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Påsken 2020

Det er snart påske. Men som det har været nævnt i nyhedsmedierne, er alle gudstjenester, i lighed med så meget andet landet over, indtil videre aflyst til og med anden påskedag. Det
er vist første gang, at der er tale om en så massiv nedlukning
med så vidtrækkende konsekvenser, at der ikke er adgang
til kirkerne. Men folkekirken skal ligesom andre offentlige
institutioner holde sine lokaler helt lukkede. Det gælder både
kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler
i folkekirken.

GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE
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Påskeugens gudstjenester skulle have været begyndt på søndag med palmesøndag. Med evangeliet, der fortæller om en
helt særlig henvendelse til Jesus midt i en herrefrokost. En
kvinde ankommer til selskabet, og hælder en meget kostbar
olie ud over Jesu hoved. Ingen, bortset fra Jesus, fatter hvad
der sker. Frokostgæsterne betragter det kun som en upassende handling, som de ikke synes hører nogen steder hjemme.
Og når der sker noget, som vi ikke synes hører nogen steder
hjemme og som vi finder upassende, så bliver vi enten forargede eller skynder os at tale om noget andet. Begge dele sker
palmesøndag. De andre omkring bordet bliver forargede på
kvinden og begynder at tale om noget, som vedkommer os
alle – penge.
Penge fylder og har altid fyldt meget i vores hverdag. Og
netop i de her uger, hvor Coronakrisen fylder det meste
hos de fleste, er talen om penge særdeles aktuelt. Hvordan
ser landets økonomi ud, når vi kommer på den anden side?
Hvordan ser hver enkelt families økonomiske situation ud?
Kan jeg beholde mit job? Kan vi beholde vores bolig? Hvad
med virksomheders og håndværkeres fremtid? Og mange,
mange andre spørgsmål, som på én eller anden vis også har
med økonomi at gøre.
Palmesøndags evangelium giver ikke svar på spørgsmålene.
Men vi hører om en kvinde, der ved, at der er noget, der skal
gøres. Her og nu. Noget der kan ikke vente til en anden gang.
Og det er jo præcis den situation, vi alle er sat i – også i
krisesituationer. At der må gøres noget. At vi ikke kan vente
med alting til bedre tider. At vi må tænke nye tanker. Finde
nye veje. Ændre vaner.
Palmesøndags evangelium er en fortælling, der skildrer, at
tiden er knap. Kvinden vidste, at de ikke kunne beholde Jesus
meget længere, og at de kunne ikke stille noget op, når han
ville blive taget til fange og henrettet.
I forhold til det afgørende i livet er det sådan for enhver af os.
Kærligheden til et andet menneske kan ikke vente, for så er
det hurtigt for sent. Vores tøven og svigten ødelægger tiden
og dens muligheder. Det vidste kvinden. Og derfor kunne
den allermest kostbare handling og gave ikke være for dyr.
Kvindens handling udrettede ingen mirakler og hindrede
ingenting. Hun kunne ikke forhindre lidelse og død. Men
hun kunne gøre kærlighedens gerninger.
Også vi må gøre det, vi kan. Vi må handle, mens tid er. Og
det gør vi, når vi på alle tænkelige måder forsøger at hjælpe
hinanden igennem Coronakrisen. Vi køber ind for hinanden,
vi opmuntrer hinanden, vi ringer og skriver mere sammen.
Ja, vi rykker tættere sammen på afstand, og følger de retningslinjer, der udstikkes af myndighederne.
Palmesøndags evangelium om kvinden med alabastkrukken
læses i Markusevangeliet kap 14.
Hygiejnen er overordentlig vigtig lige nu. Sundhedsstyrelsen
indskærper, at vi skal vaske hænder, bruge håndsprit, hoste
og nyse i ærmet. For at passe på hinanden. Og at vi skal holde
sammen ved at holde afstand.
Skærtorsdag hører vi også om hygiejne. I Johannesevangeliet
kap. 13 støder vi på fortællingen om, hvordan Jesus vasker
sine disciples fødder. Den hygiejnehandling har lagt navn til
helligdagen. Skær har nemlig noget med ”ren” og ”at rense”
at gøre. Ren og skær. Skærtorsdag betyder den rene torsdag,
renselsestorsdagen. Jesu handling den aften er et af de klareste billeder på, hvad hele hans gerning er. At han ikke er
kommet for at blive beundret og feteret, men for at være ved
vores side.
Og så slutter skærtorsdagens evangelium med ordene om, at
Jesus med sin handling har givet os et forbillede, et eksempel.
Men det var der ikke rigtigt nogen af de renvaskede disciple,
der tog notits af. Der gik jo nemlig ikke mange timer, før de
svigtede ham efter noder, og ikke ville være med, nu hvor det
virkelig gjaldt, og hvor der var hårdt brug for dem.
Vi ser det Langfredag. Disciplene forsvandt som dug for
solen. Langfredag er den nøgterne beretning om, hvordan vi
altid er os selv nærmest. Men Jesus gør og viser os dén dag
det modsatte. Han ofrede sig selv. Gav sig selv hen og delte
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den dybeste nød og smerte med os. Og derved viser Gud os
sit inderste væsen. At han er en Gud, der lider med os og lider
for os. Ikke en Gud, der påfører os lidelsen, men en Gud, der
er med os, når vi lider. En Gud, der er hos os i vores sorg og
smerte og angst og ensomhed.
Alligevel spørger vi, ikke mindst vi står i en krise: Hvor er
Gud, når den slags ting sker? Hvorfor griber han ikke ind og
forhindrer det onde? De spørgsmål har mennesker kæmpet
med siden kristendommens første dage uden at blive færdige
med det.
Der gives ingen nemme eller færdige svar på spørgsmålet om
Gud og det onde. Langfredag råber Jesus selv fortvivlelsen
ud fra korset: Min Gud, hvorfor har du forladt mig! I en
påskesalme kaldes det korsets gåde: At Guds egen Søn, han,
der havde gjort Guds vilje og givet mennesker håb og tro,
selv oplevede, hvad det vil sige at miste håbet og troen og at
være forladt af Gud.
Nærmere kommer vi ikke et svar på det ondes problem. Det
er og bliver gådefuldt og uforståeligt for os.
Alligevel må vi tro på, at Guds Søn deler det meningsløse
med os. Og at han bliver og venter sammen med os i mørket.
Tro på at der i enhver krise også er genskin af den gnist, der
påskemorgen igen tog til at stråle som solen.
Vi kan læse langfredagsberetningerne i alle evangelierne,
Mattæus kap. 27, Markus kap. 15, Lukas kap. 23 og Johannes
kap. 19. Eller i salmebogen side 1314 til 1331 læse hele Jesu
lidelseshistorie sat sammen af de forskellige evangelier.
Når kriser rammer os, gør vi os ofte tanker om livets sårbarhed og skrøbelighed. Som aldrig før beretter medierne for
tiden hver eneste dag og flere gange dagligt om et stigende
antal smittede verden over, om de mange indlagte på sygehuse, om intensivafdelingernes udfordrede kapacitet, om flere
og flere dødsfald. Det gør os utrygge og bange. Hvornår
bliver det mon min tur? Kan mit immunsvar stå imod?
Hvordan kommer vi til at leve nu, hvor vi kan føle, at døden
puster os i nakken?
Påskedag hører vi, at graven, som Jesus var blevet lagt i
langfredag, var tom. En engel i graven giver de besøgende
kvinder besked om at vende hjem til den hverdag de havde
forladt, for dér at møde ham igen.
Vi finder i alle evangelierne, Mattæus kap. 28, Markus kap.
16, Lukas kap. 24 og Johannes kap. 20, et påskebudskab,
der holder os fast på, at der midt i en foranderlig verden er
noget, der er fast, noget, der skaber tryghed i en utryg verden.
Noget, som selv ikke en pandemi kan slå ihjel.
Jesus er ikke kun gået forud for os gennem døden for at møde
os på den anden side. Han er gået forud for at være nærværende i det liv, vi lever nu, og som vi hele tiden skal engagere
os i og kæmpe for.
Påskens evangelium peger på det, vi har allermest brug for –
før, under, efter, i og uden for krisetider – nemlig at der altid
vil være en stribe lys, der som et håb maser sig igennem og
udfordrer mørket. Derfor kan vi bære påskens fremtidshåb
i os.
Glædelig påske
Stig Skat Andersen
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Onlinegudstjenester

Mens kirken er lukket for gudstjenester, henvises der på
Egtved kirkes hjemmeside til onlinegudstjenester, som
er optaget forskellige steder i landet. I Vejle provsti er en
gruppe præster i gang med at lave små minigudstjenester
over påskedagene, som vil blive lagt på hjemmesiden.

Påskesalmer

Man kan under fanen ”gudstjenestens salmer” finde henvisninger til og omtale af salmer til påskedagene.

Aflysninger
Egtved menighedsråd har som følge af Coronasituationen
valgt at aflyse alle planlagte arrangementer indtil
sommerferien. Det betyder blandt andet, at børnefamiliegudstjenesten med efterfølgende spisning den 23. april
udsættes til efteråret. Det samme gælder ”Syng, spis og
snak”, som var planlagt til den 19. maj. Der var ligeledes
arrangeret en sogneudflugt til Anker Fjord Hospice i
Hvide Sande den 10. juni. Denne er også aflyst. Endvidere
er informationsaftenen den 17. juni i Kirkehuset som
optakt til en evt. sognerejse til Israel udskudt til senere. Orienteringsmødet vedr.
menighedsrådsvalget den 12.
maj forventes også udsat, men
der er endnu ikke kommet
udmeldinger fra Landsforeningen af menighedsråd.
Følg med på kirkens hjemmeside, hvor der løbende bringes
opdateringer.

