På side 3 om hvordan Jesu 
opstandelse for altid har for-
andret vores død. 

der både er en påskefortælling 
og en pinsefortælling.  Nemlig 
om hvordan Gud ved sin Hel-

dåben til at ligne Jesu Kristi 
død og opstandelse.  
God fornøjelse med bladet.
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Hvis du vil bede

frelser af ethvert liv,
du kom ikke til jorden
for at fordømme verden
men for at vi,  
ved din Hellige Ånd,
må leve i fællesskab med Gud.

du iklæder os din fred,
den kommer for at berøre 

og bringer os et åndedrag af liv. 

Br. Roger af Taizé.

Vær kraften og håbet i vores liv
Hellige, barmhjertige Gud!
Vi priser dig for den visdom  
og kærlighed,
hvormed du har skabt jorden  
og dens liv,
for den barmhjertighed,
du har vist ved at sende din Søn, 
Jesus Kristus!
Lad din kærlighed bære frugt

Herre, vær med os alle,
i vore glæder, i vore sorger.
Vær kraften og håbet i vort liv!
Du kender sandheden om os,
og du har forbundet dig  
med vort liv -

 
i al vor begrænsning,
til dine medarbejdere.

Gud Helligånd,
lad aldrig mørket  
slå sammen om os,

 
i vore hjerter,
så vi kan bede  
og leve opmærksomt,

men være til støtte  
og opmuntring for hinanden.

Københavns Domkirke

Vi ser her et kors tegnet af Birgitte Rathje. Jesus måtte lide meget.  

sorg og død i vores liv. Det er en del af livet. Men det er absolut ikke 
det sidste, der er at sige.

For med opstandelses-bevægelsen, de oprakte arme, mødes vi af den 
opstandne, Jesus Kristus. Han kommer til os, når vi går tunge af sorg 
på vejen gennem livet. Der møder han os med de befriende ord: Jeg er 
gået ind til min herlighed, der også er din herlighed.  

Dernæst ser vi, at både kors og Kristus bevæger sig over i en dansende 
bevægelse. En livsdans. En glædes-dans. En opstandelses-dans. Guds 
evige herlighed, fuld af liv, fest og farver, som vi allerede nu kan 
danse med i. Det er mest af alt en livs-dans, hvor vi erfarer, at livet er 
stærkere end døden.

Med det store varme centrale hjerte åbnes for de lukkede hjerter.  
Det er en hjertesag at være med i opstandelses-livet. Det strømmer fra 
Guds faderlige hjerte med en kærlighed, der er langt, langt stærkere 
end døden.  For Kærlighed er stærkere end døden… Det er vort herligheds 
håb. Vi dør ikke, men vi går ind til Livet 

Poul A. Beck

”. . også gennem døden.”



Jeg begravede engang en gammel, 
-

-
velsestalen - helt i hans ånd - med at 
sige til familien og hans kære: I skal 
ikke græde over, at jeg går bort, men 
glæde jer over, at jeg har levet. 

Denne enfoldige mand, uden den 
store uddannelse, havde til fulde 
fattet dødens afmagt, og kunne 
derfor smile af sin død, sprede 
håb, optimisme og taknemmelig-
hed til de efterladte. 

Det er denne livsbekræftende 
holdning til døden, jeg gerne vil 
dele med dig her. I påsken kan vi 
fejre en livsvigtig overgang. En 
overgang fra død til liv. En over-
gang fra det forgængelige til det 
evige livs uforgængelige herlighed.

Jeg synes, det er helt igennem 
både sundt og naturligt at sørge, 
savne og med taknemmelighed 
mindes vores kære. Glæde os over 
de mennesker, der har været vo-

Måske vores forældre, måske en 
ægtefælle eller søskende, vi sørger 
over. Eller en god ven, vi savner. 

Men den sunde omgang med dø-
den er at huske, at døden har sin 
plads, men ikke får det sidste ord. 
Derfor er det smukt at mindes og 
være taknemmelig for det, vi har 
fået gennem de, der ikke lever her 
mere. Blot kan vi være faste i troen 

farvel, vi siger. Vi kan have hjer-

døden ikke har magten…, det har 
Gud. Magten, æren og herlighe-
den er Guds, og han har givet den 
til Jesus Kristus, for at vi må leve 
ved ham. Han lever, for at vi skal 
leve. Døden er ikke slutningen på 
livet, men overgangen til et smuk-
kere og herligere liv. Nemlig Livet 
hjemme hos Gud.

For nogle år siden modtog jeg en 
e-mail om et dødsfald. Stor var 
både min forbavselse og glæde, 
da der ikke stod at NN var død…, 
nej, der stod, at NN var gået ind til 
Livet. Det gjorde mig simpelthen 
så glad. Her var jo de sunde, for-
løsende ord. Den rette vinkel på 
døden, at det ikke var afslutningen 
på livet, men indgangen til Livet.

Større var min glæde, da jeg nogle 
år senere opdagede, hvor de, der 
sendte mailen, havde disse ord fra. 
Nemlig fra Lukas kap 24, om de 

-
maus og får følge af en fremmed, 
de ikke kan kende i første omgang.  

De går triste og sorgfulde. Kede af 
det, for alt det, de havde håbet, at 
Jesus skulle gøre og bringe, det var 
bristet. Alle deres forhåbninger 
er slukkede. Hele deres fremtid 
er borte. Der er ikke mere noget 

Sådan tænker jeg også, vi kan 
have det.

Det er netop det, døden vil. Ikke 
bare tage et menneskes krop og 
lægge i jorden, men allerhelst 
taget livet af håb, fremtid og mu-
ligheder.  Så selv vi levende går 
omkring som døde uden håb og 
fremtid. Så har døden virkelig fået 
det, som den helst vil. 

Men så er det, at den fremmede, 
som i virkeligheden er Jesus 
Kristus, Livets Herre, tager ordet. 
Han irettesætter dem mildt. Han 
prøver at åbne deres øjne for livet. 
Åbne deres fortvivlede og tilluk-
kede hjerter for håbet, som er langt 
større end det, vi ser lige nu.

Da sagde han til dem: »I uforstandige, 
så tungnemme til at tro på alt det, 
profeterne har talt. Skulle Kristus ikke 
lide dette og gå ind til sin herlighed?«  

Han siger denne fantastiske sæt-
ning: Skulle Kristus ikke lide dette og 
gå ind til sin herlighed? Jo, Kristus 
skulle netop lide dette langfredag 
for at overvinde dødens magt. For 
at dræbe døden. For at gå gennem 
dødens kolde land og befri alle de 
fangne. For at overvinde dødens 
håbs-dræbende magt.

Det er det, døden er efter Jesu Kri-
sti kærligheds sejr påskemorgen. 

evige, uforgængelige liv hjemme 
hos Gud. Et evigt liv i Guds herlig-
heds magt. Et skønt og vidunder-
ligt liv, hvor vi må se Gud ansigt 

stole på, at vi må se alle vore kære 
igen. Vi kan mødes hjemme hos 
Gud i hans herlighed.  
Glædelig påske!

Poul A. Beck


