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Forord
Mange gange under skrivningen af denne opgave har jeg taget mig til hovedet og tænkt:
”Hvorfor valgte jeg dog også så svært et emne?”
Det indlysende svar er selvfølgelig, fordi det er interessant.
Det har været interessant – for mig, knap så meget for min familie – at dykke ned i bøger og
udprintede artikler, vende og dreje det jeg læste, til jeg var nogenlunde sikker på at have forstået det rigtigt. Jeg har læst meget og jeg har lært meget.
Jeg vil gerne takke Leif Vestergaard for vejledningen.
Til min mand og mine børn, tak for alle de aftner, hvor I har fundet jer i at skulle indtage aftensmaden ved sofabordet, fordi spisebordet var optaget af teologien.

Glamsbjerg, den 5. juni 2012
Ngaio Ustrup
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Problemformulering
Som det eneste led i trosbekendelsen optræder ’opstandelse’ to gange.
I 2. trosartikel – om Sønnen – i form af det kristne kerygma 1 ”på tredje dag opstanden”, og
igen i 3. trosartikel – om Helligånden – i udtrykket ”syndernes forladelse, kødets opstandelse
og det evige liv”.
Problemformuleringen for denne opgave lyder i grunden ganske enkelt:
Hvordan skal vi forstå dette udtryk ”kødets opstandelse”?

1

Kerygma (græsk) af keryx; herold, sendebud.
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Indledning
Problemformuleringen kan naturligvis godt stå alene, men jeg vil alligevel hæfte et par yderligere bemærkning på, for at indikere hvilken retning opgaven forventes at tage.
Vi kan, som mennesker, gøre os mange tanker (eller bekymringer) om det, vi ikke ved noget
om. Vi kan i 2012 sagtens trække på smilebåndet af hin franskmand, der øvede sig på engelsk
på sine gamle dage, da han mente, at han nok ville komme til at møde Shakespeare efter sin
død. Men også vi, der lever i 2012, kan stadig spekulere over hvad der skal ske med os, når vi
engang er døde.
Når vi mister en elsket, kan tanken om, at vi aldrig mere skal gense det menneske være ubærligt, og vi kan derfor finde trøst i tanken om opstandelse, det evige liv, i tanken om gensyn.
Når vores egen dødelighed (eller vores forældres) på et tidspunkt i livet går op for os med al
sin gru, skulle vi igen gerne i troen kunne finde trøst (vores egen tro eller den hos vores nærmeste, vores forældre). Mon ikke alle voksne på et tidspunkt har trøstet et barn med ordene
”at ’bedstemor’ nu sidder hos Gud i himlen!”
Ovenstående tanker hører alle ind under ”kødets opstandelse” som set i et fremtidsperspektiv.
Men kødets opstandelse kan og bør, efter min mening, også forstås nutidigt, og det er her det
bliver interessant. Det er her livet ikke alene bliver til en lang venten på det næste liv. Det er
her, hvor et positivt eller et negativt syn på kødets opstandelse influere på vores liv.
Det er mit håb med denne opgave at kunne nå frem til at vise at vi, når vi bekender ”syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv” meget gerne skulle stå i en lang række af
troende, der deler et helt bestemt håb – det levende håb.

Begrundelse for valg af emne
Min første tanke, da jeg besluttede mig for at tage imod det tilbud Teologi for Lægfolk giver
os kursister, nemlig at kunne skrive en opgave og dertil få vejledning, var at skrive om den
apostolske trosbekendelse i sin helhed. Jeg fandt hurtigt rigtig mange spørgsmål, der alle var
overmåde interessante. En foreløbig gennemgang af den disposition, jeg havde opstillet, fik
imidlertid Peter Lodberg til at stille mig spørgsmålet: ”Hvor mange bind har du tænkt dig at
skrive?” Altså måtte jeg i gang med at begrænse mig, som et resultat af denne begrænsning er
jeg nu endt ved udtrykket ”kødets opstandelse”.
Når jeg blandt de mange emner, ud af den mængde af interessante spørgsmål, der kan stilles,
har udvalgt netop ”kødets opstandelse” sådan som dette bekendes i den apostolske trosbekendelse, skyldes det flere forhold.
Det valgte emne ligger inden for den apostolske trosbekendelse. Denne trosbekendelse, der
ifølge Grundtvig udgør troens fundament. Trosbekendelsen, som jeg synes, jeg har et særligt
forhold til, blandt andet fordi min egen (gen)indgang til kristendommen – som voksen, som
tvivler – til dels har været netop gennem trosbekendelsen, der var temaet for voksenundervisningen i mit hjemsogn, Køng sogn, i 2008/09. Jeg havde i dette skoleår et barn, der skulle
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konfirmeres og som gerne havde en voksen med i kirke. Dette gav mig en kærkommen lejlighed til igen at begynde at gå i kirke. 2 Denne kirkegang blev den direkte anledning til at tale
med sognets præst, Jørgen Bendixen om adskillige emner inden for den kristne tro og ikke
mindst min egen tvivl. Disse samtaler gave mig efterfølgende anledning til at melde mig som
kursist på Teologi for Lægfolk.
For det er én ting at kunne fremsige trosbekendelsen ord for ord, men noget helt andet at lægge vægt og tro bag ordene.
Hvordan skal jeg/vi forstå hvert enkelt led?
Ordene skal jo ikke tages for pålydende i sædvanlig ”jeg-tror-nu-mest-på-videnskaben” forstand, der må en omtolkning til – en omtolkning eller fortolkning, som jeg ved, jeg selv har
haft svært ved og som, jeg tror, mange yngre, efterhånden temmelig sekulariserede danskere
ligeledes har svært ved, da vi ikke nødvendigvis har/har lært at håndtere eller afkode ”det religiøse sprog”. Jeg var i meget lang tid selv ikke nået ud over ”jomfrufødslen”, der stred gevaldigt mod min naturvidenskabelige tilgang til tilværelsen. Min egen mangel på ”religiøs
sprogforståelse” stod i vejen for min forståelse af udsagnet ”undfanget ved Helligånden, født
af Jomfru Maria”.
Som nævnt i problemformuleringen er opstandelsen eneste led, der bekendes to gange. Alene
dette forhold gør det interessant at se på.
”På tredje dag opstanden” – er vores Påskesøndag:
Vi er ikke i tvivl om meningen her:
”Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under
Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget,[…]”

er opstået fra de døde.
”Kødets opstandelse” derimod kan vi ikke på samme måde hverken tidsfastsætte eller personbestemme. Kødets opstandelse er vores soteriologiske 3 og kristendommens eskatologiske 4
håb. Det er vigtig her at understrege at det er et håb, der er tale om og ikke et mål. Vi kan håbe på kødets opstandelse, ved Guds nåde, vi kan ikke sætte os det som et mål. Ligeledes er det
vigtigt at understrege, at kødets opstandelse på ingen måde kan stå alene. Som forudsætning
har kødets opstandelse hele tiden Kristi opstandelse og syndernes forladelse. Uden disse to vil
kødets opstandelse aldrig kunne blive til vort håb.
Samtidig er udtrykket et emne, der af og til dukker op i diskussionerne om kirkens fornyelse,
skal vi fortsat i Den Danske Folkekirke bekende ”kødets opstandelse” eller skal vi som i vore
nordiske nabolande Norge og Sverige erstatte udtrykket enten med ”legemets opstandelse”

2

At begynde at gå i kirke, som voksen, men endnu ikke ”tæt-på-døden-gammel”, kan faktisk være noget af en overvindelse.
Vi bærer alle rundt på forskellige fordomme om ”de hellige” – mine egne fordomme stammer blandt andet fra TV-serien
baseret på Hans Kirks roman Fiskerne – de indre missionske forstås.
3
Soteriologi (græsk), læren om frelserværket.
4
Eskatologi (græsk), læren om de sidste tider.
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eller med ”de dødes opstandelse”. 5 Selve ordet ’kød’ kan være medvirkende til at nye kirkegængere kan føle sig fremmedgjorte overfor bekendelsen. Ordet leder ikke i dag umiddelbart
vores tanker i retning af Gud, Jesus Kristus, kirke eller tro, og virker på nogle endog temmelig
anstødeligt. 6

Opgavens opbygning
Nu er den apostolske trosbekendelse jo ikke evangelium, ej heller del af biblens øvrige skrifter, men en menneskelig formuleret bekendelse af vores kristne tro. Som allerede nævnt ovenfor, fundamentet for troen, hvis man altså skal følge Grundtvig. Denne opgave vil derfor først
se på bekendelsesdannelsen og dogmatiseringen af kristendommen, som denne har fundet sted
i de første århundreder af kirkens historie. Hvorfra henter bekendelsen sin legitimitet, herunder ganske særligt med hensyn til kødets opstandelse?
De øvrige bekendelsesskrifter, vil blive anvendt til støtte, der hvor det findes nødvendigt.
Nu kan kødets opstandelse, som allerede nævnt, ikke bare tages ud af sin sammenhæng, hverken sammenhængen med Kristi opstandelse eller syndernes forladelse og i grunden heller
ikke med de øvrige udsagn i bekendelse, og et bredere udsyn til hele trosbekendelsens opbygning vil således blive inddraget.
Jeg vil komme ind på hvilken betydning kødets opstandelse – forstået som et begreb – har i
vore sakramenter; dåben og nadveren. 7 Her møder vi nemlig Gudsrigets allerede og endnu
ikke. Frelsens nutid og fremtid. Det levende håb.
Blandt teologiske opfattelser af og redegørelser for kødets opstandelse, har jeg valgt at tage
skridtet langt bagud i kristendommens historie, og gå til Irenæus 8, og hans syn på kødets opstandelse. Netop hos Irenæus finder vi meget tydelige spor af såvel en futuristisk (fremtidig),
som en præsentisk (nutidig) eskatologi.
Netop hos Irenæus, finder vi et syn på frelsen, et syn på mennesket, som i høj grad er i overensstemmelse med ordene fra Mark 12,27 ”[…]ikke Gud for døde, men for levende […]”

Om terminologi og definitioner
Det er altid rart, når man giver sig til at læse noget, at man er bekendt med den terminologi,
der anvendes og ved hvilke definitioner, der gemmer sig bag bestemte udtryk.
Om det var såre simpelt at definere ”kødets opstandelse”, havde det nok allerede været gjort!
5
Wingren bemærker om dette forhold: ”Gud har skabt ”alt kød”, det guddommelige ord ”blev kød” i Kristus (Joh. 1,14) og i
frelsen skænker Gud ”kødets opstandelse”. Det sidste, som ord til andet gengiver Apostolicums tekst i den tredje artikel, er
for os i Sverige så frastødende, at vi har ændret det til ”de dødes opstandelse”. Kirkefolket i Danmark kan fortsat tåle formuleringen ”kødets opstandelse”, hvilket er en af de mange vedblivende virkninger fra Grundtvig.” Wingren (2004) p. 24.
6
”Selv Luther brød sig ikke om udtrykket ”kødets opstandelse”. Det ledte tanken hen på slagterboderne, sagde han.[…] B.S.
Ingemann, der heller ikke brød sig om udtrykket ”Kødets opstandelse”, taler karikerende om ”ligenes opstandelse”, hivlket
indbragte ham en reprimande fra Grundtvig.” Arendt, 1996, p. 413.
7
Som medlem af Den Danske Folkekirke, vil jeg alene forholde mig til dåben og nadveren, velvidende at andre konfessioner
regner med flere sakramenter.
8
Irenæus af Lyon ca. 130-200.
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Om terminologi og definitioner er der derfor kun at sige; at jeg, ved henvisninger til biblen,
har anvendt gængse forkortelser, der bør kunne slås op i en hver bibel.
Øvrige forkortelser, følger dansk retskrivning.
Jeg har i videst mulige omfang forsøgt i noteapparatet at give en kort dansk oversættelse eller
forklaring, der hvor jeg har anvendt særlige teologiske fagudtryk.
Andre steder har jeg i parentes efter ordet indsat det danske ord.
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Bekendelsesdannelsen
og den tidlige dogmatisering af kristendommen
Kristen trosbekendelse i sin korteste form er; Jesus Kristus. Troen på Jesus som Kristus, Guds
udvalgte, den salvede, vores frelser.
Hos Paulus finder vi i 1. Kor. 12,3 ”Jesus er Herre!” her er tale om en, i sin sproglige form,
enkelt enleddet bekendelse. Ligeledes i 1. Kor. 8,6 finder vi en enkelt bekendelse, denne gang
toleddet:
”Men for os er der kun én Gud, Faderen;
fra ham er alle ting, og vi til ham.
Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus;
ved ham er alle ting, og vi ved ham.”

En egentlig treleddet bekendelse kan vi finde i missionsbefalingen hos Matt. 28,19:
”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn,[…]”

Evangeliet om Kristus har i de første mange årtier været båret frem af den mundtlige tradition,
men med parusiens 9 udeblivelse og troens udbredelse er der efterhånden opstået et behov for
at have skriftlige kilder. Således har hele eller passager af Pauli breve med stor sandsynlighed
også været oplæst i menigheder, til hvem de egentlig ikke var stilet. 10
Også med hensyn til de bekendelser, der blev brugt ved dåben, er der opstået et behov for
skriftlighed, for blandt andet at sikre sig mod vranglære 11, hvorved vi har den begyndende
dogmatisering af kristendommen.
Om opstandelse var der i det 2. århundrede to synspunkter i spil. Det ene, som troede kødets
opstandelse, blev forsvaret af Irenæus. Det andet, som nok troede en opstandelse, som bare
ikke var kødets opstandelse, blev forsvaret af Origines 12.
Det var Irenæus’ synspunkt som endte med at blive dogmatiseret – Origines blev posthumt
fordømt som kætter i år 553.

Trosbekendelserne
Som antydet i overskriftens flertalsendelse har vi ikke kun én men flere trosbekendelser. Omend også ovenstående fra Paulus og Matthæus er bekendelser af troen, vil vi i den daglige tale
om trosbekendelserne oftest mene den apostolske trosbekendelse, den nikænokonstantino-

9

Parusi (latin) tilstedeværelse; her anvendt om forventningen om Kristi snarlige genkomst.
Jf. Børge Didriksen i Biblen i Kulturhistorisk lys, Bind 8, p. 270 ”Som en bemærkning i brevet til menigheden i Kolossæ
(kap. 4) viser, var det skik at udveksle breve mellem nabomenigheder til oplæsning i forsamlingen: ”Og når dette brev er læst
op hos jer, så sørg for, at det tillige bliver læst op i laodikensernes menighed, og at I også får brevet fra Laodikea at læse.”
11
Eksempelvis er den athanasianske trosbekendelse skrevet mod Arianernes lære, som det også fremgår af bilag 1, hvor
bekendelsen er optrykt i sin fulde ordlyd.
12
Origines af Alexandria ca. 185-253.
10
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politanske trosbekendelse 13 og den athanasianske trosbekendelse, der alle er en del af bekendelsesskrifterne i den danske folkekirke. 14
Den apostolske trosbekendelse stammer trods sit navn ikke som nogle, blandt andet Grundtvig, har ment direkte fra apostlene, men kan i sin skriftlige form førers tilbage til omtrent år
200 i form af den gammel-romerske bekendelse, ”Symbolum Romanum” 15, der er blevet
brugt ved katekumenundervisning 16 i den unge kristne kirke.
Hvad står der så i henholdsvis, den apostolske, den nikænske og den athanasianske trosbekendelse om lige netop kødets opstandelse?
Da udgangspunktet er den apostolske trosbekendelse, er det naturligvis herfra udtrykket ”kødets opstandelse” er hentet. Tager man hele afslutningen på bekendelse med, lyder denne
”syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.” 17
Om udtrykket ”kødets opstandelse” skriver Prenter:
”Dåbspagten bruger et endnu kraftigere udtryk ”kødets opstandelse”. Det der hermed siges, er, at det er hele mennesket, sådan som Gud skabte det, der i Kristi fodspor gennem døden skal gå ind i den evige verden, og ikke blot en del
af mennesket, den ”højeste” eller ”ædleste” del, ”sjælen”, ”det religiøse menneske” eller hvordan man nu vil udtrykke
det. Det er dette, der ligger i udtrykket ”kødets opstandelse”. For ”kød” betyder i denne sammenhæng det hele menneske, som Gud har skabt det.” 18

Nikænum, som er den trosbekendelse, som flest kirkeretninger er enige om at bruge som enten dåbsbekendelse, trosbekendelse eller gudstjenestebekendelse, bruger ikke terminologien
”kødets opstandelse”, men lyder:
”Jeg (vi) bekender én dåb til syndernes forladelse
og forventer de dødes opstandelse
og den kommende verdens liv.”

I den athanasianske trosbekendelse lyder det tilsvarende led:
”Ved hans komme skal alle mennesker opstå med deres legemer, og de skal aflægge regnskab for deres gerninger, og
de, som har gjort godt, skal gå ind i det evige liv, men de, som har gjort ondt, til den evige ild.”

Igen er der tale om en ændret terminologi. Ligesom det evige liv er her blevet udvidet med
muligheden for evig fortabelse. 19

13

Hefter omtalt som Nikænum eller den nikænske trosbekendelse.
Ikke alle 3 trosbekendelser bruges af samtlige de store konfessioner. Nikænum er den trosbekendelse, som bruges af de
fleste kirkesamfund. Den athanasianske trosbekendelse derimod bruges alene af vestkirken, det vil her sige den romerskkatolske kirke og de lutherske kirker, samt den anglikanske kirke.
15
På Bilag 2 er optrykt 2 lettere forskellige udgaver af symbolet på latin. Symbolet har oprindelige været affattet på græsk,
men dertil rækker mine sprogevner desværre ikke. Desuden er symbolet meget hurtigt blevet oversat til latin i modsætning til
Nikæum, der i en lang årrække kun var på græsk.
16
Katekumen (græsk) dåbskandidat.
17
I Ritualbogen fra 1953, hed det ”et evigt liv”, altså uden den bestemte form, jf. Oldenburg, der fremhæver at den ubestemte
form i højere grad end den bestemte er med til at angive at vi i grundet ikke ved, hvorom det er, vi taler.
18
Prenter (1964), p. 230.
19
Fortabelse i kristen sammenhæng kan groft sagt sammenfattes i tre hovedkategorier; i læren om apokatastasis (genoprettelse – alle vil blive frelste), i prædestinationslæren (forudbestemthed – enten til fortabelse eller til frelse), og i læren om annihilation (tilintetgørelse – de fortabte tilintetgøres som straf). Yderligere hertil ligger imidlertid for langt væk fra opgavens
emne, til at det vil blive taget op her.
14
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Fælles for alle tre bekendelser er altså, at de er enige om en opstandelse, og et liv derefter.
I denne sammenhæng har jeg hæftet mig ved, at begge de udgaver af Symbolum Romanum,
som jeg har fundet, og som er optrykt på bilag 2 slutter med ordene ”carnis resurectionem”
(kødets opstandelse). Der er ikke yderligere specificeret om en evighed eller en kommende
verden. Det er muligt, såfremt der sigtes mod noget fremtidigt/ noget hinsides, at dette ligger
implicit i ”resurectionem” (opstandelse) og man derfor ikke har haft et behov for yderligere at
specificere det.
En anden mulighed kunne være at man i bekendelsen har tænkt opstandelse (og del i det evige
liv), som det liv, der leves som kristen – som livet efter dåben. Denne tanke hænger godt
sammen med opfattelsen af at syndernes forladelse blev givet i dåben. I den nikænske trosbekendelse fremhæves dette forhold med formuleringen ”én dåb til syndernes forladelse”.
I den danske folkekirke tales der ved såvel dåb som grav, eksempelvis om genfødslen til et
levende håb, således kan såvel dåben, som døden ses som indgange til livet. I afsnittet nedenfor om Irenæus’ teologi vil jeg komme yderligere ind på denne meget præsentiske soteriologi.
Den væsentlige forskel, der er på de to romerske symboler, som jeg kan få øje på, er brugen af
det demonstrative (påpegende) pronomen (stedord) ”hujus” (dette) 20. Her er tale om en meget
klar og tydelig understregning af det menneskelige, dette bekendende menneskes kød – her er
tale om håbet for mennesket, håbet udtrykt af den bekendende.
Forskellen på terminologien i de tre bekendelser er altså anvendelsen af henholdsvis ’kødets’,
’de dødes’ og ’med deres legemer’. Hertil er at sige, at hvad enten vi taler om kødets, de dødes eller legemets opstandelse, taler alle bekendelserne om det hele menneske. Mennesket
med kroppen, sjælen og ånden. Det menneske Gud skabte af jorden, ikke kun en særlig fin
eller særlig værdig del heraf.

Gnostisk dualisme og anden vranglære
I takt med udbredelsen af kristendommen kommer den jødiske/kristne opfattelse af sammenhængen mellem krop, sjæl og ånd under pres, især i mødet med den hellenistiske tænkning.
”Overordnet set var kroppen for grækerne en materiel, forgængelig og foranderlig størrelse,
mens ånden var ikke-materiel, evig og uforanderlig.” 21 I samme græske tænkning tillagdes
gnosis 22 en uvurderlig betydning. Foreningen med Gud kan alene menneskets ånd opnå, og
først når denne har frigjort sig fra det materielle, fra kroppen. Denne forening opnås gennem
meddelelsen af særlige kundskaber (gnosis), som det ikke var enhver beskåret at få indsigt i.
Således var for græsk tankegang også sammenblandingen af Gud og menneske, sådan som
kristendommen prædikede Jesus Kristus, derfor et modsætningsforhold. På én gang ’sand
Gud og sandt Menneske’ lod sig ikke gøre i hellenismen. Gud og menneske hørte til hvert
”sit”, til hver sin æon (verden).
20

På latin er grundformen ”hic”. Med formen ”hujus” er her ikke alene er der tale om et demonstrativt pronomen, det er
yderligere bøjet i en genitiv-form til forstærkelse af genitiven, på dansk vil dette svare til ”dette hers”.
21
Nøjgaard (2005), p. 69.
22
Gnosis (græsk) viden, erkendelse; her anvendt om den dybere erkendelse af de religiøse sandheder.

11

Denne tænkning ledte til to forskellige monofystistiske 23 vranglærere; enten den, at Kristus
kun havde den menneskelige natur – den retning vi i dag nok kender mest er Arianismen 24 –
og/eller den, at Kristus kun havde den guddommelige natur – her taler vi om doketismen; tanken om at Kristus blot havde et ’skinlegeme’ her på jorden. Mod den første af disse vranglærere er den athanasisanske trosbekendelse skrevet. Udbredelsen af doketismen – og den tilhørende fornægtelse af Kristi menneskelige/kødelige natur – var tæt forbundet med den stadig
tiltagende tendens til askese, som vandt frem i det 2. århundrede. 25 Vi kan op gennem kristendommens historie finde flere spor af samme ”anti-kødelige” holdning.
Irenæus, hvem jeg vender tilbage til senere i opgaven, har i fem bøger skrevet mod gnostikernes lære. 26
Når alle tre bekendelser således lægger vægt på det hele menneskes opstandelse med både
krop, sjæl og ånd, skal dette altså ses i lyset af de gnostiske omgivelser.

Skabelsestro og opstandelsestro
For at opstandelsestro og i denne sammenhæng, bekendelsen af troen på kødets opstandelse,
skal give nogen rigtig mening, må vi have skabelsestroen med, således, og kun således, kan vi
få mennesket placeret i Guds frelseshistorie. Opstandelsestroen hænger tæt sammen med skabelsestroen. 27 Generelt gælder det, efter min overbevisning, at der enhver tale om Gud må
indeholde skabelsestroen, som sin forudsætning.
Imago et similitudo Dei - i Guds billede og med hans lighed, sådan omtales skabelsen af menesket ofte ud fra 1. Mos 1,26-27. ”Gud sagde: Lad os skabe mennesker i vort billede, så de
ligner os!” og i 1. Mos 2,7 ”Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde 28 i
hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.”
Som den eneste skabning er mennesket således skabt i Guds billede og med hans lighed. Dette
må ikke på nogen måde forstås, som at mennesket er Gud lig, men skal ses som et udtryk for
Guds uendelige kærlighed til mennesket – til os.
I den apostolske trosbekendelse har ét enkelt skriftsted fra det gamle testamente 29 fået plads,
nemlig 1. Mos 1,1 ”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden”, der kommer til at udgøre
hele bekendelsens 1. artikel; ”Vi tror på Gud Fader, himlens og jordens skaber”.
Bekendelsens 2. artikel omhandler Sønnen. Guds indgriben i menneskets historie, Gud, der
gennem sin søn åbenbarede sig.
23

Monofystisme (af græsk mone physis) den lærer at Kristus kun havde én natur.
Arius (256-336) fra Alexandria og hans tilhængere holdt fast i at Sønnen var skabt af Faderen og derfor af en anden substans. Denne lære fordømtes på koncilet i Nikæa 325. Arius’ mest fremtrædende modstander var Athanasius.
25
Jf. Grant (2) (1948), p. 190.
26
Jf. AC Jakobsens indledning til Irenæus (1999), p. 10 har disse sandsynligvis oprindeligt ”[…]haft titlen Opsporing og
gendrivelse af den falske kundskab (gnosis). Nu kaldes skriftet almindeligvis ved dets latinske navn Adversus Haereses (Adv.
haer.), som blot betyder mod kætterne.”
27
Se eksempelvis også Rom 4.
28
Denne livsånde må ikke forveksles med Helligånden.
29
Bemærkelsesværdigt lidt, når vi tager i betragtning at det gamle testamente udgør 3/4 af den kristne bibel.
24
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Slutteligt bekendes i 3. artikel troen på Helligånden. Guds stadige virken i verden gennem sin
Ånd til verden ende.
Den apostolske trosbekendelse er bygget op over skabelse, åbenbaring og fuldendelse. 30
Hvis vi skal placere trosartiklerne på en tidslinje, ligger såvel skabelsen og åbenbaringen forud for vores tid. Jesus Kristus er Guds aktive indgriben i historien, på et historisk bestemt
tidspunkt, på et historisk bestemt sted, og herfra folder vores menneskelige tid sig ud. Strækkende sig bagud til skabelsen og fremad mod fuldendelsen. Afgrøder følger som altid demtertiden, 31 men i menneskets historie har Gud lavet et nedslagspunkt, ud fra hvilket alt skal ses.
”Dette [trosbekendelsens 3. artikel] er nu den artikel, som stadig må være i kraft og fortsætte sit værk. For skabelsen
har vi bag os, og forløsningen er også gennemført, men Helligånden gør sin gerning uden ophør indtil den yderste
dag.” 32

Tidsmæssigt befinder vi – mennesket – os derfor hele tiden på vejen mod fuldendelsen. På
vejen mod fuldendelsen placerer os i foreløbigheden, inden for udtrykket ”allerede – endnu
ikke”.

”Kødet” i det nye testamente
”Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os […]” Johs 1, 14

Med Jesus Kristus blev Gud menneske som os, han tog vort kød på sig. I evangelierne kan vi
finde ”kødet” rigtig mange steder. Ikke altid i form af ordet ’kød’, men som et udtryk for det
kropslige. Særligt hos den fjerde evangelist Johannes finder vi det brugt. 33
Hvert eneste helbredelsesunder, vi hører om i evangelierne, handler i grunden også om kødet,
om kroppen.
Længere udredninger om kødets opstandelse finder vi hos Paulus i Romerbrevet og i 1. brev
til Korintherne, ganske særligt i kapitel 15. Jeg har hos Paulus hæftet mig ved, at han uanset
terminologien altid forkynder Kristus, som den korsfæstede og opstandne Herre. Altså både
som menneske og som gud.
Vi kender ikke den eksakte anledning til at Paulus i 1. Kor 15 skriver så udførligt om de dødes opstandelse. Muligvis er medlemmer af menigheden er gået bort, så dette har sat gang i
spekulationer – måske endda tvivl – om opstandelsen hos de levende medlemmer af menigheden.

30
Jf. Karl Barth skal denne opbygning af trosbekendelsen ikke forstås genetisk. "Ordningen af de tre Artikler i Symbolet maa
ikke forstaas genetisk, d. v. s. den beskriver ikke Troens Erkendelsesvej. Hvis det havde været Hensigten, saa maatte den
anden artikel uden Tvivl være den første." p. 43.
31
Demetertiden – efter Demeter, den græske gudinde for agerbrug, afspejlet i en årlig cyklus for afgrøderne.
32
Luther WA 30 I, p. 191 (dansk oversættelse Leif Grane).
33
Johannesevangeliet er det sidst forfattede af de fire evangelier, og forfatteren har nok allerede ved affattelsen været bekendt
med den gnostiske tankegang.
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Kun én er opstanden
”For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I
stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til
Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der
er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også dødes opstandelse komme ved et menneske. For ligesom alle
dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus.”
1. Kor. 15, 16-22

Så klart og tydeligt taler Paulus om dødes opstandelse, eller rettere om Kristi opstandelse, og
vort håb om opstandelse.
Grundtvig siger det samme i den, efter min mening, fantastisk smukke salme ”Påskeblomst!
hvad vil du her?” 34 Vers 3, 4 og 6 lyder:
Vers 3

Vers 4

Vers 6

”Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokse underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.

Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde;
han, som svor os bod for vånde.”

Om Kristi opstandelse finder vi i de synoptiske evangelier forholdsvis enslydende beretninger
og i Johannesevangeliet en lidt længere beretning. Budskabet er dog det samme, den korsfæstede er opstanden.
”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.”
Johs 20,11-16 35

Hverken Paulus, Grundtvig eller evangelisterne forsøger at bevise opstandelsen, det er ikke
dét, der er deres hensigt. Påskemorgen er allerede virkeligheden. Kristus er virkelig opstanden.
Er Kristus nemlig ikke opstanden, da er vores tro tom, vor prædiken tant.
Såvel Paulus som Grundtvig kommer ind på opstandelsens betydning for vores tro. Er Kristus
ikke opstået fra de døde, hvad er det da, vi tror på – intet – intet af betydning, og vi er de
”ynkværdigste af alle mennesker”. 36

34

Den Danske Salmebog (2002) nr. 236.
Se ligeledes Matt 28,5-6, Mark 16,5-6 og Luk 24, 4-6.
36
1. Kor 15,19.
35
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Opstandelsen, som er kristendommens største ”triumf”, er ligeledes dens største anstødssten.
Dengang som nu. En anstødssten, som vi ikke kan komme udenom med vores forstand, vores
fornuft, vores naturvidenskabelige verdensopfattelse. En anstødssten, hvor troen må stå alene,
hvor troen alene kender sandheden.

Opstandelsens virkelighed – Virkelig opstanden
Rudolf Bultmann 37 forsøgte i 1940’erne med sin afmytologisering at give kristendommen et
mere nutidigt udtryk. Ifølge Prenter kom han i imidlertid problemer, da han forsøgte at afmytologisere opstandelsen. I artiklen Virkelig opstanden fra 1967 blotlægger Prenter Bultmanns
problem med lige præcis opstandelsestroen. Bultmann, ganske i afmytologiserings ånd, skriver: ”Som Kristi opstandelse er påskebegivenheden ikke nogen historisk begivenhed. Som
historisk begivenhed er kun de første disciples påsketro fattelig”. 38
Dette, hævder Prenter, er ”et aldeles bagvendt forhold mellem tro og forkyndelse. At tro er at
fæste lid til noget, der siges en af anden. Opstandelsestro er at fæste lid til opstandelsesforkyndelsen. Derfor må opstandelsesforkyndelsen gå forud for opstandelsestroen.” 39 Han fortsætter med en henvisning til Rom 10,17: ” Troen kommer af det, som høres.” I samme artikel
når han frem til at:
”Kun hvis Jesu opstandelse som historisk begivenhed er mulig – om end ikke som historisk faktum uimodsigelig –
kan troen på den Opstandne være ægte tro, d.v.s. tillid til et budskab fra Gud.” 40

Hvad enten man hælder mest til Bultmanns eksistentielle fortolkning eller til Prenters mere
direkte udlægning af opstandelsen, så er det helt centrale at;
Om Kristus ikke i en eller anden forstand var opstanden, så kunne vi ikke søndag efter søndag
være sammen med ham i menighedens gudstjeneste.
Netop Kristi tilstedeværelse ved menighedernes gudstjeneste og i sakramenterne er begyndelsen på kødets opstandelse.
”For det har aldrig været og bliver ikke enkeltsjæle, der mystisk forenes med Gud engang. Med det er den korsfæstede opstandnes menighed, som samles med ham. I sin verden. Troen på kødets opstandelse bliver derfor endelige samtidig et håb om hele verdens genfødsel.” 41

37
Rudolf Bultmann (1884-1976), tysk teolog. Værket Neues Testament und Mythologie (1941)blev indledningen til afmytologiseringen.
38
Prenter (1967), p. 8.
39
Prenter (1967), p. 13.
40
Prenter (1967), p. 17.
41
Thomsen (2002) p. 164.
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”Kødets opstandelse” i sakramenterne
I vores, her den Danske Folkekirkes, sakramenter spiller tanken om kødet og kødets opstandelse også en væsentlig rolle. Mest oplagt naturligvis i nadveren, hvor vi opfordres til ’at spise og drikke’ 42 Kristi legeme (hans kød) og blod.
Men også i dåben spiller kødet en rolle.

Dåben
Tale om dåb, død i samme sætning kan umiddelbart synes selvmodsigende. Vi finder imidlertid denne tanke hos Paulus i Rom. 6,3.
”Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død?”

Heldigvis fortsætter Paulus i vers 4-9:
”Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de
døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans skal
vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen
med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden.
Men er vi døde med Kristus, tor vi, at vi også skal leve med ham.”

Dette er måske ikke umiddelbart, det første, man kommer til at tænke på, når man i den danske folkekirke ser et lille barn blive båret til dåben i lang kjole, og med ganske lidt vand døbes
i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, alt i mens ’onkler’ og ’tanter’ knipser løs med
kameraet for ikke at glemme øjeblikket – i stedet for at opleve det, være til stede i det.
I den ortodokse kirke praktiseres dåben fortsat som en fuld neddykning under vand. Denne
dåbspraksis har hele den kristne kirke formentligt på et tidspunkt praktiseret. De tidligste
kristne dåbshandlinger har sikkert fundet sted i floder, søer og lign., som der i Mark 1,9 står
skrevet: ”I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i
Jordan.” Her i Danmark kan vi fortsat i nogle af vore ældste kirker finde døbefonde, der bære
vidnesbyrd om at de har været tilstrækkelig dybe til, at man har kunnet sænke
dåbs(spæd)barnet helt ned under vandet. 43 Sammenhængen med Kristi død og opstandelse får
i denne praksis et handlingsudtryk, der meget tydeligt illustrerer døden og opstandelsen. Heldigvis afhænger det naturligvis ikke af dåbspraksissen, om vi får del i Kristi opstandelse.
Så når vi kristne med dåben er døbte til Kristi død, kan vi også med rette hævde, at vi med
ham er opstandne – allerede er opstandne til evigt liv. Det evige liv er således allerede og dog
endnu ikke, idet vi stadig er underkastet den biologiske grænse for menneskelivet.
Såvel ved døbefonten som ved graven hører vi i den danske folkekirke om det levende håb.
Lovprisningen ved dåben lyder:

42

I ældre ritualer har opfordringen lydt ”Tag dette og æd det! – Drik alle deraf!”
Nogle af disse er imidlertid blevet fyldt op med cement, for at udgøre den platform, hvorpå det nuværende dåbsfad kan stå.
Således for eksempel i Køng Kirke på Vestfyn, hvor jeg selv i 1997 har fået vores yngste barn døbt.

43
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”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.” 44

Disse er ligeledes ordene ved graven efter at kisten er sænket i jorden.
Vi genfødes således i såvel dåben, som i døden. Med andre ord skænkes vi altså i såvel dåben,
som i døden vores opstandelse, vores evige liv, i dåben det ene allerede og det andet endnu
ikke, før end vi når til døden, vores sidste menneskelige åndedræt.
I den tidligste kristendom hang syndernes forladelse i langt højere grad sammen med dåben,
og havde således på samme måde som dåben karakter af at være en engangshændelse. 45 Dette forhold ses tydeligt i den nikænske trosbekendelse, hvor det hedder, ”Jeg (vi) bekender én
dåb til syndernes forladelse […]” Dette betød imidlertid også, at dåben ofte blev udsat til sent
i livet, for at minimere risikoen for at falde for synden, inden døden indtraf.
I dag er syndernes forladelse i højere grad knyttet til et andet af vores sakramenter, nemlig
nadveren.

Nadveren
I den danske folkekirke vil præsten i forbindelse med nadveren læse indstiftelsesordene:
Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde:
”Tag dette og spis det; det er mit legeme, som gives for jer. […]”
Ligeså tog han kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde: ”Drik alle heraf; denne kalk er den nye
pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. […]” 46

I Johs 6,53-58 finder vi oprindelsen til indstiftelsesorden i denne ordlyd:
Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis ikke I spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod,
har I ikke liv i jer. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste
dag. For mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og
jeg i ham. Ligesom den levende Fader har udsendt mig, og jeg lever i kraft af Faderen, sådan skal også den, der spiser
mig, leve i kraft af mig. Det brød, som er kommet ned fra himlen, er ikke sådan som det, fædrene spiste; de døde,
men den, der spiser dette brød, skal leve til evig tid.«

I nadveren og i ordene fra Johannesevangeliet får vi igen del i Kristi opstandelse.
Hvor vi i dåben har lagt Adam, det syndige menneske, af os for i stedet at være en del af Kristus, tilsiges vi (igen) i nadveren vores synders forladelse, og vi styrkes i vores fællesskab
med Jesu Kristi menighed, både på jorden og i himlen. Dette fællesskab får i hovedparten af
danske kirker et fysisk udtryk i alterrundingen med knæfaldet, der nemt kan forestilles at fortsætte ”ind i himlene”.
”[…] vore døde er vi sammen med i levende live i nadverens måltidsfællesskab.” 47

Praksissen med håndspålæggelse og tilsigelsen af syndernes forladelse forud for uddelingen
af brød og vin finder, mig bekendt, ikke længere sted i ret mange folkekirker.

44

Ritualbogen, som denne forefindes bagest i Den Danske Salmebog (2002).
Pannenberg (1972), p 163 ff.
46
Ritualbogen, som denne forefindes bagest i Den Danske Salmebog (2002), mine fremhævelser.
47
Thomsen (2002), p. 164.
45
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Kødets opstandelse med udgangspunkt i Irenæus’ teologi
Som nævnt ovenfor i afsnittet Bekendelsesdannelsen og den tidlige dogmatisering af kristendommen (side 9) var det Irenæus’ syn på kødets opstandelse, som blev til kirkens dogmatik.
Men ikke kun derfor har Irenæus sat sig tydelige spor i Den Danske Folkekirke, Grundtvigs
interesse for Irenæus’ teologi, har også i høj grad bidraget hertil. Irenæus var medvirkende til
kanoniseringen af biblen. Medvirkende til at også jødernes hellige skrift blev en del af de
kristnes hellige skrift – i form af vores gamle testamente.
Hos Irenæus fandt Grundtvig inspiration til tanker han allerede havde været i gang med at
gøre sig. 48 Her under blandt andet tankegangen bag ”Menneske først – Kristen så”.
Irenæus’ 5 bog mod kætterne indeholder et omfattende afsnit til forsvar for tanken om kødets
opstandelse. Om mennesket skriver Irenæus:
”Det er hele mennesket og ikke kun en del af det, som blive til i Guds lighed ved Faderens hænder, det vil sige ved
Sønnen og Ånden. Sjæl og Ånd kan være en del af mennesket, men aldrig hele mennesket. Et fuldkommet menneske
er en blanding og forening af sjælen, som modtager Faderens Ånd og som er sammenblandet med det kød, som er
formet i Guds billede.”
Irenæus, Adv.hear. 5, 6, 2.

Særligt en sætning hos Paulus syntes af have fanget gnostikernes interesse, nemlig 1. Kor
15,50"[…] Kød og blod kan ikke arve Guds rige […]”. Hos gnostikerne står denne sætning
som et bevis for at der ikke er noget ”kødets opstandelse”. Taget ud af dens rette sammenhæng efterlader denne sætning da heller ikke meget håb for mennesket.
Irenæus gendriver imidlertid gnostikernes påstand ved at inddrage den fulde sammenhæng i
hvilket Paulus har skrevet ovenstående. Det er nemlig ikke kødet i dets substans, hvorom Paulus taler, men derimod de kødelige gerninger.

Adam-Kristus typologien
Hos Paulus finder vi eksempler på sammenstillingen mellem det første menneske Adam og
det andet menneske Kristus.
”Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske,
er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende
med Kristus.”
1. Kor 15, 20-22 49

Irenæus gør i sin teologi brug af denne Adam-Kristus typologi, ofte med henvisninger til Pauli skriftsteder.
”Ligesom vi har arvet døden ved den forrige fødsel, skal vi nu arve livet ved denne fødsel.”
Irenæus, Adv.hear. 5, 1, 3.
”Herren åbenbarede både Faderen og sig selv ved det, som blev sagt, men også ved sin lidelse. Han tilintetgjorde
nemlig den ulydighed, som skete i begyndelsen ved træet, i det ”han blev lydig til døden, ja døden på et kors” (Fil

48
49

Jf. AC Jakobsens indledning til Irenæus (1999), p. 72 ff.
Saml. Rom 5,18-19.
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2,8) og helbredte den ulydighed, der skete ved træet, med den lydighed, som skete ved træet.”
Irenæus, Adv.hear. 5, 16, 3.

Også hos Grundtvig finder vi denne typologi fx i salmen ”Tag det sorte kors fra graven” 50,
hvor vi i vers 4 synger:
”Brister alle helgengrave!
Herrens røst i dæmring sval
lyder i de dødes have,
skaber lys i skyggedal.
Herren kalder, men ej nu:
”Synder! Adam! hvor er du?”
Sødt det toner, engle tie:
”Her er frelseren, Marie!”

Som vi ovenfor i afsnittet om Opstandelsestro og skabelssestro (på side 13) har placeret mennesket i forløbigheden i et ”allerede – endnu ikke” kan vi med Adam-Kristus typologien gøre
det samme. Vi fødes alle som ”Adam”, døbes til at tilhøre Kristus, og til at leve i hans rige
som allerede er brudt frem på jorden, men endnu ikke til fulde. Med Luthers ord er vi på engang syndere og retfærdiggjorte – simul justus et peccator.

Rekapitulation
Igennem hele Irenæus’ teologi finder vi, jf. Adam-Kristus typologien, tanken om rekapitulation. 51 At Kristus er ”den nye Adam”, det nye menneske, der ikke falder, hvor det gamle menneske faldt, og som den første Adams fald førte til alle menneskers fald, således fører den
anden Adams (Kristi) sejr til, at alle som tror på ham også skal sejre.
Således også med opstandelsen, som Kristi er opstået fra de døde, skal også vi som tror på
ham opstå. Denne opstandelse gives os allerede nu i vores dåb, i vores genfødsel og igen i
døden.
Hos Irenæus består frelsen i at blive menneske, men vel at mærke at blive menneske, sådan
som mennesket fra skabelsen var bestemt til at skulle være.
Hos Thomsen (2002) synes samme tankegang at gøre sig gældende.
”Opstandelsens herliggørelse af menneskelivet blev derfor heller aldrig en ophøjelse til en overnaturlig, overmenneskelig eller ulegmelig tilværelsesform, men just menneskelivets fulde genrejsning.” 52

50

Den Danske Salmebog (2002) nr. 241.
Rekapitulation (latin) recapitulatio: gentagelse eller sammenfatning af det, der blev sagt i hovedpunkter. Her brugt om
læren om, at Kristus som ”den anden Adam” har overvundet døden, og modtaget evigt liv, og skænket frelsen ved i ”den
anden Adam” at have lagt grund for en ny menneskelighed.
Den fulde tanke om recapitulatio hos Irenæus er langt mere kompleks, end ovenstående giver udtryk for.
52
Thomsen (2002), p. 164.
51
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”Kødets opstandelse” – det kristne menneskes nutid
Det har allerede i indledningen og i afsnittet om Trosbekendelserne været nævnt, at vi ikke
kan tænke kødets opstandelse, uden at medtænke syndernes forladelse, hvis vi altså ønsker at
bibeholde håbet.
I den apostolske trosbekendelse er ”kødets opstandelse” placeret på linje med ”den hellige,
almindelig kirke” og ”de helliges samfund”. 53 Jf. Pannenberger har der med de helliges samfund oprindeligt været tænkt på henholdsvis ”fællesskabet med de hellige martyrer, som allerede nu i Himlen har del i den guddommelige frelse” og ”meddelagtighed i de ”hellige ting”,
nemlig sakramenterne, som knytter de kristne til den evige frelse.” 54
Kødets opstandelse er altså lige så meget vores virkelighed her og nu, som kirken er det, og
som de helliges samfund er det. Vi har allerede del i kødets opstandelse ved nadverbordet.
Jf. Irenæus rekapitulationstanke har vi ligeledes nu – i kødet – del i det liv, der også er Guds:
”Og eftersom den naturlige tilstand, som mennesket takket være Kristi sejr føres tilbage til, er en tilstand med frisk
vækst mod en fremtid, som endnu ingen har set, er de dødes opstandelse og det evige liv noget, som allerede er vundet gennem sejren.” 55

Når vi bekender troen på kødets opstandelse, bekender vi samtidig en tro på det dennesidige
liv, dette vort menneskelige, kropslige, kødelige liv, som det liv, vi har fået skænket af Gud.
”Troen paa Helligaanden, paa Kirken, paa Syndstilgivelsen indeslutter i sig Troen ikke blot paa Gud, men ogsaa paa
Mennesket, forsaavidt som vi i og med det alt sammen tror paa Kødets Opstandelse og et evigt Liv. Forsaavidt som vi
ved Mennesket forstaar det Spejlbillede af dets fremtidige Eksistens, som er holdt frem for os: ikke det Menneske,
som vi er, men det Menneske, som vi ifølge den os givne Forjættelse og det os skænkede Haab skal blive. Dette
Menneske hører sammen med Gud (konkret: med Jesus Kristus!) i Trosbekendelsen” 56

Foreløbigheden ”Allerede – endnu ikke”
I afsnittet Skabelsestro og opstandelsestro ovenfor har jeg kort berørt Gudsrigets ”allerede –
endnu ikke”. Det foreløbige. Det er her vi er nu.
Da som bekendt skabelsen og åbenbaringen ligger bag os, er det Åndens virke vi møder i foreløbigheden.
”Da imidlertid helliggørelsen er begyndt og dagligt vokser, venter vi, at vort kød skal blive dræbt og begravet med al
dets urenhed, men derefter herligt komme til syne og opstå i hel og fuld hellighed til et nyt, evigt liv. For nu er vi kun
halvt rene og halvt hellige, så at Helligånden stadig må arbejde med os gennem ordet og dagligt tildele os syndsforladelse, indtil det liv næs, hvor der ikke mere findes tilgivelse, hvor mennesker er helt og holdent rene og hellige, fulde
af godhed og retfærdighed og befriet fra synd, død og al ulykke i et nyt, udødeligt og forklaret legeme. Alt dette skal
være Helligåndens embede og gerning. Han begynder helliggørelsen på jorden og øger den dagligt ved de to ting: den
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Vi har på nudansk visse sproglige problemer, når vi taler om kirken og de hellige. Vi har kirken, som Kristi menighed
(ecclesiam) og kirken, som den bygning, i hvilken vi holder gudstjeneste. Den sidste betydning er den folkelige mest udbredte, men ikke den der menes her. Ligeledes gør sig for udtrykket de hellige gældende, at den udbredte opfattelse heraf er det
”nedsættende udtryk om folk, der var med i vækkelserne […] og hvor omgivelserne altså har ment, at disse personer følte sig
bedre end så mange andre.” Oldenburg (2010), p. 127. Heller ikke dette er det, der menes her.
54
Pannenberg (1991), p. 154.
55
Wingren (2004), p. 62.
56
Barth (1936) p. 147.
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kristne kirke og syndernes forladelse. Men når vi dør, vil han på et øjeblik fuldføre sin gerning og evigt bevare os deri
ved de to sidste stykker.” 57

Arendt (1996) taler om ”en god foreløbighed og en dårlig foreløbighed.” 58 Da det kristne
menneske i dåben er genfødt til det levende håb, kan den kristne foreløbighed aldrig blive en
dårlig foreløbighed. Til at illustrere foreløbigheden bruger Arendt porten ved Brødremenighedens kirkegård Gudsageren 59 som billede. Vor tid på denne side er porten er så at sige ”såtid”, og vi når på denne side af porten aldrig til høsten, vi befinder os hele tiden i foreløbigheden, men i den gode foreløbighed. Vi befindes os der hvor det er allerede, men endnu ikke.
”Det er når man vil foregribe høsten, at livet bliver forkrampet. Det er der evindelige forsøg på at komme i himlen før
tiden, der er det ørkesløse” 60
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Luther WA 30 I, p. 191 (Dansk oversættelse Leif Grane).
Arendt (1996), p. 406.
59
På bilag 3 er fotos af porten fra begge sider. Ordene er baseret på 1. Kor 15,42.
60
Arendt (1996), p. 405.
58
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Konklusion ”Det levende håb”
Udgangspunket for denne opgave var at undersøge, hvordan vi skal forstå udtrykket kødets
opstandelse.
Vi må erkende, at vi aldrig vil kunne komme til en konkret videnskabelig entydig forståelse af
udtrykket, det ligger i teologiens natur. Vores eneste mulighed for at nå frem til en forståelse
af udtrykket er at se på den forkyndelse, der har fundet sted, og på de fortolkninger af denne
forkyndelse, som ligger forud for os.
Den diskussion med den hellenistiske tænkning, som den kristne kirke i de første århundreder
førte om synet på krop, sjæl og ånd har uden tvivl været stærkt medvirkende til at vi i dag står
med udtrykket ”kødets opstandelse” i stedet for fx ”vores opstandelse”. Kristendommen havde imidlertid en vigtig pointe i at pege på det hele menneske. Skabelsen og genløsningen gælder nemlig præcis dette hele menneske, dette menneske som Gud blev lig i Jesus Kristus.
Vi har del i Kristus i vore sakramenter, i dåben og i nadveren. Vi er genfødte til et levende
håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det levende håb, det er det håb, som aldrig slukkes, aldrig dør ud. Det håb er så stærkt, så levende, at selv døden ikke kan skille os fra det.
Det er spørgsmålet om ikke en tro på en opstandelse i kødet er nødvendig for at kunne leve
livet her og nu fuldt ud – ikke i askese, ej heller i meditation for at fremme en egen indre åndelighed – men det menneskelige liv med al dets medgang og modgang, alle dets sorger og
glæder, og alle dets medmennesker. Det liv som nu engang er vores vilkår.
Kødet er mennesket i hele dets afmagt. Kødet er mennesket i dets dybe afhængighedsforhold
af Gud. Kødet er mennesket som skabt og som elsket af Gud.
”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv.”
Johs 3,16
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Bilag 1

Den Ahtanasianske Trosbekendelse
(Kilde: Folkekirken.dk opslag 5. maj 2012)

Skrevet mod Arianerne
Enhver som vil frelses, må frem for alt have den almindelige tro. Enhver som ikke bevarer
den hel og uforfalsket, vil uden tvivl gå evig fortabt.
Men dette er den almindelige tro, at vi ærer een Gud i en trehed og treheden i en enhed uden
at sammenblande personerne eller adskille væsenet. Faderens person er nemlig en for sig,
Sønnens en for sig, Helligåndens en for sig. Men Faderens Sønnens og Helligåndens guddom
er een, deres herlighed er lige stor, deres majestæt lige evig. Som Faderen er, sådan er Sønnen
og sådan er Helligånden. Faderen er uskabt, Sønnen er uskabt, Helligånden er uskabt. Faderen
er umålelig, Sønnen er umålelig, Helligånden er umålelig. Faderen er evig, Sønnen er evig,
Helligånden er evig. Og dog er der ikke tre, som er evige, men een som er evig, ligesom der
ikke er tre, som er uskabte, eller tre, som er umålelige. I lige måde er Faderen almægtig, Sønnen almægtig, og Helligånden almægtig, og dog er der ikke tre som er almægtige, men een
som er almægtig. På samme måde er Faderen Gud, Sønnen Gud og Helligånden Gud, og dog
er der ikke tre guder, men een Gud. På samme måde er Faderen Herre, Sønnen Herre og Helligånden Herre, og dog er der ikke tre Herrer, men een Herre. For ligesom vi ifølge den kristelige sandhed nødes til at bekende hver enkelt person for sig som Gud og Herre, således forbyder den almindelige tro os at tale om tre Guder eller tre Herrer. Faderen er ikke dannet eller
skabt eller født af nogen. Sønnen er af Faderen alene, ikke dannet eller skabt, men født. Helligånden er af Faderen og Sønnen, ikke dannet eller skabt eller født, men udgår fra dem. Der
er altså een Fader, ikke tre fædre, een Søn ikke tre Sønner, een Helligånd, ikke tre Helligånder. Og i denne trehed er intet tidligere eller senere, intet større eller mindre, men alle tre personer er indbyrdes lige evige og lige store, således at i alle ting både treheden, som allerede
forhen er sagt, bør æres i enheden, og enheden i treheden.
Den, som altså vil frelses, må mene således om treenigheden.
Men det er nødvendigt for den evige frelse, at han også ærligt tror på vor Herre Jesu Kristi
menneskevordelse.
Det er altså den rette tro, at vi tror og bekender, at vor Herre Jesus Kristus, Guds Søn, er Gud
og menneske, Gud, født af Faderens væsen før tiderne, og menneske, født af moderens væsen
i tiden, fuldkommen Gud, fuldkomment menneske, bestående af en fornut ig sjæl og menneskeligt kød, Faderen lig et er sin guddommelige natur, ringere end Faderen et er sin menneskelige. Endskønt han er Gud og menneske, er han dog ikke to, men een Kristus, een, ikke
ved den guddommelige naturs forvandling til kød, men ved den menneskelige naturs indoptagelse i Gud, i det hele een, ikke ved væsenets sammenblanding, men ved personens enhed, for
ligesom den fornut ige sjæl og kødet er eet menneske, således er Gud og menneske een Kri-

25

stus, som led for vor frelse, nedfor til helvede, opstod på tredje dag fra de døde, opfor til himlene, sidder ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, derfra han skal komme for at dømme
levende og døde. Ved hans komme skal alle mennesker opstå med deres legemer, og de skal
al ægge regnskab for deres gerninger, og de, som har gjort godt, skal gå ind i det evige liv,
men de, som har gjort ondt, til den evige ild.
Dette er den almindelige tro, og hvis nogen ikke tror den ærligt og fast, vil han ikke kunne
blive frelst.
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Bilag 2
Symbolum Romanum – begge udgaver tilskrives Rufinus af Aquileia*)

Credo in deum
patrem omnipotentem;
et in Christum Iesum
filium eius
unicum,
dominum nostrum,
qui natus est
de spiritu sancto
et Maria virgine,
qui sub Pontio
Pilato crucifixus est
et sepultus,
tertia die
resurrexit a
mortuis,
ascendit in
caelos,
sedet
ad dexteram patris,
unde venturus est
iudicare vivos
et mortuos;
et in spiritum
sanctum, sanctam
ecclesiam,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem.

Credo in
Deo Patre omnipotenti invisibili
et impassibili
Et in Jesu Christo, unico Filio
ejus, Domino nostro
Qui natus est de
Spiritu Sancto ex Maria Virgine
Crucifixus sub Pontio Pilato, et sepultus
Descendit ad inferna; tertia die resurrexit
a mortuis
Ascendit in cœlos; sedet
ad dexteram Patris;
Inde venturus est judicare vivos
et mortuos;
Et in Spiritu Sancto
Sanctam Ecclesiam
Remissionem peccatorum
Hujus carnis resurrectionem

*)
Rufinus af Aquileia ca. 340-410 var munk, historiker og
teolog – mest kendt for sine oversættelser af græske tekster til
latin.

Kilder:
Venstre spalte, http://www.textexcavation.com/creeds.html.
Højre spalte, http://www.newadvent.org/fathers/2711.htm
Begge opslag 12. april 2012
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Bilag 3

Det saaes i forkrænkelighed
Det oprejses i uforkrænkelighed
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