
Prædiken til 1. søndag efter 
Helligtrekonger
af Jens Kvist
Juledag udkom en af de store aviser med en forside, der vakte en del opsigt og stadig gør
det. Med store fede typer kunne man læse, at præster ikke tror på, at Jesus opstod. Det
drejede sig ganske vist kun om 4 ud af 800 adspurgte, men alligevel. Hvad gør man ikke for
at sælge aviser! En af dem blev citeret for følgende udsagn: Jeg kan ikke tro på, at Jesus fysisk
stod op af graven. Det bliver for overnaturligt for mig. Men det er en virkelig vigtig fortælling.  Journalisten
havde desværre ikke åndsnærværelse  nok til  at  spørge  om, hvorfor den fortælling er  så
virkelig vigtig, når han ikke kan tro på den.

Endvidere tilstod præsten, at det synspunkt godt kunne komme i konflikt med det,  han
sagde ved bisættelser: Hvis jeg engang imellem siger, at vi skal se den afdøde igen, så kommer jeg lidt
med en nødløgn, for det tror jeg ikke selv på. Men det kan være, at de pårørende tror på det, og så er det
måske okay, at jeg siger det. For det er uinteressant, hvad præsten tror på. Ja, det kan han da sådan set
have ret i, men åbenbart er det uhyre interessant, hvad han ikke tror på!

Umiddelbart kan det jo se ud, som om det er en virkelig ærlig præst, der taler her. Han er da
også blevet takket af nogle. Men jeg nu vil snarere mene, at han er utrolig hoven og arrogant
over for de mennesker, han er præst for. Et er, at vi ikke kan vide noget som helst om, hvad
der sker efter døden, det er der ingen, der ved. Og Jesus løftede heller ikke noget slør, da 
han kom levende ud af sin grav. Men vi må med Paulus fastholde, at hvis ikke Kristus er 
opstået fra de døde, er vores prædiken tom, og dermed også troen. Men, og det er vigtigt: 
Opstandelsen skal hverken forsvares eller forklares, den skal forkyndes. 
Ikke hvordan, men at Kristus er opstået. At gå i detaljer med, hvorvidt Gud bøjer 
naturlovene eller ej, forplumrer kun det hele. Her må vi med Aastrup ”nøjes med” at sige, at

påskens budskab er et ord
om, hvad der aldrig sker på jord
og det et ord helt stillet blot
og værgeløst mod verdens spot.

For der er jo ikke noget nyt i at sætte spørgsmålstegn ved opstandelsen, det gjorde man
allerede dengang. For den tomme grav kunne jo betyde hvad som helst. Matthæus fortæller,
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at der blev stillet vagter op ved graven, fordi ypperstepræsterne og farisæerne var kommet i
tanker om, at denne bedrager, mens han endnu levede, sagde: Efter tre dage opstår jeg. Disse vagter
blev af samme ypperstepræster og farisæere bestukket til at sige, at de var faldet i søvn på
vagten, og at hans disciple da kom og stjal liget. Pilatus får I ikke vrøvl med, ham skal vi nok
klare. Og det rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag, siger Matthæus. Ja, og nu har det bredt
sig ud over hele verden. For budskabet er og bliver værgeløst mod verdens spot.

Men det, som intet øje så
vil kirken holde søndag på
og vidne frit, som Ånden bød
om ham, der døden gennembrød.

Gad vide, hvad disse kloge og alvidende præster mon vil sige til fortællingen om den 12-
årige Jesus  i  Templet.  Må vi  ikke  også  afvise  den? Det  er  jo  bare en af  de sædvanlige
legender om et  vidunderbarn,  som der  jo findes  masser  af.  Eller  skulle  vi  gøre os den
ulejlighed at spørge om, hvad Lukas mon vil sige med den fortælling?

Men først en overvejelse over, hvad templet var. Da kong Salomon var færdig med at bygge
sit pragtfulde tempel,  hvis lige ikke er set hverken før eller siden, holdt han en længere
indvielsestale, hvori han understregede, at templet først og fremmest var beregnet for Guds
navn, ikke for Gud selv. For, som han sagde: Bor Gud da på jorden? Nej, himlen og himlenes
himmel kan ikke rumme dig; hvor meget mindre da dette hus, som jeg har bygget! – hør det råb og den bøn,
din tjener beder for dit ansigt i dag. Lad dine øjne være åbne for dette hus nat og dag, det sted, om hvilket
du har sagt, at der skal dit navn være… Salomon viste sig endnu engang som den vise mand,
han var.

Og hvad vil Lukas så sige med sin fortælling? I litteraturen findes et begreb, som hedder
anticipation. Det betyder en foregribelse af noget, der senere vil ske. Og i min skoletid blev
Blichers novelle Hosekræmmeren anvendt som et – nå ja, skoleeksempel, fordi den er fyldt
med anticipationer lige fra første side. Som nogle nok vil huske, ender den med, at den af
kærlighed sindsforstyrrede unge pige Cecilie eller Cecil skærer halsen over på sin elskede
Esben, som hun ikke må få, men så kan hun dog holde et himmelsk bryllup med ham!
Våbnet hun bruger er en ragekniv, og i begyndelsen af novellen introduceres Esben som en
ung mand, hvis  hals  ragekniven  endnu ikke havde  rørt. Og sådan er det hele vejen igennem.
Digteren går på alheden og fryder sig over den fred og ro der hersker der, indtil han bliver
forstyrret af en menneskebolig. Og vi aner, at noget grumt vil ske. Men man skal jo altså
kende slutningen på historien for at kunne se disse anticipationer.
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En sådan anticipation vil jeg hævde, at fortællingen om den tolvårige Jesus i templet er. For
det første er det i påskedagene, begivenheden her udspiller sig. Han bliver borte for dem.
Og efter at have ledt et godt stykke tid, finder de ham til sidst. Hvornår? På tredjedagen,
såmænd! Er det mon en tilfældighed? Naturligvis ikke. På tredjedagen opstanden fra de døde, hørte
vi før i trosbekendelsen.

Hvert år i påsken (!) var det skik, at man drog ned til templet i Jerusalem for at tilbede Gud
dér. Det gjorde Josef og Maria også. Og da Jesus var tolv år gammel, tog de ham med. Det
indgik som et led i hans religiøse dannelse, at han skulle til templet i Jerusalem, når han var
gammel nok. Men var det egentlig ikke også et udtryk for, at man havde glemt Salomons
ord om, at intet tempel kan rumme Gud?

Det, der sker den dag i templet er nemlig, at Jesus, billedligt talt, flytter Gud ud af templet
igen. Det gør han ved at sige til sin mor: Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader? Men i
stedet for at blive i templet, tager han med dem hjem! Den pointe kan ikke understreges
kraftigt nok. Han tager med sine forældre hjem til Nazareth, samtidig med at han ikke løber
fra ordene om, at han bør være hos sin fader. Det er han fra den dag af, overalt hvor han
færdes. Hvor to eller tre forsamles i mit navn, vil jeg være midt iblandt jer, så sandt som Guds rige er midt
iblandt os. I den forstand bor Gud virkelig på jorden, så vist som Ordet blev kød og tog bolig
iblandt os.

De finder ham i  templet,  hvor han er omgivet af de lærde mænd, som dels stiller  ham
spørgsmål, dels svarer på de spørgsmål, han stiller. Underligt nok får vi slet ikke at vide,
hvad de spørgsmål og svar går ud på. Måske fordi Maria i en blanding af vrede og lettelse
overdøver det hele med sine kværnende bebrejdelser over, at de har ledt og ledt efter ham
og været ængstelige uden grund. Og hvad svarer han dem: Hvorfor ledte I efter mig? Vidste
I ikke, at jeg bør være hos min fader? De forstod ikke, hvad han sagde til dem, siger Lukas.
Nej, selvfølgelig gjorde de ikke det, de kendte jo ikke slutningen på historien. Men Maria
gemte disse ord i sit hjerte, får vi at vide.

Og 20 år senere forstod hun dem måske. Da gik hun også og ledte efter ham. Sammen med
nogle kvinder. De gik blandt gravene og ledte efter den døde Jesus, men de kunne ikke
finde ham. Da viste der sig pludselig for dem to mænd i hvide klæder, som spurgte: Hvorfor
leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. 

Man kan på en måde godt sige, at hele Det nye testamente er én lang beretning om, at Jesus
blev borte for dem. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Ja, men ikke for bestandig. Igen og
igen blev det borte. Og Jesus selv oplevede, at Gud blev borte for ham. Da det langfredag
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midt på dagen blev nat, skreg han ud i Helvedes mørke efter den Gud, han ikke kunne
finde: Min Gud! min Gud! hvorfor har du forladt mig? Hvorfor gjorde du sådan imod mig? Vidste
du ikke, at jeg bør være hos dig? Stiger jeg op til himlen, er du ikke dér, lægger jeg mig i
dødsriget, da er du heller ikke dér. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor
havet ender, så slipper din hånd mig også dér, din højre hånd holder mig ikke fast. Siger jeg:
"Mørket skal ikke dække mig, lyset skal ikke blive til nat omkring mig", så hører du det ikke,
for mørket er ikke andet end mørke, natten er kulsort.

Det var en grov manipulation af en af de stærkeste af Davids salmer.  Den lyder jo stik
modsat: Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til
himlen, er du dér, lægger jeg mig i dødsriget, er du dér. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor
havet ender, så leder din hånd mig også dér, din højre hånd holder mig fast. Siger jeg: "Mørket skal dække
mig, lyset blive til nat omkring mig", så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket er
som lyset.

Sådan lyder salmen, når den bliver citeret rigtigt. Og i de ord hører jeg faktisk intet mindre
end Guds svar til os, når vi råber efter ham. Han svarer: Hvorfor leder I efter mig, når I har
mit ord for, at I allerede er hos mig?

Nej, det er sandt. Vi skal ikke lede efter den levende Gud, hverken blandt døde sten, døde
bogstaver eller døde begreber.  Vi skal i det hele taget ikke lede nogen steder,  for Guds
findes ikke for enden af vor søgen. Han er ikke her, lød englens ord til kvinderne ved den
tomme grav. Han er gået forud for jer til Galilæa, der skal I se ham. Det betyder: I skal gå
hjem til den hverdag, der er jeres. Der er der, han er. Evangeliets klare budskab er, at Gud
sendte sin søn til verden for at han skulle lede efter og frelse det fortabte. Altså os. Og
nåden består da i, at den levende Gud har fundet os. Fundet os der, hvor vi skal være: I den
hverdag, der blev vores, hos de mennesker, vi fik lov at kalde vore kære.

4


	Prædiken til 1. søndag efter Helligtrekonger
	af Jens Kvist


