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Teksten til 2. påskedag 2020: Johannesevangeliet 20,1-18 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 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 linnedklæderne 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 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 fødderne. 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 hende: »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 
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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. 

Refleksion: ”Havens skønhed - håbets grobund.” 

Det er sæson for havearbejde. Det flotte vejr der har 

været sidst i marts og ind i april har i den grad givet os 

grønne fingre. Når solen er fremme, har vi lyst til at gå ud 

og ordne, så – se på alt det, der pibler frem. Vi nyder det, 

fordi vi kan mærke og dufte: væksten og skønheden – ja 

det er næsten terapi at gå ude på plænen og i bedene – 

også selv om ens egen lille grønne plet ikke er så fin som 

naboens. Det er ikke det, det handler om – der findes 

haver af så mange slags, heldigvis, og kolonihaven med 

dannebrosflaget er lige så god som den store villas 

nærmest parklignende anlæg. Det er ikke størrelsen og 

graden af fremkommelighed, det kommer an på, men 

livet, der leves i haven, hyggen på terassen eller ved 

gyngestativet. Det er fornemmelsen af, at der er godt at 

være – en fornemmelse der ligger i forlængelse af væksten 

og skønheden, en fornemmelse, der måske rummer en 

erindring om en have, vi har hørt om – om den have, hvor 

alt var godt. En fornemmelse, der måske rummer en 

drøm: om den ene have, hvor alt er godt. 
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Det er værd at bemærke sig, at Johannes er den eneste af 

de 4 evangelister, der fortæller, at Jesus begraves i en 

have. I versene forud for dagens tekst, i kapitel 19, hvor 

Jesu gravlæggelse beskrives, lyder det: ”Så tog de Jesu 

legeme og viklede linnedklæder om det sammen med de 

vellugtende salver, som det er skik hos jøderne ved 

begravelse. På det sted, hvor Jesus var blevet korsfæstet, 

var der en have, og i haven var der en ny grav, hvor der 

endnu ikke havde været lagt nogen. Da det var jødernes 

forberedelsesdag, lagde de Jesus dér, fordi den grav var i 

nærheden.” Måske har Johannes også en drøm om den 

ene have, hvor alt er godt. I hvert fald kalder ordet have 

nogle positive associationer frem, associationer, som går 

imod det, vi tænker på, når vi siger korsfæstelse og 

Langfredag, associationer om liv og vækst. Ja, man kan 

gå så langt som til at sige, at midt i rædsl og kaos er have 

et mildt ord, der fremkalder billeder i vores hoved af 

orden og noget smukt. Så allerede ved begravelsen i 

mørkningen sidst på dagen, lægger Johannes altså et spor 

ud og antyder, hvad der venter bag Langfredags nat. 

Ind i den have kommer påskemorgen Maria Magdalene 

og de to disciple, hun henter, da hun finder den åbne grav. 

For mændenes vedkommende bliver det en kort visit: de 

ser, de tror og så går de hjem igen, så er dét på plads. Men 

så let går det ikke for Maria, for hun har mistet den, hen 
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des liv stod og faldt med. Ham, der så hende og værdsatte 

hende som menneske. Ham, hvis liv kastede lys over 

hendes liv. Nu har hun ikke engang en grav, hun kan gå 

hen til.  Hun har sikkert en fornemmelse af, at alt er taget 

fra hende: hans blik, hans stemme, hans følgeskab og 

dermed også hendes egen identitet. Hvem er hun 

overhovedet, hvis hun ikke længere er den, han holder af? 

Lige umiddelbart har hun næppe øje for den væskt og 

orden, der er i haven, for inde i hende selv er der ét stort 

kaos. Englene i graven forsøger at komme hende i møde, 

men det hjælper ikke, heller ikke, da Jesus selv spørger 

hende: ”Kvinde, hvorfor græder du…” Ja, hvorfor tror 

du? Fristes man til at sige – var Maria måske fristet til at 

sige, for hun kan ikke se, det er Jesus, der står foran 

hende – vel også fordi, hun ikke har fantasi til at forestille 

sig, at det virkelig er ham, der taler til hende. Hun kan 

kun se på ham gennem den virkelighed hun, og vi andre 

for den sags skyld, kender, den virkelighed, hvor alt er 

uigenkaldeligt forbi, når graven er dækket. Set gennem 

den, kan ham, der spørger hende, kun være en fremmed. 

Overgangen til den anden virkelighed, til Jesu virkelig- 

hed, er det kun Jesus selv, der kan etablere, og det gør 

Han, da Han kalder Maria ved navn. Da hun hører sit 

eget navn nævnt med den stemme, hun kender og 

forbinder kun med noget godt, da genkender hun ham. 
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Maria siger han og holder hende fast på, at hun er den, 

hun altid har været i hans øjne. Så, midt i sorgens kaos 

genskaber han den gode orden, hvor hun stadig er den 

Maria, han kender og holder af, og først da bliver det 

påske for hende. Først da Jesus genskaber den gode orden 

i Marias liv. Det er en gravhave, hun står i, med tårer og 

tab og tunge sten. Men som Adam og Eva gjorde det i en 

anden have, står hun pludselig ansigt til ansigt med den 

gode Gud. Da Jesus nævner hendes navn er det Guds-

haven, han skaber omkring graven. ”Ja, nu ligger graven 

midt i Guds-haven, midt i Guds-haven til Jesu pris”, som 

vi synger i salmen: ”Påskemorgen slukker sorgen”. Da 

Jesus nævner hendes navn er det paradisets have, hun 

står i. Den ene have, hvor alt er godt.  Og som den ligger 

et sted i vore drømme, når vi er på havearbejde, når vi 

ordner vores prydhaver og kolonihaver, så gør den det 

også, når vi ordner vore kæres gravsteder. I sig selv er 

kirkegården bare et sted med tab og tårer og tunge sten, 

men vi gør, hvad vi kan, for at forvandle den til en smuk 

have. Vi forsøger at sætte orden op mod sorgens kaos, at 

sætte liv og vækst op mod forfald og død. – Og dette forår 

gør vi det måske i særlig grad. I de her uger, hvor kaos 

hersker i nærmest hele verden og så alt for mange i 

Italien, Spanien, Frankrig, Sverige og også herhjemme får 

nye grave at gå til. Det er ubærligt, at en voldsom sygdom 
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skal føre os så langt ind i Langfredags mørke, så alt lys 

synes slukket. 

I Danmark er vi heldige, hvis man kan sige det sådan, at 

epidemien har ramt os her i foråret, hvor vi trods alt kan 

gå ud i haven og se på alt det, der pibler frem og få lyst til 

at luge og ordne og måske gå og komme i tanke om fortæl 

lingen om Edens have, hvor Livets træ var plantet. En 

fortælling, som måske kan give os håb netop på kirkegår 

den såvel som derhjemme i blomsterbedet. Kan give os et 

håb om, at der også kan komme en til os og skabe 

overgangen til der, hvor alt er godt. Et håb om, at Jesus 

også kan skabe orden i vores kaos, et håb om at den have, 

hvor vi selv skal ligge engang, hvor vore kære måske 

allerede ligger, at den vil blive forvandlet til et paradis. 

Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. 

Amen.     Bøn: 

Opstandne Herre, Jesus Kristus, 

lad os møde Dig både i dag og alle andre dage, 

ligesom Maria Magdalene mødte Dig på opstandelsens 

morgen. Kom til os, som Du kom til hende, 

vær hos os, som Du var hos hende, 

tal til os, som Du talte til hende; vis os,  

at Du er den levende Gud; tag frygten fra os, og giv os  

hele tiden nyt håb, hold glæden i live i os.  Amen. 
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