
Opstandelsen–	  Påskeprædiken.	  
	  
Joh.ev.	  20:1-‐9	  (Den	  Nye	  Aftale)	  –	  delt	  i	  tre	  afsnit	  
Tidligt	  søndag	  morgen,	  den	  første	  dag	  i	  ugen,	  kom	  Maria	  Magdalene	  ud	  til	  graven	  mens	  det	  stadig	  var	  mørkt.	  
Hun	  så	  at	  stenen	  foran	  graven	  var	  fjernet,	  og	  løb	  hen	  til	  Peter	  og	  den	  discipel,	  Jesus	  elskede.	  ”De	  har	  flyttet	  
Jesus,	  vores	  herre,	  fra	  graven,	  og	  vi	  ved	  ikke	  hvor	  de	  har	  lagt	  ham.”	  sagde	  hun.	  Så	  tog	  Peter	  og	  den	  anden	  
discipel	  ud	  til	  graven.	  De	  løb	  begge	  to,	  men	  den	  anden	  discipel	  var	  hurtigere	  end	  Peter	  og	  nåede	  først	  frem.	  
Han	  bukkede	  sig	  ned,	  kiggede	  ind	  i	  graven	  og	  fik	  øje	  fik	  stofstrimlerne,	  der	  lå	  på	  jorden,	  men	  han	  gik	  ikke	  ind.	  
Lige	  bagefter	  kom	  Peter.	  Han	  gik	  ind	  i	  graven	  og	  så	  stofstrimlerne	  ligge	  på	  jorden.	  Han	  så	  også	  det	  stykke	  stof,	  
som	  Jesus	  havde	  haft	  over	  ansigtet.	  Det	  lå	  ikke	  sammen	  med	  resten,	  men	  det	  var	  rullet	  sammen	  på	  et	  sted	  for	  
sig	  selv.	  Den	  anden	  discipel,	  ham	  der	  kom	  først,	  gik	  nu	  også	  ind	  i	  graven	  og	  da	  han	  så,	  at	  Jesus	  ikke	  var	  der,	  
begyndte	  han	  at	  tro,	  at	  Jesus	  var	  stået	  op	  fra	  de	  døde.	  Indtil	  nu	  havde	  disciplene	  nemlig	  ikke	  forstået,	  at	  
skrifterne	  forudsagde,	  at	  Jesus	  ville	  genopstå.	  
	  
Maria	  Magdalene	  
Jesu	  opstandelse	  opleves	  i	  teksten	  af	  flere	  personer,	  bl.a.	  Peter	  og	  Johannes.	  (andre	  evangelier	  var	  der	  flere	  
kvinder)	  Hovedpersonen	  i	  dag	  bliver	  Maria	  Magdalene	  og	  fokus	  bliver:	  Sandhed,	  nåde	  og	  kærlighed.	  
	  
Opstandelsen	  peger	  på	  Sandheden	  
De	  troede	  ikke	  på	  opstandelsen:	  Maria	  Magdalene	  tog	  kun	  ud	  til	  graven	  på	  tredjedagen	  for	  at	  smøre	  Jesu	  
lig	  ind	  i	  vellugtende	  salver,	  som	  det	  var	  skik	  og	  brug.	  Dette	  ved	  vi	  fra	  Markus	  evangeliet.	  Og	  når	  hun	  ser	  at	  
stenen	  er	  rullet	  væk,	  løber	  hun	  tilbage	  til	  disciplene	  og	  siger;	  ”Jeg	  ved	  ikke	  hvor	  de	  har	  lagt	  ham	  –	  de	  har	  
taget	  ham	  væk”.	  I	  udgangspunktet,	  gik	  disciplene	  altså	  ikke	  engang	  ud	  til	  graven	  til	  trods	  for	  Jesu	  ord:	  
”Menneskesønnen	  skal	  igennem	  mange	  lidelser….Til	  sidst	  dræber	  de	  mig,	  men	  på	  den	  tredje	  dag	  bliver	  jeg	  
oprejst	  fra	  de	  døde.”	  -‐	  Luk:	  9;22	  
”Jeg	  vil	  blive	  udleveret	  til	  romerne….men	  på	  den	  tredje	  dag	  vil	  jeg	  genopstå	  fra	  de	  døde.”	  -‐	  Luk:	  18;32-‐33	  
	  
Igen	  og	  igen	  fortalte	  Jesus,	  at	  han	  skulle	  dø	  og	  opstå	  på	  den	  tredje	  dag.	  Han	  talte	  så	  meget	  om	  det,	  at	  fjenden	  
satte	  vagt	  ved	  graven.	  Selv	  de	  havde	  hørt	  om	  det.	  Og	  alligevel	  gik	  ingen	  af	  disciplene	  derud.	  Da	  Maria	  ser	  
den	  tomme	  grav,	  tror	  hun	  at	  soldaterne	  har	  flyttet	  Jesus!	  
	  
Verdensbilledet:	  Når	  disse	  mennesker	  ikke	  styrter	  ud	  til	  graven	  på	  tredjedagen,	  så	  er	  det	  pga.	  At	  de	  har	  
lige	  så	  svært	  ved	  at	  tro	  på	  de	  dødes	  opstandelse,	  som	  den	  moderne	  bornholmer	  har	  i	  dag.	  
	  
Både	  Grækerne,	  romerne	  	  og	  jøderne	  troede	  at	  frelse	  ville	  blive	  forstået	  som	  en	  adskillelse	  af	  krop	  og	  sjæl.	  
At	  det	  virkelige	  indre	  menneske	  endelig	  bliver	  sat	  fri	  fra	  det	  dødelige	  legeme.	  	  
Mange	  jøder	  troede	  godt	  nok	  på,	  at	  der	  ved	  verdens	  afslutning	  ville	  være	  en	  generel	  opstandelse,	  men	  at	  en	  
opstandelse	  skulle	  ske	  midt	  i	  tiden	  på	  denne	  måde,	  var	  simpelthen	  så	  fjernt	  fra	  deres	  opfattelse	  af	  tingene,	  
at	  selv	  disciplene	  ikke	  gik	  ud	  til	  graven	  for	  at	  tjekke	  det.	  De	  dødes	  opstandelse	  =	  en	  absurditet!	  
	  
Beviser:	  (fortalt	  for	  Alpha)	  I	  evangelierne	  læser	  vi	  om	  11	  forskellige	  begivenheder,	  hvor	  Jesus	  dukker	  op	  
efter	  sin	  opstandelse	  og	  viser	  sig	  for	  mennesker.	  Han	  beder	  Thomas	  om	  at	  stikke	  sin	  finger	  i	  hans	  side,	  
tjekke	  hans	  sår	  ud.	  Paulus	  fortæller	  i	  1.kor.	  15	  at	  over	  500	  mennesker	  så	  ham	  på	  en	  gang.	  Igen	  og	  igen	  i	  40	  
dage	  viste	  han	  sig	  overfor	  masser	  af	  mennesker,	  som	  fik	  lov	  at	  komme	  helt	  tæt	  på	  og	  tjekke	  ham	  ud.	  Han	  
talte	  med	  dem,	  brugte	  tid	  sammen	  med	  dem.	  NT	  –	  fyldt	  af	  førstehåndsvidner	  til	  Jesu	  opstandelse!	  
	  
Maria-‐beviset:	  Kronvidnet	  =	  Maria	  Magdalene.	  Jesus	  udfriede	  Maria	  Magdalene	  fra	  syv	  dæmoner,	  læser	  vi	  
tidligere.	  Ordet	  ”syv”	  på	  hebraisk	  og	  græsk	  er	  et	  semitisk	  ”Idiom”,	  	  (ord	  der	  betyder	  mere	  end	  sin	  
bogstavelige	  betydning)	  og	  betyder	  faktisk	  et	  kæmpe,	  uendeligt	  antalt.	  Det	  svarer	  til	  vores	  ord:	  ”Mega”.	  
En	  megakirke,	  er	  en	  meget	  stor	  kirke.	  Når	  der	  står,	  at	  Maria	  havde	  syv	  dæmoner,	  betyder	  det,	  at	  hun	  var	  
mega/monster	  besat.	  Hun	  har	  sikkert	  gået	  rundt	  i	  gaderne	  og	  talt	  til	  sig	  selv	  iklædt	  pjalter	  og	  Jesus	  satte	  
hende	  fuldstændig	  fri.	  Folk	  har	  kendt	  hende	  og	  hendes	  baggrund.	  
Her	  har	  vi	  altså	  en	  tidligere	  mentalt	  forstyrret,	  sindssyg	  person	  og	  oveni	  købet	  en	  kvinde.	  No	  offence,	  men	  
kvinder	  på	  den	  tid,	  (som	  jeg	  elsker	  at	  minde	  mine	  fire	  piger	  derhjemme	  om...)	  havde	  altså	  ikke	  stemmeret	  



og	  blev	  ikke	  betragtet	  som	  troværdige	  vidner,	  så	  de	  kunne	  ikke	  vidne	  for	  en	  domstol.	  Hverken	  en	  jødisk	  
eller	  romersk	  domstol.	  
Hvis	  man	  ville	  opfinde	  en	  legende,	  opfinde	  en	  historie	  som	  var	  troværdig,	  ville	  man	  dag	  aldrig	  lade	  det	  
første	  øjenvidne	  være	  en	  kvinde.	  Formålet	  her:	  At	  fortælle	  historien	  præcis	  som	  den	  skete!	  
	  
Sandhed	  med	  stort	  S:	  Kraften	  i	  Kristentro	  ligger	  i	  opstandelsen.	  Ikke	  bare	  en	  fin	  idé,	  et	  smukt	  symbol,	  det	  
gode	  vinder	  over	  det	  onde,	  forår	  følger	  vinter.	  Kristentro	  forvandler,	  hvis	  opstandelsen	  virkelig	  skete!	  
Vi	  lever	  i	  en	  tid,	  hvor	  folk	  siger:	  ”Hvis	  du	  har	  en	  religion,	  som	  forandrer	  dig,	  hjælper	  dig	  og	  er	  relevant	  for	  
dig,	  så	  er	  den	  sand	  for	  dig”	  Men	  kristendommen	  siger,	  at	  kun	  hvis	  den	  er	  Sandheden	  med	  stort	  S,	  vil	  den	  
forandre	  dig.	  
Kom	  ikke	  til	  kristendommen	  fordi	  den	  er	  spændende,	  relevant,	  tilfredsstillende,	  selvom	  den	  er,	  men	  
kom	  fordi	  den	  er	  Sand!”	  C.S.Lewis	  
	  
Folk	  siger:	  Det	  er	  en	  selvterapeutisk	  livsstil	  med	  et	  skvæt	  af	  overnaturlige	  ingredienser,	  for	  at	  gøre	  det	  
spændende	  og	  en	  smule	  uforudsigeligt.	  Men	  når	  du	  bliver	  ramt	  af	  livstruende	  sygdom,	  en	  af	  dine	  kære	  dør	  
eller	  du	  bliver	  konfronteret	  med	  ufattelig	  ondskab,	  så	  må	  og	  skal	  kristendommen	  være	  mere	  end	  det	  –	  
ellers	  så	  holder	  det	  simpelthen	  ikke!	  Kristentro	  tilfredsstiller	  fordi	  den	  er	  sand!	  Uanset	  hvad	  der	  sker.	  
	  
Opstandelsen	  levendegør	  nåden	  (joh.ev.	  20:	  10-‐15)	  
Så	  gik	  de	  to	  disciple	  hjem,	  men	  Maria	  Magdalene	  stod	  ude	  foran	  graven	  og	  græd.	  Hun	  bøjede	  sig	  ned	  og	  
kiggede	  ind	  i	  graven	  og	  så	  to	  engle	  klædt	  i	  hvidt	  sidde	  der,	  hvor	  Jesus	  havde	  ligget.	  En	  ved	  hans	  hoved	  og	  en	  
ved	  hans	  fødder.	  ”Hvorfor	  græder	  du?”,	  spurgte	  de.	  ”Fordi	  de	  har	  fjernet	  min	  Herre”,	  svarede	  hun.	  ”Og	  jeg	  ved	  
ikke,	  hvor	  de	  har	  gjort	  af	  ham.”	  Da	  hun	  havde	  sagt	  det,	  vendte	  hun	  sig	  om	  og	  så	  Jesus	  stå	  der,	  men	  hun	  var	  ikke	  
klar	  over,	  at	  det	  var	  ham.	  Jesus	  sagde	  til	  hende:	  ”Hvorfor	  græder	  du,	  hvem	  leder	  du	  efter?”	  Hun	  gik	  ud	  fra,	  at	  
det	  var	  gartneren,	  så	  hun	  sagde:	  ”Hvis	  det	  er	  dig,	  der	  har	  båret	  ham	  væk,	  så	  fortæl	  mig	  hvor	  du	  har	  lagt	  ham,	  
så	  jeg	  kan	  hente	  ham.”	  	  
	  
”Ligesom	  andre	  sorgfulde	  disciple	  efter	  hende,	  tror	  Maria	  i	  sin	  sorg,	  at	  hun	  er	  helt	  alene.	  Hun	  indser	  
ikke,	  at	  hun	  har	  engle	  foran	  sig	  og	  sin	  Herre	  bagved	  sig.”	  -‐	  Biskop	  Handley	  Moule	  
	  
Maria	  er	  midt	  i	  Guds	  plan:	  Maria	  Magdalene	  står	  midt	  i	  den	  vigtigste	  begivenhed	  i	  verdenshistorien	  og	  
hun	  er	  ved	  at	  blive	  en	  af	  de	  mest	  berømte	  personer	  i	  verdenshistorien.	  Hendes	  liv	  er	  ved	  at	  tage	  en	  drastisk	  
ko-‐vending	  ,	  men	  hun	  tror	  at	  der	  er	  sket	  en	  ulykke.	  
”Hvordan	  kan	  noget	  godt	  overhovedet	  komme	  ud	  af	  dette?”	  tænker	  Maria.	  	  
Hun	  kan	  ikke	  få	  ind	  i	  sit	  lille	  hoved,	  at	  hun	  står	  midt	  i	  orkanens	  øje/epicenteret,	  omsluttet	  af	  engle	  og	  af	  
Jesus	  selv.	  
	  
Uanset	  hvor	  vanskelig	  eller	  håbløs	  din	  situation	  kan	  se	  ud.	  Uanset	  hvordan	  det	  står	  til.	  Du	  skal	  vide,	  at	  du	  er	  
omsluttet	  af	  engle	  og	  Jesus	  selv.	  Har	  du	  overgivet	  dit	  liv	  til	  Jesus	  og	  er	  et	  sted	  i	  dit	  liv,	  hvor	  du	  ikke	  kan	  
gennemskue	  vejen	  frem?	  Han	  har	  en	  plan	  og	  en	  vej.	  
	  
Se	  på	  Maria.	  Hun	  mistolker	  signalerne.	  Tror	  at	  de	  har	  stjålet	  hendes	  Herre.	  Hun	  kan	  ikke	  engang	  genkende	  
Jesus,	  men	  tror	  at	  han	  er	  fjenden,	  eller	  gartneren,	  som	  har	  hjulpet	  tyvene	  med	  at	  flytte	  Jesus	  væk.	  Og	  hvad	  
er	  det	  lige,	  hun	  skal	  bruge	  Jesu	  lig	  til?	  	  Hvis	  de	  havde	  båret	  ham	  væk,	  havde	  de	  nok	  begravet	  ham.	  Vil	  hun	  så	  
til	  at	  grave	  ham	  op	  og	  flytte	  ham	  tilbage??	  Hun	  tænker	  ikke	  klart.	  
	  
Vi	  kan	  ikke	  genkende	  Jesus:	  Pointen	  er,	  at	  når	  tingene	  går	  galt,	  så	  tror	  vi	  ofte	  at	  Jesus	  har	  svigtet	  os,	  at	  
han	  på	  en	  måde	  er	  imod	  os.	  Hvorfor	  skulle	  Gud	  gå	  igennem	  alt	  det	  her	  og	  blive	  menneske	  og	  lide	  en	  pineful	  
død	  for	  os,	  hvis	  han	  bagefter	  skulle	  ende	  med	  at	  være	  imod	  os!?	  Og	  alligevel	  siger	  vi:	  Hvorfor	  skulle	  det	  her	  
ske,	  Gud?,	  hvorfor	  kom	  jeg	  ikke	  ind	  på	  den	  uddannelse,	  jeg	  havde	  satset	  på	  eller	  hvorfor	  fik	  jeg	  ikke	  den	  
pige,	  jeg	  havde	  håbet	  på?	  Det	  job	  jeg	  ventede	  på?	  Den	  helbredelse	  du	  lovede?	  Hvorfor	  svigter	  du	  mig,	  Gud?	  
Gud	  ville	  ikke	  være	  gået	  igennem	  så	  store	  besværligheder,	  udmattelser,	  lidelser,	  pinsler,	  rædsler,	  hvis	  ikke	  
han	  ønsker	  det	  aller	  bedste	  for	  dig!!!	  
	  
Hvorfor	  skulle	  han	  give	  dig	  gaven,	  men	  tilbageholde	  gavebåndet	  og	  indpakningspapiret?	  Han	  er	  i	  fuld	  gang	  
med	  at	  tilrettelægge	  det	  gode	  liv,	  han	  har	  planlagt	  for	  dig.	  



Men	  ligesom	  Maria,	  bliver	  vi	  forvirret	  over	  mange	  ting.	  ”Gud,	  det	  går	  galt.	  Alt	  har	  vendt	  sig	  imod	  mig”	  Du	  
tager	  fejl!	  Jesus	  er	  bag	  dig	  og	  englene	  foran!	  
	  
Straffer	  Gud	  manglende	  tro?:	  Prøv	  at	  se,	  hvad	  Jesus	  gør	  mod	  Maria	  i	  haven.	  Han	  prøver	  mildt	  og	  kærligt	  
at	  spørge	  ind	  til	  hendes	  situation.	  ”Hvorfor	  græder	  du,	  Maria?”	  Han	  giver	  hende	  tid	  til	  at	  sætte	  ord	  på	  sin	  
smerte	  og	  sorg	  selvom	  han	  kender	  den	  i	  forvejen.	  Han	  møder	  hende	  med	  forståelse,	  lydhørhed	  og	  omsorg.	  
Til	  sidst	  taler	  han	  hende	  kærligt	  til	  fornuft.	  Med	  et	  eneste	  ord	  ”Maria”	  åbnes	  hendes	  øjne,	  og	  hun	  ser	  alting	  
klart	  igen.	  Pludselig	  ser	  hun,	  at	  det	  er	  Jesus,	  som	  står	  foran	  hende.	  Hendes	  elskede	  mester	  er	  ikke	  
forsvundet,	  men	  møder	  hende	  ansigt	  til	  ansigt	  lyslevende	  og	  	  elskende.	  
Der	  er	  et	  kort	  øjeblik	  i	  historien,	  hvor	  det	  eneste	  menneske	  i	  hele	  verden	  som	  virkelig	  forstår,	  at	  Jesus	  er	  
opstået	  fra	  de	  døde,	  er	  denne	  kvinde,	  Maria.	  ……..	  
	  
Jesus	  favoriserer	  svaghed:	  	  Jeg	  tror	  at	  Jesus	  har	  gjort	  dette	  med	  vilje.	  Han	  vil	  fortælle	  os	  noget	  igen,	  som	  
med	  Palmesøndag.	  Han	  valgte	  en	  svag,	  tidl.	  Dæmonbesat	  kvinde,	  ikke	  en	  indflydelsesrig	  samfundsstøtte.	  En	  
kvinde	  som	  var	  fyldt	  med	  gråd	  og	  tvivl,	  når	  hun	  skulle	  have	  været	  fyldt	  af	  glæde	  og	  tro.	  Jesus	  budskab	  er	  
dette:	  ”Min	  frelse	  er	  kun	  gennem	  nåde.	  Menneskelig	  retfærdighed	  og	  styrke	  spiller	  ingen	  rolle.	  Din	  klasse,	  
din	  hudfarve,	  din	  status,	  din	  uddannelse,	  intet	  spiller	  nogen	  rolle.	  Jesus	  ser	  på	  dig	  og	  siger:	  ”Det	  er	  dig”	  
	  
Jesus	  viser	  nåde:	  Jesus	  kom	  ikke	  primært	  som	  en	  profet	  og	  lærer	  der	  fortæller	  hvordan	  du	  skal	  leve	  dit	  liv	  
for	  at	  komme	  til	  ham,	  men	  han	  blev	  svag	  for	  de	  svage.	  Dem,	  som	  erkender	  at	  de	  er	  svage	  og	  har	  desperat	  
brug	  for	  Guds	  nåde	  i	  deres	  liv.	  
Religion	  =	  Jeg	  adlyder,	  derfor	  accepterer	  Gud	  mig	  
Kristen	  tro	  =	  Gud	  elsker	  mig	  og	  accepterer	  mig,	  derfor	  vil	  jeg	  adlyde	  ham.	  -‐	  Diamentralt	  modsat.	  Alt	  andet	  
er	  uinteressant	  –	  kun	  dette	  betyder	  noget:	  At	  kaste	  mig	  i	  armene	  på	  min	  frelser,	  drevet	  af	  kærlighed!	  
	  
Opstandelsen	  udstråler	  kærligheden	  (Joh.ev.	  16-‐18)	  
”Maria”,	  sagde	  Jesus.	  Hun	  vendte	  sig	  mod	  ham	  og	  udbrød	  på	  hebraisk:	  ”Rabbuni!”	  (Det	  betyder,	  ”min	  
læremester”)	  
”Giv	  slip	  på	  mig”,	  sagde	  Jesus,	  ”For	  jeg	  er	  på	  vej	  op	  til	  min	  far.	  Gå	  i	  stedet	  hen	  til	  mine	  disciple	  og	  sig	  til	  dem,	  at	  
jeg	  tager	  op	  til	  min	  far	  og	  jeres	  far.	  Til	  min	  Gud	  og	  jeres	  Gud.”	  Så	  gik	  Maria	  hen	  til	  disciplene	  og	  sagde:	  ”Jeg	  har	  
set	  vores	  Herre.”	  Og	  hun	  fortalte	  dem	  alt	  hvad	  han	  havde	  sagt	  til	  hende.	  
	  
Må	  ikke	  røre:	  Det	  ser	  ud	  som	  om	  Jesus	  siger:	  ”rør	  mig	  ikke,	  for	  jeg	  er	  hellig,	  du	  brænder	  dig	  eller	  får	  stød	  
eller	  noget”...	  Men	  husk	  at	  Jesus	  sagde	  til	  Thomas:	  ”stik	  fingeren	  i	  min	  hånd	  og	  side”	  
I	  Matthæus,	  rørte	  kvinderne	  ved	  den	  opstandne	  Jesu	  fødder	  og	  det	  var	  ikke	  noget	  problem.	  
Men	  det	  græske	  verbum,	  som	  er	  oversat	  med	  ”Giv	  slip”	  betyder	  faktisk	  at	  ”at	  gribe	  fast	  i”	  eller	  ”at	  klamre	  sig	  
til”.	  Faktisk	  siger	  han:	  ”Du	  maser	  mig”.	  Og	  det	  hjælper	  os	  til	  at	  forstå,	  hvad	  der	  sker.	  Maria	  opdagede	  at	  det	  
var	  Jesus	  -‐	  Hun	  ville	  bare	  klamre	  sig	  til	  ham	  og	  aldrig	  give	  slip	  på	  ham!	  
	  
Åndeligt	  fællesskab/sand	  intimitet:	  Maria	  siger	  med	  sit	  kropssprog:	  ”jeg	  vil	  aldrig	  give	  slip	  på	  dig,	  -‐	  
aldrig	  miste	  dig	  igen”	  Jesus	  siger:	  ”Maria,	  du	  har	  misforstået	  tingene”	  Jeg	  stiger	  op	  til	  min	  far.	  	  
Han	  siger	  med	  andre	  ord	  (udfra	  vores	  forståelse	  i	  dag):	  	  
”Hvis	  du	  ønsker	  intimt	  fællesskab	  med	  mig,	  så	  er	  dette	  ikke	  måden.	  Lad	  mig	  stige	  op	  til	  min	  far,	  så	  jeg	  kan	  
sende	  dig	  og	  de	  andre	  Disciple	  Helligånden.	  På	  den	  måde	  vil	  du	  aldrig	  behøve	  at	  miste	  intimitet	  med	  mig.”	  
	  
Måske	  tænker	  du:	  Ville	  det	  ikke	  have	  været	  fantastisk	  at	  være	  Maria	  Magdalene,	  Johannes,	  Peter	  eller	  en	  af	  
de	  andre,	  som	  rent	  faktisk	  fik	  lov	  at	  komme	  tæt	  på	  Jesus,	  høre	  ham	  tale	  og	  se	  hvad	  han	  gjorde?	  Virkelig	  at	  
lære	  ham	  at	  kende?	  Jesus	  siger:	  ”Jeg	  giver	  dig	  fællesskab	  ved	  Helligånden,	  som	  langt	  overgår	  dette”.	  	  	  
Kun	  ved	  at	  give	  slip	  på	  Jesu	  fysiske	  legeme,	  kunne	  han	  blive	  den	  frelser,	  herre	  og	  opstandelseskraft	  i	  hendes	  
og	  menneskedens	  liv,	  som	  var	  Guds	  plan.	  
Maria	  havde	  kun	  set	  toppen	  af	  isbjerget	  –	  den	  fysiske	  Jesus.	  
Vi	  har	  i	  dag	  adgang	  til	  hele	  den	  himmelske	  verdens	  åndelige	  velsignelser!	  
	  
Giv	  slip	  på	  Jesus:	  Også	  du	  og	  jeg	  har	  tendens	  til	  at	  holde	  krampagtigt	  fast	  i	  Jesus.	  ”Jesus”	  du	  skal	  gøre	  det	  
her	  for	  mig.	  Vi	  er	  så	  fokuseret	  på,	  hvad	  vi	  vil	  have	  ham	  til	  at	  gøre	  for	  os,	  at	  vi	  glemmer	  at	  spørge	  ind	  til	  hvad	  
hans	  planer	  er	  for	  os.	  Vi	  må	  sætte	  ham	  fri	  fra	  vores	  dagsorden,	  og	  bede	  HÅ	  åbenbare	  Hans	  dagsorden	  for	  os.	  



Gør	  det	  til	  dit	  livs	  mission:	  Lad	  HÅ	  åbenbare	  Jesus,	  så	  du	  kan	  kopiere	  ham	  –	  blive	  mere	  som	  ham.	  
Lev	  i	  intimitet	  med	  Ånden.	  Gennem	  bøn,	  forbøn,	  lovsang,	  undervisning,	  naturoplevelser,	  faster,	  fællesskab,	  
på	  jobbet,	  gennem	  det	  du	  gør	  for	  andre	  og	  alle	  mulige	  dagligdags	  ting.	  Gennem	  intimitet	  med	  HÅ	  kan	  din	  
sjæl	  omfavne	  Jesus	  og	  her	  siger	  han	  ikke	  som	  til	  Maria:	  ”Giv	  slip	  på	  mig”	  	  
Ex:	  Gitte	  –	  mig	  –	  minus	  kærester.	  Gud	  andre	  planer!	  
	  
-‐	  Kærlighed	  til	  andre	  mennesker	  
Den	  kærlighed,	  opstandelsen	  bringer,	  er	  ikke	  kun	  en	  kærlighed	  mellem	  dig	  og	  Jesus,	  men	  det	  er	  en	  
kærlighed	  rettet	  mod	  andre	  mennesker.	  
Hvis	  du	  vil	  vide,	  hvordan	  din	  attitude	  mod	  andre	  mennesker	  skal	  være,	  så	  ser	  du	  det	  her	  i	  slutningen	  af	  
teksten:	  ”gå	  til	  mine	  brødre	  og	  fortæl	  dem,	  hvad	  der	  er	  sket”.	  
Tænk	  på	  hvad	  de	  har	  gjort.	  Fornægtet	  Jesus,	  faldt	  i	  søvn,	  osv.	  Jesus	  kunne	  sige:	  ”Maria,	  gå	  til	  de	  elendige	  
hunde	  og	  sig,	  at	  de	  bare	  har	  at	  møde	  op	  i	  morgen	  kl.	  12.00	  ellers	  får	  de	  hug.”	  Han	  siger:	  ”gå	  til	  mine	  brødre”	  
Kaldet	  til	  os	  er	  det	  samme:	  Vi	  må	  fortælle	  mennesker	  omkring	  os	  om	  denne	  fantastiske	  opstandelse.	  Tænk	  
at	  løsningen	  er	  Jesus!!!	  Men	  vi	  må	  aldrig	  tale	  ned	  til	  mennesker.	  Jesus	  havde	  al	  ret	  til	  at	  bebrejde	  sine	  
disciple,	  men	  han	  kalder	  dem	  stadig	  brødre.	  
Lærer	  vi	  Jesu	  budskab	  i	  opstandelsen,	  forstår	  vi,	  at	  vi,	  som	  er	  født	  onde	  og	  uden	  nogen	  som	  helst	  ret	  til	  
frelse,	  alligevel	  har	  fundet	  nåde	  for	  Gud.	  Det	  gør	  at	  vi	  kan	  møde	  vore	  medmennesker	  med	  åbenmundethed	  
omkring	  frelsens	  betydning,	  men	  med	  stor	  ydmyghed,	  uden	  arrogance	  og	  ikke	  bebrejdende.	  
Når	  vi	  taler	  til	  hinanden	  som	  kristne,	  viser	  Jesu	  forbillede	  os	  en	  imødekommenhed,	  kærlighed,	  respekt	  og	  
tålmodighed,	  som	  vi	  må	  vie	  vores	  liv	  til	  at	  efterligne!	  
	  
Konklusion	  
Jesus	  sagde:	  ”Maria”	  han	  kaldte	  hende	  ved	  navn.	  Da	  han	  identificerede	  hende	  åbnedes	  hendes	  øjne.	  Hun	  så	  
ham	  som	  han	  var.	  Ser	  du	  den	  opstandne	  Jesus	  i	  dag?	  
	  
Esajas	  43.	  
Frygt	  ikke,	  jeg	  genløser	  dig,	  jeg	  kalder	  dig	  ved	  Navn,	  du	  er	  min!	  Når	  du	  går	  gennem	  Vande,	  er	  jeg	  med	  dig,	  
gennem	  Strømme,	  de	  river	  dig	  ikke	  bort;	  når	  du	  går	  gennem	  Ild,	  skal	  du	  ikke	  svides,	  Luen	  brænder	  dig	  ikke.	  
Thi	  jeg	  er	  din	  Gud,	  jeg,	  HERREN,	  Israels	  Hellige	  din	  Frelser….	  
…	  du	  er	  dyrebar	  for	  mig,	  har	  Værd,	  og	  jeg	  elsker	  dig;	  jeg	  giver	  Mennesker	  for	  dig	  og	  Folkefærd	  for	  din	  Sjæl.	  
	  
Mennesket	  Jesus	  Kristus	  ofrede	  sig	  selv	  for	  din	  skyld.	  Da	  han	  opstod	  forandredes	  verdenshistorien.	  
	  
Maria	  Magdalene	  oplevede	  opstandelsen	  og	  gennem	  hendes	  historie	  er	  ser	  vi	  Sandheden,	  Nåden	  og	  
Kærligheden	  i	  den	  opstandne	  Jesus.	  
	  
Er	  du	  stadig	  ikke	  er	  sikker	  på	  hvem	  Jesus	  er,	  så	  bliv	  ved	  med	  at	  lede.	  Peter	  og	  Johannes	  tog	  hjem,	  men	  Maria	  
blev	  hængende	  ved	  graven.	  Maria	  var	  passioneret	  og	  udholdende	  og	  	  Jesus	  kaldte	  hende	  ved	  navn.	  


