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Af Simon Peters erindringer – 7 andagter op til påske
– ved lektor Leif Andersen fra Menighedsfakultetet.
Tillæg til Marts-nummeret af MF-bladet 2019

Menighedsfakultetet har nogle år udgivet andagtshæfter op
til nogle af kirkens store højtidsdage. Denne gang er det lektor
i Praktisk Teologi, Leif Andersen, der har skrevet andagterne.
Han kalder dem ›Af Simon Peters erindringer‹. Leif Andersen
har levet sig ind i, hvordan apostlen Peter må have oplevet
at være vidne til de sidste dage i Jesu liv. Det har uden tvivl
været særdeles dramatisk og sindsoprivende for Peter at være
øjenvidne til Jesu lidelser og død, og ikke mindre chokerende
at møde Jesus lyslevende nogle få dage senere.
Vi håber, at andagterne drager læserne ind i påskens drama og
åbner op for påskens glæde for alle læsere!
Med stor tak til det bagland, som i årtier har gjort det muligt at
uddanne teologer på folkekirkens bekendelsesgrundlag.
Fakultetsleder
Thomas Bjerg Mikkelsen

JEG
– EN KLIPPE!
To uger før påske · Matt 16,15-20

Mesteren har løftet mig op. Han kaldte mig en klippe. Han
vil bygge sin kirke på mig. Han sagde, at det var selveste
Guds ånd, der havde åbenbaret for mig, at han er Kristus. Han
kaldte mig ›salig‹ og gav mig nøglerne til Himlen.
Jeg havde altså ret! Det er virkelig ham, vi alle sammen har
håbet på og ventet på i århundreder. Og det er os tolv, der er
kaldet til at følge ham. Vi skal repræsentere det nye gudsfolk
med de tolv nye stammer. Nu ved vi, hvem vi er. Og vi ved,
hvem han er.
Men hvorfor må jeg så ikke sige det til nogen?

SKULLE JEG
OMVENDE
MIG???
En uge før påske · Luk 22,31-34

Han sagde, at jeg skulle omvende mig! Jeg, den øverste af
apostlene. Jeg, selveste kirkens klippe. Han sagde, at Satan var
ude efter mig, og at han ville bede til Gud om, at min tro ikke
ville svigte.
Jeg må have hørt forkert.
Min tro er af stål. Den svigter lige så lidt som mit sværd.
De andre – jo, de kunne godt falde sammen, hvis de bliver
angrebet af Satan. Og jeg skal gerne være med til at styrke
dem, hvis det er dét, der er mit kald. Ingen er forpligtet ud
over sine evner, og de andre har nok ikke stået i forreste
række, da der blev delt tro ud.
Men mig behøver Jesus såmænd ikke bede for …

ENDELIG FÅR
VI RET!
Palmesøndag · Matt 21,7-11

Nu kan de se det alle sammen!
Vi tolv har været så alene. Folket hånede os. Og de hånede
ham, selv om han aldrig var andet end god ved dem. Han græd,
når de græd, og han helbredte deres syge og trøstede dem. Og
alligevel truede de med at stene ham.
Men nu råber de Hosianna, og jeg er ved at sprænges af
stolthed. Min mester! De lægger kapper ud. De kan se, han er
en konge. Børnene råber, og folk græder af begejstring. Endelig
får vi ret! Nu er timen kommet, og Guds rige er nær. Sejren
venter lige om hjørnet.
Men hvorfor ser han dog så trist ud, dér på æslet?

JEG ER SKRUPFORVIRRET!
Skærtorsdag · Joh 13,6-8; 16,17-20; Luk 22,41-44

Jeg har så svært ved at forstå ham. At følge ham er som at røre
ved Himlen det ene sekund og røre ved Helvede det næste. At
følge hans tanker er det bedste og det værste, jeg nogensinde
har oplevet.
Det ene øjeblik vil han vaske mine fødder. Det andet øjeblik
sætter han mig på plads. Det ene øjeblik siger han, at han
skal forlade os. Det andet øjeblik siger han, at han vil komme
igen. Det ene øjeblik priser han Gud så vidunderligt smukt,
at tårerne står i øjnene på mig. Det næste øjeblik ryster han af
dødsangst, som om han aldrig havde hørt om opvækkelse af
døde eller om evigt liv.
Kan han ikke bestemme sig for, hvem han er?

BARE JEG
VAR DØD!
Langfredag · Matt 26,69-75; Joh 18,10-11

Aldrig har jeg været i sådan et mørke.
Hanen galede. Solen stod op. Og jeg styrtede ned.
I morges blev solen sort i tre timer. Hvordan skulle den kunne
andet? Har jeg hele vejen taget fejl?
De tror, at jeg løj, da jeg svor, at jeg ikke kendte ham. Og jeg har
virkelig også ment, at jeg kendte ham. Men nu kender jeg ham
ikke mere. Det er ikke løgn.
Men er det mig, der har fornægtet ham? Er det ikke ham,
der har fornægtet Gud? Sejren for Guds rige var inden for
rækkevidde. Men så skældte han mig ud, da jeg ville forsvare
ham med mit sværd.
Nu er han død. Bare det var mig.

JEG SÅ HAM
Påskesøndag · Es 53,4-5; Luk 24,34

Jeg så ham.
Intet er, som jeg troede. Jeg har altid troet, at en død er død.
Jo, Jesus havde opvakt nogle døde. Men det var noget andet.
De skulle dø igen en dag. Men jeg så ham. Så levende, at
han aldrig mere kan dø. Så livfuld og lattermild, at intet kan
ramme ham mere.
Jeg har altid troet, at man kun kan straffes for det, man selv
har gjort. Men han blev straffet for det, vi har gjort. For det,
jeg har gjort.
Jeg har altid troet, at nederlag var nederlag, og sejr var sejr. Men
Jesus vandt, da han blev dræbt.
Jeg forstår ikke noget mere. Men nu gør det ikke noget.

ALDRIG ER
NOGEN BLEVET
SÅ ELSKET
SOM JEG!
2. påskedag · Joh 21,15-17

Han spurgte, om jeg elskede ham mere end nogen anden. Da
jeg svarede ›Ja, herre‹, kunne jeg ud af øjenkrogen se, hvordan
Jakob og Johannes stod og krympede sig: Troede jeg virkelig
stadig, at jeg var den største og den bedste?
Men det var virkelig rigtigt. Lige dér, lige da, var det sandt. For
aldrig er nogen blevet så gennemgribende tilgivet og elsket
som jeg. Aldrig har nogen haft bedre grund til at elske Jesus.
Ja, jeg har omvendt mig. Jeg vil aldrig mere kunne høre en hane
gale, uden det river og flår i mig. Men solen er ikke sort mere.
Jesus er virkelig ›solopgangen fra det høje‹. En solopgang, der
aldrig bliver nat mere.
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