
DEN UFATTELIGE SANDHED
Påskedramaet, som kulminerer med den tomme grav 
søndag morgen, rummer en aldeles ufattelig sandhed, 
som ligger et pænt stykke udenfor vores logik
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Påsken sprænger de almindelige ram-
mer for den menneskelige fornuft 
og stiller os overfor en virkelighed af 

fantastiske dimensioner.
 De fleste af os er vist enige om, at sund 
fornuft og logisk tænkning sædvanligvis 
er vejen til at vide, hvad der er sandt. Og 
mon ikke også de fleste mennesker kan 
blive enige om, at sandheden er det høje-
ste og vigtigste gode her i livet?
 Selvom vi sommetider kan fristes til at 
skyde genvej udenom sandheden, så ved 
vi inderst inde godt, at det kun er sandhe-
den, som virkelig sætter os fri og tilfreds-
stiller vores inderste længsel.
 Men hvad stiller vi så op med påsken? 
Det bibelske påskedrama er omdrejnings- punkt for hele den kristne tro, og netop 

påskens begivenheder sætter vores højt 
skattede fornuft og logik på en alvorlig 
prøve.

Brud på fornuften
At Jesus er Guds søn. At Guds søn bærer 
alle menneskers skyld. At Guds søn dør 
under Gud Faders vrede. At hans død er til 
soning for min skyld. At Jesus vender til-
bage fra døden og står op af den bevog-
tede grav. At hans sejr over døden går i 
arv til alle, der tror på ham. Ja, det er alt 
sammen kristne påstande, som bryder 
med alle principper for sund menneskelig 
fornuft.
 Ikke underligt, at nogle har sagt: »Man 
skal ikke være skør for at være kristen, 
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Sognepræst Erik 
Holmgaard, Haderslev, 
holder to minutters 
andagt i uge 16
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men det vil hjælpe en del«. Måske en nær-
liggende tanke, men ikke desto mindre en 
stor misforståelse.
 Derimod er det rigtigt, at hvis jeg vil ta-
ge påskens kristne budskab til mig, så må 
jeg erkende, at sandheden om livet – om 
mig selv og om verden – er større, end 
min logiske sans kan fatte. Det betyder 
ikke, at jeg er nødt til at droppe min sun-
de logiske fornuft. Det betyder bare, at jeg 
må indse, at der er områder af livet, som 
min fornuft ikke kan nå og ikke kan fatte. 
At Guds verden ikke lader sig indfange af 
min jordbundne logik. 
 Det betyder, at den åndelige virkelig-
hed, som påsken lader mig se ind i, er en 
virkelighed, som rækker ud over den rene 
fornufts lukkede verden.

Troens fornuft
Hvis jeg vil kalde mig kristen – én der tror 
på Kristus – så er der ingen vej udenom at 

Læs mere om påske på: jesus-
net.dk/påske

Se de nyeste filmanmeldelser 
på: filmogtro.dk
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erkende, at Guds verden er større end min 
verden. Der er mere mellem himmel og 
jord, end jeg kan fatte og forstå med min 
logiske sans.
 Betyder det, at den kristne tro er luk-
ket land for ethvert tænkende menneske? 
Nej, men det betyder, at min fornuft må 
underordne sig det, som er større, nemlig 
troens overbevisning om at Jesus’ ord og 
liv taler sandt.
 Påskens budskab, om at døden ikke har 
det sidste ord, om at livet er evigt og lig-
ger åbent for enhver, som sætter sin lid til 
Jesus Kristus, det budskab kan jeg fatte 
og forstå, ikke med fornuften alene, men 
med troens overlogiske overbevis.
 Kristen tro er påsketro. Påsketro er op-
standelsestro. Det, er jeg overbevist om, 
er sandt. For det tror jeg på.

Asbjørn Asmussen



JESUS OPSTOD 
FRA GRAVEN
For nogle år siden deltog jeg i en panel-
debat i forbindelse med en udstilling om 
forskellige trosretninger. Der var opstil-
let femten stande, og blandt dem var min 
om kristendommen. Debatten blev indledt 
med, at hver deltager kort præsenterede 
sin overbevisning.
 Jeg havde planlagt at udfordre panelet: 
»Hvis der er én, som kan bevise, at Jesus 
ikke stod op af graven, vil jeg straks fjerne 
min stand. For uden opstandelsen er kri-
stendommen en stor løgn.« Alle i panelet 
klappede, og jeg fik en indbydelse til at bli-
ve muslim.
 Intet flyttede sig ved paneldebatten. 
Alle fastholdt, at de sad inde med sandhe-
den.

Men englen sagde til kvinderne. »Frygt ikke! 
Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæste-
de. Han er ikke her; han er opstået, som han 
har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå…«

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 28, vers 1-8

HAN ER IKKE HER

 Opstandelsen kan hverken bevises eller 
modbevises, men der må være en sær-
lig grund til, at der blandt de første krist-
ne var nogle, som blev henrettet, fordi de 
fastholdt, at de var øjenvidner til opstan-
delsen. Hvem vil gå i døden for en bevidst 
løgn?
 Når verdens millioner af kristne tror, at 
Jesus er i stand til at give dem evigt liv, er 
det, fordi de er overbeviste om, at Jesus 
selv opstod fra graven.

Søren Juul Skovenborg


