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O U R E  B A P T I S T K I R K E

VORES PÅSKE 2018
Johannes Evangeliet fortæller i 
kap 20, 11-18: 
Påskemorgen er Maria Magdale-
ne gået ud til graven for at sørge 
og for at salve Jesu døde legeme. 
Men da hun når frem, er graven 
tom. Hun antager, at nogen må 

-
keligt. 

Grædende vender hun sig nu fra 
den tomme grav og mod haven, 
hvori graven ligger. Her bliver 
hun mødt af en sund, stærk, ung 
mand, der venligt og omsorgsfuldt 
spørger, hvorfor hun græder. 

Det er Jesus, der møder hende 
i sin opstandelses-skikkelse. Så 
levende, så sund og så rask som 
nogensinde. Men hun kan ikke 
genkende ham. Så hun antager, 
det må være havemanden. Så 
sund og naturlig, som han ser ud. 

Derfor spørger hun gennem tårer, 

elskede mester og kan fortælle, 
hvor han nu er, så hun kan salve 
ham.

Da siger Jesus kun et eneste ord, 
nemlig hendes navn: Maria! Og i 
samme sekund falder skællet fra 
hendes øjne, og hun kan øjeblik-
kelig ”se” ham. Se og genkende 
Jesus - hendes Herre. ”Mester” 
svarer hun ømt. Hermed er kon-

takten genoprettet. Henover dø-
dens skel og gravens afgrund. De 
mødes atter. 

Han kalder: Maria. Hun svarer: 
Herre. Så er opstandelsens under 

Dog må hun ikke røre ham eller 
prøve at holde ham tilbage. For 
nu er han forvandlet, så han kan 
leve i den guddommelige evig-
hed. Hun ser ham i hans opstan-
delses-skikkelse. I det forklarede 

-
gere har nogen magt. 

Så åbner Jesus for en langt større 
virkelighed: Evigheden. Jeg skal gå 

til Faderen, stige op i himlene. (Som 
vi fejrer Kristi Himmelfartsdag.) 
Herfra kan jeg være nær alle, til 
alle tider, på alle steder. Møde 
alle mennesker overalt. Så er jeg 
ikke længere bundet til tid og 
sted, men er allesteds-nærværen-

være underforstået, det næste han 
siger.

Jesus siger nemlig: Gå og sig til 
mine brødre (vore søskende), at 
jeg stiger op til vores fælles Far og 
vores fælles Gud. 

Jesus åbner for en evig kærligheds-
relation til Gud - vores fælles far - 
når han går til Faderen. Vores far.

Mødet med Jesus Kristus som op-
standen er derfor på ingen måde 
begrænset til Maria Magdalenes 
møde med Jesus denne dag.

Han møder også os!
Når vi vender os fra tomheden og 
graven mod ”haven” i vores liv.
Også selv om vi først ikke kan 
kende ham. Så kan han kende os. 
Derfor kan vi høre hans stemme, 
når han kalder os ved navn. Og 
når vi svarer: Herre! Da kan vi 
møde ham. Sådan bliver det vores 
påske - 2018. 

Glædelig påske.
Poul A. BeckRør mig ikke af broder Angelico, Firenze 
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Hvis du vil bede
Opstandne Kristus,
ved din Hellige Ånd
bor du i os, og du siger
til enhver af os:
”Kom, følg mig,
Jeg har åbnet en livsvej for dig.”

Al freds Gud,
ved din Hellige Ånd

hjertets ørkener.
Og ved din tilgivelse

som morgentågen.
Br. Roger af Taizé.

Himmelske far!
 

at leve som dit barn.  
Du ved, hvor jeg er,  
og hvordan jeg har det. 

 
både når jeg er glad,  
og når jeg er fortvivlet. 
Når jeg hører og ser,  
hvad der sker rundt om,  
både nær ved mig  
og langt borte,  
så er det svært  
at holde modet oppe.  

Knud Sørensen

Kom!
Kom, du Hellige Ånd.
Kom, du skjulte skat.
Kom, du evige liv.
Kom, du navnløse glæde,  
som aldrig hører op. 
Kom, du frelsens mål.
Kom, du som vækker os op  
af vores søvn.
Kom, du de dødes opstandelse.
Kom, du som ingen har set, 
urørt og ufattelig. 
Kom, du som bor over alle himle,
men kommer til os og er os nær.
Bestandigt påkalder vi dit navn,
men dit væsen kan ingen forstå. 
Kom, du som selv er min længsel.
Kom, du trøst for min arme sjæl.
Kom, du mit åndedræt og mit liv.

Ukendt

Jeg beder for dig
og for det kors,

der er dit at bære.

Må du have tillid til, 
at der kommer
en tredje dag. 

Helle Søtrup: 
Bøn no. 4 fra Digtsamlingen ”Audiens”

”Se, Jeg er med jer. .”



Din Pinsedag
Da pinsedagen kom, var 
de alle forsamlet. 
Og med ét kom der fra him-
len en lyd som af et kraf-
tigt vindstød, og den fyldte 
hele huset, hvor de sad. 
Og tunger som af ild vi-
ste sig for dem, fordelte 
sig og satte sig på hver 
enkelt af dem. 
Da blev de alle fyldt af 
Helligånden, og de be-
gyndte at tale på andre 
tungemål, alt efter hvad 
Ånden indgav dem at sige.

Apostlenes Gerninger 

Kap 2, 1-4.

50 dage efter påske kom-
mer pinsedagen. Alle di-
sciplene er sammen. Ingen 
manglede. Jesus havde 
sagt, de skulle vente i Je-
rusalem. De skulle døbes 
med Helligånden (Ap. G. 
1,3-5). Så alle var der.

Med ét kommer der en lyd, 
”som” et kraftigt vindstød. 
Det lyder meget som vind, 
men alligevel er det også 
anderledes. Måske noget, 
der minder om vindens 
susen, når vi hører den 
udenfor. Men her kom-
mer den indenfor. Lyden af 
denne vind fylder hele hu-
set. Samtalen forstummer. 
Småsnakken i krogene hø-
rer op. Dette sus optager 
os, fanger vor opmærksom-
hed. Den Ånd, der svævede 
over vandene, allerede før 
Gud skabte det første lys, 
fylder os. Den bevæger os.

Så kommer der tunger som 
af ild. Det ser meget ud 
som ild, men alligevel er 
det også anderledes. Ilden 
fordeler sig til hver ene-
ste af os. Alle får vi. Ingen 
er udenfor. Der tændes 
en glød. Den begynder at 
brænde i os. En hellig ild 
tændt af Den hellige Ånd. 
Men vi bliver ikke fortæ-
ret, i stedet bliver vi sat i 
brand. Så vi begynder at 
lyse op. Som når vi virkelig 
brænder for en god sag. 

Vind vi hører. Flammer vi 
ser. Sådan kommer Hel-

ligåndens fylde til os. Vind, 
der bevæger os, sætter os 
i gang. Op af sofaen, ud af 
huset, for nu suser det i 
os. Ild, der gløder i os. Så 
vi brænder for sagen. Vi 
brænder igennem. Det er 
pinse.

Hvordan har du oplevet, at 
det blev din pinsedag, din 
Helligåndens dåb?

En dag, hvor du kom i 
bevægelse og begyndte at 
brænde for det gode?

Poul A. Beck


