TGF – Påskesøndag - Se, jeg gør alting nyt!

Mødet med den opstandne Jesus

Vi har som kirke været på en rejse igennem påsketidens
vigtige hændelser. Vi var med, da Jesus red ind i
Jerusalem og blev hyldet som konge, præst og profet.

Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor
glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se,
Jesus kom dem i møde og hilste dem med et »God
morgen!« Og de gik hen og omfavnede hans fødder og
tilbad ham. Da sagde Jesus til dem: »Frygt ikke! Men gå
hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilæa. Dér
skal de se mig.«

Vi var med, da Jesus fejrede nadver med disciplene og vi
er med på de to afgørende dage – langfredag, hvor Jesus
bliver korsfæstet og dør og i dag påskedag, hvor Jesus
opstår fra de døde. En dag, som mange kirkelige
traditioner fejrer med at proklamere: Kristus er
opstanden! Ja, han er sandelig opstanden!
Lad os begynde med at læse om denne dag, som
disciplen Mattæus husker den…
Jesu opstandelse

”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.«

Gravvagten bestikkes
Mens de var på vej, kom nogle af vagterne ind til byen og
fortalte ypperstepræsterne alt, hvad der var sket. De
samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne
en større sum penge, og de sagde: »I skal sige: Hans
disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov.
Kommer det statholderen for øre, skal vi nok tage os af
ham og holde jer udenfor.« De tog imod pengene og
gjorde, som de havde fået besked på. Og dette rygte er i
omløb blandt jøderne den dag i dag.
Missionsbefalingen
Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor
Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de
ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til
dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på
jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine
disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det,
som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende.«” (Matt 28,1-20)

The Passion of the Christ
Mange har været i biografen langfredag for år tilbage for
at se ”The Passion of the Christ”. Den handler om de tolv
voldsomme timer der gik fra at Jesus blev anholdt til at
han blev korsfæstet. Tolv timer med ubeskrivelig smerte
og ydmygelse. Tolv timer, hvor Jesus af romerne blev
sønderbanket til ukendelighed. Tolv timer, hvor Jesus af
egen fri vilje lod sig drive med at onde og følelseskolde
soldaters perverse misbrug af deres magt. Den film er et
studie i hvordan verden vil se ud, der hvor kærligheden
og troen på Gud er fortrængt og erstattet af menneskets
egne drifter.
Filmen efterlader en med en tom smerte og med et ønske
om at omvende sig… jeg tænkte: Gud, jeg kan aldrig
nogensinde leve op til din kærlighed! Jeg er en syndig
mand og jeg vil ikke kunne elske dig tilbage med den
samme rå kraft, som du gør! At du vil udsætte dig selv
for en smerte og lidelse af denne karakter er så voldsom
en kærligheds-handling, at jeg må bøje mit hoved og
sige: Så meget elsker jeg ikke engang mig selv!!
Men Jesus vidste, at dette var nødvendigt! Dette var den
eneste vej. Det var det, som han forsøgte at fortælle sine
disciple skærtorsdag aften, da han sagde: Timen er
kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres. v24
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke
falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men
hvis det dør, bærer det mange fold. (Johs 12,23-24)
Jesus forklarede sine disciple at Gud må dømme verden
fordi han er hellig og retfærdig og Gud måtte sende sin

søn, som stedfortræder, i kærlighed til os, for at tage den
straf og dom, som han selv har bekendt verden fortjener.
På den måde er Gud både retfærdig og nådig. Men det
krævede at Jesus ville gå i døden for os, for at vi kunne
få liv.
Dette er det helt centrale ved påsketiden… ikke
miraklerne og oplevelsen af Guds kraft… men at Gud har
magt til at forsone sig selv med os gennem Jesus! Magt
til at gøre os alle retfærdige og syndfri i Guds øjne!
Kære Jesus! Det er sandt hvad du siger: Se jeg gør alting
nyt! Men du har betalt en frygtelig pris for os!
Hvorfor er denne dag så anderledes!?
Hvorfor er denne dag så speciel?!
Det er den, fordi beretningen om Jesus fra Nazaret ikke
sluttede langfredag. Den sluttede ikke med at Jesus blev
hængt op på et kors og blev slået langsomt ihjel af onde
mennesker. Det er den, fordi at der i denne weekend
både er blevet betalt en ufattelig pris for vores onde
handlinger og fordi vejen til Paradis er blevet banet.
Denne dag er afslutningen på en lang periode, hvor
mennesker i egen kraft skulle fortjene sig en plads i
Paradis, en afslutning på en tid, hvor hjertet og hånden
kunne bevæge sig i hver sin retning uden konsekvenser…
denne dag er afslutningen på en tid, hvor mennesker
skulle kravle op mod Gud, for at nærme sig himlen!

Opstandelsen
Denne dag fortæller beretningen om Guds rå
opstandelseskraft, om Guds opgør med dødsriget og
Satans herredømme, som i denne weekend for snart
2000 år siden blev fuldstændig knækket! Den minder os
om at Jesus brød dødens magt og opstod til liv, ikke bare
for sig selv, men for at vi alle kunne leve med håb!
Hvorfor er denne dag så anderledes?
Hvorfor er denne dag så speciel?!
Det er den, fordi den er begyndelsen til en ny tid.
Disciplene var helt sønderknuste efter langfredagen… de
led af hvad vi i dag vil kalde PTSD ”post traumatisk stress
syndrom”. De er nedbrudte, de er chokerede over hvad
de har set og gennemlevet denne lange fredag, de er
fuldstændig ødelagte… og de reagerer ved at gemme sig
væk, ved at sidde og stirre ind i væggen… ingen havde
forestillet sig at det ville blive så voldsomt og ondt og
forfærdeligt… ingen!
Apostlen Peter bar på endnu en byrde – skammen!
Skammen over ikke at slå til, at han havde lovet aldrig at
svigte Jesus uanset om det så kostede ham livet… og da
det så pludselig gik løs, så mistede han modet og han løj
gang på gang om sit venskab med Jesus… en dyb
skuffelse over sig selv sad han med! Var jeg bare død
sammen med Jesus, så kunne jeg se mig selv i øjnene…
Søndag morgen ændrer for altid Peters liv.

Da han ser Jesus ansigt til ansigt slår hans liv en kolbøtte
og på et øjeblik bliver hans liv forvandlet! Og de
begynder at græde og grine og en glæde breder sig ud i
kroppen og renser dem for enhver følelse af modløshed
og håbløshed og de fester og glæder sig.
Hvorfor er denne dag så anderledes!?
Hvorfor er denne dag så speciel?!
Denne dag er håbets dag. Den viser os direkte op i vores
ansigt Guds opstandelseskraft og Guds udstrakte hånd!
Fra denne dag er der intet der kan skille os fra Guds
kærlighed, intet som kan ødelægge vores
opstandelseshåb, for Jesus har banet vejen for os og vi
behøver ikke frygte døden mere.
Paulus siger det meget godt til de troende i Korinth: ”…er
Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i
jeres synder… Men nu er Kristus opstået fra de døde som
førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom
ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet
ved et menneske.” (1 Kor 15,16-22)
Derfor glæder vi os dybt i hjertet på denne dag!
Da Maria Magdalene og nogle flere ville hen til graven for
at pleje Jesu krop, blev de mødt af en engel, som fortalte
at Jesus var opstået fra de døde… og så står der: Og de
skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og
løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus
kom dem i møde og hilste dem med et »God morgen!«
Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham.

Da sagde Jesus til dem: »Frygt ikke! Men gå hen og sig til
mine brødre, at de skal gå til Galilæa. Dér skal de se
mig.«
Kvinderne var de første som mødte Jesus! Det satte
deres hjerter i brand og glæden overvældede dem. De
fortalte det videre til disciplene, som selv blev sat i brand
og alle skyndte de sig til Galilæa…

”…de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor
Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de
ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til
dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på
jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine
disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det,
som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende.«” (Matt 28,1-20)
I nogle af de andre evangelier kan vi se at Jesus
forberedte et måltid til dem. Og at de under dette måltid
fik bekræftet deres kaldelse, også Peter, som stadig bar
på en smerte i sit hjerte over, at han svigtede ham. Og
Jesus ser det og genopretter ham på den skønneste
måde og genindsætter ham i hans tjeneste! Væk var al
Petes skam. Tilstede var en hellig ild i hjertet, som ikke
ville slukkes igen!
Jesu kærlighed gør vores liv anderledes og giver vores liv
mening! Den sætter vores hjerte i brand og fylder vores
liv med håb.
Det er det håb som vi er sat til at fortælle om til enhver,
som vil høre! Derfor siger Jesus til os: Gør alle mennesker

til mine efterfølgere! Og husk: Jeg er med jer alle dage!
Indtil verdens ende!
Kom ind i mit liv!
Vil du have del i opstandelseshåbet?
Vil du give slip på din skam?
Vil du være en del af Guds rige?
Vil du erfare en himmelsk kærlighed, som er så stærk, at
den vil gå i døden for dig?
Vil du være en, som følger efter Jesus?
Så åben dit hjerte i dag og sig: Kom ind i mit liv!
Amen!

