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1. søndag efter påske

Efter en fest er der altid en vis mathed at spore. Man har lige fyret det bedste af, og så dagen 
derpå skal man lige sunde sig lidt, før det bliver hverdag igen. Nu har vi lige fejret påske, og selv 
om der har været lidt specielle vilkår i år, så har vi alligevel fået sunget nogle påskesalmer og haft 
påskepynten fremme og holdt en slags påskefrokost måske, med en computerskærm imellem os, 
men dog med godt fællesskab alligevel. Mange har fundet måder at holde højtid på, som på 
forhånd virkede lidt tamme, men det gik jo alligevel.

Sådan var det også for disciplene. Deres påske havde bestemt heller ikke været en fest, som de 
plejede. For dem blev påsken det år så skelsættende, så det aldrig igen blev den fejring af 
udgangen af Ægypten, som den jødiske påske handler om, men noget helt andet. Jesus var død 
på korset, det havde de selv set. Og så kom tre kvinder tilbage søndag morgen og fortalte, at han 
var opstået, for dels var stenen for graven rullet fra og dels havde de fået besked af en engel om, 
at Jesus var opstået og ville møde sine venner senere i Galilæa. Den matte efterstemning fra den 
triste påske gik fra at være sorg til at være forvirring. Det var jo bare tre kvinder, der havde sagt 
det, så kunne man nu også regne med det?

Søndagens tekst nu på søndag er fra Johannesevangeliet, og det er en lille scene, som udspiller 
sig ved Genezareth sø i Galilæa, på samme den egn, som Jesus stammede fra og hvor han var 
begyndt med at samle folk. Tre gange spørger Jesus Peter: Elsker du mig? Og Peter ender med at 
blive ked af det, for hvorfor skal Jesus have det bekræftet tre gange? Og så forklarer Jesus det ved 
at advare Peter om, at selv om man tror på noget og elsker noget af hele sit hjerte, så er det ikke 
ensbetydende med, at man har kontrol over det. Tværtimod: det, man elsker, vil også gøre én 
sårbar. Andre vil føre Peter derhen, hvor han ikke vil, fordi hans kærlighed til Jesus vil skubbe ham 
ud til de yderste grænser for, hvad han godt ved, er det rigtige at gøre.

Lad mig give et eksempel. Man kan gå ind i politik, fordi man elsker sit land og gerne vil præge det 
med sine værdier. Men at være i politik kan også ødelægge én, fordi man bliver nødt til at indgå 
nogle kompromiser, som fører én derhen, hvor man ikke vil. 

Jesus spørger ikke Peter, som han elsker ham, fordi han vil udfordre Peter. Han spørger, fordi han 
ved, det vil komme til at koste Peter dyrt at gå ud med budskabet om den nye påske. Peter, Paulus 
og Maria Magdalene var de første ledere af den spæde kirke. Og der var magtkampe mellem dem, 
som fik dem til at gå direkte imod det, de godt vidste, Jesus ville have rådet dem til. Det kan vi se 
på de få skrifter, der er bevaret. Men sådan er det at være en organisation her i verden.

Men kærligheden går ikke kun sårbar, den gør også stærk. Kærligheden er det eneste, der kan 
bære budskabet frem. Der er ingen tvingende grunde til at tro på opstandelsen og på det budskab 
Jesus gav os om Guds nye aftale. Men som de allerførste, der hørte Jesus tale i Galilæa, kan vi 
blive grebet af det. Tænk, at vores forhold til Gud begynder med kærlighed og accept, ikke med en 
lovbog og et mønster af straf og dom, før nåden og tilgivelsen kan tildeles. 
Det forholder sig i den nye aftale sådan, at kærligheden kommer først, altid først. Tilgivelsen 
kommer først. Og siden kommer den vej, som får os bedst igennem verden, sammen med de 
medmennesker, vi vandrer gennem livet med. Der er meget at lære af Jesus. Men det begynder alt 
sammen med kærlighed og accept. Og det kan man komme til at elske så højt, så man melder sig 
ind i kampen for at lade verden det vide.
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