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Kom, sandheds Ånd, og vidne giv 

At Jesus Kristus er vort liv 

Og at vi ej af andet ved 

End Ham, vor sjæl til salighed. 

 

Hvis man nu lavede det skøre tankeeksperiment, at man for 

eksempel skulle fortælle et væsen fra en anden klode, hvad 

kristendom er, og hvad der er det vigtigste i kristendommen, 

hvor mon man så ville begynde? 

Det er som det hedder ”et godt spørgsmål” 

For det kan der naturligvis ikke svares entydigt på. 

Det ville være vidt forskelligt fra menneske til menneske. 

Som mennesker er vidt forskellige. 

Nogle ville måske begynde med at fortælle om stjernen over 

Betlehem, der ledte mennesker til det nyfødte Jesusbarn, nu det 

ikke er så længe siden, det var jul. Andre ville fortælle om 

begivenheder fra Jesu liv, og andre igen ville fortælle, hvad 

kristendommen har betydet for mennesker gennem dens lange 

historie. 

Men mon der også ville være nogen, der som det første ville  

fortælle, at Gud i Jesus Kristus lod sig dø på et kors? 

At Jesus skulle lide. 

Det er naturligvis ikke godt at vide, men det ville i hvert fald 

ikke være alle, der ville begynde med gøre meget ud af det. 



Og alligevel er det faktisk beretningen om, at Jesus blev 

korsfæstet,  der kommer tættest på kristendommens begyn-

delse. Det var beretningen om korset langfredag og om 

opstandelsen påskemorgen, der samlede de første mennesker til 

den første kristne gudstjeneste. Det var det, de fortalte videre, 

og det var deres fortælling og tro, der bar budskabet gennem de 

første generationer. At Kristus led på korset før Han sejrede på 

korset. 

Det blev der holdt gudstjeneste på længe inden mennesker 

begyndt at skrive det ned, som vi i dag kender som Bibelen. 

Siden har korset fulgt med i beretningen om Gud, der blev 

menneske i Jesus Kristus. 

Korset har været fremstillet i utallige former verden over 

sammen med, at det har  fået et utal af betydninger i men-

neskers liv. Der findes næsten ikke en kirke, der ikke i en eller 

anden udformning har et såkaldt krucifix – en figur med 

Kristus på korset. Vore kirker udgør i den sammenhæng en 

undtagelse, til gengæld har vi i Aastrup kirke et meget flot 

alterbillede af Jesus med korset, malet i midten af 1800-tallet af 

den den gang berømte maler Jørgen Roed. 

Men spørger vi nu til korsets betydning i dag, så forbinder de 

fleste nok umiddelbart korset med lidelse og død. Mere end 

med sejr. Det er det, vi umiddelbart forbinder med symbolet. 

Vi sætter kors i dødsannoncerne over vore kære, og vi sætter 

korset foran dødsdatoen på kirkegårdens gravsten. 

Og forsøger så i øvrigt at holde lidelse ude af vores dagligdag. 

Det er naturligvis ikke noget nyt. Går vi nu igen tilbage i tiden. 

For eksempel til den gang kristendommen første gang blev 

fortalt. Ikke til væsener fra fremmede kloder – det har vi vist til 

gode – men til de mennesker, der beboede Danmark for tusind 



år siden, ja så har man allerede der fortrængt korset som det 

sejrssymbol det var i begyndelsen. Her fortælles der ikke noget 

om Gud, der sejrede ved at lide. 

Hvis vi kigger på den store Jellingsten, der som regel betegnes 

som Danmarks dåbsattest, så kan vi se runerne, der fortæller 

om Harald Blåtand, at han satte dette minde over sine forældre 

Gorm og Thyra og så i øvrigt-  for at nu ingen skulle være i 

tvivl - fortæller, at han var den Harald, der samlede riget og 

gjorde danerne kristne. 

Og så vi kan se det ældste billede vi har af Jesus på dansk 

grund. 

Men vi ser ikke noget kors. 

Det var lige som ikke sådan, man skulle overbevise krigslystne 

vikinger. Døden skulle helst mødes på slagmarken. Ikke 

ydmygt i fjendehænder. 

Derfor blev korset allerede den gang skubbet i baggrunden. 

Og Harald Blåtand viste kun den sejrende Kristus. 

Og sådan har vi det vel stadigvæk lidt. Vi vil hellere kigge på 

stjerner end på kors. 

Derfor har tale om lidelse og død haft trange kår i moderne 

menneskers bevidsthed gennem de sidste små 50 år. Der sættes 

fokus på det gode liv og på livskvalitet. Liv skal helst være liv 

på solsiden, og de mørkere sider sættes i baggrunden eller 

forsøges helt fjernet så hurtigt og så diskret som muligt. 

Alligevel kan det i mange menneskers hverdag være dem, der 

fylder mest. 

Måske netop fordi de mangler ord. Fordi de ikke får lov til at få 

den nødvendige plads. 

Derfor er timen kommet i dag. 



Det er også de ord evangelisten Johannes lader Jesus sige til 

sine disciple. ”Timen er kommet, da Menneskesønnen skal 

herliggøres.” 

For hos evangelisten Johannes er der ingen tvivl om, hvor 

kernen i kristendommen er. 

Den er på korset. 

Og det tør Johannes godt sætte ord på. 

At Kristus sejrede i lidelsen. 

Johannes tør simpelthen ikke lade være. 

Når Johannes, som han gør det i dagens tekst, taler om at Gud 

skal herliggøres, mener han altid en bestemt ting, nemlig det, at 

Jesus nødvendigvis måtte lide. 

At det var Guds mening. 

Det kan vi måske ikke lide at høre om. 

Det kunne de disciple, Jesus i dag taler til, heller ikke. 

For de var nu en gang som mennesker er flest. Det var blandt 

ganske almindelige mennesker, at Jesus havde samlet sine 

disciple. 

Fordi det var til ganske almindelige mennesker Gud kom i 

skikkelse af Jesus Kristus. 

Til ganske almindelige mennesker, der netop som sande 

mennesker kender såvel til glæder som til sorger. 

Kender til såvel stjerner over Bethlehem som til kors på en 

kirkegård. 

Men i en verden, der bruger uanede ressourcer på at lægge 

vægt på, at livet skal være lykkeligt og fejlfrit kan dette 

kendskab komme til at ligge på mennesker som en byrde. Som 

en bekræftelse af, at et liv, der føler smerte, på en eller anden 

måde er et forkert og misbrugt liv. 



Derfor er der i dag befrielse – evangelium -  i at høre 

evangelisten Johannes tale om herliggørelse. Tale om, at timen 

måtte komme. 

Dette glædelige budskab får vi i dag at høre på den sidste 

søndag efter Hellig Tre Konger. Derfor får søndagen i tekster 

og salmer endnu en tone mod det lilla. Bodens og eftertænk-

somhedens farve. Kirkeåret vender sig i dag fra at tælle efter 

jul til at tælle frem mod påske. Tælle mod den fastetid, der i 

kirkeåret netop er viet til mindet om, at Jesus måtte lide. 

Og dø på et kors. 

Men endnu i dag er det stadig også Hellig Tre Kongers tid. 

Derfor hører vi i dag også om, at Jesus kommer til syne. 

Der lyder en røst fra Himlen. 

En røst, der får Jesus til at fremstå som Guds søn. 

Sådan får vi i dag evangeliet at høre af evangelisten Johannes. 

Får lov til at høre, at Gud er til stede på jorden udspændt 

mellem fødsel og lidelse. Men fordi mørke hos evangelisten 

Johannes altid står sammen med lys, får vi også lov til at holde 

fast i, at ordene hos Johannes ikke kun har mørke toner. At 

ordet ”herliggøre” ikke kun skal have mørke toner blandt 

mennesker. 

Men skal bære lys til menneskers mørke. 

Derfor bruger Jesus billedet af hvedekornet. ”Hvis hvedekoret 

ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men 

hvis det dør bærer det mange fold.” 

Det er i det skjulte - i mørket og først og fremmest uden for 

menneskers syns- og fatteevne - at Guds mening sker. Det 

gælder også for korsfæstelsen af Jesus Kristus. 

Netop for at vi ikke skal høre ordene som om lidelsen også har 

mening blandt mennesker. 



Der er stadig lige så stor forskel på mennesker og Gud som der 

er forskel på lys og mørke. 

Også selvom Gud blev menneske i Jesus Kristus. 

Derfor handler dagens ord om lidelse og kors ikke om, at 

mennesker skal opsøge eller udholde modgang fordi det styrker 

karakteren, eller om at det skal være skidt før det kan blive 

godt.  

Nej for evangelisten Johannes handler budskabet tværtimod 

om, at Gud tog alt det på sig, som mennesker ikke magtede. 

 

Det var sådan Gud herliggjorde Menneskesønnen. 

 

AMEN 

 

 


