
1. søndag efter påske, 19-04-2020 
Tekstrække: Anden række 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Da de havde spist, siger Jesus til 
Simon Peter: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: 
»Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!« Igen, for 
anden gang, sagde han til ham: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig?« Han svarede: 
»Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vær hyrde for mine får!« 
Jesus sagde til ham for tredje gang: »Simon, Johannes' søn, har du mig kær?« Peter blev 
bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: »Har du mig kær?« og han svarede ham: 
»Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine får! 
Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen 
du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde 
op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.« Med de ord betegnede han den død, Peter 
skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!« 
 Johannesevangeliet 21,15-19 
 
 
Prædiken: 
 
I epistelteksten til i dag citerer apostlen Peter fra Esajas bog: 
»Alle mennesker er som græs,  
al deres herlighed som markens blomster. 
Græsset tørrer ind, blomsterne falder, 
men Herrens ord forbliver til evig tid.« 
 
Memento Mori – hedder det. ”Husk at du skal dø”. Det kan ellers være nemt at glemme – 
ikke? 
 
Nu taler vi jo for tiden en del om sygdom og død, så vi har vel ikke glemt det? Men vi taler 
dog om døden på en måde, så man skulle tro, vi har glemt den – i hvert fald som noget, 
der ikke kommer når man er parat til det. Vi bliver lidt fornærmede, hvis den kommer for 
tidligt. I den moderne verden dør vi ikke særlig ofte. Vores samfund er – eller plejer at 
være – et velsmurt maskineri, og når folk dør for tidligt bliver det set som en fejl. Vi er 
simpelthen ikke vant til det. 
 
De færreste af os har haft søskende eller forældre, der døde i vores opvækst, hvad eller 
var normalt i et land som Danmark for bare 100 år siden. Det er selvfølgelig rart det er 
sådan – også at vi ikke accepterer at vores samfund bryder sammen, fordi vi lukker det 
ned. Men al denne overflod og velfærd gør også, at Esajas ord om markens blomster, der 
hurtigt visner nok snarere bliver forstået lidt abstrakt og at det måske handler om 
ydmyghed overfor Gud og livet. Men på Esajas tid var det konkret. Husk at du skal dø – 
det er ikke sikkert, det sker i dag, men måske indenfor et års tid. Man kan aldrig vide…  
 
Men hvorfor overhovedet huske at man skal dø? Lever man ikke meget godt uden? 
 

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Joh/21#15-19


Måske er kærligheden det bedste sted at tage fat på, når man skal svare på det 
spørgsmål. Hvis det går rigtigt for sig, og man bliver gift i en kirke, så står man jo og lover 
hinanden at leve sammen både i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad. Og 
selvom mange ægteskaber ender i skilsmisse, må vi vedblive at se kærligheden under 
evighedens synsvinkel. At love sig selv væk resten er livet er jo det meste man kan give. 
Man kan måske få et udmærket liv ved at give mindre, men man kan ikke få mere 
kærlighed ved at give mindre.  
 
Når det er sagt, så kan man ikke gå ud fra, at forhold mellem mennesker aldrig ændrer sig. 
Forældre elsker som regel deres børn, men de skal helt sikkert ændre deres forhold til 
deres børn, som børnene bliver voksne. Ligeså med søskende og venner – ting kan 
ændre sig, og man kan ændre sit forhold til hinanden, også til venner og søskende.  
 
I disse fællessangstider mindede Phillip Faber os om Anne Linnets dejlige sætning fra 
hendes sang Tusind Stykker: ”Kaldte du mig for ven engang, så er jeg her nok endnu”. Det 
må man håbe, og vel også bestræbe sig på. Der er noget smukt i at være loyal for sine 
venner, også overfor de venskaber, der gled ud. Det samme gælder for de 
kærlighedsforhold, der gled ud, de ægteskaber, der skred i svinget. Sammenlign med 
forholdet til dine børn. Bare fordi man bliver selvstændige overfor hinanden, behøver man 
ikke hade hinanden. Det er ikke idealet i forhold til børnene at kærlighed forsvinder med 
bopælen, hvorfor til den tidligere ægtefælle? Selv hvis der er gode grunde til at hade den 
man er gift med, er det ikke sikkert at de grunde skal overføres til den man ikke (længere) 
er gift med.  
 
Og alting kan gå itu, som Anne Linnet synger – ”et hjerte kan gå i tusind stykker”, 
venskaber kan opløses, børn flytte hjemmefra, ægteskaber opløses, mens græsset tørrer 
ind og blomsterne visner.  
 
Kun Herrens ord forbliver! 
 
”Elsker du mig, Peter? ” 
 
”Du ved jeg har dig kær”.  
 
Men til den kærlighed hører der opgaver. Peter brugte Jesus’ kærlighedserklæring til at gå 
ud i verden og prædike kærligheden. Den kærlighed vi mennesker møder i Gud, Gud der 
giver græs og blomster og mennesker liv og ånde. Men også den Gud, der soner for 
mennesket i Jesus Kristus. Det selvom vi fejler, ligesom Peter fejlede, da han fornægtede 
Jesus, Jesus, der var blevet arresteret af romerne. Peter stod udenfor, men adspurgt om 
han kendte Jesus, sagde han, han ikke kendte ham.  
 
Det er et godt sted at begynde. Her i verden har vi venner, børn, ægtefæller og har man 
ikke noget af det, går man stadig forbi folk på gaden, og alt indimellem. Og vi svigter 
hinanden. Der er al mulig grund til at spørgsmålet: ”Elsker du mig, Peter? ”. Men der er 
også et ønske om at kunne sige: ”Du ved jeg har dig kær”.  
 
Og tør man sige det – så skal Gud nok altid kunne finde noget at bruge en til. 



 
Det fandt han til Peter. Det kan han også til dig. 
 
Amen 
  
 
Øvrige tekster til 1. søndag efter påske: 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: I er mine vidner, siger Herren, min tjener, som 
jeg har udvalgt, for at I må forstå og tro på mig og indse, at det er mig. Før mig blev der 
ikke dannet nogen gud, efter mig vil der ingen være; jeg, kun jeg, er Herren, der er ingen 
anden frelser end mig. Det er mig, der har fortalt det, mig, der frelser, det er mig, der har 
forkyndt det, ikke en fremmed gud blandt jer. I er mine vidner, siger Herren, det er mig, der 
er Gud.  Esajas' Bog 43,10-12 
 
Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: Peter sagde: »Israelitter, hør disse 
ord: Jesus fra Nazaret – en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og 
undere og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan som I selv ved – 
ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes 
hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens veer og 
lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Om ham siger David nemlig: 
›Jeg havde altid Herren for øje, han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor 
glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede, ja, mit legeme skal bo i håb. For du vil ikke 
lade mig blive i dødsriget, din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Du lærte mig livets 
veje, du vil mætte mig med glæde for dit ansigt.‹« Apostlenes Gerninger 2,22-28 
 
Eller 
 
Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev: Når I påkalder ham som fader, der uden at 
gøre forskel på folk dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i gudsfrygt, så længe I 
er udlændinge her. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I 
blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare 
blod som af et lam uden plet og lyde; dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, 
men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer, som takket være ham 
tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er 
håb til Gud. I, som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig 
broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af et rent hjerte; I er jo ikke genfødt af en 
forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord; for 
»alle mennesker er som græs,  
al deres herlighed som markens blomster. 
Græsset tørrer ind, blomsterne falder, 
men Herrens ord forbliver til evig tid.« 
Det er dette ord, som er forkyndt for jer. Første Petersbrev 1,17-25 
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