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I .  Vis ionen
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Indgang

Kristendommen er båret af en vision: i det, som er nu, er der gemt meget
mere, end vi almindeligvis tager imod. Skjult livsnæring. Ubemærkede åb-
ninger, hvor der bliver lys at se ved, bevæge sig efter. Fortællingerne om Jesus
tjener til at gøre os seende, vende os om mod de velsignelser, vi ellers går for-
bi. Gøre os modtagende. Teksterne i denne bog er pejlinger efter de oversete
velsignelser. I Det Nye Testamente er det Johannesevangeliet og Paulus, som
tydeligst udfolder visionen. De gør det på hver sin måde.

Evangelisten Johannes skriver om en virkelighed, som er fra før verdens
grundlæggelse, og som han for det meste benævner det evige liv. Det er en
virkelighed, som er nu. Adgangen er åbnet, “jeg er døren,” siger Jesus, og bæ-
rekraften bliver snart kaldt kærlighed, snart lys. Hos Paulus møder vi beteg-
nelsen Kristi legeme for den virkelighed, vi allerede nu ved dåb og tro er ind-
trådt i. Dette nye fællesskab kalder han også et åndeligt tempel. Troen gør
os til et tempel, hvor Helligånden bor. Det hellige skal altså ikke opsøges i
det fjerne, men er her, hvor vi er. Desuden bruger Paulus det udtryk, at vi
ved at have fået status som Guds børn er Guds arvinger, altså at vi er på vej
til den bestemmelse at modtage alt det, der er Guds. I begge tilfælde drejer
det sig om, at der i det skjulte arbejder en forenende, forløsende kærligheds-
magt, som vi kan tage til os og i større eller mindre omfang gøre virksom her
og nu. Det er en kærlighedsmagt, som under de jordiske vilkår bliver angre-
bet, men ikke overvundet. Når vi når til vores grænse – mest markant i dø-
den, men det kan også være før – er den der, parat til at møde os, så vi ikke
falder ned i tomhed, men i sidste instans bæres mod den virkelighed, hvor
Gud er alt i alle, som Paulus formulerer det.

Enige er Det Nye Testamentes forfattere om, at i mødet med Kristus – dvs.
i troen – åbnes forbindelsen til denne ellers skjulte virkelighed, som også kal-
des Guds rige. Om det rige hedder det, at det er midt iblandt os.
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Gå ind i lysbølgen: Nu er det os

Jeg kom i tvivl, om jeg på et eller andet tidspunkt virkelig har set det – i så
fald nok på tv – eller om det bare er noget, jeg forestiller mig, at man med
moderne billedteknik kunne komme ud for:

Et landskab, et udpluk af verden, henligger i grå nuancer, livløst, med
uklare konturer. Men så skyller der en bølge af lys og farve ind over det vidt-
strakte landskab, og straks, hvor bølgen når frem: Alt får farve, får konturer,
får liv – rejser sig fornyet som fra en dvaletilstand. Vidunderligt!

Mon ikke I kan se det for jer?

Tolderen Levi, ham vi senere kender under discipel-navnet Matthæus, var en
af dem, der fik et nyt lys over sit liv, da Jesus stod frem, og Levi valgte at gå
ind i det lys. En bølge havde ramt ham, rejste ham op, samlede ham op i sig,
satte ham i ny bevægelse. Det gamle var forbi.

Markusevangeliet 2,14-22
Jesus gik atter ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han
underviste dem. Da han gik videre, så han Levi, Alfæus’ søn, sidde
ved toldboden, og han sagde til ham: “Følg mig!” Og han rejste sig
og fulgte ham.

Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere
sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange,
som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste
sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: “Hvorfor
spiser han sammen med toldere og syndere?” Men da Jesus hørte det,
sagde han til dem: “De raske har ikke brug for læge, det har de syge.
Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.”
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Johannes’ disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til
ham og spurgte: “Hvorfor faster Johannes’ disciple og farisæernes
disciple, men dine disciple faster ikke?” Jesus svarede dem: “Kan bru-
desvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så
længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kom-
mer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste.
Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river
den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fyl-
der ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og
både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!”

“Følg mig!” havde Jesus fra Nazaret sagt. I ham var der et lysbølge-udspring;
bølgen strømmede ud af ham, demonstrativt så at sige, for den viste i tegn, i
glimt, hvad der er gemt, gemt og glemt af mennesker, men ikke af Gud. Vi-
ste hvad livets og menneskets bestemmelse er, viste hvordan det kan forløses.
Få retning, farve, kontur.

Hvor en tunge af lysbølgen ramte en syg, blev hun rask. Eller den ramte
en uden håb, og så fik han håb. En foragtet og udstødt, og hun blev hentet
ind. Eller den nåede en hykler, og så blev han afsløret. Det var kærligheds og
sandheds ånd, der pulserede i lysbølgen.

Men havde jødefolket ikke fået loven, Moseloven, som redskab for, at alt
blev rigtigt? De Ti Bud, og dertil en sværm af mere detaljerede bestemmelser:
sabbatregler, regler for ofringer i den og den anledning, bestemmelser for ti-
ende, faste og renselse osv.

Noget, der skabte sammenstød mellem det beståendes vogtere og Jesus, var
den manglende alvor, Jesus i deres øjne viste i forhold til reglerne for rent og
urent – som om han ingen sans havde for forskellen mellem rene og urene
mennesker. Men det var bestemt ikke manglende alvor, det drejede sig om,
det var tværtimod, om noget, alvor for Jesus: Den skelnen er forkert, falsk.

Det oprørte i den grad modstanderne, at Jesus havde den uhørte dristighed
at sige: De gamle sagde … men jeg siger jer. I har hørt, at der er sagt … men
jeg siger jer. At de leveregler og livsformer, man fra generation til generation
havde indskærpet, nu pludselig blev gjort til noget sekundært, mindre betyd-
ningsfuldt. Som om noget andet var det afgørende. – Som da han en dag
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havde brudt sabbatreglerne, blev bebrejdet det, og svarede: Her er noget, der
er større end sabbatregler, ja større end templet.

Som om noget andet var vigtigere. Som om fx tolderes og synderes liv og
håb var vigtigere.

En ny vin, som krævede nye vinsække, et fornyet indhold, som krævede
fornyede former og væltede de gamle rækværk. Som når en slange vokser og
må krænge sit gamle skind af; det ligger tilbage på jorden som et hylster, hvis
tid er forbi.

Tag måden, Jesus talte til lovens vogtere på om forholdet til medmenne-
sket: I er optaget af, hvem der lever op til jeres regler, og hvem ikke. Hvem
der er indenfor og kaldes retfærdig, og hvem der er udenfor og kaldes synder.
I forarges over, at jeg går ind i fællesskabet med toldere og syndere, de forag-
tede. Og at jeg ikke påbyder mine disciple faste. Ja, I har tillært jer en mæng-
de regler for, hvordan I skal gøre jeres egen godhed tydelig. I har lært hinan-
den, hvem I skal undgå for ikke at blive “smittet” med deres urenhed, og I
vedligeholder jeres “renhed” ved faste og renselsesceremonier i den ene og
anden anledning. Men hvad tjener det til? Jeres skikke og alle de menneske-
skabte rammer, I sætter op om jeres liv, tjener til at gøre jer gode – frem for
at gøre næsten godt. Og så er det ingenting værd.

I Jesus er der en fornyet tro på færde, et større håb, en altafgørende kærlig-
hed. En gudskærlighed til mennesket, sådan som det er, ikke først på de og
de betingelser, ikke først som mennesket er i dets pudsede og polerede skik-
kelse, og da slet ikke i dets opsminkede, kamuflerede skikkelse, gemt bag
fromme miner. En gudskærlighed til mennesket, som det er, et nyt håb for
toldere og syndere, mekanikere, sygeplejersker og pædagoger, præster, nar-
komaner, it-konsulenter, hjemløse og lottovindere, spædbørn og gamle dø-
ende: ingen af os er afhængig af sin egen godhed, men Gud lader en lysfyldt
strøm af barmhjertighed, en evighedsbølge af kærlighed og sandhed nå os,
Gudsrigets kræfter, fornyende, oprejsende, frelsende.

På Guds vegne går Jesus ind i vores liv, som det er, og udtømmer sig i det,
udtømmer Guds lysfyldte kærligheds- og sandhedsstrøm i det. Den når os i
ord og i tegn: dåbens og nadverens tegn – for troens og håbets og kærlighe-
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dens skyld. Intet kan spærre denne strøm inde, ingen ondskab er for stærk
til i sidste ende at blive overvundet, intet mørke for tæt, ingen død.

De hængte Jesus på et kors, dræbte ham. For dem, der havde fulgt ham, lå
alt nu hen i gråt, livløst, uden tydelige nuancer. Udtrykt mytologisk, billed-
ligt: solen formørkedes langfredag. Men påskemorgen kom, lysbølgen brød
ud af gravhulen, væltede stenen, strømmede ud i landskabet, og korset,
dødstræet, blev derved til at se som det, det i virkeligheden var, et livstræ, det
sætter knopper, grønne blade, grene, frugt.

Det, der ved hans domfældelse og korsfæstelse tog sig ud som svaghed, var
livets styrke, lagt i det af Gud, og det sætter frugt. Bølgen når frem, intet kan
skille os fra hans fornyende, genoprettende kærlighed. Det skjulte i menne-
sket kaldes frem i mødet: Guds billede, som er blevet tildækket ved vores for-
vildelse og fejlkurs, står renset og lysende frem. Måske glemt af os, ikke af
Gud – kaldt frem af Gud.

Jesus bruger et billede på det: bryllup, forening af menneske og det, Gud
havde sendt i Kristus – lysfyldt fest. Der åbnes for en helende livsfornyelse
fra dybet i vores liv. Der skabes barmhjertigt livsrum for toldere og syndere,
for enhver. De gamle inddelinger, de gamle hylstre har haft deres tid. Som
Paulus formulerer det: “Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til.”

Se, noget nyt er blevet til – se det for dig, mærk det: En lysfyldte bølge rej-
ser virkeligheden op, skaber troens frie rum, kalder gudsbarnet i dig frem.

Blev alting så uden problemer? Ikke længere noget at slås med?
Igen et billede: Lad os forestille os, at vi befinder os i et nattemørke. Vi kan

ane det ene eller det andet i mørket, men vi er ikke helt sikre på, hvad det er,
og der skal ikke meget til – en lyd, en fornemmelse af, at noget bevæger sig
– for at gøre os urolige ved situationen, ængstelige. Men så kommer morgen-
lyset – hvilken forandring! Det ængstede, korte åndedrag i os bliver frit. Alt
befinder sig, hvor det var før, men vores forhold til det forandres. Nu ser vi
dét, som er. Nu kan vi møde det, som er, på en anderledes fri måde. Mørket
og dets mærkelige greb om os løsnes, vore urolige, ængstelige forestillinger
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fordufter. Vi kan orientere os, træde hvor der er fodfæste – og der er varme
i lyset. Sådan set er alt som før – og alligevel så forandret.

Efter at lyset er kommet, efter at troen er kommet. Den nye vin.

Levi rejste sig. En bølge havde ramt ham, rejste ham op, samlede ham op i
sig, satte ham i ny bevægelse. Andre kom efter ham, generation efter genera-
tion op gennem historien. Nu er det os.

Bøn:
Jesus Kristus,
vi takker dig for den klarhed, du har skabt –
at du har gjort Guds barmhjertighed så tydelig –
at du har vist os, hvor urokkelig Guds kærlighed til os mennesker er.
Vi takker dig for den tryghed, det fodfæste, du derved giver os.
Ja, lad os fremfor alt have dig og dit rige for øje –
der hvor alle vort livs tråde samles
og du gør det svage stærkt.
   Gode Helligånd, gør din virkning i vore hjerter,
så vi bliver seende og undres og glædes over livet –
så vi ikke uopmærksomme går forbi den velsignelse, der er,
men tager den til os,
lader Guds barmhjertighed sætte frugt i vores liv,
så vi bliver til glæde og støtte for hinanden.
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Bestemt for den lyse skov

”De skal se og se og dog intet øjne”, sagde Esajas, en af Det Gamle Testa-
mentes profeter, og Jesus gentog det. Det er sådan, det ofte går os menne-
sker: Vi er fangede i vores eget, så vi ser forbi det, som er. Forhold i os selv
begrænser vores nærvær, blokerer vores mulighed for at tage dét til os, som i
virkeligheden er. En tragisk blokering i mennesket. 

I vores dagligdag kan det fx være bekymring eller mismod, der binder vores
opmærksomhed. Det ene eller andet i vores personlige liv beskærer vores
synsfelt. Det kan selvfølgelig også være fordomme, der gør sig gældende – va-
ne-prægede, fastlåste opfattelser: Sådan er det med det og det, sådan hænger
det hele sammen! Manglende forventning til, at noget kan være anderledes,
end man har vedtaget, at det er. Beskyttelse mod overraskelse, mod at skulle
vurdere noget forfra.

Sådanne begrænsninger og blokeringer er ikke kun udtryk for mangel på
evner eller vilje hos mennesket, men lige så fuldt et udtryk for menneskets
sårbarhed. En sårbarhed, der finder udtryk i bekymring, eller i sorg, eller i
fordomme, en fastlåshed i forudfattede meninger som følge af dårligt er-
kendt usikkerhed.

På tv så jeg et show med Anders Matthesen. Optakten var overraskende:
Matthesen lagde ud med at fastslå, hvor godt der er i verden, hvor godt det
går. Man kunne umiddelbart være i tvivl, om det var ironisk ment, men
Matthesen henviste til, hvor afgørende det er, hvad vi fokuserer på: Du kan
have en sort væg og en hvid væg, nævnte han – hvilken en af de to vælger du
at fokusere på? Vælger du at se det mørke eller det lyse?
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Hvis man vil opholde sig lidt ved det billede, kunne man indvende, at det
ikke altid er et frit valg fra vores side, hvad vi vil se og derved lade os fylde af:
det dystre eller det lysfyldte. Bestemte følelser og erfaringer kan have så fast
tag i os, at det bliver styrende – det gælder i særlig grad den slemme sygdom,
som hedder depression, angst. Dem, der er ramt af dét fangenskab, må vi øn-
ske al god hjælp, så der kan blive frirum, igen vise sig valgmulighed.

I almindelighed er det naturligvis vigtigt, at vi ikke for hurtigt fraskriver os
ansvaret for, hvad vi vender os imod, ser, lader få plads i os.

Muligheden for at vende sig mod det ene eller andet gælder også i påsken
i kirken, hvor der virkelig er både mørke og lys at vende sig imod: Langfre-
dags-mørket med korsfæstelse og død står stærkt, kan ikke ignoreres. Lang-
fredagen med dens tragiske mørke må ses i øjnene – dér fokuserer vi så at sige
på den sorte væg. Men det ender jo ikke dér. Det mærkelige, hemmeligheds-
fulde indtræffer: opstandelses-underet.

Fra påskemorgen vender vi os om mod den lysfyldte livsmagt, som nu
kommer os i møde. Sådan som Maria Magdalene ifølge en af påskens for-
tællinger fik hjælp til at udføre vendingen fra sorg og rådvildhed til at tage
imod dét livsforandrende, som var sket bag om ryggen på hende og alle andre
påskemorgen.

Johannesevangeliet 20,1-18:
Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var
mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var
flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden
discipel, ham som Jesus elskede, og siger til dem: “De har flyttet
Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.” Så kom
Peter og den anden discipel og ville ud til graven. De løb begge to,
men den anden discipel løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først
til graven; han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men
han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også
frem; han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der og
klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke sammen med
linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. Da gik
også den anden discipel derind, han som var kommet først til graven,
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og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået Skriftens
ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen.

Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der
og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder
sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet og én ved
fødderne. De sagde til hende: “Kvinde, hvorfor græder du?” Hun
svarede: “De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt
ham.” Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå
der; men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende:
“Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?” Hun mente, det
var havemanden, og sagde til ham: “Herre, hvis det er dig, der har
båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente
ham.” Jesus sagde til hende: “Maria!” Hun vendte sig om og sagde til
ham på hebraisk: “Rabbuni!” — det betyder Mester. Jesus sagde til
hende: “Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til
Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til
min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.” Maria Magda-
lene gik hen og fortalte disciplene: “Jeg har set Herren,” og at han
havde sagt dette til hende.

Maria Magdalene så i første omgang ikke, hvem der stod foran hende i grav-
haven den morgen, og skulle have hjælp til at blive vendt rigtigt og træde ind
i det livsforandrende. Fra mørket til lyset.

Jeg kom i denne forbindelse til at tænke på et mageløst prosa-digt af den
svenske poet Tomas Tranströmer. Titlen er “Madrigal”, fra den samling For
levende og døde som Tranströmer fik Nordisk Råds litteraturpris for. Tran-
strömer skriver:

Jeg arvede en mørk skov hvor jeg sjældent går ind. Men der kommer
en dag hvor de døde og de levende bytter plads. Da sætter skoven sig
i bevægelse. Vi er ikke uden håb. De alvorligste forbrydelser forbliver
uopklarede trods indsættelse af mange politibetjente. På samme må-
de er der et sted i vore liv en stor uopklaret kærlighed. Jeg arvede en
mørk skov men i dag går jeg i en anden skov, den lyse. Alt det leven-
de der synger slynger vifter og kryber! Det er forår og luften er meget
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stærk. Jeg har eksamen fra glemslens universitet og er lige så tom-
hændet som skjorten på tøjsnoren.

Tilegnelsen af påskens budskab, er det ikke netop det at lægge den mørke
skov bag sig og nu gå ind i den lyse, levende skov?

Vi ved godt, at der også er en mørk skov, tæt på os, en skov, hvor lyset ikke
trænger igennem til os. Det svarer jo til, hvad vi hører langfredag, og i for-
skellige former kender vi til det fra vores eget liv.

Om den mørke skov siger digteren, at den er arvet. Den er altså på en eller
anden måde et vilkår, som er givet med vores liv. Hindringer for glæde og
ligefremhed. Lidelse og død. Mørk skov.

Men døde og levende vil en dag bytte plads, skoven sætte sig i bevægelse.
– Kryptisk, gådefuldt ... Men bevægelse og forvandling drejer det sig i hvert
fald om. I forhold til døden: ikke fastlåshed, men forvandling. Det hele er
ikke kun, som det med det ydre øje ser ud til at være. “Vi er ikke uden håb”! 

Vi får ikke hold på det ondes magt: “de alvorligste forbrydelser forbliver
uopklarede trods indsættelse af mange politibetjente”. Og ligesom der er en
uudforskelighed i det onde, det alvorligste onde, så er der tilsvarende, skrev
digteren, en stor, uopklaret kærlighed et sted i vore liv. En stor kærlighed –
uopklaret, vi er ikke trængt til bunds i den; men er det mon ikke den, der
bevirker forvandlingen, bevirker håbet? Ja, det er nærliggende at sige, at det
er den store, uopklarede kærlighed, som gør, at jeg ikke er overladt til den
mørke skovs magt, ikke er låst fast i de arvede vilkår, men jeg kan vælge i dag
at gå ind i den lyse, mangfoldigt levende skov. Dér er det grøde-tid, “luften
er meget stærk” – luften, vinden, i evangelierne billede på Ånden, der blæser,
hvorhen den vil. Guds ånd. – Gå derind “med eksamen fra glemselens uni-
versitet”, selvforglemmende, overladt til tomhændet at tage imod som et lille
barn – lykkeligt “tomhændet som skjorten på tørresnoren”. Skoven, hvor ly-
set trænger ind, hvor livet og lyset modtages. “Det er forår og luften er meget
stærk”. Det er påske.

Maria Magdalene var i den mørke, usigtbare langfredags-skov. Hendes livs-
læremester var død, og nu var graven tilmed tom; kunne det skyldes andet
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end ondsindede mennesker? Oven i sorgen en rungende uforståelighed, me-
ningsløshed. Oven i tabet: Nu ikke engang en grav at gå til for at mindes.

Men så blev hun stillet et spørgsmål. Selv om hun stod ansigt til ansigt med
ham, der talte, så hun ikke, hvem han var. En sådan magt havde den mang-
lende forventning over hende, at det blokerede hendes syn.

Spørgsmålet, den opstandne stillede hende, var: “Kvinde, hvorfor græder
du? Hvem leder du efter?” Sorgen må have sat ord på sig for at blive over-
vundet. Men hun er igen kommet til at stå med ryggen til; først da Jesus kal-
der hende ved navn: “Maria!”, vender hun sig om og bliver seende. Fra da af
er hun i den lyse skov – og kan vise de andre disciple og os i den retning.

Måske kan vi genkende et mønster af almen betydning i dette møde mellem
Maria og den opstandne:

For det første møder vi her Jesus som den, der stiller spørgsmål til os. Stiller
os spørgsmål – uden at vi nødvendigvis opdager, at det er ham, der stiller
dem: Hvad det er, der bevæger dig? Hvad er din sorg? Hvad er vigtigt, hvad
er afgørende for dig?

Mange mennesker vil kunne fortælle, at deres liv tog en vending, da den
slags spørgsmål uventet rejste sig i dem, kom bag på dem, kom bag om ryg-
gen, som det skete for Maria. Men de betød en forandring. En opmærksom-
hed på, at der måske alligevel ikke kun var én retning at være vendt. Noget
var ikke blevet set. – Ikke nødvendigvis som en anvisning på, at vi skal et an-
det sted hen i vores liv. Tænk på den erfaring, som Jakob Knudsens salme Se,
nu stiger solen udtrykker: En tyst berøring af Guds åndedrag gør, at salmens
jeg med ét kan sige: “Moder, søster, elskte, min kærlighed!” – opdage den
kærlighed, der er, holde op med at gå forbi. Blive seende. Modtagende.

For Maria var det nødvendigt med et element mere, før hun kunne tage
det, som stod foran hende, til sig: At Jesus kaldte hende ved navn.

Hvor kender vi andre så det fra? Ja, hvis det er kirke og kristendom, vi tæn-
ker på, så er svaret oplagt: Det sker i vores dåb. Dér kalder Guds stemme os
frem som dem, vi er, ikke kun vore forældres børn, men Guds, bestemt til
den lyse skov. Og denne kalden ved navn, denne frem-kaldelse er ikke kun
en éngangs-begivenhed. Vi kan jo glemme, at vi er døbt, kaldt ind i fælles-
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skab med Gud – åbning til den lyse skov. Men i det øjeblik vi kommer i tan-
ke om det: Jeg er døbt! – i det øjeblik er dåben igen virkelighed, det at blive
kaldt frem af Gud. Og vi står ikke alene, men sammen med os står den op-
standne. Vi går ikke alene, men sammen med os går den opstandne. Der er
bevægelse, vi er i den levende skov, der hvor lyset og luftningen har magt, og
vi ånder frit.

Til sidst et tredje element fra mødet mellem Maria og den opstandne: Ma-
ria gjorde en bevægelse, som om hun ville holde fast i Jesus med sine hænder.
Men det går ikke. Vilkåret er at være tomhændet. Det er troen, der skal holde
forbindelsen – og ordet: 

Stå ikke her og forsøg at holde fast med hænderne – gå hen til mine brødre
og fortæl dem, hvad du nu ved, så også de og alle efter dem kan gå ind i den
lyse skov, der hvor der er liv og luftning, ånd.
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Nådig åbning

Mange af os kender det af egen erfaring – eller har mulighed for på et tids-
punkt at gøre den – at noget mærkeligt, uventet, kan ramme os i den tryk-
kede situation i dagene efter, at et nærtstående menneske er død. Midt i sorg
og savn, oprørte følelser eller fornemmelse af uvirkelighed, cirklende speku-
lationer om mening, tanke-kaos – midt i alt det er det, måske ved begravel-
sen, måske ved samværet derefter, at der undertiden sker det, at vi uventet
mærker noget lyst og mærkeligt oplivende bryde igennem det mørke og tun-
ge. Undertiden, skrev jeg; det er ingen selvfølge, og det er ikke noget, alle til-
stedeværende oplever, vel fordi vi ikke alle sammen kan være parate til det
på samme tid. Men erfaringen kan altså med ét være der. Noget godt, noget
lindrende bryder igennem – som en åbning ind til det skjul, hvor håbet er.

Det kan som sagt være ved en begravelse eller i forlængelse af den, i en si-
tuation hvor man ellers syntes, der kun var anledning til tristhed og mismod.
Men så ligesom en mærkeligt lysfyldt berøring ... Måske hører vi pludselig
en særlig klang i ord, der bliver sagt. – Et eller andet åbner os.

Hvad er det mon, der gør det? Har det noget at gøre med den fælles delta-
gelse i et ritual? Måden vi er sammen på?

Under alle omstændigheder: En oplevelse, måske bare en anelse af at blive
ramt af en uventet ro og lindring. Et løft, et punkt af fred. Midt i det tunge:
noget let, stærkt. En anelse – som at blive taget med ind i et blik fra Guds
gode øjne og mærke jorden under fødderne igen. Et hul i dødens magt ...

Ikke at døden, tabet og savnet, smerten er ophævet. Men der er et glimt af
en mere lysfyldt, stærkere virkelighed, en barmhjertigere verden, en ellers
skjult sandhed. I sin anonymitet en refleks af Kristus-underet, en refleks af
opstandelseslyset.




