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7 andagter op til påske
– ved Asger Chr. Højlund fra Menighedsfakultetet.
Tillæg til MF-bladet Marts 2018

Professor Asger Chr. Højlund stopper som lærer og forsker på
Menighedsfakultetet med udgangen af juni 2018 efter godt 39
års ansættelse. Som en afskedsgestus har han skrevet syv korte
andagter over helligdagene fra midfaste til og med 2. påskedag.
Vi håber, at andagterne åbner op for påskens glæde for alle
læsere!
I taknemlighed mod det bagland, som i årtier har
gjort det muligt at uddanne teologer på folkekirkens
bekendelsesgrundlag.

Thomas Bjerg Mikkelsen,
leder af Menighedsfakultetet

ARBEJD FOR
DEN MAD,
SOM BESTÅR
Midfaste søndag, Joh 6,24-35

Det daglige brød med alt, hvad det rummer, har det med at
fylde vore tanker. Ikke at det daglige brød er ligegyldigt i
Guds øjne. Men det er ikke meningen, at det er der, vi skal
hente vores liv. Det har vi brug for en anden næring til. Den,
Jesus er kommet for at give.
Men den næring skal der arbejdes for, siger Jesus. Den får man
ikke én gang for alle. De nære ting har det med hele tiden at
suge os til sig. Den magt skal igen og igen brydes. Det er det,
fastetiden kan bruges til.
Ikke ved at vi gør nogle bestemte gerninger, som jøderne
troede, men ved at vi tror Guds gerning. Men det kræver
åbenbart også arbejde – siger Jesus.

HAN HAR SET
TIL SIN RINGE
TJENERINDE
Mariæ bebudelses dag, Luk 1,46-55

Vi er på vej mod påske. Og møder på den vej Maria,
der lovsynger Gud, efter at hun er blevet bekræftet i, at
englebesøget ikke var fantasi. Hun skal virkelig føde Guds søn.
Gud bruger hende, en uanseelig pige.
Af Marias lovsang fremgår det, at det er sådan, Gud altid har
gjort: Styrtet de mægtige fra tronen og ophøjet de ringe. Gud
er så anderledes.
Gud må da fremme sin sag gennem dem, der er noget, tænker
vi. Men sådan er det bare ikke. Det er igennem dem, der ikke er
noget, ja, som Maria må risikere folks sladder, at han handler.
Det er her, hans under sker.
Sådan som det jo også bliver tydeligt i det, der snart skal
samle os: Jesu vej mod døden.

HUN SÅ
Palmesøndag, Mark 14,3-9

Der er stor kontrast mellem disciplene og kvinden i Simon
den spedalskes hus. I disciplenes øjne er hun et typisk
kvindemenneske med alt for mange følelser. De selv er de
nøgterne og stålsatte, der har forstået, hvad Jesus ville.
Men her har de misforstået Jesus. Hun så noget, de ikke så eller
helst ville lukke øjnene for, nemlig at Jesus snart skulle dø. Og
at det var det vigtigste af alt.
Det gjorde Jesus godt, at hun så det. Derfor skulle hun huskes.
Måske var det værd at tænke over næste gang, vi møder en
som denne kvinde og reagerer som disciplene? Der er noget,
der er vigtigere end alt andet, og som vi kun kan forholde os
til i taknemmelighed.

OG HAN
ELSKEDE DEM
INDTIL DET
SIDSTE
Skærtorsdag, Joh 13,1-15

Det er, som om Jesus med det, han gør skærtorsdag aften,
vil give disciplene en nøgle til at forstå det, der skal ske den
næste dag. De reagerer, da han lægger tøjet og optræder som
en simpel tjener ved at vaske deres fødder. Men han må tjene
dem, for at de kan »have lod og del« med ham. Så mærkeligt
og omvendt er det.
Selv om vi her står over for det inderste i troen: korset og
den nadver, som er knyttet så tæt til korset, kan det måske
føles indviklet. Så er det godt, at Johannes fra begyndelsen
understreger kærligheden som den røde tråd i det, der sker.
Jesu kærlighed til os. Og vores indbyrdes kærlighed.

DE STOD OG SÅ
PÅ ALT DETTE
PÅ AFSTAND
Langfredag, Luk 23,26-49

Det er jo et lidt mærkeligt ord at blive stående ved i denne
lange beretning. For er der noget, vi ikke skal, så er det da at stå
på afstand i forhold til det, vi hører. Det er jo os, han gør det for.
Så handler det da om at tage det til hjertet.
Men så alligevel. Ligesom hans nærmeste dengang ikke kunne
gøre andet denne frygtelige dag end at stå på afstand og se,
sådan kan vi næsten heller ikke gøre andet. Registrere tingene,
sådan som beretningen jo i den grad gør. Fordi det hele, på trods
af det lys, vi bagefter har fået over det, befinder sig uden for
vores rækkevidde. Jesus gik et sted hen, hvor vi ikke kunne eller
skulle følge ham. »Slå hyrden ned, så fårene spredes« (Zak 13,7).

MED FRYGT OG
STOR GLÆDE
Påskedag, Matt 28,1-8

Der er en forvirring og undren over beretningerne om det, der
sker påskemorgen, som det kan være svært for os at sætte os
ind i, fordi vi kender historien.
Kvindernes håb den morgen var, at de kunne vise deres kære
mester en sidste ære. For han var død. Det kunne der ikke
laves om på.
Og så blev de mødt af en åben og tom grav. Jesus var der ikke.
Noget utroligt var sket.
Det var ikke mødet med englen, der rystede dem – det er sket
før i historien. Det var, at Jesus ikke var der – og efter det,
englen sagde, var opstået.
Jamen er døden da ikke uafvendelig? Kan døden ophæves?
Det er det, den tomme grav siger. Det kan næsten kun tros med
frygt og stor glæde.

MØDET DER
VENDER OP OG
NED PÅ ALT
Anden påskedag, Joh 20,1-18

Det er den samme forvirring, vi møder i beretningen i dag.
Kvinder og disciple, der løber frem og tilbage til graven. Og
ikke kan begribe, hvad der er sket.
Noget begynder alligevel at dæmre for Johannes, da han ser
Jesu ligklæder i gravhulen. Med klædet, han havde haft over
hovedet, liggende for sig, pænt sammenrullet. Så kunne liget
ikke være blevet fjernet. Så måtte han selv have rejst sig op.
Og så møder Maria Jesus – selv om det først er, da han siger
noget til hende, at hun genkender ham. Midt i hendes undren
og forvirrede spekulationer træder Jesus selv ind som levende.
Det er det, der vender op og ned på alt.
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