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Fred være med Jer! 

I mange kirker bliver kirkegængerne undervejs i 
gudstjenesten bedt om at hilse på hinanden med ordene: 
“Guds fred!” På engelsk taler om om “pasing the peace.”  
Alt dette har sin rod i opstandelsen, hvor Jesus viser sig 
for disciplene og hilser på dem med ordene Fred være 
med Jer! 

“Guds fred til dig!”

Fred være med Jer, siger Jesus til de totalt rundforvirrede 
disciple. Tidligere på dagen har disciplene fået at vide af 
kvinderne, som var på vej ud til graven, at stene var 
væltet væk, og at Jesus er opstået fra de døde. 

Selvom Jesus havde forudsagt det, og gjort alt for at 
forberede dem på, at dette ville ske, så forstår de ikke 
det, som sker lige for næsen af dem. Det havde de aldrig 
forventet.

I søndags hørte vi om Maria Magdalene, som var 
kommet ud til graven hvor hun stod og græd. Hun møder 
Jesus og står ansigt til ansigt med ham, men hun tror det 
er havemanden. 

Det kan jeg helt ærligt godt forstå, for hvem kunne i sin 
vildeste fantasi forestille sig det?

Maria forventede ikke, at Jesus opstod, selvom han 
havde sagt det ville ske. 
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Forventninger er noget mærkeligt noget. Hvis vi har lave 
forventninger til noget, skal der virkelig meget til, før vi 
synes, at noget er fantastisk. 

Omvendt, hvis vi har høje forventninger, så opdager vi 
også det gode, som vi forventer at se. 

En gang blev vores fodbold landstræner Richard Møller 
Nielsen berømt for sinde gode kommentar: “Screw down 
your expectations!” Utroligt fint engelsk, som knapt egner 
sig til brug i kirken. 

Han syntes forventningerne til landsholdet lagde et 
kæmpepres på dem, som de godt kunne være foruden. 

Når det kommer til tro kan man nemt komme til at sætte 
sine forventninger for lavt. Det tror jeg faktisk mange af 
os kommer til. 

Det er det, som sker for Maria. Hun kan slet ikke forstå, 
det er Jesus hun ser, for hun har ikke forventning om kan 
ske. 

Jesus var kommer til disciplene. De så ham og de troede, 
men Thomas, var ikke med. Vi ved ikke hvorfor, men han 
var gået glip af de støreste de andre disciple nogen sinde 
havde oplevet. 

De havde set Jesus stå midt iblandt dem, de havde hørt 
Jesus: “Fred være med Jer!”1

 Joh 20,191
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Thomas har begge ben på jorden og han er ikke bleg for 
at indrømme, at det der rækker hans forventninger ikke 
til. Med andre ord, han tror ikke på dem, når de påstår at 
jesus er opstået fra de døde. 

Otte dage senere står Jesus igen foran dem. Fred være 
med Jer! 

Thomas havde godtnok sagt, at han ville se med egne 
øjne, at han ville stikke hænderne i såret i Jesus side, 
men jeg tror ikke, han nogen siden havde forventet, at 
det ville ske. Men Jesus sprænger alle forventninger. 

Jesus taler direkte til Thomas: “Ræk din finger frem, her 
er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min 
side, og vær ikke vantro, men troende.«  Thomas 
svarede: »Min Herre og min Gud!”2

Det er nogle fantastiske beretninger, vi har foran os i dag. 
De er vilde, og de er dramatiske. 

Men de afslører måske også, at vi, uanset om det med 
kirke og tro er nyt for os, eller det en gammel nyhed, at 
opstandelsen er svær at rumme, også selvom det er 
totalt kernebudskab. 

Når vi taler om opstandelsen fokuserer vi ofte på, hvad 
Jesus gør for os i døden. 

Men opstandelsen handler om livet. 

 Joh 20,27-282
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Når Gud kan gøre den døde levende, hvor meget mere 
kan hans kærlighed så ikke gøre i livet?

Opstandelsen viser os, at intet er umuligt for Gud, ikke 
kun i døden, men sandelig også i livet. 

Faktisk midt i hverdagen. Midt i den daglige trummerum 
er Gud også, og midt i det hele siger han også til os: 
“Fred være emd Jer!”

Hvis vores forventninger er, at det kan ske, så ser og 
hører vi det også, når det sker. 

Hele pointen med talen i dag, men også med 
Johannesevangeliets historie er at skubbe til den 
forventning. Her skal vi passe på med at have for lave 
foreventninger. 

Så i dag vil jeg sige: Screw up your expectations!”

Johannes siger det sådan her: 

Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, 
Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.3

Amen

Salme: Jesus, som iblandt os står

 Joh 20,313


