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Påske-prædikener 
Palmesøndag: Det sind, som var i Kristus Jesus 

Skærtorsdag: Havde jeg dog bare vidst det! 
Påskedag: Stenen er væltet fra! 

2. påskedag: Vi ved ikke … 
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 Det sind, som var i Kristus Jesus! 
Palmesøndag 1.4.2012 i Århus og Løsning (LGJ) 
Salmer: 151, 48, 150 // 170, 429v1-2, 72, udgang 179  
 
Filipperbrevet 2,5-11 
I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde 
Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på 
det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som 
et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. 
Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i 
Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver 
tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. 
 
I evangeliet gør mennesker underlige 
ting. De beskærer træer og lægger deres 
tøj på vejen. Og Maria tager nardusolie, 
der kunne være solgt for 300 denarer, 
og bruger det på Jesus. - Hvad er der 
sket med dem? - De gør det, fordi de ser 
Jesus som deres Frelser og Konge og 
Herre. Han er kommet ind i deres sind. 
De er grebet af ham. De handler ufor-
nuftigt for andre at se. Sådan er det at 
være kristen. Også i dag. Også selv om 
vi hverken lægger vore klæder ned på 
vejen, eller bruger en årsløn på Guds 
rige. Vi synger jo: Og Jesus, gid jeg 
kunne, / som jeg så gerne vil, / dig ære 
nogenlunde. / Hjælp du mig selv dertil. / 
Jeg gerne mine klæder / vil for dig læg-
ge ned, / jeg med i flokken træder, / som 
er til tak bered. For Gud er vores frel-
ser. Han redder os fra synden og døden 
og dommen. Han er vores konge og 
herre. Derfor ønsker vi at sige ham tak. 
Apostelen Paulus hjælper os og siger, 
hvad vi skal: ”I skal have det sind over-
for hinanden, som var i Kristus Jesus.” 
Dér kommer det det sind fra, som gør 
os til glade tjenere. 
 

Når apostelen siger til os: I skal have 
det sind over for hinanden, som var i 
Kristus Jesus, da ved vi, at det ikke bare 
er et forslag, en mulighed eller en ide, 
som de kristne i Filippi kan tage imod 
eller lade ligge. De skal! Det hører med 
til deres liv som kristne! Sådan er evan-
geliet. Sådan er Guds ord, når vi hører 
det. Det omfavner os, og det indtager 
os. Før var vi vore egne stakkels ulyk-
kelige herrer, som skulle klare livet på 
egen hånd. Vi forsøgte med det ene og 
andet, men gik galt i byen og blev skyl-
dige. Vore klæder, æsler og nardusolie 
tjente kun os selv og vore nærmeste. 
Men nu er Jesus Kristus blevet vores 
Herre. Vi følger med i flokken af dem, 
som tror på ham. Og vi hører det i dag 
beskrevet gennem eksempler og sagt 
direkte til os: 
 
I skal have det sind overfor hinanden, 

som var i Kristus Jesus! Apostelen be-
grunder det sådan: Han siger, at 
hvis trøst i Kristus betyder noget, 
hvis kærlig opmuntring betyder noget, 
hvis Åndens fællesskab har nogen be-
tydning, og hvis inderlig medfølel-
se regnes for noget af os, så hav det 
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samme sind, samme kærlighed! (Fil 
2,1-2). Og han uddyber ved at skitsere 
modsætningen: ”Gør intet af selviskhed 
og heller ikke af indbildskhed, men sæt i 
ydmyghed de andre højere end jer selv. 
Tænk ikke hver især på jeres eget, men 
tænk også på de andres vel.” (v3-4). 
 
Men nogle gange siger vi med god 
grund, at vi ikke kan det, vi bliver 
bedt om, fordi vi bare ikke har plads til 
mere i vores liv. ”Jeg har ikke over-
skud!” ”Jeg har ikke tid!” ”Jeg magter 
det ikke!” ”Kan du ikke spørge en an-
den!” – Siger vi det i dag til apostelen? 
Nej, det kan vi slet ikke bruge her. For 
der er ikke tale om at gøre noget ekstra, 
når du har kæmpet med at få gjort alt 
det nødvendige. Der er talt om at skifte 
den gamle måde at tænke på ud med en 
ny måde, at udskifte det gamle sindelag 
ud med det sind, som var i Kri-
stus. ”Det sind, som var i Kristus Je-
sus”. Når vi læser videre, fylder beskri-
velsen af Kristus det hele, som om han 
næsten har glemt, at han havde sagt, at 
vi skal have dette sind overfor hinan-
den. Men det skyldes, at vi får det, når 
vi ser, hvem Jesus Kristus er, og hvad 
han har gjort for os. Derfor tager det 
ene ord tager det andet, så det bliver til 
en Kristus-hymne, en af de smukkeste, 
som overhovedet findes i Bibelen. 
 
På samme måde i evangeliet. Da Jesus 
satte sig på et æsel og red ind i Jerusa-
lem, mærkede folkeskaren, at nu var 
deres konge, Messias, endelig kommet. 
Nu gik løfterne hos profeterne i opfyl-
delse. Og de skar grene af træerne, de 
sang nogle af de salmer, de havde i hu-
kommelsen, og som de brugte ved på-
skefesten. Det gjorde de, fordi Jesus 
Kristus var hos dem. Og på samme må-

de med det, der skete i Betania. Martha, 
Maria og Lazarus holdt fest for Jesus. 
Ikke fordi de havde fået besked på at 
gøre det, men fordi han havde givet 
dem Lazarus tilbage. De havde fået li-
vet. Overskud! Glæde! Håb! Fælles-
skab! De indbød til fest, fordi kærlighe-
dens fællesskab betyder noget. Martha 
sørgede for maden. Der blev spist, 
drukket og snakket. Og Maria tog et 
pund nardusolie og salvede Jesus der-
med. Hele huset blev fyldt af duften. 
Alt sammen på grund af Jesus og til ære 
for ham. Hun sagde ikke, at andre burde 
have gjort det samme, som hun gjorde. 
Der var ingen bebrejdelse, kun glæde 
og tak. 
 
”Det samme sind skal være i jer, som 
var i Kristus Jesus!” Apostelen siger 
det ikke for at gøre livet besværligt for 
os, men for at gøre livet godt. Han har 
gjort alle ting vel for os. Og når han 
indtager vores sind og tanker, formes 
menighedens liv og fællesskab sådan, 
som vi har brug for. Og da vokser glæ-
den. Og den bliver ved med at vokse. 
Og samtidig spirer vores bøn, offer og 
hengivelse frem. Vi får vilje og udhol-
denhed til kærlighed, så vi i ydmyghed 
sætter de andre højere end os selv og 
ikke kun tænker på vort eget, men også 
på de andres vel. Det kommer alt sam-
men fra den måde Kristus er mod os på. 
Derfor skal tankerne fyldes med evan-
geliet om ham. 
 
Apostelen tager os med ind i Kristi 
sind, når han fortsætter: ” Han, som 
havde Guds skikkelse, regnede det ikke 
for et rov at være lige med Gud.” Når 
vi er noget eller kan noget, da lærer vi 
af Jesus, hvordan vi skal tænke om det: 
Det er ikke noget, vi skal holde for os 
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selv og indhegne som privat ejendom. 
Jesus regnede ikke for at være et ”rov”, 
noget, som han altid skulle beholde for 
sig selv. Hvad vi i stedet skal gøre, læ-
rer vi igen hos Jesus. Han gav afkald på 
det, tog en tjeners skikkelse på og blev 
mennesker lig. Jesus gav afkald på sin 
rigdom og herlighed. Han gjorde det 
ved at tage tjenerskikkelse på. Han blev 
menneske. Blev ligesom os. Det er hans 
sind. Det, jeg har ret til, fordi jeg har 
fortjent det, og måske også er stolt af, 
det kan jeg give afkald på. Jesus gav 
afkald. Hav det samme sind som han 
har! Giv afkald! Tjen din familie, din 
næste og dine søstre og brødre! Tag tje-
ner-dragten på! 
 
Men risikerer vi så ikke, at vi mister 
nogle muligheder og sætter os selv i en 
dårlig situation og måske også får det 
personligt vanskeligt? Jo. Nemlig. Det 
gjorde Jesus også. Og da han var trådt 
frem som et menneske, ydmygede han 
sig og blev lydig indtil døden, ja, døden 
på et kors. Hvis vores liv som kristne 
ender i en tjeneste for andre, og hvis vi 
ikke selv får andet ud af det end offer, 
da ender det lige så godt, som det endte 
for Jesus! Har han ikke også sagt: ”Den, 
som mister sit liv for min skyld, skal 

vinde det.” - Men måske en og anden 
får lyst til at sige et alvorsord til sådan 
en tåbelig kristen. Pas dog lidt på, hvad 
du gør! Læg ikke dine klæder på jorden, 
og brug dog ikke en årsindkomst på 
Guds rige i kirkens tjeneste og mission. 
Sådan blev Maria irettesat. Men hun 
gjorde det alligevel. For hun har set, 
hvem Jesus er for hende. Og lad os også 
gøre det alligevel. Tjene hinanden og 
tjene Kristus med det, vi har i hånden 
og i hjertet. 
 
Evangeliet viser os, at det er al ære 
værd. Jesus blev ophøjet og fik navnet 
over alle navne på baggrund af sin tje-
neste for os. Gud svigter ikke sine tje-
nere. Det kan vi alle tale med om, når vi 
tænker på vores erfaring i troen. Hvem 
har nogen sinde mistet noget ved at give 
sig hen for andre? Fik vi ikke så meget 
mere tilbage. Og hvis vi ikke fik det af 
mennesker, fik vi så meget desto mere 
af Jesus Kristus. Og det var nok. Det er 
nok. - Og han vil til sidst frelse os ind i 
den evige salighed. Der skal vi bekende 
hans navn sammen med alle, som fik 
troen på ham. Det bliver stort. Og på 
vejen hjem vil vi så bede ham om at 
give os sit sind. Amen. 

 

 Havde jeg dog bare vidst det! 
Skærtorsdag 5.4.2012 i Martinskirken og Gratiakirken (LGJ)  
Salmer: 152 - 416 - 412 // 425 – 429v1-2 – 55 - 179 
 
Evangelium: Johannes 13,1-15  
Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå 
bort fra denne verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og 
han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid - Djævelen havde allere-
de sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham; og Jesus vidste, at 



  
5 

Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik til-
bage til Gud - så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og 
binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske di-
sciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom 
så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: "Herre, vasker du mine fødder?" Jesus 
svarede ham: " Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det." Pe-
ter sagde: "Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder." Jesus svarede: "Hvis jeg 
ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig." Simon Peter sagde til 
ham: "Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!" Jesus sagde 
til ham: "Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er 
ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle." Han vidste nemlig, hvem der skulle 
forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres 
fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem: " Forstår 
I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er 
jeg. 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, for at I skal gøre, ligesom 
jeg har gjort mod jer.” 
 
Nogle gange siger vi til os selv: Havde 
jeg dog bare vidst det på forhånd. For 
vi tænker, at hvis vi havde vidst bedre, 
så ville vi også have forholdt os ander-
ledes i situationen og ville have gjort 
noget andet end det, vi gjorde. Men vi 
vidste ikke bedre. - Evangeliet i dag 
viser os, at Jesus gjorde netop, hvad han 
gjorde, fordi han vidste, hvad han vid-
ste. Og det fortrød han ikke. Og han 
hjælper disciplene til at forstå noget, 
som gør det muligt for dem at handle 
anderledes, end de ellers ville have 
gjort. Det første hjælper os til at tro på 
Jesus. Det andet hjælper os, så vi bliver 
klædt på til at gøre det, der skal gøres, 
så vi ikke bagefter skal sige: ”Havde jeg 
dog bare vidst!” 
 
HVAD JESUS VIDSTE 
Jesus vidste, at hans time var kommet, 
da han skulle gå bort fra denne verden 
til Faderen. … og Jesus vidste, at Fade-
ren havde lagt alt i hans hænder, og at 
han var udgået fra Gud og nu gik tilba-
ge til Gud. Han vidste, hvem han var: at 

han var udgået fra Gud, at han altså 
havde været i herligheden hos Faderen 
fra evighed af, men var kommet til 
menneskene som frelser. Det vidste 
han. Og han vidste også, at han skulle 
vende tilbage. Hans liv som Guds Søn 
var ikke en usikker ting. Da han blev 
født, blev han født som Guds søn. Han 
var det, da han var 12. Og han var det, 
da han blev døbt, da han blev fristet, da 
han blev svigtet. Han var det, når han 
trøstede og underviste, og da han gik til 
Jerusalem, og da han døde på korset og 
sagde: ”Fader, i dine hænder betror jeg 
min ånd.” Han var udgået fra Gud og 
skulle tilbage. Han vidste, hvem han 
var. 
 
Hvad gjorde han på den baggrund? 
Evangelisten fortæller: - så rejser Jesus 
sig fra bordet og lægger sin kjortel, ta-
ger et klæde og binder det om sig. Der-
efter hælder han vand op i et fad og gi-
ver sig til at vaske disciplenes fødder og 
tørre dem med klædet, som han havde 
bundet om sig. Han gjorde det, som den 
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ringeste – slaven – skulle have gjort. 
Disciplene havde forberedt påskemålti-
det. Også sat vaskefad frem – sørget for 
vand i en kande – og lagt et klæde klar. 
Måske var de spændt på, hvem Jesus 
ville bede om at vaske fødder. Men så 
rejste han sig og gjorde det selv. Fordi 
han vidste, hvad han vidste! Han vidste 
at de havde brug for tilgivelse – rensel-
se – "Hvis jeg ikke vasker dig, har du 
ikke lod og del sammen med 
mig." Derfor gjorde han, hvad han gjor-
de. Efter måltidet gik de ind i Getsema-
ne have. Her kæmpede Jesus med sin 
viden overfor sin far i bøn. Han vidste, 
hvad der skulle ske. Men der var meget 
i ham, som ikke ønskede det: lidelsen, 
anklagerne, skylden, korsfæstelsen, at 
han blev forladt af Gud, dommen, dø-
den. - Han vidste det på forhånd. 
 
Vi tænker måske, at hvis vi på for-
hånd vidste, at det, vi er i gang med, 
vil ende med lidelse og død, da vil vi 
forsøge at undgå, at det skete. Men det 
forholder sig langt fra altid sådan. Et 
ungt ægtepar ved jo godt på forhånd, at 
det koster af offer, søvn, frustrationer 
og udholdenhed at få børn. Alligevel 
undgår de det ikke. Og som forældre 
løber ikke fra deres kald. På samme 
måde med en soldat, som kæmper for 
sin familie og sit land. Han ved, at han 
risikerer sit liv. Og alligevel forbliver 
han på sin post. Også missionærer, som 
er udsendt for at forkynde evangeliet, 
ved forud, at det kan koste dem alt. 
Men i disse tilfælde betyder viden om 
smerte og lidelse jo ikke, at man undgår 
smerten, men at man holder fast ved sin 
tjeneste, fordi man ved, at det er det, 
man skal: man er forælder, man er sol-
dat, man er missionær og præst. 
 

Det afgørende for Jesus var ikke, om 
det skulle blive vanskeligt eller let, men 
om han skulle det, han skulle! Og det 
skulle han. Han måtte forlade verden 
allerede som 30-årig. Han måtte lide 
døden, sådan som det var forudsagt. 
Han er vores offerlam, stedfortræder og 
forsoner. Han vidste, at det var det, han 
gik ind til. Og han klædte sig på til at 
være disciplenes og vores tjener. Og 
han rejste sig fra måltidet og vaskede 
deres fødder. Denne første del, som 
handler om, at vor tilværelse og fremtid 
som kristne afhænger af, hvad Jesus 
Kristus vidste og gjorde for os. 
 
HVAD DISCIPLENE FORSTOD 
Evangelisten fortæller: Han kom så til 
Simon Peter, og Peter sagde til ham: 
"Herre, vasker du mine fødder?" Jesus 
svarede ham: "Hvad jeg gør, fatter du 
ikke nu, men senere skal du forstå det." 
Peter sagde: "Aldrig i evighed skal du 
vaske mine fødder." Peter forstod ikke 
behovet for renselse. Men han skulle 
forstå det senere. At forstå er nemlig 
ikke kun at lære udenad. Det er at tage 
viden til sig, så den bundfældes og bli-
ver en del af os. Også den bitre sand-
hed, at jeg er uren. 
 
Peter forstod det senere, nemlig da 
han fornægtede Jesus og gik udenfor og 
græd bittert. Han gik i mørke langfre-
dag og påskelørdag. Da forstod han, at 
han havde brug for renselse. – Sådan er 
det nødvendigt for os at forstå, at vi er 
syndere, at vi kan svigte, og at vi ikke 
kan frelse os selv. Ellers farer vi frem 
som Peter. Og vi ødelægger meget for 
os selv og for andre. Det er ikke rartat 
erkende, men det er nødvendigt. Og når 
vi fatter det, forstår vi også, hvorfor Je-
sus må gøre det ved os, som han gør: 
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Dø for vore synder og rense os i dåben 
og i nadveren. Når vi fatter frelsens 
nødvendighed, søger vi uvægerligt nå-
den og tilgivelsen hos Gud, fordi vi har 
forstået, at vi behøver den. Vi søger 
Guds ord. Vi læser det. Modtager. Og 
vi går til nadver, fordi vi har fattet, at vi 
behøver det. Og vi beder Gud om, at 
frelsens ord må blive hørt og taget imod 
af mennesker, der lever i skylden uden 
tilgivelse og frelse. Det er mission. Og 
den opstår, fordi vi ved og er blevet 
overbevist om, at Jesus er verdens Frel-
ser. 
 
Den viden gjorde Peter til en trofast 
apostel. Han tjente Herren og hans me-
nighed, selv om det førte til afsavn, li-
delse og korsfæstelse. For mennesker 
behøvede tilgivelse og renselse. Vi 
kender Peters prædiken i Jerusalem i 
pinsen. Og vi ved at han var med til at 
døbe flere tusinde, der var kommet til 
tro på Jesus pinsedag. Jo, han forstod 
det sidenhen. 
 
Men der er også en anden ting, Jesus 
vil hjælpe os til at forstå. Evangelisten 
siger: Da han nu havde vasket deres 
fødder og taget sin kjortel på og sat sig 
til bords igen, sagde han til dem: "For-
står I, hvad jeg har gjort mod 
jer?” Han vil ikke blot, at de observerer 
det, men også at de forstår det. Disci-
plene påtog sig ikke det ringe arbejde 
med fodvaskning. Jesus påtog sig det. 
Det er en vigtig viden! Det er helt afgø-
rende for os, at det bundfælder sig, så 
det tager styringen i vores liv som en 

drivkraft og motivation. I ægteskabet. 
Overfor børn og familie. Overfor me-
nigheden. Overfor din kristne søster og 
bror. Han forklarer det sådan: I kalder 
mig Mester og Herre, og med rette, for 
det er jeg. Men vid også, hvad det inde-
bærer, at jeg er jeres Herre og me-
ster. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, 
har vasket jeres fødder, så skylder I og-
så at vaske hinandens fødder. Jeg har 
givet jer et forbillede, for at I skal gøre, 
ligesom jeg har gjort mod jer. 
 
Da er det, at vi tænker: Havde jeg 
dog vidst det tidligere. Gid jeg havde 
vidst det i den og den situation i mit liv 
med de andre i menigheden, i min fami-
lie og overfor min ægtefælle. Ja, sådan 
kan vi tænke – med bedrøvelse. Men da 
er det en stor trøst, at disciplene ikke 
blev reddet og renset ved det, de gjorde 
for hinanden, men ved det, Jesus gjorde 
for dem. Han rensede dem. Derfor hørte 
de sammen med ham. På samme måde 
med os. Vi hører Gud til og er hans 
børn, fordi Gud rensede os og genfødte 
os i dåben og i nadveren. 
 
Der var meget, vi må fortryde, fordi 
vi ikke fattede, at vi som kristne er hin-
andens tjenere. Men ligesom disciplene 
på et senere tidspunkt fattede, hvad han 
gjort for dem, sådan fatter vi måske 
denne påske, at vi skylder at vaske hin-
andens fødder fra nu af. - Eller er det 
noget, vi snarere skal lære igen og igen, 
fordi vi hele tiden mister erkendelsen? 
Da er det godt, at evangeliet viser os det 
i dag. Amen. 
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 Stenen er væltet fra! 
Påskedag 8.4.2012 i Gratiakirken ved pastor Sigmund Hjorthaug. 
Salmer: 190 – Han er opstanden – 199 – 202 – 198v8 
(Bibeltekster på dansk. Prædiken på norsk.) 
 
Markus 16,1-8 
Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome 
vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første 
dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: 
"Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?" Men da de så derhen, 
opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i 
graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfær-
dede. Men han sagde til dem: "Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, 
den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde 
ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til 
Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det." Og de gik ud og flygtede fra 
graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for 
de var bange. 
 
Den største begivenhet i verden 
Hvis vi hadde spurt mennesker på gaten 
i Århus hva som er den største begiven-
het i verdenshistorien, ville vi sikkert ha 
fått mange forskjellige svar. Men jeg 
tror knapt noe hadde svart: Jesu 
oppstandelse fra de døde. Men Jesu 
oppstandelse fra de døde er det største 
som har hendt i historien. 
 
Oppstandelsen et ufattelig under 
Det at et menneske oppstår av døde er 
ikke noe man forventer. All erfaring 
siger oss at når et menneske dør, kan 
det ikke blive levende igjen. Jesu di-
sipler, eller de kvinner som kom til gra-
ven for at salve Jesu døde legeme, had-
de slet ingen forventning om at Jesus 
skulle stå opp fra de døde. Jesus hadde 
riktignok sagt det flere ganger på for-
hånd, men de kunne ikke tro det. At 
Jesus hadde stått op fra de døde kom 
som et sjokk på dem! De gik ud og flyg-

tede fra graven, for de var rystet og ude 
af sig selv. To disipler er senere på da-
gen på vei til Emmaus. Jesus slutter seg 
til dem. De kjenner ham ikke. Han spør 
hvorfor de er så bedrøvede. De forteller 
de at deres Herre og Mester, Jesus fra 
Nasaret, var død. De hadde ingen for-
venting om at han skulle stå opp fra de 
døde. Jesus hadde oppvekket Lasarus 
og Jairus’ datter fra de døde, og de had-
de hørt Jesus selv si, at han skulle 
oppstå på den tredje dag, etter at han 
hadde lidt meget av jødene og de eldste 
Men de kunne ikke tro det. 
En oppstandelse fra de døde er ikke noe 
vi kan forestille oss. All erfaring siger 
os at noe sånt skjer ikke! En oppstan-
delse fra døde er et ufattelig under. Men 
dette ufattelige under gjorde Gud da 
han reiste Jesus opp fra graven og ga liv 
til hans døde kropp. Gud, reiste ham 
opp fra de døde, og lot ham gå ut av den 
lukkede og forseglede grav. Den store 
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sten foran graven ble tatt bort etter at 
Jesus hadde kommet ut av graven. Ste-
nen ble tatt vekk så kvinnene kunne 
komme inn i graven og se at den var 
tom. Jesus hadde stått opp fra de døde, 
og han hadde gått ut av den lukkede og 
forseglede grav. 
Jesu utgang av den lukkede grav er like 
ufattelig under, som det under at han 
gikk gjennom lukkede dører, for at mø-
de sine disipler, og like ufattelig, som 
det under han selv gjorde når Lasarus 
kom ut av sin grav, innhyllet, fullsten-
dig balsamert i sine ligklæder. Lasarus 
var ute av stand til at røre sig pga det 
balsamerte hylster som var viklet rundt 
hans kropp. Derfor sa Jesus, etter at 
hans kropp på en ufattelig måte hadde 
kommet ut av graven: Løs ham og la 
ham gå. 
 
Troen på oppstandelsens gir Gud oss 
gjennom sitt ord 
En oppstandelse fra de døde, er noe vi 
mennesker ikke fatter. Det var et ufatte-
lig under Gud gjorde da han igjen gav 
liv til Jesu døde kropp, og lot han gå 
gjennom den stengte grav. Men dette 
som vi ikke kan fatte eller forstå, det 
skal vi få lov til at tro. Denne tro på Je-
su oppstandelse er det Gud selv som gir 
oss gjennom sitt ord. Denne tro gav di-
siplene frimodighet til at gå ut og for-
kynne evangeliet. Denne tro gav dem 
frimodighet til at gå gjennom ild og 
vann, til at utholde store prøvelser for 
Kristi skyld. De ble forfulgt og kastet 
for ville dyr pga av sin tro. Troen på 
oppstandelsen bar dem igjennom alle 
prøvelser og lidelser. 
Jesu oppstandelse er den største begi-
venhet i verdenshistorien. Selv om den-
ne verden ikke vil tro, så tror de kristne 
det. Helt fra begynnelsen av har Jesus 

oppstandelse vært den store hovedsak 
for de kristne. Det kan vi forstå når vi 
tenker på hvilken dag i uken vi samles 
til gudstjeneste. Det er den dag Jesus 
sto opp fra de døde. De første kristne 
kom sammen på den første dag i uken, 
fordi det var Kristi oppstandelsesdag. 
Og siden har de kristne over hele ver-
den kommet sammen på søndagen for å 
feire gudstjeneste. 
 
Dette er skrevet for at I skal tro 
Alle fire evangelister forteller om Jesu 
oppstandelse. De gjør det på hver sin 
måte. Når evangelistene skrev sine 
evangelier, så visste de at dette var 
kjent stoff for mange. Evangelistene 
skrev ikke for at fortelle noe folk ikke 
visste. De skrev sine evangelier for at 
styrke sine lesere i troen. Johannes sier i 
slutten av sitt evangelium: Dette er 
skrevet for at I skal tro at Jesus er Kri-
stus, Guds Søn, og for at I når I tror 
skal ha liv i hans navn (Joh 20,31). Der-
for legger de fire evangelister vekt på 
forskjellige ting når de forteller om 
oppstandelsen. Johannes forteller om 
Maria Magdalena og hendes møte med 
den oppstandne. Matteus forteller om 
jordskjelvet og engelens medvirkning 
til dette, om vaktene som ble så rystede 
at de blev som døde og om kvinnene 
som kom for at se til graven. 
 
Hvem skal vi få til at vælte stenen 
væk? 
I Markusevangeliet hører vi om tre 
kvinner på vei til graven, Maria Magda-
lena og Maria, Jakobs mor, og Salome. 
Markus forteller at de ville salve Jesu 
døde legeme. Jesus ble salvet da han ble 
lagt i Josef av Arimateas grav. Men 
kvinnene ville salve ham enda mer, der-
for tog de …vellugtende salver for at gå 
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ud og salve ham. På veien kommer de 
til at tenke på: Hva skal vi gjøre med 
stenen foran graven? 
Du og jeg møter også stener på vår vei 
gjennom livet. Store stener. Stener som 
gjør at vi ikke vet hverken ut eller ind. 
Stener som stenger vår vei. Store pro-
blem og vanskeligheter møter oss, som 
gjør at alt virker stengt. Eller det kan 
være synd og skam som tynger os 
ned. Hvem skal vi få til at vælte stenen 
væk? Vi ser inn i oss selv, og prøver at 
finne vei ut av våre problemer. Men vi 
kjører oss ofte helt fast. 
Men hva står der om kvinnene på vei til 
Jesu grav? De tenkte på den store sten 
foran graven. Hvordan skulle de kom-
me inn i Jesu grav? Det virket umulig! 
Men det står om dem: Da de så derhen, 
opdagede de at stenen var veltet fra. 
Hva gjør vi med våre stener? Bærer vi 
på dem? Lar dem tynge oss ned? Det 
kan være tunge ting som skjer i vårt liv, 
svære prøvelser, eller det er synd og 
skam som vi ikke vet vår arme råd 
med! Da de så derhen. I den norske 
oversettelse står der: Da de så opp. Løft 
ditt blikk mot Himmelen! Hvem har du 
i Himmelen? Guds sønn, Jesus Kristus. 
Han er ved Faderens høyre hånd og le-
ver alltid for at gå i forbønn for deg. 
Hva mer har du i Himmelen? Guds 
ord. I evighed, Herre, står dit ord fast i 
Himmelen!( Sl 119). I Guds ord får du 
se at stenen er væltet fra. Du, herre, 
skuer ulykke og sorg, og tager det i din 
hånd (Sl 10,14, gml overs). En frelser 
blev han for dem i all deres trengsel (Es 
63,8-9 gml overs). I all deres trengsel 
var det ingen trengsel. ( Es 63, 9, no 
overs 2011). Hvorfor? Fordi Herren var 
der hos dem, og da kan der skje hva der 
vil. I hans hånd er vi trygge i alle livets 
forhold. Videre leser vi i Es 

63,9: Engelen for hans ansikt frelste 
dem. I sin kjærlighet og medfølelse løste 
han dem ut. 
Din synd og skam, kan bli en tung byr-
de, en sten som står deg i veien! Du kan 
ikke komme forbi. David sier i Salme 
51: Min synd har jeg alltid for øje. Din 
synd står alltid for deg, og stenger for 
adgangen til Gud. Men se derhen! Se 
opp! Så skal du få se at stenen er væltet 
fra. I Guds ord får du se at all din synd 
og skam har Jesus tatt på seg og sonet 
for. Ingen synd er så stor, at han ikke 
har sonet for den. Og han rekker deg nå 
syndernes forlatelse for alle dine syn-
der, også for den synd som tynger deg 
aller mest og som gjør at du - lik tolle-
ren i templet - ikke klarer at løfte ditt 
blikk mot himmelen. Hør! Jesus er syn-
deres ven, og han døde på korset for 
nettopp at kunne gi deg syndenes forla-
telse. 
 
Syndenes forlatelse er frugterne af 
Jesu død 
Syndenes forlatelse er fruktene av Jesu 
død på korset. Og han nøler ikke med at 
fortelle sine disipler det, da han kom til 
dem gjennom lukkede dører etter sin 
oppstandelse. Nei, han skynder seg til 
dem for at fortelle at de nå har synder-
nes forlatelse ved hans blod. Og de har 
fred med Gud på grunn av hans sonende 
lidelse og død: Derfor sier han, da han 
kommer til dem, gjennom lukkede dø-
rer: Fred være med jer. Forlader I no-
gen deres synder, er de dem forladt. 
Dermed gir han syndsforlatelsens gave 
videre til sine apostler, og dermed til 
oss. Det er dette presten - i Jesu sted - 
sier i hvert skriftemål i vår gudstjene-
ste: Jeg forlater deg alle dine synder. 
Da de så opp , opdagede de at stenen 
var veltet fra. For den var meget stor. 
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Ja, den var større enn kvinnene kunne 
forestille sig! Likevel var den ikke for 
stor for Gud. Din sten – enten det er 
sorgens sten eller syndens sten - er hel-
ler ikke for stor for Gud. Men vi skal 
merke os en sag: Gud fører os som re-
gel sådan at det bliver umuligt for oss. 
Men da kommer han selv. Han tar ste-
nen vekk. Så blir all ære hans, og hans 
alene! Og vi, hans små hjelpeløse barn, 
skal bare få takke og prise ham. 
 
Oppstandelsens evangelium 
Da kvinnene kommer inn i graven får 
de se engel – en ung mand i hvide 
klær – som forkynner dem oppstandel-
sens evangelium: Vær ikke forfærdede! 
I søger efter Jesus fra Nazaret, den 
korsfæstede. Han er opstået, han er ikke 
her. Se, dér er stedet, hvor de lagde 
ham! 
Gud bruker gjerne engler når store ting 
skal fortelles os mennesker. Det gjorde 
han da engelen Gabriel kom med bud til 
Maria om han hun skulle føde verdens 
frelser. Det gjorde han da Jesus ble født 
i Betlehem. Og det gjorde han da Jesus 
sto opp fra de døde. Engel betyder jo 
også ”sendebud”. Det var flere end en 
engel, får vi vite av de andre evangeli-
ster. 
Markus sier at– de så en ung mand i 
hvide klæder sidde i den højre 
side. Markus er ikke opptatt av at fortel-
le nøyaktig om alt som skjedde eller 
fortelle at der var så og så mange eng-
ler. Nei, hans poeng er at bringe videre 
det budskap som engelen hadde til dem. 
Det er det sentrale i hans beretning. En-
gelen sa: Vær ikke forfærdede! I søger 
efter Jesus fra Nazaret, den korsfæste-
de. Han er opstået, han er ikke her.  
 

Den korsfestede og oppstandne Frel-
ser  
Vi skal merke oss nøye at engelen kaller 
Jesus er den korsfestede og oppstanne.  
Vi taler ofte om at Jesus døde på korset 
for våre synder. Like viktig er det at 
forkynde om Jesu oppstandelse. Derfor 
heter det i vår nadverdsliturgi: Den 
korsfestede og igen oppstandne Kristus 
Jesus, som nu har givet jer sit hellige 
legeme og blod ... 
Paulus sier: Men er Kristus ikke opstået, 
… så er I stadig i jeres synder (1 Kor 
15,17). Hvordan kan Paulus si det? Var 
det ikke på korset Jesus sonet for vår 
synd? Jo. Men hvis ikke Gud hadde 
reist ham opp fra de døde, så var hans 
soning ugyldig. Da var ikke synden fer-
dig sonet, eller Jesu død gjaldt ikke som 
soning for våre synder. Men nå bekref-
tet Gud selv ved at reise Kristus opp fra 
de døde at all vår synd er sonet. Jesu 
oppstandelse er Guds eget kraftige vid-
nespyrd om, at synden er sonet, at Kri-
stus hadde tatt straffen for absolutt all 
synd, også din. Du skal ikke bli fordømt 
på grunn av dine synder, for Jesus ble 
fordømt i ditt sted. Oppstandelsen er 
Guds eget vidnespyrd og stadfestelse av 
denne sannhet. Hvis ikke Jesus hadde 
stått opp igjen så hadde ordene om so-
ning for synden og syndenes forlatelse 
bare vært tomme ord. Dersom Kristus 
ikke hadde stått opp var vorprædiken 
tom og vor tro tom, sier Paulus. Da 
hadde vi vært de ynkværdigste av alle 
mennesker. Da hadde vi fremstått som 
falske vitner om Gud. Da hadde vi for-
kynt en soning som var ugyldig og vi 
hadde heller ikke hatt noen syndsforla-
telse at dele ut. Vi måtte selv svare for 
våre synder. Som Paulus sier: Vi 
ville stadig være i vore synder, vi måtte 
selv svare for alle våre synder på dom-
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mens dag. Men nå skal vi slippe det. 
Jesus har sonet for all synd. Hans ord på 
korset: Det er fullbragt, er sanne. Det 
bekrefter Gud ved at gi ham livet tilba-
ke og reise ham opp av graven. 
 
Kvinnenes oppdrag og Jesu sinnelag 
Kvinnene ved graven fikk ikke bare 
høre det herlige oppstandelsesevange-
lium. De fikk også et oppdrag. Engelen 
sa: Men gå hen og sig til hans disciple 
og til Peter, at han går i forvejen for jer 
til Galilæa. Dér skal I se ham, som han 
har sagt jer det. Jesus ville møtes med 
sine disipler i Galilea, der han hadde 
færdedes så meget sammen med dem. 
Og han hadde også på forhånd sagt at så 
ville skje. Nå bringer engelen dette 
budskap til kvinnene ved graven, og de 
blir bedt om at fortelle det til hans di-
sipler. 
Men Jesus har mere at sige - gjennom 
engelen. Engelen sa til dem: Gå hen og 

sig til hans disciple og til Peter. 
… Tydeligere kan ikke Jesu sinnelag og 
hans omsorg for den enkelte vises, og 
aller mest for den som er falt dypest. 
Peter hadde ikke bare forlatt Jesus og 
flyktet, som alle de andre disiplene. 
Han hadde også fornektet ham og ban-
net på at han ikke kjente ham, da han 
var i en presset situasjon der ute i yp-
persteprestens forgård. Jesus hadde 
forutsagt det. Peter møtte sin Frelsers 
blikk, og han gråt bittert over sitt synde-
fall. Hva gjorde Jesus? Tenkte han: Det 
var da for dårlig! Nå må han heller gå 
der å være overlatt til seg selv til han 
har forbedret seg! Nei, han sender en 
ekstra hilsen til Peter. 
Jesus har en uendelig omsorg for den 
dypest falne, og også for deg! Om du 
har falt aldri så dypt, så er han full av 
kjærlighet, og han vil at du skal vende 
deg til ham. Han tilgir den dypest falne 
synder. Sådan er Jesus. Amen  

 

 "Vi ved ikke ..." 
Påskedag 8. april 2012 i Martinskirken og 9. april i Løsning menighed (LGJ) 
Salmenumre: 190 - 192 - 208 - 199- 206 – 202 - 198v8. 
 
Johannes 20,1-18 
Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria 
Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun 
hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham som Jesus elskede, og siger til 
dem: "De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham." Så 
kom Peter og den anden discipel og ville ud til graven. De løb begge to, men den 
anden discipel løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven; han bøjede 
sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som 
fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i graven og ser linnedklæ-
derne ligge der og klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke sammen 
med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. Da gik også den 
anden discipel derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. 
Indtil da havde de nemlig ikke forstået Skriftens ord om, at han skulle opstå fra de 
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døde. Disciplene gik så hjem igen. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. 
Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide 
klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet og én ved fødder-
ne. De sagde til hende: "Kvinde, hvorfor græder du?" Hun svarede: "De har flyttet 
min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham." Da hun havde sagt det, vendte 
hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus 
sagde til hende: "Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?" Hun mente, 
det var havemanden, og sagde til ham: "Herre, hvis det er dig, der har båret ham 
bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham." Jesus sagde til hen-
de: "Maria!" Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: "Rabbuni!" - det 
betyder Mester. Jesus sagde til hende: "Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke 
steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til 
min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud." Maria Magdalene gik hen og 
fortalte disciplene: "Jeg har set Herren," og at han havde sagt dette til hende. 
 
Jesus træder os nær i evangeliet. Han 
er vores opstandne og levende frelser - 
helt og holdent. Vi mærker det, når han 
møder Maria Magdalene. Evangelisten 
fortæller, hvordan hun havde det og fik 
påsketroen i hjertet. 
 
Først møder vi hendes forfærdelse, da 
Jesu legeme ikke er i graven. Hun løber 
hen til Peter og Johannes og siger det til 
dem. Nogen må have flyttet legemet, og 
”vi ved ikke, hvor det har lagt ham ...” , 
siger hun. Her mærker vi, at hun ikke er 
alene med spørgsmålet. Hun spørger 
sammen med de andre kvinder, som 
også var med. Graven er åben og tom. 
Er der måske nogen, der har taget hans 
legeme? ” Vi ved ikke …” Det er den 
naturlige reaktion. Det er Marias første 
tanke. 
 
Sådan har vi også brug for at sige til 
andre, når vores håb og vished rystes. 
Vi ved ikke! Vi ved ikke, om Jesus er 
opstået! Maria giver os lov til at sige, at 
vi bare ikke ved det vigtigste af alt. ”Vi 
ved ikke …” Sådan kan også Guds folk 
have spurgt efter at de var gået over Det 
Røde Hav. Dagen derpå kunne det op-

leves så uvirkeligt. Delte havet sig vir-
kelig? Når de så ud på havet, lå det og 
forhindrede, at nogen gik over. Hvordan 
er vi kommet her? Sådan kan vi også 
spørge. Lever Jesus virkelig? Er han 
også hos os i morgen? Eller var påske-
oplevelsen en oplevelse, som kun betød 
noget i går? Har det nogen som helst 
betydning næste år og i næste generati-
on om 30 år? Lever Herren virkelig? Er 
løftet om salighed stadig ved magt? "Vi 
ved ikke ..."  
 
Peter og Johannes løber ud til graven 
og ser efter. De bliver vidner til, at gra-
ven er tom. Linnedklæderne lå der rullet 
sammen på et sted for sig selv, ligesom 
når man står op om morgenen og reder 
seng. Og hovedklædet lå for sig selv. 
Legemet var ikke røvet. Han var stået 
op. Da gik også den anden discipel der-
ind, han som var kommet først til gra-
ven, og han så og troede. Indtil da hav-
de de nemlig ikke forstået Skriftens ord 
om, at han skulle opstå fra de døde. Di-
sciplene gik så hjem igen. Det var Jo-
hannes. Han troede på grund af Skrif-
tens ord! 
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Nu er Maria tilbage ved graven – 
alene. Og vi får at vide, at hun græder. 
Men Maria stod udenfor ved graven og 
græd. Som hun nu stod der og græd, 
bøjer hun sig ind i graven og ser to eng-
le i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu 
legeme havde ligget, én ved hovedet og 
én ved fødderne. De sagde til hende: 
"Kvinde, hvorfor græder du?" Hun sva-
rede: "De har flyttet min Herre, og jeg 
ved ikke , hvor de har lagt ham." 
 
Hendes ”vi ved ikke” er blevet til et 
”jeg ved ikke”. Anfægtelsen og uvis-
heden er hendes personlige nød. Hvad 
skal man dog stille op, når en kristen 
sørger og siger: ”Jeg ved ikke”? Her går 
det i opfyldelse, som Jesus lovede skær-
torsdag: Sandelig, sandelig siger jeg jer: 
I skal græde og klage, men verden skal 
glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg 
skal blive til glæde. ... Også I sørger nu, 
men jeg skal se jer igen, og da skal jeres 
hjerte glæde sig, og ingen skal tage je-
res glæde fra jer (Joh 16,20.22). 
 
Jesus ser hendes sorg. Det lovede han. 
Og han holdt sit løfte. Jesus ser og hører 
også vores sorg. Gud ser mig, også når 
jeg står og føler mig mest alene. I uvis-
heden når jeg er alene. For Jesus lever. 
Dette er en stor, stor trøst for os. Trøst 
dig ved dette ord! Det med at græde er 
også noget, Jesus selv kender til. Ord-
lyden i påskeevangeliet minder stærkt 
om ordlyden i Johannes-evangeliet kap. 
11: Da Jesus så hende græde og så de 
jøder græde, som var fulgt med hende, 
blev han stærkt opbragt og kom i oprør 
og sagde: »Hvor har I lagt ham?« 
»Herre, kom og se!« svarede de. Jesus 
brast i gråd. Da sagde jøderne: »Se, 
hvor han elskede ham.« (Joh 11,33-36). 
Gråden i sig selv lindrer ikke. Men det 

er lindrende at vide, at Jesus ser gråden 
og smerten, og at han også selv føler 
den, fordi den også er hans egen.  
 
Når vi kan græde hos Herren i hans 
favn, mærker vi lindring. Det er her 
ligesom med et barn, når det har slået 
sig. Det græder først rigtigt, når det er i 
sin mors favn. Sådan en gråd er en ga-
ve. Den gråd hjælper til at komme af 
med smerten og hvile i Herrens favn. 
Og da gør det ikke så meget, hvor me-
get vi ved eller ikke ved. For Jesus ved 
det hele. 
 
Nu åbenbarer han sig for hende. Han 
gør det sådan, at hun ikke forskrækkes, 
men så hun kan tage imod ham. Da hun 
havde sagt det, vendte hun sig om, og 
hun så Jesus stå der; men hun vidste 
ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til 
hende: "Kvinde, hvorfor græder du? 
Hvem leder du efter?" Hun mente, det 
var havemanden, og sagde til ham: 
"Herre, hvis det er dig, der har båret 
ham bort, så sig mig, hvor du har lagt 
ham, så jeg kan hente ham." Jesus sag-
de til hende: "Maria!" Hun vendte sig 
om og sagde til ham på hebraisk: "Rab-
buni!" - det betyder Mester. 
 
Det går igen i påskeberetningerne, at 
kvinderne og disciplene ikke kender 
Jesus igen på hans udseende. Maria ser 
Jesus, men ved ikke, at det er ham. Så-
dan kan vi også have det. Du står sam-
men med kristne, i hvem Jesus lever. 
Du knæler ved nadverbordet sammen 
med dem og modtager Jesu legeme og 
blod. Men du ser ham ikke. Du føler 
stærkt, at du ikke får, hvad du har brug 
for. Men da får du det pludselig ved 
evangeliets ord, sådan som Maria fik 
det. Du genkender ham på ordet. Du 
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mærker det gennem den kristne, du står 
overfor, gennem prædikenen i kirken, 
gennem bibelordet, du læser i din an-
dagt, og i nadveren, at det er Jesus. Du 
mærker i Guds ord til dig, at han kender 
dig. Han kalder dig ved navn, du er 
hans! Det er virkelighed! 
 
Hvis vi spørger Maria: ”Hvordan ved 
du, at det er sandt?” svarer hun: ”For-
di han kalder mig ved navn.” Sådan ly-
der det jo også hos profeten Esajas: 
Men nu siger Herren, han som skabte 
dig, Jakob, han som dannede dig, Israel: 
”Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg 
kalder dig ved navn, du er min. Går du 
gennem vand, er jeg med dig, gennem 
floder, skyller de ikke sammen over dig; 
går du gennem ild, bliver du ikke for-
brændt, flammen brænder dig ikke. For 
jeg er Herren din Gud, Israels Hellige 
er din frelser" (Es 43,1-3). Jeg kalder 
dig ved navn, du er min! 
 
Hvordan ved du, at den kristne tro er 
sand? Hvor ved I fra, at han førte jer 
gennem Det røde Hav og at I er på vej 
til Kana’an? Hvor ved I fra, at Jesus er 
opstået og lever, og at vi er på vej mod 
Himlen? Fordi jeg kan høre, at han 
kender mig. Hvem har det evige livs 
ord, andre end han? Hvem kan tale som 
Jesus om livet og kærligheden, skylden 
og tilgivelsen så det rammer? Han 
overbeviser om synd og om retfærdig-
hed. Ved ordet. Og grunden må være, at 
Helligånden står bag. I Ordet mærker 
jeg sandheden om min skyld, min død, 
min salighed og min frelse. Derfor er 
jeg kristen. 
 
Jesus sagde til hende: "Hold mig ikke 

tilbage, for jeg er endnu ikke steget op 
til Faderen; men gå hen til mine brødre 

og sig til dem: Jeg stiger op til min fa-
der og jeres fader, til min Gud og jeres 
Gud." Maria Magdalene gik hen og for-
talte disciplene: "Jeg har set Herren," 
og at han havde sagt dette til hende.  
Maria ville holde Jesus tilbage. Og vi 
forstår hende. Nogle gange ville vi ger-
ne kunne sætte uret i stå, så alt kunne 
forblive, som det er lige nu.  
 
Tænk, om israelitterne havde kunnet 
fryse tiden fast, da de stod midt ude i 
Der røde Hav. Da ville de aldrig have 
kunnet miste troen ... Og dog. Det vir-
ker helt meningsløst og forkert. På 
samme måde virker det forkert, når 
forældre vil fryse tiden fast og ønsker, 
at børnene bliver ved at være små baby-
er. - ”Maria, hold mig ikke tilbage!” 
siger Jesus. Han siger ikke, at hun nu 
må klare sig selv, men han siger, at ti-
den, som kommer, ikke vil blive, sådan 
som hun forestiller sig og ønsker den, 
men sådan, som det virkelig er bedst.  
 
Jesus stiger op til sin Far og sætter 
sig ved Faderens højre hånd. Jesus 
går i forbøn for os. Og Jesus er med 
sine disciple - ikke blot med Maria, 
men alle sine disciple. Og ikke blot 
denne dag, men alle dage. Han er med i 
det liv, som han giver Maria Magdalene 
og alle os andre. Og han forvisser hende 
og os andre om, at det tjener os bedst. 
Gå ind i menigheden med dette ord, 
Maria. Fortæl dem, at jeg sagde det. –  
 
Maria gik hen og fortalte det til dem. 
Og senere åbenbarede Jesus sig for 
dem. Men på en anden måde end tidli-
gere.  
 
Vi deler dette ord, når vi er sammen 
til gudstjeneste. Vi gør det gennem 
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vore salmer og hilsener, i prædikenen 
og når vi går til nadver. Og Jesus er hos 
os. På grund af Jesus Kristus er Gud 
vores Far og Gud. Det har Jesus sørget 
for og givet os. Det er påskens evange-
lium til os. 
 
Så kan vi vandre videre, ligesom isra-
elitterne vandrede videre, efter at de var 

kommet over Det røde Hav. Herren er 
med os, ligesom han var med dem i 
skystøtten og ildsøjlen. Herren er med 
os ved sit Ord og sakramenter. For han 
er opstanden fra de døde og lever og 
regerer iblandt os, sådan som han har 
lovet. Amen. 
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