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DEN MEST MÆRKELIGE PÅSKE SIDEN ÅR 33
af Sognepræst Erik Ladegaard
I februar måned var 137 konfirmander og præster
og frivillige forældre og ungledere på rejse til Israel i
Jesu fodspor. Vi besøgte alle de vigtige steder i Jesu
liv. Vi havde en dag i Jerusalem, hvor vi gik den vej,
Jesus gik med sit kors – Via Dolorosa - Smertens Vej
– kaldes den. Vejen ender ved Gravkirken, som også
er opstandelseskirken.
I marts måned – kun en måned senere – væltede
verden. Det gamle ordsprog om, at en lille tue kan
vælte et stort læs viste sin sandhed. For mens konfirmanderne var i Israel i februar, kæmpede kinesiske læger imod en lille bitte, mikroskopisk virus.
Hospitalsvæsenet gik i knæ. Vi gik intetanende rundt
og tænkte: Det er godt, det ikke er hos os. Men
så væltede den lille virus også vores verden – hele
verden - i marts måned! Og vi ved ikke, hvornår vi
rejser os igen.
April måned skulle vi have fejret påske i alle kirker
rundt på hele kloden. Men det blev den mest
mærkelige påske siden år 33 – det år, hvor Jesus
døde og opstod. Verden lukkede ned. Også kirkerne
lukkede ned på grund af den verdensomspændende
pandemi. Vi har siddet hver for sig i vores stuer og
har sunget påskesalmerne, fornemmet langfredagsmørket og haft en underlig påskelørdagsfornemmelse af, at vi var en del af noget, vores børnebørn
vil komme til at skrive historieopgaver om. Ligesom
disciplene for 2000 år siden har vi i år ikke rigtig
vidst, hvor det hele bar hen. Hvor lang tid skal der
gå, inden vi kan gå frit omkring? Vil fjenden også slå
os ihjel?
Vejen til det sted i Jerusalem, hvor man henrettede
folk på Jesu tid, kaldes Via Dolorosa, Smertens Vej.
Det var den vej, Jesus gik med sit kors. Og den vej
gik vi med konfirmanderne. På et tidspunkt kunne
han ikke mere, for han var blevet tortureret igennem hele natten, så blev Simon fra Kyrene bedt
om at bære Jesu kors. Der er ligefrem et sted – den
femte station på vejen - hvor man særligt mindes
Simon. Det er et godt sted. For det er vigtigt at vide
– også for konfirmander – , at det godt kan koste
noget og gøre ondt at gå i Jesu fodspor.
Normalt er der tykt af mennesker i basaren i Den
Gamle By. Den ene pilgrimsgruppe efter den anden

går med alvorlige ansigter igennem stræderne, alt
imens der faldbydes tørklæder og Jesussandaler. Vi
oplevede det lidt i februar måned. Men i april i år var
alt anderledes. Korsene, som pilgrimmene kan leje,
kom ikke i brug til påske i år. Jerusalem er sammen
med hele verden lukket ned. Der har været dødstille i år, skriver den danske præst i Jerusalem i en
påskehilsen.
Gravkirken i Jerusalem er et helt kompleks af kirker
– seks kirkesamfund er der inden for døren. Selve
henrettelsesstedet – Golgata - er der. Man kan
stikke hånden ned og røre ved den klippe, Jesu kors
stod på. Man kan se fra henrettelsesstedet hen til
selve graven, hvor Jesus ifølge traditionen blev lagt.
Gravkirken er altså også opstandelseskirken. Der er
stor symbolkraft i, at der ikke er langt fra Golgata,
fra korset, til graven - den tomme grav … ikke langt
fra langfredag til påskemorgen
Når klokken bliver 24 natten til påskemorgen, kommer den ortodokse præst frem af gravhulen med
en fakkel. Han råber: Kristus er opstanden! Og alle
kristne i kirken råber tilbage: Ja, han er sandelig
opstanden! Folk læner sig ind over hinandens rygge
med faklerne for at nå præstens brændende fakkel. Lyset spreder sig hurtigt igennem kirken, ud på
pladsen, ud i verden. I år har der ikke været råb og
lys og lovsang i gravkirken. Men påsken har alligevel
ikke været aflyst. For den sande påske holdes inde i
menneskers hjerter – i hele verden.
Fra ens hjerte kan man godt se op i Gravkirkens
kuppel og se billedet af Kristus som verdenshersker.
Kristus Pantokrator. Han er konge – den blå farve.
Han elsker – den røde farve. Hans fingerstilling
fortæller, at han er Guds søn – sand Gud og sandt
menneske. Og hans store bog fortæller om, at der er
evigt liv til den, der tror på ham som frelser og herre
– Kristus Pantokrator – Kristus, verdensherskeren.
Lige om lidt er det maj måned, hvor vi skulle have
holdt konfirmationer. Det bliver – forhåbentlig – i juni
måned. De siger ja til at tro på denne Kristus. Ja, til
at leve med ham som Herre og frelser. Ja både når
det gør godt, og når det gør ondt. Vi håber, kirkerne
er åbne til den tid. Indtil da ses vi … over hækken, i
haverne, på stierne og online!

SAMTLIGE ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER INDTIL FORELØBIG
10. MAJ ER AFLYST
Gudstjenester vil i perioden blive sendt som video-gudstjenester, hvor kirkens præster på skift vil
holde disse gudstjenester. Følg i øvrigt med på kirkens hjemmeside for yderligere informationer.
Gudstjenesterne kan ses på:
Holstebro Kirkes hjemmeside – holstebrokirke.dk
Facebook – facebook.com/holstebrokirke
Youtube – søg på Holstebro Kirke
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