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»Jeg kender mine, og mine kender mig« (Johs. 10,14) 

Den sidste aften
»Da det nu var blevet aften, satte Han sig 
til bords med de tolv.« Så nøgternt indle-
der Mattæus sin beskrivelse af den sidste 
aften i Jesu jordeliv (kap. 26,20). Vi bli-
ver  stille  og lytter.  »Og mens de  spiste, 
sagde Han: Sandelig siger jeg eder: en af 
jer vil forråde mig.« De hørte et ord, som 
ingen af dem forventede, slet ikke ved på-
skemåltidet. Hvad de forventede, gik i en 
helt  anden retning,  thi  de  forventede,  at 
Han ville  forløse Israel.  Det  havde hans 
indtog i Jerusalem nogle dage før bestyr-
ket dem i. 

»Da  blev  de  meget  bedrøvede« –  at 
blive bedrøvet er bedre end at afvise Her-
ren og sige: »Det passer ikke – det tror vi 
ikke på – der er ikke een af os, der kan 
finde  på  at  forråde  dig!«  De  begyndte 
hver  især  (en  efter  en,  Mark.  14,19)  at 
spørge ham: 

Det er dog vel ikke mig,
Herre?

Der var ingen af dem, der sagde: »Det er i 
hvert fald ikke mig!« End ikke Peter sva-
rede sådan. 

De var rystede – men det er vi ikke, 
når vi læser disse ord, thi de er jo »kun« 
en skildring af, at Judas var en af de tolv, 
udvalgt af Jesus efter en nat i bøn, og dog 
ham, der  forrådte  Jesus for  tredive sølv-
penge. 

Jesu  ord  angår  kun  Judas,  men  har 
ikke noget at sige os! 

Er du sikker på det? Er de ikke snarere 
en  afsløring  af  lovløshedens  hemmelig-
hed, der er i fuld virksomhed i dag, ikke 
mindst  inden  for  kredsen  af  Herrens  di-
sciple, hans udvalgte. Vi bør hellere spør-
ge:  »Det  er  dog vel  ikke mig, lovløshe-
dens  hemmelighed  benytter  til  sit  onde 
værk?« og så give Herren tid til at besvare 
spørgsmålet. 

Nogle eksempler: 
»Og mange falske profeter skal frem-

stå og føre mange vild« (Matt. 24,11). Det 
er dog vel ikke mig, Herre,  jeg har trådt 
frem mangfoldige  gange  de  sidste  halv-
treds år! 

»Og fordi lovløsheden tager overhånd, 
vil kærligheden blive kold hos de fleste« 
(vers 12). Det er dog vel ikke mig, Herre? 

I vers 10 siger Herren direkte, at man-
ge skal forråde hverandre og hade hveran-
dre. Er der nogen, der blankt kan afvise, at 
den mulighed findes iblandt os. 

Og hvad med disse ord: »Den, som el-
sker fader  eller moder mere end mig, er 
mig ikke værd, og den, som elsker søn el-
ler datter mere end mig, er mig ikke værd; 

og den, som ikke tager sit kors og følger 
efter mig, er mig ikke værd. Den, som har 
bjærget  sit  liv,  skal  miste  det«  (Matt. 
10,37-39).  Kan de  ord  fremkalde  nogen 
anden  reaktion  i  vore  sjæle  end  dette: 
»Det er dog vel ikke mig, Herre?« 

Jeg husker besættelsesårenes landsfor-
rædere.  Nogle  af  dem blev  lejemordere, 
andre blev stikkere – en af dem, en højt 
begavet jurist med udmærkelse til sin em-
bedseksamen, arbejdede sammen med be-
sættelsesmagten og foreslog sig selv som 
justitsminister. Efter besættelsen blev han 
idømt 12 års fængsel. 

Motiverne til landsforræderiet var for-
skellige.  Hos nogle var  det  pengebegær, 
hos andre hævnlyst – hos nogle var det sa-
distiske tilbøjeligheder, hos andre sympati 
for nazismen – hos den nævnte jurist var 
det en blanding af det sidste og personlig 
forfængelighed. 

Judas er en gåde.  Han havde vandret 
med Herren  i  tre  år,  hørt  hans  livsalige 
ord,  set  hans underfulde  gerninger,  sidst 
opvækkelsen af Lazarus – og dog forrådte 
han ham. 

Var  det  udelukkende  pengebegær? 
Han  havde  stjålet  fra  pungen  med  de 
mønter,  som Herren  og  hans  lille  skare 
havde modtaget  –  men var  der  alligevel 
ikke  en  dybere  lovløshed,  der  som  en 
hemmelighed førte ham ud i forræderi og 
derpå i fortvivlelsens mørke og til sidst i 
selvmord. 

Jeg mødte den omtalte jurist nogle år, 
efter at han havde afsonet sin straf. Da han 
så mig, gik han undseelig og skamfuld ind 
til siden – han havde ødelagt sit liv. 

Men andre havde, end ikke under tor-
tur og pinsler, forrådt en eneste ven. 

Når vi tænker på dem, ledes vore tan-
ker  til  de  utallige martyrer  ned igennem 
historien,  og  enhver  af  os  spørger:  »Vil 
også jeg holde ud indtil det sidste?« 

Da disciplene en efter en spurgte Her-
ren: »Det er dog vel ikke mig?« fik de et 
vidunderligt svar, thi Herren sagde lidt se-
nere (Luk. 22,28) til de elleve: 

I har holdt ud med mig i
mine fristelser

Mon ikke enhver af dem har haft trang til 
at  spørge:  »Kan det  virkelig gælde  mig, 
Herre?« Der har næppe været nogen, der 
tænkte: »Det passer nøjagtig på mig!« 

Alle  Herrens  fristelser  (prøvelser)  er 
efter  deres  væsen til  stede,  da  satan fri-
stede ham, efter at han havde fastet i ørke-
nen i 40 døgn. Det var fristelsen til at af-
hjælpe sin nød (sult) uafhængig af Gud – 

fristelsen til  at gribe ind, tale og tage et 
initiativ på egen hånd, uafhængig af Gud. 
Det var også fristelsen til at være utilfreds 
med Gud, fristelsen til at udfordre Ham til 
at  gøre  nogle  opsigtsvækkende undere  – 
og det var fristelsen til at betragte storhed, 
succes og menneskers hyldest som det alt-
afgørende. 

Og  nu  skulle  disse  fristelser  angribe 
ham med al  deres  sataniske  styrke.  Han 
kunne tilkalde legioner af engle til sin red-
ning – han kunne stige ned fra korset  – 
han kunne gøre alt det, menneskene ville 
lade sig »overbevise« af – men spørgsmå-
let var: ville Gud, at han gjorde det? 

Hans fristelser havde ikke fået de elle-
ve til at forlade ham. Men mange af hans 
disciple havde trukket sig tilbage med de 
ord: »Det er en hård tale, hvem kan holde 
ud at høre derpå?« 

End ikke hans brødre troede ham. Ska-
ren om ham blev mindre og mindre. Nogle 
havde forsøgt at stene ham, andre rystede 
på hovedet ad ham, og ypperstepræsterne 
havde forlængst  besluttet  at  få ham hen-
rettet. 

»Men I har holdt ud  med mig  i mine 
fristelser!« Det skulle snart vise sig, at Pe-
ter fornægtede ham, og alle de andre for-
lod ham – men det fik ikke Herren til at 
fortryde, hvad han havde sagt til dem, og 
han havde endda tilføjet: »og ligesom min 
Fader har tildelt mig kongedømme, tilde-
ler jeg jer,  at  I  skal spise og drikke ved 
mit bord i mit rige og sidde på troner og 
dømme  Israels  tolv  stammer.«  Hvilken 
forskel var der imellem Judas, der forrådte 
Herren, og Peter, der fornægtede ham tre 
gange? Hvorfor sagde Herren vé over Ju-
das, men ikke over Peter? 

Da Judas havde fået brødet ved påske-
måltidet, gik han straks ud, og det var nat  
(Johs.  13,30).  Da  Peter  havde  fornægtet 
Herren  for  tredie  gang,  vendte  Jesus sig 
om og så på ham, og han gik ud udenfor  
og  græd  bitterligt  (Luk.  22,62).  I  disse 
korte  ord  antydes  den  afgørende  forskel 
imellem dem. Judas’ forræderi var forhær-
delse. Peters fornægtelse var forfærdelig, 
men ikke forhærdelse – han græd bitterligt 
over sig selv. Peters tro på Jesus var ikke 
gået til grunde, således som Herren havde 
bedt om (Luk. 22,31-32). 

Hvor troen består, består Jesu herlige 
ord  også.  Peter  skulle  trods  sin  fornæg-
telse spise og drikke ved Herrens bord og 
sidde på tronen og være med til at dømme 
Israels tolv stammer. 

Da mange af Herrens disciple i sin tid 
forlod ham, og han spurgte de tolv: »Vil I 
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også gå bort?« svarede Peter ham: »Herre! 
til hvem skal vi gå hen? Du har det evige 
livs ord (ord af og med evigt liv)« (Johs. 
6,67-69).  Det oplevede han til  fulde.  Da 
Herren  sagde,  at  han  hørte  med  iblandt 
dem, der havde holdt ud med ham i hans 
fristelser, var det ord med evigt liv – altså 
liv, der ikke overvindes af Peters fornæg-
telse, men gjorde ham til just det, Herren 
havde  sagt:  en  efterfølger,  en  konge  og 
præst, der skulle være med til at dømme 
Israels tolv stammer. 

De to spørgsmål
»Det er dog vel ikke mig, Herre?« Peter 
glemte aldrig dette  spørgsmål,  som også 
han havde stillet Herren den sidste aften. 

Han vidste jo, hvor nær han havde været 
ved at være ham, der forrådte Herren. 

Han  glemte  heller  ikke  det  uudtalte 
spørgsmål,  der  også  boede  i  ham: »Kan 
dine vidunderlige ord virkelig gælde mig, 
Herre?« Han havde jo ved sin forfærdeli-
ge  fornægtelse  gjort  sig  helt  uværdig til 
dem. 

I denne »spænding« imellem det usige-
ligt forfærdelige og det  usigeligt  herlige, 
d.v.s.  i  »spændingen« imellem frygt  og 
bæven på den ene side og frimodighed på 
den anden side voksede hans tro,  så den 
blev fuld af vished og fri af dum og slø-
vende sikkerhed. 

Det fremgår tydeligt af hans to breve: 
»Den retfærdige frelses med nød og næp-

pe (1. Peter 4,18). I skal vandre i frygt, så 
længe I er udlændige her (1,17). I når tro-
ens  mål,  jeres  sjæles  frelse  (1,9).  Den 
nåde, I står i, er Guds sande nåde (5,12)«. 

Lad os,  som apostelen Paulus forma-
ner os til, arbejde med frygt og bæven på 
vor frelse, thi Gud er den, som virker i os 
både at ville og at virke, så hans gode vilje 
må ske! 

Vi har dvælet lidt ved Jesu sidste aften 
under hans jordeliv. Vi glemmer ikke, at 
Herren sang lovsangen sammen med dem 
og  derefter  gik  ud  til  Oliebjerget  –  og 
hans kamp i  Getsemane –  hvem kan sige 
noget om den? 

Vi er dyrt købte. Vi er ikke vore egne.

Den sidste dag
Ingen af evangelisterne giver os en fuld-
stændig  beskrivelse  af  langfredag,  End 
ikke Johannes og Mattæus, der havde væ-
ret vidner til Jesu lidelser, formår at skrive 
om alt. Mattæus gengiver ligesom Markus 
kun et af Jesu syv ord på korset. 

Det lader os forstå, at kan vi samle os 
om at høre blot eet af ordene fra korset, 
vil det  have dybere og varigere virkning 
på vore hjerter, end om vi forsøgte at høre 
alle de syv ord på een gang. 

Ingen af evangelisterne udpensler Jesu 
lidelser.  Det siger  os,  at  de ikke er  som 
andre martyrers forfærdelige pinsler, men 
ubeskrivelige  og  ufattelige  for  kød  og 
blod. Kun Guds Ånd kan give stille sjæle 
et lille indblik i dem. 

Fortravlethed og forpustethed gør døv, 
ligesom larm og opgejlethed. 

Min Gud, min Gud, hvorfor
har du forladt  mig? Det er det  eneste af 
Jesu ord, de to første evangelister citerer 
(Matt.  27,46,  Mark.  15,34).  Vor  Frelser 
råbte disse ord omkring kl. 15. 

Ingen  af  os  fatter,  hvad  han  led,  og 
hvad disse få ord rummer af smerte, sorg, 
nød, kærlighed og lydighed på grænsen til 
fortvivlelse og forargelse. 

Kan et liv i ubrudt og fuldkommen ly-
dighed, et liv i eet og alt efter Guds vilje 
føre hertil? Kan et liv og en livs vandring 
i Ånden føre til, at Ånden forlader ham? 

Intet svar! 
Men han syndede ikke. 

Hvad er det, vi hører?
Vi  hører  evangeliet  om  Jesus  Kristus, 
Guds søn (Mark. 1,1). Vi hører Guds glæ-
desbudskab, hans evangelium i dets gud-
dommelige, uigennemtrængelige dybde. I 
dette  smertesråb  betales  prisen  for  vor 
frelse – den pris, der er enhver af os alt for 

dyr. 
Dette sker, for at Skrifterne skulle gå i 

opfyldelse  (Mark.  14,49),  d.v.s.  for  at 
Guds  frelsesråd  kunne  gennemføres  og 
fuldbyrdes. Jesu råb ved den niende time 
(kl.  15)  rækker helt  tilbage  i  evigheden, 
før noget blev skabt, og helt frem til hus-
valelsestiderne, da alt bliver genoprettet. 

Skrifternes  opfyldelse,  Guds  evige 
frelsesplans fuldbyrdelse  er  centreret  om 
dette ord: »Han blev regnet iblandt over-
trædere«  (Mark.  15,28).  Han  blev  ikke 
billedligt  eller  symbolsk  regnet  iblandt 
overtrædere, men virkeligt. Han blev gjort 
til  synd,  d.v.s.  oprør  imod  Gud.  Derfor 
forlod Gud ham virkelig, og derfor er Jesu 
ord:  »Min  Gud,  min  Gud«  uendeligt 
forunderlige og altovervindende. De blev 
råbt i mørket, der dækkede hele jorden, og 
de sprængte mørket og gjorde det magtes-
løst. 

Mattæus og Markus forklarer som de 
andre evangelister såre lidt. De siger blot, 
at Jesus råbte med høj røst og opgav ån-
den. De siger ikke, at nu var Ånden vendt 
tilbage til ham, og at han inderst inde atter 
kunne råbe: »Abba, Fader!« (Gal. 4,7). 

Hvad ser vi?
Vi ser Herren udøve sit  herrevælde.  Han 
blev givet i mørkets magt, og dog fik mør-
ket ham ikke i sin magt, men blev besejret 
fuldstændigt een gang for alle. 

I ørkenen havde djævelen fristet ham, 
da han var blevet hungrig – langfredag fri-
stede djævelen ham, da han blev underka-
stet  enhver  tænkelig  fornedrelse,  forhå-
nelse,  lidelse og smerte,  da han ikke fik 
nogen støtte af nogen, og Gud forlod ham. 
Han kunne have frelst sig selv, men han 
gjorde det ikke – han ofrede sig selv. 

Det var hans magtudøvelse i dens fuld-
kommenhed og uovervindelighed. 

Det  er  Hans  gerning,  vi  ser,  skjult  i 
mørkets,  djævelens  og  menneskers  onde 
gerninger.  Han lader  dem gøre,  hvad de 
vil, og inddrager dem under sin lydighed, 
så  de  må  tjene  opfyldelsen  af  Guds 
frelsesråd.  Da  de  havde  fuldbyrdet  al 
deres  ondskab på ham og så ham dø på 
korset, var de forvissede om, at de havde 
besejret  ham, og at  deres  vilje  var  sket, 
men  da  var  de  besejret  endegyldigt  og 
Guds vilje fuldbragt. 

Således ser vi Ham ophøjet fra jorden 
på sit kors (Johs. 12,32).  Som himmelen 
er  højere  end jorden,  således  er  Herrens 
tanker og veje himmelhøjt over vore. Da 
alt efter menneskelige tanker var tabt, er 
alt vundet. 

Her ser vi Guds kraft og Guds visdom.  
Satan besejres fuldstændigt, synden bort-
skaffes,  Guds frelse  fuldbyrdes.  Verdens 
visdom afsløres som dårskab, og verdens 
kraft som magtesløshed. 

Menneskesønnen  herliggeres.  Han 
kunne sige: »Det er fuldbragt!« Større her-
lighed kan ikke tænkes. 

Vi sang i min ungdom: »Du må se, du 
må se, ej blot høre rygte – nej, selv må du 
se!« Giv dig stunder dertil! 

Ser vi Ham malet for øje som korsfæ-
stet, da kommer vi til troen, og da fylder 
og fornyer Guds Ånd os. 

Guds kraft
Men Jesus udstødte et højt råb og udånde-
de,  og  (som følge  deraf)  flængedes  for-
hænget i templet i to stykker fra øverst til 
nederst.  Og da høvedsmanden, som stod 
lige over for ham, så, at han udåndede på 
denne  viis,  sagde  han:  »Sandelig,  den 
mand var Guds søn« (Mark. 15,37-39). 

Markus forbliver ordknap og konkret. 
Han beskriver »kun«, hvad der skete – og 
»kun« en del af det. Således hjælper han 
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os  til  at  koncentrere  os  om Guds  store 
gerninger. Det har Gud gjort for mig! 

Lad os synge:

Mose rige nu ophører, 
Kristi friheds Ånd os fører, 
borte er al trældoms frygt; 
hvo Guds nåde ret har søgt 
kan sig i vor Frelser fryde, 
børnefriheds stand at nyde. 
Halleluja, halleluja! 

Nu er tæppet sønderrevet, 
og en indgang åbnet blevet 
i Guds helligdom at gå, 
for Ham uden frygt at stå. 
Han, som verdens lys er blevet, 
nattens mørke har fordrevet. 
Halleluja, halleluja! 

Høvedsmanden var en hård mand, vant til 
blodsudgydelse. Han kommanderede den 
trop af romerske soldater, der korsfæstede 
Jesus. Han var hedning, men stod lige 
over for Jesus. Enhver, der gør det, må 
enten forhærde sig eller lade sig frelse. Da 
han så Jesus dø »på denne viis«, blev han 
overbevist om, at han var Guds søn. Han 
havde set mange dø, men aldrig »på denne 
måde«. Modsætningen imellem ham og de 
skriftkloge taler alvorligt til os. De forblev 
udenfor, han kom indenfor. Vi sang også i 
min ungdom: »Indenfor eller udenfor – 
hvor skal du stå engang?« 

Vort kald
Det kan beskrives således: Vi er kaldede 
til  at  stille  mennesker  »lige  over  for 
Jesus!« 

For  hver  enkelt  af  os  betyder  det  at 
lade  Jesu  sindelag  herske  i  os,  så  de 
møder ham, når de møder os. 

For  vore  møder  betyder  det  at  male 
Kristus for øje som korsfæstet. 

Enhver af os tage sig dette til  hjerte! 
Andet behøves ikke. Mindre strækker ikke 
til. Mere kommer aldrig på tale. 

Lad os ikke bruge for mange ord om 
langfredag,  at  ikke vi  skal  blive kloge  i 
egne tanker.

 

Den første dag
De  fire  evangelister  skildrer  kortfattet 
Jesu korsfæstelse, død og begravelse, men 
ingen af dem beskriver hans opstandelse. 
Intet menneske har været vidne til den. 

Men de betoner alle, at Jesus opstod i 
sit legeme, der nu var hans opstandelsesle-
geme – et legeme af kød og ben – et lege-
me, der stadig bar mærker af hans korsfæ-
stelse – et  åndeligt  legeme, men altså et 
legeme. 

Mattæus  og  Markus  taler  om  stedet,  
hvor han lå  (Matt. 28,6 og Mark. 16,6). 
Johannes taler om det sted i graven, hvor 
Jesu  legeme  havde  ligget  (20,12),  og 
Lukas fremhæver stærkere end de andre, 
at Jesu legeme er det »centrale« i hans op-
standelse. 

Det var og er så uhørt en begivenhed i 
menneskehedens historie,  at adskillige af 
hans disciple havde såre svært ved at tro 
det – de mente, det var en ånd, de så, da 
Han stod midt iblandt dem (Luk. 24,37, se 
også  Matt.  28,  17b).  Det  var  imidlertid 
Jesus  selv,  der  mødte  dem.  Det  siger 
Lukas ikke mindre end tre gange: 

»Medens  de  samtalede  og  drøftede 
dette  indbyrdes,  skete  det,  at  Jesus  selv 
kom  hen  til  dem  og  fulgtes  med  dem« 
(24,15). 

»Medens de talte om dette,  stod  han 
selv midt iblandt dem ... « (vers 36). 

»Se på mine hænder og mine fødder, 
at det er mig selv ... « (vers 39). 

Her er ikke tale om en åndelig opstan-
delse,  der  lader  hans  tanker  og  ord 
»opstå« i  »udødelighed«,  men om en le-
gemlig opstandelse af ham selv. 

De umiddelbare menneskelige reaktio-
ner  på  dette  guddommelige  faktum  var 
forfærdelse,  rædsel,  skælven,  vantro, 
angst  og  frygt  –  ja  tilmed  den  rene  af-

visning.  Det  var  løs  tale!  Jesus  måtte 
»gøre sig umage« med at få dem til at tro! 
Selv deres glæde hindrede dem deri (vers 
41). 

Beviset
Den opstandne Jesus viste sig for sine di-
sciple flere gange, men det var i sig selv 
ikke tilstrækkeligt til at befæste dem i tro-
en. 

Vi ville mene det  modsatte:  hvis den 
opstandne åbenbarede sig for os, kunne vi 
da ikke andet end tro ham. Men dermed 
tillader vi os dels at have for høje tanker 
om os selv,  dels at  modsige Herren,  der 
klart og uimodsigeligt har sagt: »Hører de 
ikke Moses og profeterne, så vil de heller 
ikke lade sig overbevise, selv om en op-
stod fra de døde« (Luk. 16,31). 

En stille gennemlæsning af Luk. 24 vi-
ser os, at ingen af sig selv kan genkende 
den opstandne Herre Jesus. Om de to Em-
maus-vandrere  skriver  Lukas,  at  »Jesus 
selv kom hen til dem og fulgtes med dem, 
men  deres  øjne  holdtes  til,  så  de  ikke  
kendte ham« (Luk. 24,16-17). Men da han 
tog brødet, velsignede og brød det og gav 
dem det,  da  åbnedes  deres  øjne,  så  de  
kendte ham,  men så blev han usynlig for 
dem (vers 30-31). 

Disciplene  mente,  da  han  selv  stod 
midt  iblandt  dem og  sagde:  »Fred  være 
med eder«, at det var en ånd, de så (vers 
37). 

Så viste han dem sine hænder og fød-
der – og så spiste han et stykke af en stegt 
fisk – men først da han havde åbnet deres 
sind, så de forstod Skrifterne, var deres tro 
grundfæstet (vers 45). 

Åbne
Når den opstandne Jesus står midt iblandt 
sine egne disciple, er alt så ikke åbenbart? 
Kan der overhovedet være noget, der skal 
åbnes? Ikke efter vore tanker, men de er 
altid forkerte. Der er to ting, der skal åb-
nes,  og  bliver  de  ikke  åbnet,  forstår  vi 
intet. 

Det første er,  at  Skrifterne  må åbnes, 
lukkes op (vers 32). Det gav den opstand-
ne Herre sig tid til at gøre, idet han gik ud 
fra Moses og alle profeterne og udlagde 
for dem, hvad der i alle skrifterne handle-
de om ham (vers 27). 

Det  var  en  skriftudlægning,  der  fik 
hjerterne  til  at  brænde  i  dem (vers  32). 
Den herliggjorde Ham – ordene om ham 
var ikke blot rigtige, de var Ånd og Liv. 

Men selv dette  er  ikke tilstrækkeligt. 
Han må også åbne  deres sind,  så de for-
stod Skrifterne (vers 45). 

Hvis ikke Den levende (vers 5) havde 
åbnet både skrifterne og deres sind, havde 
hans åbenbarelse af sig selv som opstan-
den fra de døde ikke vakt troen til live i 
dem. 

Men også dette  siges så kortfattet,  at 
det risikerer at blive ubemærket – en yder-
ligere understregning af, at i os bor intet, 
som Herren kan bygge sin frelse på. 

Der er næppe mange ting af betydning, 
som er mere glemt og forsømt af menighe-
den end disse. 

Den  klassiske  græske  livsopfattelse 
(lad os kalde den for den platoniske) be-
tragtede legemet som en hindring for idea-
lerne. Legemet er et fængsel for ånden, et 
minus, en hindring. Denne tankegang fal-
der vi let for. Den synes at stemme med 
virkeligheden. 

Sandt er det, at Skriften taler både om 
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dette syndens legeme og dette dødelige le-
geme, men Jesu legeme var et tempel, som 
ikke hindrede ham i at fuldbyrde Guds vil-
je. I dette legeme blev »idealerne« virke-
liggjort. 

På dette sit legeme bar  han alle vore 
synder op på korsets træ, for at vi, afdøde 
fra vore synder, skal leve for retfærdighe-
den (1. Peter 2,24) – med andre ord: for at 
»idealerne« skal virkeliggøres af os i vort 
legeme. 

Hvis Jesus ikke var opstået legemligt 
fra de døde, men kun var blevet »udøde-
lig«, som H. C. Andersen og Søren Kier-
kegaard er  »udødelige«, da ville den pla-
toniske tankegang være uimodsigelig – da 
var vort legeme et fængsel for ånden. 

Men nu er vore legemer i kraft af Hans 
opstandelse fra de døde forvandlet fra at 
være hindringer for Ånden til at være red-
skaber for den, fordi vort legeme er  Ån-
dens tempel. 

Nu er dagligdagens gøremål ikke lige-
gyldige eller af underordnet betydning. De 
er  forvandlet  til  at  være vor tjeneste for 
Herren, idet vi gør alt af hjertet som for 

Ham. 
Vi har fået Åndens forståelse af, hvad 

sand åndelighed er. Den er ikke kendeteg-
net af dybsindighed, ejheller af opgejlet-
hed ved nogle møder – den er heller ikke 
kendetegnet  af  verdensflugt  i  et  kloster, 
men af  gode gerninger,  altså af legemets 
»funktion« som et tempel for Helligånden. 

Vi er  templer for Guds kærlighed og 
sandhed. Derfor nøjes vi ikke med at del-
tage i visse kærlighedsgerninger ved jule-
tid og andre højtider,  men gør kærlighe-
dens gerninger i dag. Lad ikke nogen van-
tro eller hjertekulde hindre os deri! 

Guds kærlighed er som Gud selv langt 
over,  hvad nogen kan tænke sig til  eller 
føle sig til. Vel kan den få vore hjerter til 
at brænde, når den udlægges for os i de 
hellige skrifter, men vore følelser er ikke i 
stand til at rumme eller bevare den. 

Vi kan ikke altid føle, at vi er templer 
for Guds kærlighed. Og dog er vi det. 

Det  kan  troen  alene  fastholde  endog 
med håb imod håb, og troen har ikke sit 
holdepunkt  i  vore  følelser,  men  i  Guds 
ord,  der  er  Ånd er  Liv.  Vi  elsker,  fordi 

Han har elsket os først.

Til sidst 
nogle ord  om Guds frelse.  Den omfatter 
mit; »dennesidige«,  d.v.s.  mig (ånd,  sjæl 
og legeme) og min dag i dag. 

Guds  frelse  er  færdig med alle  mine 
synder. De er bortskaffet i tid og evighed. 
Guds frelse omfatter også mit legeme. Det 
er ikke mere syndens redskab, men et tem-
pel for Guds Ånd. Derfor omfatter Guds 
frelse også mine gerninger  i  dag. Jeg har 
nåde nok til at gøre dem som for Herren i 
hans kærligheds og sandheds tjeneste. 

Guds frelse er således det evige liv i 
dag. Det evige liv har et andet syn på til-
værelsen  end  det  jordiske  liv.  Det  kan 
bl.a. se, at alle ting samvirker til gode for 
mig. 

Når det »dennesidige« er frelst, er det 
beredt på frelsens fuldkømmengørelse, når 
Jesus kommer igen, og vore legemer for-
vandles til lighed med hans opstandelses-
legeme. 

I dag er nådens dag!
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