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Kender
du det?
Lær lidt mere om, hvad påske er,
gennem den hverdag, du kender.

Påskekalender
Kender du det, at det er påske igen,
men at du egentlig ikke rigtig har tænkt over,
hvad påske har med dig at gøre?
Hvis du har det sådan, så er du gået glip af rigtig meget!
I denne korte påskekalender tager vi dig med ind i nogle situationer, som du forhåbentlig kan genkende fra dig selv eller andre.
Vi bruger hverdagssituationerne til at vise, at påsken faktisk har
utrolig meget at lære os om det at være menneske og at Gud ønsker en tæt relation til os.
Læs med og se, om du kan genkende noget hos dig selv. Læg mærke til, at Gud har noget afgørende at sige til dig i din hverdag—ikke
mindst i påsken.
Glædelig påske!

Påskekalenderen er skrevet af fhv. studerende
fra Dansk Bibel-Institut
www.dbi.edu
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28. MARTS — PALMESØNDAG

Kender
du det
… at springe op af sofaen af begejstring

over, at Danmark igen er blevet
verdensmestre i håndbold?

28. marts – Palmesøndag
Kender du det at springe op af sofaen af begejstring
over, at Danmark igen er blevet verdensmestre i
håndbold?
Var du én af de godt to millioner danskere, der så med, da
VM i herrehåndbold skulle afgøres tilbage i januar? Det var
jeg! Og jeg indrømmer gerne, at der både var glædesrus og
nationalstolthed, da kampen blev fløjtet af. Godt kæmpet,
Danmark!

Sport har den fantastiske egenskab, at selvom det ikke er
mig, der er i aktion, så oplever jeg det som om, at jeg er en
del af det. Som om det er mig selv, der har vundet. Derfor
blev verdensmestrene også hyldet for fuld styrke i de danske
hjem. Men titlen som verdensmestre er tidsbegrænset, den
holder ikke for evigt. Situationen er den, at om to år skal der
dystes igen.
I dag er det palmesøndag. En dag, som peger små 2000 år
tilbage i tiden, hvor en særlig hyldest også fandt sted. Det
skete, da Jesus red ind i Jerusalem og opfyldte ordene ”Se,
din konge kommer” (Johannesevangeliet 12,15). Hyldesten
foregik ikke med flag, men med palmegrene. Jesus blev hyldet – ikke som verdensmester, men som konge i en kæmpe
folkefest.
Men den efterfølgende uge stod det klart for folkemængden,
at Jesus ikke var den konge, de troede, han var. Han kom
nemlig ikke for at være en tidsbegrænset konge. Nej, han
ville være en evig konge og frelser – for altid. Derfor blev
han ikke kun hyldet for 2000 år siden, men han bliver stadig hyldet i dag – for hans sejr gælder stadig. En sejr, som
også kan blive din. I løbet af påsken skal vi se nærmere på,
hvorfor han er den rette ejermand af alles hyldest!
Kasper Beck Drejer
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29. MARTS — MANDAG

Kender
du det
… når du er på festival?

29. marts – mandag
Kender du det, når du er på festival?
Måske er det mere nærliggende at spørge, om du kan huske, hvordan det var at være på festival? Jeg synes, det er ved at være lang
tid siden. Høj musik, sol, grin og gode venner. Musikken må gerne
være fed, solen skal helst skinne, og grinene viser, at det går godt.
For mig er de ting egentlig ikke det vigtigste på en god festival. Det
er de gode venner. Den indbyrdes glæde og fest – også med mennesker, jeg måske ikke kender så godt. Når vi vil hinanden, så bliver
det en god festival – også selvom det regner, og musikerne spiller
dårligt.
Påsken i Jerusalem var også en stor festival, hvor folk fra hele landet mødtes og festede med hinanden. Her holdt Jesus sin sidste
store tale til disciplene, hvor han gentagne gange sagde: ”I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer” (Johannesevangeliet kapitel 15, 13).
Det gode fællesskab opstår, når der er kærlighed blandt mennesker.
Ikke en noget-for-noget kærlighed, men en kærlighed, hvor vi vil
gøre alt for vores venner.
”Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner” sagde Jesus til sine disciple (Johannesevangeliet kapitel
15,14), og så gik han ud og gjorde det: Døde på et kors for sine venners og fjenders skyld. For dig og mig. Selvom du måske tænker, at
du ikke kender Jesus så godt, så kender han dig og han ønsker at
have fællesskab med dig.

Anders Solgaard
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30. MARTS — TIRSDAG

Kender
du det
… når du tjekker kontoen, og der

lige er gået løn ind?

30. marts – tirsdag
Kender du det, når du tjekker kontoen, og der lige
er gået løn ind?
Jeg må indrømme, at jeg er så tilpas materialistisk, at jeg får et lille
smil på læben, hver gang vi rammer den sidste hverdag i måneden,
og kontoen ånder lettet op. Hvis alt er gået rigtig for sig, svarer
lønnen til det arbejde, jeg har udført. Timelønnen ganges med antal arbejdstimer, og jeg får så den løn, som jeg har optjent.
Heldigvis fungerer det ikke ligesådan hos Gud. Han laver ikke en
månedsopgørelse over, hvor mange timer, du har knoklet for ham
– tværtimod faktisk. ”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det
skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.” (Paulus’ Brev til Efeserne
2,8).
Gud er ikke fair, lykkeligvis, han giver ikke løn efter fortjeneste.
Men han giver os det, som vi dybest set behøver – frelsen, det evige liv. Selvom du ingenting har ydet, selvom du er i kategori med
dem af os, som har løjet, bagtalt og såret andre mennesker, så giver han dig alligevel i overflod.
Uanset om du har kendt ham hele livet, eller først lærer ham at
kende i dine sidste timer, så elsker han dig med den samme kærlighed. Men hvorfor løbe risikoen og vente?
Det kan være svært at forstå den kærlighed, som Gud elsker os
med, men det behøver vi faktisk heller ikke. Vi skal bare tage imod
den, og så får du ikke løn efter fortjeneste, men i rigelige mængder.
Louise Høgild Pedersen

PÅSKEKALENDER
www.dbi.edu

31. MARTS — ONSDAG

Kender
du det
… når du opdager, at du har hul i

sokkerne — igen?

31. marts – onsdag
Kender du det, når du opdager, at du har hul i sokkerne
— igen?
Er du:
a) typen, der har hul i sokkerne?
b) typen, der har venner med hul i sokkerne?
Afhængig af hvilken kategori du er i, så ved du selv, hvad du ville
gøre med hullede sokker.
Mange ville nok vælge at kassere dem, fordi de ikke længere er
værd at beholde. Heldigvis vinder den tankegang ikke, hver gang
noget er i stykker. For jeg tror, at hullerne i sokkerne faktisk har
noget at lære os mennesker om vores forhold til Gud.
Når jeg ser på mig selv og den verden, som jeg lever i, så er der
ting, som jeg ville ønske, var anderledes og bedre. Der er ondskab,
smerte, ulykke, hungersnød, bedrag, egoisme og mange andre
ting, som på en eller anden måde har skabt et hul, en defekt i denne verden, men også i mig.
Hvis alt det, der er hullet, burde blive kasseret ligesom sokker,
hvorfor har Gud så ikke bare kasseret menneskeheden og hele
verden? Hvorfor vil han stadig have noget med os at gøre?
Svaret er kærlighed! Den bibelske forståelse af kærlighed handler
ikke om følelser. Den handler om en kærlighed, som elsker på
trods af fejl og mangler. Guds kærlighed ønsker at redde os fra
undergang og fortabelse: ”For således elskede Gud verden, at han
gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” (Johannesevangeliet 3,16).
Guds kærlighed tvinger ingen, og derfor kan du også afvise Guds
kærlighed. Afviser du Gud? Eller lader du ham gribe ind til redning i dit liv?
Kasper Beck Drejer
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1. APRIL — SKÆRTORSDAG

Kender
du det
… når du får gæster og starter

med at vaske deres fødder?

1. april – skærtorsdag
Kender du det, når du får gæster og starter
med at vaske deres fødder?
Øh, nej da?! Det kender jeg overhovedet ikke til! Jeg synes, det er
ulækkert at vaske andres fødder. Måske hvis fødderne var næsten
nyvaskede, men da ikke, hvis der er nullermænd og snavs over det
hele. Bvadr!
Jeg ved ikke, om Jesus har tænkt det samme, men da han skulle
holde påskefest med sine disciple, startede han faktisk med at vaske deres fødder. Det var almindeligt på den tid at få vasket fødderne, før man spiste, men det var normalt tjenerens job. Jesus var
chefen, lederen og ham, de så op til - og her var det altså ham, der
vaskede disciplenes fødder.
Tænk, hvis Dronning Margrethe begyndte sit nytårstaffel med at
vaske fødderne på alle sine gæster. Gæsterne ville sikkert protestere og måske tilbyde i stedet at vaske hendes fødder. Sådan gjorde
disciplene i hvert fald. De syntes, at det burde være dem, som vaskede Jesu fødder.
Men Jesus vaskede ikke bare disciplenes fødder for at give dem en
dejlig aften. Han gjorde det for at lære dem noget. ”Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at
vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede” (Johannesevangeliet kapitel 13,13-15a).
Jesus vaskede disciplenes fødder for at vise, hvordan de skulle være overfor hinanden. Hvis du fx har overskud af tid, penge eller
energi, så giv det til andre og vis dem kærlighed. Det er nærliggende at tænke, at vi skal prøve at få så meget til os selv som muligt,
men Jesus præsenterer et radikalt anderledes budskab: Tjen og
hjælp andre.
Anders Solgaard
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2. APRIL — LANGFREDAG

Kender
du det
… at få håndsprit i et åbent sår?

2. april – langfredag
Kender du at få håndsprit i et åbent sår?
Følelsen af sprit i et sår giver sammenbidte tænder og et ryk i
smertetærsklen. Argh, det er ubehageligt. Men selvom det gør
ondt, kan det faktisk være med til at rense såret.
I dag er det langfredag - den dag i påsken, hvor vi mindes, at Jesus
blev korsfæstet. På engelsk kalder man ikke dagen for LongFriday, selvom Jesu dødskamp var utrolig lang, smertefuld, omkostningsfuld og alvorlig. Langt værre end håndsprit i et åbent sår.
Nej, dagen kaldes for Good-Friday, for det var ikke en tilfældig og
ubetydelig dag, men en god dag for os mennesker.
Da Jesus døde på korset, døde han i alle menneskers sted. Han døde for alle de forkerte ting, som vi gør overfor Gud og overfor hinanden. Hele verdens ulykke og ulydighed blev kastet på én, nemlig
på Jesus. Selv dem, som fysisk hængte Jesus op på korset, dem døde han også for.
Jesu død var en betaling, som betød, at os andre kan gå fri og blive
tilgivet. Den betød, at der er adgang til det evige liv med Gud fremfor et liv borte fra Gud i helvede. Derfor bad Jesus også om tilgivelse for dem, som korsfæstede ham: ”Fader, tilgiv dem, for de ved
ikke, hvad de gør.” (Lukasevangeliet 23,34)
De vidste ikke, at de slog Guds egen søn ihjel. På grund af Jesu død
i stedet for dig og mig, så er der håb. Ligesom sprit faktisk kan være med til at rense et sår, sådan renser Jesus din synd, hvis du lukker ham ind i dit liv. Når du nu kender betydningen af langfredag,
er det så en ligegyldig dag for dig? Eller er det en god og betydningsfuld dag?
Kasper Beck Drejer
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3. APRIL — PÅSKELØRDAG

Kender
du det
… når du venter på en pakke?

3. april – påskelørdag
Kender du det, når du venter på en pakke?
Du har bestilt en pakke, og du glæder dig til, at den kommer. Der
står, at den kommer om 2-3 hverdage, men da de 3 dage er gået,
venter du stadig. Du ved, at pakken kommer, men hvornår?
Kendetegnet ved påskelørdag er ventetid. Måske nok ikke helt på
samme måde, som når du venter på en pakke, men alligevel. Langfredag er overstået, og nu er det egentlig bare at vente til søndag, påskedag.
Påskelørdag er en uanselig og stille dag klemt inde mellem de to
største helligdage i kirken. Det er dagen efter en enorm begivenhed,
Jesu korsfæstelse, og dagen inden det for alvor slår igennem, og han
står op igen.
Jesu disciple havde ikke samme viden som os om, at efter påskelørdag kommer påskedag. De sad indendørs rædselsslagne for, at de
skulle blive slået ihjel ligesom Jesus. Det er som om alting holder
vejret påskelørdag i forventning om dramaets endelig udfald.
Vores liv kan sammenlignes med påskelørdag. Vi lever mellem to
store begivenheder – Jesu opstandelse og den dag, hvor han kommer igen.
Jesu død og opstandelse har fundet sted, men alt er ikke godt endnu. Vi er endnu ikke der, hvor ”Han (Gud) vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig,
ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.” (Johannes’ Åbenbaring 21,4).
Bibelen fortæller, at Jesus skal komme igen, spørgsmålet er bare
hvornår? Det betyder også, at der stadig er tid tilbage. Der er stadig
tid til, at du kan lære Jesus at kende og tro på ham. Tid til at du kan
tro på, at det, der skete i påsken, også gælder for dig. Det er stadig
påskelørdag, det er stadig ventetid, du kan stadig nå det.
Louise Høgild Pedersen
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4. APRIL — PÅSKEDAG

Kender
du det
… når du lige har gjort rent?

4. april — påskedag
Kender du det, når du lige har gjort rent?
Følelsen af et nyvasket hjem er fantastisk. Opvasken er taget,
køkkenbordet skinner, listerne er tørret af og alt er friskt. Ahh,
hvor er det lækkert! Men følelsen varer ikke altid så længe, for
når vi bruger ting, så bliver det beskidt igen.
Lige så ofte, vi gør rent, lige så ofte bliver der beskidt igen. Sådan er det også i livet. Jeg kan godt stå op i dag og tænke, at NU
vil jeg leve et fejlfrit og ordentligt liv. Ingen løgn, misundelse
eller onde tanker. Måske har du også prøvet det. Det går aldrig.
Jeg får lyst til at råbe i frustration.
”For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som
jeg ikke vil, det gør jeg.” (Romerbrevet kapitel 7,18-20). Det er
Paulus, der skriver det.
Paulus forfulgte de kristne, indtil han mødte Jesus i et syn og
kom til tro på ham. Det betød ikke, at han nu pludselig gjorde
alt rigtigt, men det betød, at han lige efter kunne sige: ”Så er
der nu ingen fordømmelse for dem, som er I Kristus Jesus.” (Romerbrevet kapitel 8,1).
Da Jesus opstod fra de døde på påskemorgen, vandt han over
døden og alt det onde. Det betyder, at han gør dig helt ren, og
at du – når du kender Jesus – altid er ren. Også når du ikke føler det. For det handler om Jesus og hans død og opstandelse.

Anders Solgaard
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5. APRIL — 2. PÅSKEDAG

Kender
du det
… når festen er overstået, og der er et helt

år til, at du har fødselsdag igen?

5. april – 2. påskedag
Kender du det, når festen er overstået, og der er
et helt år til, at du har fødselsdag igen?
Festen er forbi, og man snakker om begivenhederne over opvasken. Hyggede gæsterne sig? Var der mad nok?
Påsken er overstået, Jesus er stået op af graven, men på Jesu tid
var der dog stadig lidt tvivl blandt disciplene om, hvordan det hele
hang sammen.
I Lukasevangeliet kapitel 24 hører vi om to af disciplene, der efter
opstandelsen var på vej fra Jerusalem til byen Emmaus. De gik og
talte sammen – temmelig forvirrede og usikre over alt det, der var
sket. Jesus var død i fredags, lagt i graven, og nu var der så nogle,
som sagde, at han var stået op om søndagen.
Mens de går, kommer Jesus og går sammen med dem. Han fortæller dem, hvad de gamle profetier i Det Gamle Testamente har forudsagt om ham, hans død og hans opstandelse.
Jesus går også ved siden af dig; han har omsorg for dig. Han er ikke kun relevant til de store begivenheder. Også resten af dine dage
går han med, også alle hverdagene, uanset hvordan de ser ud.
Om du er træt, ked af det, bekymret eller glad, så går Jesus med.
Han siger selv ”Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” (Matthæusevangeliet 28,20)
Han er ikke bare en tavs følgesvend, som lader dig gå på må og få.
Men han udfordrer dig, viser dig vejen gennem Bibelen, hvor han
fortæller om sin kærlighed til dig, som gælder alle dage.
Louise Høgild Pedersen
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