
Leder
Sådan her snakker man opstandelse i en moderne kontekst - altså sådan en 

kontekst hvor radioen er opfundet og under-tro derfor er umuliggjort:
"Pointen er at opstandelsen er noget der finder sted nu og her.  Opstandelse er når nye
muligheder  pibler  frem,  når  tilgivelse  baner  sig  vej,  når  nyt  fødes  af  gammelt.  Og den
opstandelse er både legemlig og fysisk i  den betydning, at  den sætter  sig igennem i  det
konkrete liv vi lever."

Sådan lyder  i  hvert  fald  det  opbyggelige  påskebudskab inde fra  det  sted,  der  kalder  sig
Grundtvigsk Forum. (nyhedsbrev)

At opstandelsens virkelighed også bryder ind i livet her og nu, det kan ingen vist være uenig
i – men er alt så sagt med det?

Er det det budskab, vi skal forkynde påskemorgen? Hvad mon enkemanden, der sidder
nede på sin faste plads på kirkebænken med en tom plads ved siden af sig, fordi man lige
har begravet hans kone, vil tænke om det?

Skal vi virkelig prædike, at opstandelsen ikke handler om, hvad der skal ske med os engang?
At det ikke handler om, at der venter os en stol i de gyldne sale hvor vi skal ses igen, men
kun -kun - om at nye muligheder viser sig?

Kan det stå alene? Kan vi nøjes med det evige liv som det liv, der leves nu?

Og kan vi overhovedet have blik for alt det skønne hernede, hvis vi ikke også har udsynet
mod evigheden, det evige liv?

Den britiske forfatter CS Lewis siger: ”Sigter vi mod himlene, får vi jorden med. Sigter vi
mod jorden, mister vi begge dele.”

Manden, som Grundtvigsk Forum er opkaldt efter,  er forresten enig:  ”Er livet alt lifligt
herneden, i Ånden med Herren et Eden, hvor kan vi da nogen tid glemme: langt bedre hos
Herren  derhjemme!”

Pointen med det himmelvendte blik er ikke, at vi skal forsage den verden, vi lever i.  Vi
kommer ikke til at hade skyggelandet eller dødningehjemmet, som Grundtvig kalder det,
fordi vi har hørt om lysets hjem, landet bag hav. Tværtimod bliver verden hernede først
skøn, når vi aner udsigten.



Det som vort hjerte svagt skimter, det lever allerede i os, det føler vi godt.  Er der ingen
opstandelse ud over den der sætter sig igennem i det liv vi lever nu, og er det kun i den
forstand, vi kan forstå den fysisk og legemligt – da har vi intet at betyde. Da skal vi bare
dø. Men nu er Herren opstanden, og som han opstod, skal vi opstå.

Det bliver for tiden diskuteret, hvordan Herren stod op af graven. Mange vægrer sig ved
tanken om et alt for fysisk opstandelseslegeme. Det er ikke noget nyt. Sådan var det også på
Grundtvigs tid.

Men ud fra sin tro på forbindelsen mellem skabelsen og genløsningen holdt Grundtvig fast
på, at mennesket opstod med den kendte krop. Den med ”kjød og ben” som Vorherre
opstod med.

Opstandelsen  henviser  ikke  til  en  finere,  sjælelig  eller  åndelig  virkelighed.  Opstandelsen
favner hele vort liv med alle dets fortrædeligheder, skuffelser, dets sorg og glæde, lykke og
ulykke.

Kødets opstandelse vil sige, at Jesu opstandelse ikke er en fortsættelse af en mindre del af
det vi kender, som om det kun er sjælen eller ånden der bliver evig.

Det  evige  liv  er  ikke  mindre  end  det  liv,  vi  kender  nu.  Opstandelsen  er  ikke  bare
fortsættelsen af en del af vores liv, men det er fuldendelsen af hele vort liv.

Og påskens budskab om Herrens opstandelse lader os skimte åbningen til dette liv – til De
levendes land. Da kan vi se alt stort og skønt hernede. For foden af bjerget. Da kan vi sige
”Det er godt at vi er her”.

Vi ønsker alle vore læsere – også de onde og utaknemmelige – en rigtig glædelig påske!

Venlig hilsen
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