PÅSKEDAG

Bøn
Herre, din hånd har rørt ved mig
og dit ansigt har lyst over mig
og jeg ved du går ved min side
Når jeg tvivler, så hjælp mig til at holde fast ved dig
Når jeg er ensom og forvirret så led efter mig
Dybet af din kærlighed kan jeg aldrig fatte
Men som et barn åbner sig for sine forældres kærlighed
Sådan åbner jeg mig for dig, min Gud.

Den Danske Salmebog nr. 754, Vers 1-2, ”Se nu stiger solen” af Jacob Knudsen
V. 1 Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst!
V. 2 Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.

Evangeliet til påskedag skriver evangelisten Matthæus kap 28, vers 1-8
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
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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.«
Refleksion
Jeg tror, de fleste af os lige nu drømmer om at vende tilbage til hverdagen som
den var før den 11. marts. Før krisen var det meste, som vi synes det skulle være.
Tiden var for de fleste delt ind i arbejdsdage, skoledage, fritidsaktiviteter som sport
eller foreningsarbejde eller sociale fællesskaber.
Der var ting, vi skulle, og så frem til. Måske skulle vi til en rund fødselsdag eller en
konfirmation, og så var der søndagen, hvor vi pustede ud, og hvor der var
gudstjeneste i kirken. Sådan er det ikke længere. Alt er nærmest gået i stå og
lukket ned: og alt for mange af os, har alt for meget tid i vores eget selskab væk
fra de vanlige fællesskaber, så tankerne har frit spil til at kravle mere eller mindre
ind i mørket
Kirkeklokkerne er også stille, for kirkerne er lukket og låste. I år bliver en hel anden
påske, fordi vi jo ikke kan samles i kirken og høre påskeevangeliet og se hinanden i
øjnene og ønske hinanden en glædelig påske. Og påskefrokoster i fællesskabets
skød er der heller ingen af i år. Men påskebudskabet rækker Gud ske tak og lov
langt ud over kirkerummet og derfor lyder det til os:
”Kristus er opstanden”
Påskebudskabet er, at uanset hvad der sker i og omkring dig lige nu, så er lyset
stærkere end mørket og livet stærkere end døden og derfor venter glæden
forude. Ja, det bliver godt igen, for vi er i gode hænder. For; Kristus er opstanden!
Amen
Fadervor
Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen
Velsignelse
"Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred."
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