
Kristennavnet - 1. s. e. påske

af Agnete Raahauge
Næsten årligt offentliggør Dansk Sprognævn en liste over nye ord, som er kommet i så
almindelig brug, at sprognævnet anerkender dem som ord, der indgår i det danske sprog
– f.eks. selfie, trumpisme og sorgsnylter for at nævne ord fra de senere år.

Om det  nye ord,  der  blev lanceret  i  den forgangne uge efter  terrorangrebene på Sri
Lanka, vil blive optaget på sprognævnets lister, vil tiden vise. Jeg håber det ikke, for det
var et forløjet ord, der blev opfundet til lejligheden, for at pæne folk kunne udtrykke
medfølelse med terrorofrene og samtidig tale så tilpas uldent, at det ikke umiddelbart
blev klart, at det først og fremmest var kristne, der var ofre for terroren.

Det nye ord, der her så dagens lys er: Påsketilbedere – på engelsk: easter worshippers.
Men det er der jo ikke noget, der hedder. Der er ingen, der tilbeder påsken, men påsken
er  den  kristne  kirkes  største  helligdag,  hvor  kristne  kommer  i  kirke  for  at  høre  det
glædelige budskab: Kristus er opstanden!

Det  er  ikke selve festen,  der  er  genstand for  tilbedelse ved påskegudstjenesten,  men
Kristus, Guds søn, der langfredag på korset betalte for al menneskelig synd med sit liv
og påskedag opstod af graven for at være levende tilstede med Guds tilgivelse over alt,
hvor to og tre er forsamlet i hans navn. Og fordi det er Vorherre Kristi navn, vi samles i
ved påskegudstjenesten som ved gudstjenesten hver søndag, så kaldes vi kristne og ikke
påsketilbedere.

Og påskedag, da selvmordsbombere slog til mod to turisthoteller og tre kirker på Sri
Lanka, da var det ikke blot to eller tre, der var forsamlet i Kristi navn, men kirkerne var
stuvende fulde. Blandt andet blev mange spædbørn båret til dåben i de tre kirker. Over
trehundede  uskyldige  mennesker  blev  myrdet;  mennesker,  som ikke  havde  gjort  sig
skyldige i andet end at holde ferie eller gå i kirke påskedag, sådan som kristne over hele
verden har gjort det i snart totusinde år.

Påskedag  er  den  kristne  kirkes  største  helligdag,  for  uden  budskabet  om  Kristi
opstandelse var der ingen kirke, intet evangelium, det vil sige: glædeligt budskab om
syndernes forladelse i Jesu navn.

Så der er en uhyggeligt klar hensigt i at gøre påskegudstjenesten til terrormål: den at
ramme den kristne kirke lige i hjertet. Det er ikke første gang, det er sket. De senere år



har budt på flere angreb mod kristne i Mellemøsten, der var samlet til påskegudstjeneste.
Særlig Ægyptens kristne har været ramt gentagne gange. Visse steder i verden er det
forbundet med livsfare at gå i kirke påskedag, ja, at være kristen, hvorfor der også bliver
færre  og  færre  kristne  tilbage  i  de  områder  omkring  Israel,  hvor  de  ældste  kristne
menigheder blev til.
Det er en kendsgerning, at det er kristne, der i disse år, er de hyppigste terrormål, og at
det er blandt kristne, at antallet af dødsofre for terror er højest. Men det er tilsyneladende
en  kendsgerning,  som mange  ikke  bryder  sig  om at  anerkende.  For  i  dagene  efter
terrorangrebene blev det nye ord ”påsketilbedere” opfundet af blandt andre en tidligere
amerikansk præsident  og en tidligere præsidentkandidat,  så  de kunne udtrykke deres
medfølelse med de terrorofre, der blev ramt under påskegudstjenesten, uden at skulle
kalde dem for kristne.

Men hvad er der da galt med det præcise ord ”kristne”, siden det skal erstattes af et nyt
og upræcist ord? Tja, der er meget man kan gisne om, men én af grundene til ikke at tale
klart  og  tydeligt  er  givet  den,  at  tydelig  tale  vil  splintre  den  opfattelse,  som pæne
bornerte mennesker i dag gør alt for at overbevise om og holde fast i: at jødedom, islam
og kristendom i grunden er nærmest et og det samme – det er bare måderne, de troende
udtrykker deres tro på og fejrer deres helligdage, der er forskellige.

Derfor må ordet kristen gøres til et fy-ord, fordi ordet er afledt af Kristus – og det er
troen  på,  at  Jesus  er  Kristus,  den  levende  Guds  søn,  som  så  afgørende  skiller
kristendommen fra såvel jødedommen som Islam, at kristendommen ikke kan gøres til et
fedt med de to andre.

Og hvad troen på Jesus Kristus er, det hører vi klart og tydeligt i evangeliet til i dag.
Troen på Jesus Kristus er nemlig ikke blot troen på opstandelse af døde sådan i bred og
vag forstand. Også den sene jødedom havde en forventning om, at de døde skal opstå.
Det samme har Islam, der som bekendt opstår 622 år efter Kristi fødsel.

Men både i senjødedommen og i Islam indebærer de dødes opstandelse kun eet: at døde
skal kaldes op af graven for at dømmes for deres gerninger – om de har overholdt de
love og forskrifter,  der  gør  dem værdige  til  at  komme i  Paradis  –  eller  om de skal
forkastes til Helvede.

Forventningen om den kommende opstandelse af døde er derfor stærkt urovækkende, ja,
frygtelig for den, der ikke har sit på det tørre. Ja, i Islam er den så meget desto mere
frygtindgydende, som Allah iflg. islamisk lære ikke er bundet til noget, og derfor kan
ingen  vide,  om  hans  eller  hendes  livsførsel  nu  også  vil  blive  anerkendt  som
fyldestgørende. Det kommer an på Allahs vilje, som er fuldstændig uudgrundelig.



Også vi kristne bekender troen på, at vi på opstandelsens dag skal aflægge regnskab for
det liv, vi har fået. Vi skal møde Vorherre som vores dommer. Men vores dommer, det er
det helt afgørende, er også vores frelser, som selv betalte på korset for vore synder – og
derfor skal vi stole på, at vi dømmes i nåde.

Ja,  derfor  er  det  ikke  vores  egen  opstandelse,  der  er  det  altomvendende  glædelige
budskab. Men det er påskebudskabet: at Guds søn, som døde langfredag – han er opstået
fra de døde; han, som har betalt for vores synd, han lever – og han kommer selv til os i
sit  ord for at  skænke os syndernes forladelse, så vi ikke skal  leve vort liv i  navnløs
rædsel for dommedag, men frimodigt gøre hver dags gerning i tillid til, at vi har Guds
nåde i Jesu Kristi navn.

Vi hører i dag om Jesu disciple, der påskedags aften sad bag lukkede døre af frygt for
jøderne. Dvs. af frygt for, at de skulle lide samme skæbne som deres herre og mester – at
blive slået ihjel. Disciplene havde hørt det underlige budskab om, at Jesus var opstået. At
kvinderne, der påskemorgen kom ud til graven, havde fundet den tom, og af en engel
havde fået at høre, at Jesus var opstået fra de døde.

Påskeevangeliet,  som vi  hørte  sidste  søndag,  sluttede  med  de  ord:  at  kvinderne  var
rystede og bange. Det samme har disciplene nok været, da de hørte kvindernes budskab.
For  disciplene  havde  jo  hver  og  én  svigtet  Jesus  langfredag,  da  han  blev  pågrebet,
tortureret og dømt. Peter havde sågar fornægtet, at han overhovedet kendte ham.

Vi kan jo selv prøve at forestille os, hvordan vi ville have det, hvis vi hørte, at én, vi
havde svigtet, mens han levede, og havde sort samvittighed overfor, var stået op af sin
grav og ville møde os igen. Vi ville nok være fristede til at tænke: bare han da stadig lå i
sin grav, så jeg slap for at skulle møde ham igen og blive set af hans bebrejdende blik.

Men  den  opstandne  Jesus,  som  de  låste  døre  ikke  kunne  holde  uden  for  de
samvittighedstyngede disciples skjulested – han træder ikke ind til dem med eet: Det
kunne  I  ikke  være  bekendt!  Gå  ad  Helvede  til  med  jer!  Nej,  han  møder  dem med
hilsenen: Fred være med jer! Og disciplene, som før var bange og bedrøvede, blev glade.

Men ikke nok med, at den opstandne lyste sin fred over dem, der havde svigtet ham. Han
tager dem også i sin tjeneste. De, som ikke havde bevist andet, end at de ikke duede til at
være hans disciple, dem gav han Helligånden og myndighed til at forlade synder. Disse
elendige,  feje  mænd  gjorde  han  til  sin  kirke  ved  at  sætte  dem  til  at  prædike  den
forladelse af synder, som han havde betalt for med sit liv, mens de angste flygtede bort.



Sådan tilgav han dem ved at tage dem i sin tjeneste. Så det var den tilgivelse – den
opstandne Herre Kristi tilgivelse, som de selv havde fået i stedet for den dom, de havde
fortjent, som de skulle gå ud i alverden og prædike. For at vi, når vi tror, at Jesus er
Kristus,  Guds  søn,  skal  have  liv  i  hans  navn.  Kristus  er  opstanden  og  bringer  os
syndernes  forladelse  –  det  er  påskens  glædelige  budskab.  Det  er  kernen  i
trosbekendelsen.

Så  skal  vi  ikke  leve  for  at  samle  os  gode  gerninger,  vi  kan  forsvare  os  med  på
dommedag. Vi skal ikke i fanatisk fortvivlelse over den store uvished om, hvad der skal
blive af os, jage og udrydde andre for deres vantro – men vi skal leve det liv, vi har fået,
i tillid til, at Guds søn har gjort fyldest for os; hans navn – og ikke vore egne gerninger,
er døren til Paradis for os – og for ethvert menneske.
b
Og derfor skal hans navn, Kristi navn, Kristi opstandelse, bekendes og forkyndes som
glædeligt budskab og ikke fejes ind under gulvtæppet og skjules under uldne ord som
”påsketilbedere.”
Amen
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