
Kristne, kend din krop!

af Mikkel Tode

”Kroppen dør, men sjælen lever videre”. Sådan er der mange, der siger. Også kristne.
Og det er i grunden besynderligt, for vi kristne bekender ellers ufortrødent troen på
”kødets opstandelse og det evige liv” søndag efter søndag. Og snart er det påske, og vi
glæder os til at høre evangeliet om Kristi opstandelse fra de døde. Vi glæder os til at gå
ud til graven sammen med kvinderne og finde den tom, og til med Maria at få vores
vaklende  hjerte  smeltet,  når  havemanden  pludselig  kalder  os  ved  navn  dér  midt  i
morgensolen.

Kommer vi til kirken søndagen efter, vil vi også sammen med den vantro Thomas få at
høre, at: ”Salige er de, som ikke har set, og dog tror.” Og det er vel ingen sag for os. For
kalder man sig kristen, så tror man selvfølgelig også på, at Kristus opstod fra de døde
med hud og hår og fór til himmels nogle uger efter, selvom man ikke selv har set det. Så
kan vi smile lidt overbærende ad den dumme Thomas og selvtilfredst læne os tilbage i
kirkebænken og skråle med på ”Det er så sandt at ingen så …”

Men når det kommer til vores egen opstandelse, så er det åbenbart ikke så lige til. Slet
ikke, når denne opstandelsestale drejer sig om vores krop. Vi erfarer jo på lige fod med
den vantro Thomas, at kroppen på en lidet flatterende måde rådner op i den kolde grav
og bliver der, når et menneske dør. Vi vil, ligesom ham, ikke tro på det, vi ikke har set,
med mindre vi får håndgribelige beviser.

Og så finder vi på søforklaringer. Så må ”kødets opstandelse” betyde noget andet end
kroppens opstandelse, fordi vi med vores fornuft ikke kan få regnestykket til at gå op. Så
er det åbenbart nemmere eller måske ligefrem bedre at forestille sig et liv efter døden,
hvor man svæver rundt som en plasticpose i Guds himmel til evig tid. Men spørgsmålet
er, om en sådan tilværelse egentlig kan karakteriseres som sandt menneskeliv, og ikke
mindst om opstandelsestro overhovedet giver mening, hvis ikke den omfatter kroppen.

Vi har alle sammen én. Den kan være tyk eller tynd eller midt imellem, og vi kan være
mere eller mindre tilfredse med dens udseende og muligheder eller mangel på samme.
Men helt grundlæggende er kroppen vores måde at være i verden på. Det er den, der
muliggør, at vi kan kysse vores kæreste på panden og klappe hundehvalpe og plukke
blomster.  På samme måde er det  også kroppen, der får tæsk af ægtefællen eller  får
cancer og taber håret. Den er, meget kort sagt, vores relation til det virkelige liv.



Kroppen kan heller ikke, selvom det af og til kunne være rart, bare lægges væk ligesom
en fjernbetjening eller en dåseøl. Vi har den altid med os i vores møde med verden.
Den er  vores  synspunkt  og  udgangspunkt,  og  vi  kan overhovedet  ikke  have  nogen
omgang med det værende eller verden, uden at vores krop står som midtpunkt for vores
møde med den. At være menneske kan altså ikke skilles fra dette at have en krop; vores
jeg er kropsligt, og ingen kunne da heller finde på at tale om et menneske dér, hvor der
ikke også var en krop.

Så vidt den logiske slutning: hvis vi vil tro på, at det evige liv overhovedet skal være
vores liv, så må kroppen nødvendigvis være omfattet i denne tro. Men er man kristen, så
tror og bekender man selvfølgelig også, at vores jeg, krop som sjæl, er perverteret af
arvesynd og utilstrækkelighed. Denne bitre sandhed kan intet menneske komme ud af
selv, uanset hvor gerne vi ville, eller hvor ivrigt de søde kærlighedspræster forsøger at
aflyse den.

Mennesket er på én gang Guds skabning, som udgangspunkt skabt i hans billede med
krop og sjæl for at rive gangene i Paradis og synge salmer. Og samtidig er det efter
syndefaldet underkastet Djævelens magt, nemlig synden og med den døden. For døden
er  intet  andet  end  syndens  løn,  som  Paulus  skriver  til  romerne.  Med  synden  er
mennesket blevet fjernet – eller rettere: har mennesket fjernet sig selv – fra det liv, vi fra
begyndelsen var skabt til,  og fra det fællesskab med Gud, som gudbilledligheden er
udtryk for.

Men Gud sendte som bekendt sin Søn for at frelse det fortabte fra synd og død og
Djævelen. Kristus kastede en gyngende bro over det dyb, der før lå mellem Gud og
mennesker, med sin død og opstandelse. Og han gør det igen og igen i sit kirkeord, når
blot vi tør være sårbare og tro det. Det er hans håndsrækning til os tosser, der ikke ved
vej ud af det forbistrede morads, vi selv har rodet os ud i. Den er den hånd, der trækker
os op af dyndet og fører os tilbage til fællesskabet. Og ligesom perversionen angik det
hele menneske med krop og sjæl  og alt,  hvad det  rummer,  så  gør  Guds  frelse  det
naturligvis også. Ellers kunne det være lige meget.

Så selvfølgelig gælder frelsen også vores krop. Hvis ikke den gjorde, så ville Gud jo lade
en del af sin skabning gå fortabt, som om den bare var et meningsløst, elastisk sjæle-
hylster. Det ville også betyde, at Gud skulle være helt uanfægtet af den legemlige død,
som er det forfærdeligste i hele verden og som punkterer drømme og sætter skel og
knuser hjerter med sin istaphånd. Og det ville heller ikke give nogen mening at døbe
børn og barnlige sjæle. For hvis vi tror,  vi  får vores synders forladelse og evigt liv i
dåben, men at kroppen skulle være dømt til gravens ormegård, så kunne vi jo lige så
godt sige, at det kun var kroppen, der syndede, og ikke også sjælen. Og den holder ikke.
Nej, troen på – eller forkyndelsen af – kødets opstandelse er i bund og grund udtryk for
syndernes virkelige forladelse og synderens frelse.



Når  Gud  frelser,  er  det  hele  mennesket,  han  frelser.  Krop  og  sjæl.  Det  kan  ikke
understreges nok. Og derfor er enhver forestilling om et evigt liv som en turkis kosmisk
energi eller en lama eller en slags himmelsk marsmand udelukket, i hvert fald for den
kristne. Dels ville det være inkonsekvent at tro på Kristi legemlige opstandelse, men ikke
at tro på sin egen pga. fornuften – som om det er særligt fornuftigt at Kristus skulle stå
op og være frisk som en havørn efter at have været stendød i tre dage; som om det
overhovedet er fornuftigt at tro på Gud i det hele taget. Og dels ville man have overset
hele pointen med opstandelsen.

I disse dage, hvor relativismen breder sig i folkekirken som en farsot, er det vigtigt, at vi
besinder os. Hvis nogle mener, de med et snuptag kan aflyse arvesynden, ville det ikke
undre mig, om forkyndelsen af kødets opstandelse snart står for skud. Men så skal vi på
lige fod med Thomas lade os tiltale og tie for vores Gud, når han siger: ”Salige er de,
som ikke har set, og dog tror.”

Hvis vi kan og vil lade hjernen ligge i to minutter og gribe de ord med hjertet, så kan vi
også i den kommende påsketid høre evangeliet om vores synders nådige forladelse, og
høre forkyndelsen om Kristi opstandelse som forkyndelsen af vores egen opstandelse.
Og indtil han engang kalder os ved navn i Paradisets morgensol, kan vi i mellemtiden
læne os tilbage i kirkebænken og synge med af karsken bælg på den salme, jeg nævnte
til at begynde med:

Men det, som intet øje så,

vil kirken holde søndag på

og vidne frit, som Ånden bød,

om ham, der døden gennembrød,

og bringe alle små det bud,

at nu er han for dem hos Gud,

og som han delte med dem her,

de vist skal arve med ham der.
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