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Ja, jeg ved, du siger sandt: 

Frelseren stod op af døde! 

Det er hver langfredags pant 

På en påske-morgenrøde: 

Hvad er gravsegl sværd og skjold 

Mod den  Herre kæk og bold? 

Avner kun, når han vil ånde, 

Han, som svor os bod for vånde. 

 

Evangelisten Johannes får ordet i dag – 2.påskedag. 

Og han har ikke tænkt sig at slippe det foreløbig. For fra og 

med i dag og indtil pinse vil det være tekster fra Johannes-

evangeliet, der vil være prædiketekster ved søndagenes 

gudstjenester.  

Det kan der naturligvis gives mange gode grunde til. Johannes 

er altid værd at lytte til. Men en af grundene til, at de gamle har 

valgt netop evangelisten Johannes til disse sønage er, at 

Johannes normalt er godt til at lade ordene væve sig ind i 

hinanden.  Er god til at beskrive selvom tiden står stille. Det 

kan somme tider umiddelbart lyde som gang på stedet. Men det 

flytter fordi vi tvinges at at blive flyttet med. 

Men det er faktisk tanken med kirkeåret, at tiden skal stå stille 

mellem påske og pinse. Selvom foråret har fart på i disse uger, 

og selvom atomurene tæller millisekunder som de plejer, så 



bremses der voldsomt op i kirkeåret på de 6 søndage mellem 

påske og pinse. 

Vi mærker det allerede i dag. 

I vores kalender er det ganske vist blevet 2.påskedag. Men i 

dagens tekst er det stadig påskedag. 

På kirkegården. 

I haven. 

Det er her scenen er sat. 

Og selvom jeg netop har beskrevet Johannes som en 

meditationens mester udi kunsten at beskrive stilstand, så har 

han faktisk lige præcis fart på i dag. Det skal nok ændre sig på 

de kommende søndage. Jo nærmere vi kommer pinse jo mere 

begynder hans beskrivelser at ligne kunstfærdig filigran. 

Men i dag har hans beskrivelser nærmest karakter af sports-

kommentar. Det er undtagelsen, der bekræfter reglen. 

For Johannes var øjenvidne til dagens begivenheder. 

Eller det er i hvert fald det indtryk dagens evangelist gerne vil 

give os. 

Det er en meget detaljeret beskrivelse af dagens begivenheder, 

vi får at høre. 

Fra den anden discipel. 

Ham Jesus elskede. 

De løb side om side. Peter og ham. 

Men Johannes kom først. 

Og så ville han alligevel ikke gå ind. Det var først da 

bulderbassen Fiskerpeter nåede frem, at grænsen blev 

overskredet. 

Og han troede. 

Den anden discipel. 

Og så løb de to minsandten derfra igen. 



Fra Maria Magdalene. 

De efterlod hende. 

Tilsyneladende uden overhovedet at ænse hende. 

De sagde ikke noget til hende. Og hun sagde ikke noget til 

dem. 

Stod der bare i mørket og blev øjenvidne til deres tro. 

Gennem sine tårer. 

Alligevel er hun kommet med i beretningen. Da sportsjour-

nalisten Johannes har fundet sig selv igen og bliver til 

evangelisten Johannes. 

Da måtte hun med. 

Da var hun ikke til at komme udenom. Og det ville Johannes 

heller ikke. 

For evangeliet til 2.påskedag er mødet med den opstandne 

Jesus Kristus. 

I går på påskedagen var graven tom. I går fik sørgende kvinder 

at vide, at de skulle gå hjem. Så ville de møde. 

I dag vil en sørgende kvinde ikke gå hjem.  

Maria Magdalene.  

Kvinden der var kendt i hele byen. 

Måske netop kendt som kvinden, der ikke ville gå hjem. Hun 

var en alle kendte, men hun var ikke en, man ville kendes ved. 

I hvert fald ikke i dagslys. 

Kun i fantasien. 

Til gengæld kendte hun mange. Hun kendte dagen i Jerusalem. 

Når solen var gået ned. Selvom ingen ellers kender dagen før 

solen går ned. 

Nu var solen endnu ikke stået op. 

Hun stod der i mørket. 



Alene og forladt. Peter og den anden disciplen havde skyndt 

sig tilbage til deres verden.  

Selvom de må have set hende. Selvom de havde kendt hende. 

Så havde de ikke villet kendes ved hende. 

Derfor blev hun stående. 

Og græd over den eneste, der havde villet kendes ved hende. 

Ham som de nu havde flyttet. 

Hvorhen vides ikke. 

Ham som hun ikke kunne kende. 

Fordi hun var forandret. Fordi alting var forandret. Liv var 

blevet til død. Fællesskab var blevet til ensomhed. 

Glædespigen græd. 

 

”Hvem leder du efter?” 

Lød spørgsmålet i morgenrøden. 

”Herre skru tiden baglæns!” lød svaret. Til havemanden. For 

ham måtte det jo være. ”Flyt ham tilbage!” 

Giv mig mit liv tilbage. Jeg magter ikke fremtiden. Jeg magter 

ikke fortiden. 

Sæt tiden i stå, så jeg kan få lov til bare at stå her og græde til 

evig tid. 

Sådan plager sorgen. Pak mig ind. Luk lyset ude. 

”Maria!” 

Sådan lød hjælpen. Sådan blev sorgens magt besejret. 

Og hun kendte. 

Fordi hun var kendt. 

Hun genkendte. 

Fordi Han stadig ville kendes ved. 

Den opstandne kaldte Maria ved navn. 

Og tiden gik i gang igen. 



Måske blot i første omgang med et enkelt fuglefløjt i 

dagningen. Måske ved at Maria pludselig hørte sine egne 

hjerteslag igen. Ganske, ganske langsomt gled tidens hængsler 

op igen og hun fik styr på stemmen og på tankerne. 

”Rabbuni!” 

Det ord blev Maria Magdalenes trosbekendelse.” Mester.” 

Hun troede fordi den opstandne kaldte hende ved navn. Først 

da. 

Det har givet verden mange spekulationer over, hvordan den 

opstandne Kristus må have set ud, siden hun ikke kunne kende 

ham. Men sandheden var, at det var Maria Magdalene, der var 

forandret. Besat af sorgen og stilstanden. Besat af tiden mellem 

langfredag og påskemorgen. 

Den påskelørdag som ligger på lur på os alle sammen. Når vi 

mister. 

Mister håb. 

Når vi har brug for at blive kaldt ved navn. 

Af den opstandne. 

Peter og Johannes troede på den tomme grav. De så ind i 

graven og så at der var ryddet pænt op. 

Men Maria var ikke et ordensmenneske. Vi ved ikke, hvad hun 

så var, det har også givet verden mange spekulationer. 

Men hun giver os i dag påskeevangeliet ved at være kaldt på. 

Som den hun nu var. Kaldt ved navn. 

Og derfor har evangelisten Johannes fortalt om hende. Fortalt 

at Gud kan kende os. Også når vi ikke kan kende ham. 

Når vi ikke kan genkende ham fordi nattemørket skygger for 

lyset. 

Maria. 

Rabbuni. 



Solen steg langsomt på himlen påskemorgen, medens hun 

genkendte. 

Og hun ville holde. 

Holde tilbage. 

Men måtte ikke holde tilbage. 

For budskabet skulle videre. Der er andre, der har brug for at 

blive kaldt ved navn af den opstandne. 

Mennesker er siden påskemorgen blevet kaldt ved navn af den 

opstandne. Har genkendt sig selv igen, har fundet sig selv igen, 

fordi de har fået at vide, at de var kendte af Gud. 

Sådan er det blevet påskemorgen igen og igen. 

Maria. 

Så skal hver søndag det lyde. 

Ved døbefont og nadverbord. 

Her får også vi lov til at leve på, at Gud kender vore navne. 

Som han gjorde det den første påskemorgen. 

I Maria Magdalenes have. 

 

Glædelig påske. 

 

 

AMEN 

 


