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Ja, jeg ved du siger sandt: 

Frelseren stod op af døde 

Det er hver langfredags pant 

På en påskemorgenrøde! 

 

 

Så er vi på vej tilbage. 

Det er blevet den 2.påskedag. Den sidste, der står med rødt i 

vores kalender. 

Selvom det er 3.påskedag i morgen, og selvom vi på en måde 

kalder alle dagene mellem påske og pinse for påskedage, så er 

det også hverdag i morgen for de fleste mennesker. 

Derfor er vi på vej i dag. 

Det er mange på motor- og landeveje og på skinner. Påsken har 

været familiebesøg og udflugter. Den har været en kærkommen 

pause på vejen mellem vinter og forår. 

En vej, hvor der gror planter frem imens vi vandrer i 

forårslyset. Vintergækker bliver til forårsblomster, og græsset 

vågner af vinterdvalen, medens vi er på vej. 

Også teksten til 2.påskedag handler om en vandring ad en 

støvet vej. 

En vej mod byen Emmaus. Der, hvor to disciple havde 

hjemme. Skulle have hverdag. 

 



Selvom de to disciple på vandring næppe har lagt mærke til, 

hvilke planter, der groede frem langs deres vej. 

Og næppe overhovedet har lagt mærke til, hvad det var, der 

skete omkring dem. 

Fordi deres øjne holdtes til. 

Det gjorde de for det første af disciplenes egne tanker. Af alle 

deres ”hvad var det dog, der skete?”-spørgsmål. 

Og det gjorde de også, for at de ikke skulle genkende. 

Før de var parate til at genkende. 

Før de kunne rumme. 

Teksten om de to disciple på vej mod Emmaus er af mange en 

kendt og elsket tekst. Motivet findes på et utal af altertavler 

verden over fra gamle træskårne figurer til moderne abstrakte 

malerier. 

Det er en tekst, der til alle tider har appeleret til mennesker. 

Netop fordi den i bund og grund er så menneskelig.  

Der er i første omgang intet overnaturligt ved beskrivelsen af  

de to disciple, der går på den støvede vej uden at ænse, hvor de 

er henne. Mennesker, der er i så meget kaos, at deres fødder 

selv må finde hjem. 

Eller væk. 

Væk fra alt det, der ikke var naturligt. Alt det, der har fyldt så 

meget i de seneste dage, at øjne og ører må holdes til indtil de 

kan rumme. 

Alt det der pludselig endte. 

Og tilsyneladende endte med et nederlag. 

Alt det, de lige nu helst vil glemme. Og som de derfor 

fortrænger. 

Men samtidig alt det, som ikke vil glemme dem. Deres hjerner 

holdes samtidig i gang af alle spekulationerne og resultatet 



bliver uvægerligt, at alle ordene vandrer hvileløst mellem dem 

sammen med de trætte fødders vandring væk fra Jerusalem. 

Nu, hvor alt tilsyneladende er forbi. Nu hvor alt tilsyneladende 

er slut. 

Og alt synes tabt. 

De har mistet et elsket menneske, Jesus, og de har dermed 

mistet alt det, de har levet for i de sidste mange måneder og år. 

Alt det, de forlod deres hverdag for at følge. Alt det, der syntes 

så virkeligt og menneskeligt. Så længe Han var sammen med 

dem. 

Selv vejen for deres fødder, hvor de en gang ikke var i tvivl 

om, hvor de skulle hen. Alt det var det, der endte bag en stor 

sten for tre dage siden. 

Men til alt dette kommer.  

Hører vi i dag. 

Det er ordene på vej til Emmaus. Til al denne afslutning 

kommer, at nogle kvinder har forfærdet dem. 

Ved at sige, at Han lever. 

At det er blevet påske. 

Men før man har erkendt tabet, kan man ikke vende tilbage til 

livet. 

Derfor ved de nu ikke anden udvej end at vende tilbage. 

Til Emmaus. 

Hjem. Ud. Væk. 

Deres hjerner holdtes til af fraværets kaos. 

Men også deres øjne holdtes til. 

For kaos kan ikke tro. Fravær kan ikke håbe. 

Og dagens glædelige budskab er et budskab om håb og tro. 

Men det tager tid. Og derfor måtte de følges på vej. Derfor 

måtte de være hjemme før de kunne tage imod. 



På vejen mod ”hjemme”, fik de lov til at høre alle ordene en 

gang til. 

Nok fra en tilsyneladende fremmed på den støvede 

nederlagsvej. Men fra en tilsyneladende fremmed, der slog 

følge med dem. Så de ikke behøvede at være alene i fraværet. 

Ikke skulle vandre alene. 

Mens de endnu en gang hørte. 

Alt det de endnu ikke kunne ikke fatte. 

Det kunne de først bagefter. 

Da først kom ordene til dem: 

Brændte ikke vore hjerter i os? 

Har vi virkelige oplevet det opstandne liv? 

Mit i kaos. 

Sådan kan mennesker spørge. Sådan må mennesker spørge. 

Men først bagefter. Vi skal først være kommet hjem. 

Og derfor skal vi være kommet en dag videre. Være nået til 

hjemrejsedagen.  

Sådan som vi er i dag i vore kirker på den 2.påskedag. 

Dagen, hvor vi får lov til at vende hjem. Og hvor vi møder 

troen og håbet i vores hjem. Vores kirke. 

I Lukasevangeliets kapitel 24 som dagens tekst stammer fra, er 

det stadig påskedag, da de to disciple vandrer. 

Derfor bliver det aften. 

Da de når frem. 

Sammen med den, de kendte. 

Men ikke kunne kende. 

Den, det ikke kunne være. Men som det var. 

Og de bad: 

Bliv hos os. 



De bad den bøn Gud aldrig kan sidde overhørig. Råbet fra det 

dybe. 

Som får svar. 

Du har svaret mig. Sådan lyder ordene fra salme 22, der hører 

til i dag. Vi hørte dem til indledning fra alteret. Sådan svarer 

den salmedigter, der ellers indleder med ordene: Min Gud, min 

Gud, hvorfor har du forladt mig. 

Ordene fra korset langfredag. 

Hele påskens drama er indvævet i salme 22. 

Som hele vort menneskeliv er indvævet i påskens drama. 

Fra indtoget i Jerusalem Palmesøndag til vandringen alene 

tilbage til hverdagen. 

Det er alt sammen indvævet i påskens drama. 

Som Guds kærlighed er indvævet i påskens drama. 

Han gik han ind for at blive hos dem. 

Mennesket, de ikke kunne kende. 

Før Han brød brødet. 

Først da fik de håbet tilbage. 

Og fik ordene tilbage. 

Da først forstod de, at de aldrig havde været alene. 

Og at de ville få lov til at tro det, hver gang de delte brødet. 

Teksten til i dag har været kendt og elsket fordi den tager 

menneskelige bekymringer alvorligt. To mennesker, der 

vandrer ad en støvet vej allerede inden støvet har lagt sig. To 

mennesker, der først er blændet af det alt for store i Jerusalem, 

men som ganske langsomt på vejen mod Emmaus får syn og 

hørelse tilbage. 

Men kun af sig selv kan nå frem til at stille spørgsmålet: ”Hvad 

var det dog, der skete? ” 



Teksten til i dag 2.påskedag er også kendt og elsket fordi den 

indeholder budskabet om, at det var, da Han brød brødet, de 

kunne kende ham. 

Den opstandne Jesus Kristus. 

Da kendte de ham. Da de var hjemme. I deres tanker og deres 

sind. 

For der fik de troen. Der tør vi tro, at han er hos os. 

Der, hvor vi bryder brødet. 

De havde hørt ham sige det. Før påske. Nu så de ham også 

gøre det. 

Efter påske. 

Det er forskellen på Skærtorsdag og 2.påskedag. At de ligger 

før og efter påskedag. 

Indholdet er det samme: 

Han tog et brød, gav dem det og sagde: Tag dette og spis det. 

Forskellen er, at troen opstod fra de døde påskemorgen. 

Derfor kan også vi tage et brød og spise det. 

Der, hvor vi har hjemme. Omkring vores alterbord. 

 

Tage imod det der, hvor alle vore støvede veje mødes. 

 

AMEN 

 

 


