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Påskehilsen skærtorsdag og langfredag 9. -10. april 2020 

Herren velsigne dig og bevare dig 
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig 
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! 
Amen! 

I skal forestille jer, at vi er trådt indenfor i Orte Kirke. Kirkerne i Danmark er lukket denne påske 2020, men 
vi kigger ind i dag for at tænke over to af påskens dage: skærtorsdag og langfredag. Hvorfor hedder det 

egentlig skærtorsdag? 
Det har noget at gøre med at blive ren og skær til påske. 
Skærtorsdag var en renselsesdag for jøderne, og Jesus var 
jo født som jøde. Skærtorsdag skulle man blive ren, både 
udenpå og indeni, i det indre menneske. Derfor hedder 
det skærtorsdag: det gjaldt om at blive ren og skær. 
Som ganske ung havde jeg et sommerferiejob: jeg gjorde 
rent på et lille sygehus i Jylland, nærmere bestemt på 
operationsstuerne. Det var dengang, sådanne sygehuse 
fandtes. Og hvis ellers man som sådan en ung pige på 20 
år kunne se bort fra, hvad det var, man gik og svabrede 
op fra gulvet og fjernede fra operationslampen – så var 
det såmænd et fint sommerferiejob. 
Der var en gæv operationssygeplejerske. Hun havde en 

bestemt replik, før en operation kunne gå i gang, og dén replik havde en betryggende virkning på mig, den 
lavest rangerende rengøringsvikar. Hun sagde: ”A goer i wask”! Eller i en anden variant: ”Nu goer a i wask”! 
Ja, nu gik hun i vask, ind til vaskene, som jeg forhåbentlig havde gjort ordentligt rene og sprittet. Og hun gik 
i gang med dét, I ved, med at vaske hænder helt op over albuerne, skrubbe og skure, også dét stykke 
mellem håndled og selve armen, hvor der kan sidde nogle fede bakterier. Hænderne opad, så der ikke 
kunne komme nyt snavs til. ”A goer i wask”! 
Og nej, selvfølgelig var det ikke noget i sammenligning med det helt store udtræk i disse måneders corona 
værnemidler på sygehusene. Men det var betryggende, for det var jo egentlig så dagligdags, og jeg er 
kommet til at tænke på det, netop fordi der er så stort fokus på hygiejne nu. ”Wi goer i wask”! Hele tiden, 
mange gange om dagen. 
Hen til vasken, for at blive rene. 
Skærtorsdagens tekst fra Johannesevangeliet handler også om vask. Ikke håndvask, men fodvask. Jesus 
vasker sine disciples fødder skærtorsdag. Og de fødder var altså ret støvede, må vi gå ud fra. Ligesom når vi 
en sommerdag går i bare fødder i sandalerne, ud ad en tør grus- eller jordvej. Det var naturligt, at hvis man 
var blevet inviteret på middag et sted på Jesu tid, så stod værten klar med vand. Så kunne gæsten få vasket 
hænder og blive frisket lidt op i ansigtet. 
Men fødderne – hvis de skulle vaskes, blev der kaldt på tjeneren eller sågar en slave. Så det er ikke det 
første, disciplene tænker på, da de sidder til bords med Jesus skærtorsdag aften: at han vil vaske deres 
fødder. Som en slave ville gøre. Men det gør han altså! Jesus smøger i bogstavelig forstand ærmerne op, 
tager forklæde på og fylder vaskefadet med vand. Så giver han sig til at vaske fødder på disciplene. ”Nej, 
nej”, siger disciplen Peter. ”Stop dét der, du er da ikke min tjener. Det skal jo være omvendt”! ”Det er sådan 
her, det skal være”, svarer Jesus. ”Vi er sammen om dét her. I morgen, fredag, skal jeg dø. Jeg er kommet 
for at tjene og frelse menneskene. Og dén her fodvask er bare begyndelsen. 
Når jeg dør for dig i morgen, bliver jeg for alvor menneskenes tjener, med Guds kærlighed”. 
Og sådan blev det… 
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”Se, min tjener som jeg har udvalgt”, siger Gud. 
Nu kan I så lige kaste et blik på den smukke påskedekoration, som Ingrid har lavet til Orte Kirke. 
Den bliver i øvrigt sat ud foran kirken i resten af påsken, for I kan jo ikke komme herind og se den. Men så 
kan I se den uden for kirken, hvis I slår et slag forbi kirken.  Men nu skal vi bevæge os væk fra dekorationen. 

Vi skal over til krucifikset, for nu skal det handle om – langfredag. Med langfredag bevæger vi os – for en 
stund –  

 

væk fra lyset. Ind i mørket.Med de påskehilsener, vi 

sender jer her, mens kirkerne er lukkede, bevæger vi os 

skiftevis ind i mørket og ud af det og ind i lyset igen. Fra 

mørke til lys. Ligesom vi sikkert alle sammen gør flere 

gange dagligt, når vi er skiftevis bange – og 

fortrøstningsfulde. Vi kommer til at tale om covid-19, går 

altså ind i mørket, noget af tiden – men så skal vi også 

huske at bevæge os ud af mørket igen, ind i håbet. Det er 

det samme, man gør, når man er i sorg. Man kommer 

aldrig over sin sorg. Men man kommer igennem den, ved 

skiftevis at bevæge sig ind i sorgens mørke og se den lige 

i øjnene – og så give sig selv lov til at gå ud igen bagefter 

og være i lyset og håbet. Gud er med hele vejen, både når vi er i mørket, og når vi går ud i lyset igen. Og når 

vi taler om langfredag, bliver bevægelsen helt tydelig. Langfredags mørke. Skal blive til påskemorgens lys. 

Langfredag er mørkets og dødens dag. Se mørkets og dødens dag i øjnene. Den har været der. Jesus har 

hængt dér, på korset. 

Og han sagde oven i købet til Gud: 

”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig”? Så alene og forladt følte han sig. Jesus selv. Det er vigtigt, 

at vi tør mærke dét. Der kommer tider, hvor det er lige før, vi selv kan føle os dér. I forladtheden. På dén 

måde er vi ikke anderledes end vore forfædre. 

Krucifikset her i Orte Kirke er skåret af rosentræ – skåret ud af ét stykke rosentræ. Krucifikset er fra 1275. 

Svimlende at tænke på. Det er fra før koleraens tid, ja endda før pestens tid. Det har fået sin plads, her ved 

døbefonten, som er endnu ældre. 
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Her er altså kirkeinventar, der taler sit eget sprog. 

Det har set både pest og kolera. Og nu skal 

kirkeinventaret også se corona. Måske ikke inde i 

kirkerummet – men så i hvert fald i det danske 

samfund. Et langfredagsmørke kan lægger sig over 

os, når vi kommer til at tænke på dét. Vi står og 

tripper sammen med sundhedsmyndighederne og 

statsministeren – åbne samfundet igen eller ikke 

åbne? Hvornår og hvordan? Nu ved vi lidt mere, 

men ikke alt. Vi kan risikere, at dét, vi gennemlever 

nu, kun er 1. halvleg. Der kan komme en 2. halvleg, 

senere på året. Eller næste år. 

Jeg ved ikke meget om fodbold, men jeg har dog en 

fornemmelse. En fornemmelse af, at det må være bedre at kæmpe som gale og gå til pause efter 1. 

halvleg og være foran 3-0. Noget bedre end at gå til pause og være bagud 0-3. 

Hvis det står 1-1, når vi går til pause, er det FOR spændende. Så lad os blive i kampen mod Corona 

smitten. Nu er vi vel alle sammen kommet ind i kampen og er gået i vask? 

Kære alle! Skærtorsdag og langfredag er eftertænksomhedens dage. Gå trygt ind i mørket. Jesus har 

været der, så han ved, hvordan der er. Og han ved, du kommer ud af mørket igen, ud i påske 

morgenrøden. 

Amen. 

God påske & Guds velsignelse! 

Næste videohilsen optages i Kerte Kirke og kommer til at handle om påskedag. Om glæden, der 

kommer efter fortvivlelsen. 

Fader vor, du som er i Himlene, 

helliget vorde dit navn, komme dit rige. 

Ske din vilje, som i Himlen, således også på jorden. 

Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, 

som også vi forlader vore skyldnere. 

Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, 

thi dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. 

Herren velsigne dig og bevare dig 

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig 

nådig 

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! 

Amen! 

 

 

 

 

 


