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Vær, Jesus, da mit liv, min lyst, 
Den skjulte perle i mit bryst! 
Vær du min trøst, vær du min fred, 
Vær du mit lys, min salighed! 
 
Så er påsken igen ved at være nær. I den kommende uges tid 
skal påskens drama igen oprulles her i kirken gennem tekster 
og salmer. Modsætninger skal brydes som varme og kulde 
brydes uden for vore vinduer i april. Lys og mørke skal 
kæmpe. 
Kæmpe om magten i verden. 
Som mennesker kæmper om magten i verden. 
Både i den store omkring os og i vores egen lille. 
Men selve ordet magt er i dag et af de ord, der har en speciel 
klang. Selvom magt ikke kan undværes, så har det også en 
undertone af noget, vi ikke bryder os om. Det er forbundet med 
ord som tvang og undertrykkelse. 
Når vi for eksempel hører om opdragelse og undervisning i 
skolen, så bliver det gang på gang fastslået, at man ikke må 
bruge magt over for børnene, og hvis vi hører, at der består et 
magtforhold mellem to mennesker, så har det heller ikke nogen 
god klang i vore ører. 
Alligevel fylder begrebet magt uendeligt meget i vores daglig-
dag. Den politiske debat er fyldt med begreber som at komme 
til magten og at fastholde magten. 



Derfor ligger det - selvom vi måske ikke kan lide ordet eller 
dets indhold - dybt i os, at magt er nødvendig, og at den er der. 
Samt at nogen har den. 
Noget at det, der bliver brugt til at karakterisere begrebet magt 
er, at dem, der har fået den ikke vil give afkald på den. Magt 
kan give sikkerhed og selvtillid hos dem, der bestemmer. Man 
føler sig ikke overset eller tilsidesat, når man er i magtens 
centrum. 
Også selvom det da heldigvis for de fleste af dem, der besidder 
magt gælder, at de gør det i et højere formåls tjeneste og ikke 
for deres egen skyld. 
Det er i sådanne sammenhænge, vi er vante til at kende til magt 
og derfor forstår vi altså ganske automatisk ordet i den ramme, 
når vi hører det. 
Og i den daglige verden har mennesker som regel heller ingen 
problemer med at give magten til dem, vi har tillid til. 
Det vil i menneskers verden sige dem, der gør det vi selv gerne 
vil have gjort. 
For selvom vi måtte fastholde, at vi ikke selv vil have magt, så 
er det ikke til at komme udenom, at sålænge magthaverne gør 
det, vi gerne vil have gjort, så har vi på en måde selv stadig 
magten. 
Og så er mennesker tilfredse. 
Men i dag palmesøndag går vi så ind i påskeugen. 
Og vi går dermed ind i en uge, hvor begreber som magt og 
afmagt får helt nyt indhold i forhold til det, vi normalt forstår 
ved magt. 
Der er et forløb i alle de helligdage, vi nu går i møde. At 
gennemgå det, der ofte bliver kaldt påskens drama er som at 
læse en bogserie, hvor hvert bind godt kan læses for sig, men 



hvor den egentlige mening og fordybelse ligger i sammen-
hængen mellem de enkelte dage. 
I dag, palmesøndag, drager Jesus ind i Jerusalem. 
Sagtmodigt og ridende på et æsel. 
Ved at gøre det, gør Han ikke det, folk vil have ham til. 
Og så bliver magtfølelsen ikke længere fastholdt hos menne-
sker. 
Det skal vise sig at blive skæbnesvangert. Men så langt er vi 
ikke nået sålænge, det er Palmesøndag. 
Slet ikke. 
For påskeugen giver sig tid. Også noget, der i høj grad er i 
modsætning til den dagligdag, der gælder for mange af os. 
I mange moderne menneskers bevidsthed er påskens indhold, 
at ”Jesus opstod fra de døde” – og hatten af for, at det trods alt 
er det, der bliver husket af det alt sammen, men hvis vi skal 
forstå, hvad det har med en moderne magtverden at gøre, 
forstå, hvad det har med os at gøre, hører der meget mere med. 
Og én af de ting, der hører med er afkaldet. 
 
Én af de mest berømte tekster fra Paulus’ breve er den tekst, vi 
i dag får at høre som episteltekst. Den kaldes i det teologiske 
fagsprog for ”Filipperbrevshymnen”, fordi meget tyder på, at 
apostlen Paulus her gengiver noget fra en salme, der blev 
sunget på hans tid. En salme, der handler om at Gud giver 
afkald. 
Afkald på magt. 
Når mennesker må give afkald på magt kaldes det blandt 
mennesker for et nederlag. Det skal vi nok komme til at høre 
mere til i et valgår.  



Men i dagens evangelium hører vi om en Gud, der frivilligt 
giver afkald på magten blandt mennesker. 
Selv om det er en Gud, der er blevet menneske. 
Nok for at kunne blive modtaget kongeligt i Jerusalem. 
Men blive det samtidig med, at Han rider på et æsel. 
På et trækdyr. 
Det er kristendommens Gud ved påskeugens begyndelse. 
Meget fjernt fra alt, hvad vi som mennesker kan forstå og fatte 
og også meget fjernt fra de fleste religioners Gud. 
 
Og endnu mere fjernt for os bliver det, når vi får at vide, at den 
magt, Gud i dag giver afkald på, den skal vi ikke tage på os 
sådan som mennesker ellers ofte har for vane, hvis der driver 
hjemløs magt rundt imellem os. 
Vi skal ikke hjælpe Gud i påsken. 
Han kommer på et trækdyrs føl. Han har alle kræfterne med 
selv. 
Men Han bruger dem ikke.  
Eller rettere: Han bruger dem ikke, som vi ville have gjort. Han 
klæber ikke til magten, som mennesker gør, hvis de først har 
smagt, hvad der kaldes ”magtens sødme”. 
Han giver afkald. 
Men Han kommer. 
Det er sådan vi skal genkende Gud. Også i dag. 
Genkende Ham som den, der altid kommer. Altid holder sit 
indtog i os. 
At det betyder noget forskelligt for os skyldes, at vi er 
forskellige og at vi lever i en tid, der forandrer sig. Lever med 
skiftende magt og afmagt i vort liv. Lever med skiftende 
sindsstemninger. 



Der er så mange billeder i påskens fortællinger. Det meste af 
det, der skal foregå i den kommende uge kan vi se for os. Dels 
fordi vi har hørt om det før, og dels fordi det meste af det 
virker genkendeligt.  
Og det genkendelige i teksten til Palmesøndag er den hujende 
folkeskare. Menneskemængden. Den offentlige mening. 
Kært barn har mange navne.  
Den mængde, der måske nok tilsyneladende er parat til at 
afgive magten, men vel at mærke kun er parat til at afgive 
magten til den, der gør det som mængden vil have den til. 
Hvis det viser sig, at magten ikke bliver forvaltet som ønsket, 
er vejen til faldet kort og hård. 
Også det er genkendeligt i en påskeuge, der langfredag når 
frem til en korsfæstelse af den Gud, der gav afkald på magt. 
Blev opfattet som svag, fordi Han tilsyneladende ikke tog den 
handske op, der blev kastet. 
Ikke levede op til forventningerne. 
Hvor får mennesker, deres forventninger fra? Hvordan ved vi, 
hvad det er, vi gerne vil have Gud til at gøre, hvis Han skal 
være vores Gud? 
Svaret er måske i virkeligheden, at vi tror, vi ved det. 
Fordi vi tror, det vigtigste er at have magt over tilværelsen. 
At være som de andre. Og have det, som de andre har. 
 
Naturligvis er det let at sætte sig ind i, at det vigtigste for den 
hujende folkeskare den dag i Jerusalem var at blive befriet for 
den romerske magt, der havde besat landet og undertrykt dets 
inbyggere. 
Naturligvis er det let at forstå, at mennesker i verden, der er 
ramt af naturkatastrofer og sult ønsker hjælp. 



Men det standser ikke der. 
Mennesker har altid ønsker, vi kan gøre Gud til redskab for. 
Altid uopfyldte muligheder, som vi ønsker at sætte et trækdyrs 
føl foran. 
Og det er det, Gud i dag i skikkelse af sin Søn Jesus Kristus 
giver afkald på at gøre. 
At opfylde alle menneskelige ønsker og drømme. 
Til gengæld lover han at komme. At være der. 
Der, hvor vi er. 
Uanset vor foranderlighed og omskiftelighed. 
Vi kan ikke give afkald på magten over vort liv. Det evner vi 
ikke. Også det måtte Jesus Kristus tage på sig. 
For at vi kunne få livet tilbage. 
Det var det, han gjorde. 
Derfor begynder påskeugen i dag. Palmesøndag. 
Fordi Gud er kommet os nær. 
 
AMEN 
 
 
 


