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3. søndag efter påske

Der er seks søndage mellem påske og pinse, og nu er vi kommet til nummer 3. Alle 6 handler om 
at finde ud af, hvad opstandelsen betyder for vores tro. Vi har været omkring tvivlen på den første 
af søndagene. Tro og tvivl vil altid følges ad, når nu Gud har gjort det sådan, at opstandelsen ikke 
kan bevises, som man ville bevise en naturlov. Sidste søndag var det trygheden, der blev tænkt 
over: den, der har en tro, behøver ikke at kunne argumentere for det. Man kan godt have en tro, 
som man bare mærker, uden rigtig at kunne definere den eller sætte ord eller argumenter på det 
hele.
Nu er vi så kommet til det, som troen på opstandelsen kan bruges til. Hvad var det egentlig, Gud 
havde tænkt sig, at vi skal bruge opstandelsen til i vores eget liv? Betyder det at have en tro, at 
man så har svar på alting og kan stille en køreplan op for sit liv og sine valg? Så er det jo noget af 
et problem, at opstandelsen netop ikke er ordentligt bevist. For hvordan kan man leve et “rigtig 
kristent” liv på en tro, der til syvende og sidst ikke har et logisk bevisbart grundlag? 
Dagens input fra Johannesevangeliet er en dialog mellem en af disciplene og Jesus om “vejen”. 
Thomas kan ikke se, hvordan man skal kunne finde den rigtige vej, når man ikke forstår, hvad det 
var, Jesus gjorde. Thomas var klar over, at Jesus gik en vej, som Gud havde sat ham til at gå. Men 
han kunne ikke se, hvordan han selv skulle kunne finde den vej. Jesus svarer ham ved at sige, at 
tro er en relation, ikke en køreplan. Man tror ikke på Gud ved at følge en bestemt rute og tidsplan, 
men ved at følges med ham, som Gud satte i verden til os. “Rigtig kristen” - det er man, når man 
sætter sig for at lære noget af ham.

Noget af det mest gådefulde og ugennemskuelige i Ny Testamente er det, at Gud blev menneske i 
Jesus fra Nazareth. Gud er jo netop Gud og ikke et menneske. Og alligevel kender vi Gud i et 
menneske, som levede i en bestemt tid et bestemt sted. 
Det samme gådefulde er der over opstandelsen. Det kommer aldrig til at fungere, hvis man 
forlanger gennemskuelighed, før man kaster sig ud i at tro. 
3. søndag efter påske retter vores opmærksom ind på troen som en proces. Det er en vej, man går 
i følgeskab med en levende eksistens, den opstandne Jesus.

Lad os nu lige træde et skridt tilbage og tænke over, hvad eksistens er for noget. Hvad vil det sige 
at være til?  Der er noget fysisk ved det: kroppen omsætter og udveksler næring og energi med 
sine omgivelser. Den dag, kroppen dør, er den proces forbi, og kroppen vender tilbage til støvet. 
Men at være til er også noget med tid. Der var et før og der vil være et efter kroppens tid. Parallelt 
med kroppens liv er der også tanker, følelser, erindring, drømme, planer og ambitioner, som gør en 
forskel her i verden, ikke kun for én selv, men for fællesskabet og menneskeheden.  Vi udretter 
noget, mens vi lever, det forandrer noget, lidt eller meget, at vi er her eller har været her. Livet er 
mere end det fysiske liv, så meget mere. Mennesket er både støv og ånd.

Tanken om opstandelsen er tæt knyttet til den observation. I søndagens tekst fra Det gamle 
Testamente hører vi om episoden, hvor Moses møder Gud i den brændende tornebusk. Gud 
sender ham af sted til Ægypten for at føre Israels folk ud af slaveriet til det forjættede land.  Efter 
nogen forhandling om mål og vilkår for den udsendelse spørger Moses efter Guds navn. “Hvem 
skal jeg sige, har sendt mig?”. Gud svarer: “Jeg er” - du skal sige at “Jeg er” har sendt dig.
Gud er - altså en eksistens uden for mennesket selv. Gud er til. Gud er med. Gud er den, vi har at 
forholde os til. Opstandelsen handler om at slippe troen fri, så det fysiske og det åndelige kan 
følges ad i en proces. Ja, vi skal dø, det ved vi. Og ja, vi skal leve trods den fysiske død, det tror vi.

I Det ny Testamente lærer vi Gud at kende fra en helt anden vinkel end den, vi kendte fra Israels 
historie. Evangeliet fortæller os, at Gud fik en menneskeskikkelse i Jesus, og dermed har vi hans 
vej at forholde os til, hans fysiske vej, gennem Galilæa og Judæa, med korsfæstelsen og døden i 
Jerusalem. Samtidig forholder vi os til hans åndelige vej gennem menneskers hjerter, når de hørte 
ham og fulgte ham i Galilæa og Judæa. Vi spejler os i den og melder os som disciple af den, fordi 
den kalder på os, ganske ligesom den kaldte på dem.



Der er altså ét eller andet ved ham Jesus fra Nazareth. Selv siger han det sådan: “Jeg er vejen, 
sandheden og livet”. Mere ligefremt kunne man konkludere: når nu man er blevet færdig med at 
forlange logisk gennemskuelighed, kan man med fordel betragte troen som et livslangt projekt, 
hvor man har en læremester, både når det handler om kroppens liv (og især død), og når det 
handler om, hvad nytte og glæde ens liv skal være, både for en selv og andre. Der er vist nok at 
tænke over til en lille uges tid, til næste markør: Store Bededag på næste fredag. 
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