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1. første søndag i advent ∙ Mattæus 21,1-9 

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sag-

de til dem: ”Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs 

dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: ”Herren har brug for dem, men 

vil straks sende dem tilbage”. Og det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: 

”Sig til Zions datter: Se din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs 

føl.”Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde de-

res kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre 

skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, 

råbte: ”Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det høje-

ste!” 

 

Denne tekst, hvor vi ser Jesus ride ind i Jerusalem Palmesøndag, har meget gamle rødder. Den har en tra-

dition, der går helt tilbage til den gamle kanaanæiske frugtbarhedsreligion, som fandtes i Palæstina, da 

jøderne indvandrede omkring 1800 år før Jesu fødsel.  

Denne lange tradition, og religiøse udvikling, er en interessant fortælling, der viser, hvordan først jø-

dedommen vokser ud af den kanaanæiske frugtbarhedsreligion, og dernæst hvordan kristendommen siden 

vokser ud af jødedommen. 

Derved kaster fortællingen et forklarende lys ind over dagens tekst. Dette skal der nu redegøres for.   

Jøderne var sandsynligvis nær beslægtet med kanaanæerne. Vi kender en del til kanaanæernes ager-

brugsreligion, som også var en frugtbarhedsreligion. Det skyldes opsigtvækkende arkæologiske fund i 

1929. Her blev fundet velbevarede, religiøse tekster fra omkring 1300 før Kristus. Altså fra den tid jøder-

ne bosætter sig i området. Kanaanæernes største tilbagevendende årlige religiøse fest var nytårsfesten. 

Den fandt sted i det tidlige forår og var et festdrama – en kultfest - som skulle sikre et nyt frugtbart år 

med fedme til marken, dyrene og menneskene, som det hedder i en af de gamle tekster.  

Højdepunktet i festen indtraf, når frugtbarhedsguden blev genindsat i sit tempel på det hellige bjerg. 

Frugtbarhedsguden var gennem sensommerens og efterårets tørke, hvor naturen visner, blevet besejret af 

dødsguden og anbragt i dødsriget. Naturens hendøen blev forstået som frugtbarhedsgudens død. Men når 

Naturen vågnede i det tidlige forår genopstod frugtbarhedsguden efter en hård kamp, hvor dødsguden 

blev besejret af frugtbarhedsgudens hustru og moder.  

Dette drama blev opført hvert år som teater ved nytårsfesten, hvor kongen, dronningen og præstinderne 

opførte forestillingen. Kongen spillede frugtbarhedsgudens rolle. 

Højdepunktet indtraf, når den genopstandne konge under folkets latter og jubel steg op på det Hellige 

bjerg, og blev indsat på ny i sit tempel. Herefter fuldbyrdedes Det hellige bryllup mellem kongen og 

dronningen, som tegn på, at frugtbarheden nu vendte tilbage til marken, dyrene og menneskene. 

Det hellige bryllup var en seksuel akt, der indledte et festorgie for hele folket.  

Denne skik overtager jøderne, efter deres indvandring. ”De bollede med andre guder”, står der flere 

gange nævnt i dommerbogen, som fortæller om tiden efter indvandringen, men før kongetiden. Og guden 

Baal, som var kanaanæernes frugtbarhedsgud og kampgud, nævnes mange gange. Biblens forfatter skri-

ver flere århundrede senere, på en tid da jødedommen er blevet udskilt fra den kanaanæiske frugtbarheds-

religion, beskriver jødernes bolen med de fremmede guder, som en stor synd.  

I begyndelsen af kongetiden, da kong David erobrer Jerusalem, blev Sionbjerget det hellige bjerg, hvor 

nytårsfesten blev opført. Indvielse af Zionbjerget fandt sted, da David førte pagtens ark ind i det nyopfør-
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te tempel. Der fortælles i kongernes bog, hvordan kong David dansede jublende glad foran arken, og så 

hæmningsløst, at han blottede sin blusel, hvilket er et umiskendeligt tegn på, at det var en seksuelbetonet 

fest. 

David og hans efterfølgere på tronen var salvede konger. Ypperstepræsten salvede kongen på Guds 

vegne, hvilket betyd, at den nysalvede konge var blevet Guds adoptivsøn, og skulle styre på Guds vegne. 

Han var Guds salvede søn, som jøderne kaldte Messias.  

I virkeligheden indoptog jødernes Gud, Jahve, som var en vældig skabergud den kanaanæiske frugt-

barhedsgud i sig ved mødet med kanaanæerne.  

Hver nytårsfest, hvorunder naturen genopstod, blev forstået som en gentagelse af skabelsen. Denne 

sammensmeltning mellem Jahve og Baal, udskiller jødedommen fra den kanaanæiske religion 

Den jødiske konge, blev altså hvert år under nytårsfesten genindsat under stor jubel og fest i sit gud-

dommelige kongedømme. Det skete ved, at han i festtog drog op til Jerusalem og gik ind i templet, hvor 

han formodentlig på ny aflagde sit løfte ved pagtens ark i det allerhelligste rum i templet. 

Til denne fest var der digtet gamle hymner. En del af disse er i dag optrykt i salmernes bog. Disse sal-

mer hører til blandt de ældste tekster i biblen.  

Dagens første læsning, var sådan en tronbestigelses salme. Bemærk især ordene: 

 

”Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, i ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er ærens kon-

ge? Det er Herren, vældig i krig. Løft jeres hoveder, i porte, løft jer, I ældgamle døre, så ærens konge kan 

drage ind. Hvem er han, ærens konge? Hærskares Herre, han er ærens konge” 

Det er altså Gud selv, der i den salvede konges skikkelse, drager ind ad de gamle porte. Drager op til tem-

plet på det hellige bjerg Sion, som Jerusalem var bygget på.  

Tronbestigelsessalmerne må tænkes at være blevet citeret passende steder som en del af nytårsfesten. 

Flere ad disse salmer tilskrives kong David, som selv var digter, men de fleste salmer er væsentlig ældre. 

Da Jerusalem blev erobret af babylonierne og ødelagt i år 587 før Kristi fødsel blev jøderne bortført til 

Babylon og den årlige kultiske frugtbarhedsfest ophørte. Den var bundet til Jerusalem og det tempel, som 

Davids søn, Salomon, opførte. Men nu var det blevet ødelagt. Det fandtes ikke mere. 

Efter hjemvendelsen omkring 530 blev Jerusalem og templet bygget op på ny, men så vidt vides, blev 

nytårsfesten ikke genoptaget. Davidsdynastiet var ophørt og jødedommen havde fundet sin faste form, og 

tog nu stærk afstand fra den hedenske frugtbarhedskult. 

Derimod skete noget andet, som viser, at jødedommen var gået ind i en ny fase. 

Det nye var profeternes røst, der tolkede historien. De sagde, at det gamle tempels ødelæggelse var 

Guds straf over folket på grund af deres frafald fra Gud, fordi de havde bollet med møjguderne, som de 

kalder frugtbarhedsguderne. Men Gud har ikke glemt sit folk, og nu bryder spådommene frem om en ny 

kommende Messias, der skal genoprette det gamle Davidsrige med fred, lov og retfærdighed. Gud vil 

genrejse sit folk som den rest i Israel, der forbliver ham tro.  

Af stuppen fra det fældede træ, vil der i Davids slægt skyde en ny kvist af Davids slægt – en ny Messi-

as skal genrejse folket. Sådan vil Jahve gennemføre sin frelserplan. 

I dagens tekst hører vi ekkoet fra profeten Sakarias´ røst: ”Sig til Zions datter: Se din konge kommer til 

dig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl” 

Underforstået, at denne kommende Messias – som Guds salvede søn – skal ride ind i Jerusalem og ind-

sættes som konge i templet. Og denne endegyldige Messias skal skabe sit fredsrige - det bedste rige no-

gensinde – et nyt Paradis – virkeliggørelsen af Guds frelserplan. Denne spådom tydeliggør, hvordan den 

gamle tekst, der går helt tilbage til den kanaanæernes nytårsfest bliver fyldt med en stor ny, åndrig religi-
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øst betydning. Først med kong Davids nytårsfest med tronbestigelsen og nu på ny med profeternes spå-

dom om den kommende frelser – Messias. 

Spådommen om den kommende frelser er en nytolkning af den gamle kultfest. Der er tale om en ny re-

ligiøs udvikling – et lys for troen, der med denne nye dimension atter, og nu klarere end nogensinde før, 

ser Guds frelserplan i Messias og dermed hans kærlighed til sit folk. 

Jesus har, som mange andre bibelkyndige i sin samtid kendt denne gamle nytårsfest, som af profeterne 

omkring år 500 før Jesu fødsel fik en ny udformning i form af spådommen om Messias komme. 

Da Jesus drager ind i Jerusalem palmesøndag på ryggen af et æsel og går ind i templet, så er det for at 

vise, at nu sker det – nu bliver den gamle profeti opfyldt. Han er Messias. 

Jesu indtog i Jerusalem må have virket stærkt på jøderne, men også provokerende, især på landets ån-

delige ledere, farisæerne og de skriftkloge, fordi Jesus i deres øjne ikke er andet end en fattig og simpel 

omrejsende lægprædikant, der mest henvender sig til fattige og syge. Han var ikke den storslåede konge, 

som de mente Messias måtte være. 

Ligesom profeterne gav den gamle i virkeligheden hedenske kultfest et nyt åndeligt og religiøst ind-

hold, fylder evangelisterne ved beskrivelsen af Jesu indtog i Jerusalem Palmesøndag, traditionen med ny 

åndelig og religiøs betydning. Det er den nytolkning, som udskiller kristendommen fra jødedommen. 

Det afgørende nye, der udskiller kristendommen fra jødedommen er, at hvor den salvede konge tidlige-

re kun var en repræsentant for Gud, som i Guds sted drog op på det hellige bjerg og blev genindsat. Så er 

det nu Gud selv, Jesus Kristus, der drager op til Jerusalem for at oprette sit paradisiske rige. Men hvad 

ingen havde regnet med - går oprettelsen gennem Jesu død og genopstandelse. 

Jesu indtog i Jerusalem er nok en historisk hændelse, som skete på et bestemt tidspunkt et bestemt 

sted. Men alligevel er det også en nutidig hændelse, som sker den dag i dag, Nemlig hver gang Jesus ån-

deligt drager ind gennem den af troen åbnede port, hvorved han får adgang til menneskets inderste, helli-

ge tempel i hjertet, og der lader sig genføde som i en julenat under jubel og sang. 

På den måde indleder advent en ny tid, der peger hen mod åbenbaringen julenat. 

 

 

 

3. Søndag e. advent ∙ Matthæus 11,2-10 

Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: ”Er 

du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?” Jesus svarede dem: ”Gå hen og fortæl Johannes, 

hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og 

evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig.” 

Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: ”Hvad gik I ud i ørkenen for at se? 

Et siv der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se de, der 

bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, 

også mere end en profet, Det er om ham, der står skrevet: ”Se, jeg sender min engel foran dig, han skal 

bane vej for dig.” 

 

I dagens første læsning hører vi en af biblens flotteste og mest opløftende tekster – en af de mest poetiske 

og visionære. Esajas åbner en ny verden for os – teksten er som et forår, hvor alting grønnes og bliver 
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født på ny – hvor alt den gamle tyngende skyld er renset bort med vinteren – hvor livet og energien sprud-

ler som en kilde, der bryder frem i ørknen – en ny skabelsesakt. 

Kildespringet er troen der vågner – den tror, der til stadig kan skabe visionen om et nyt Eden. Troen 

på, at verden er værd at leve i – og leve for – troen på det godes sejr – troen på Guds riges gennembrud. 

Troen på, at Gud – hvad enten vi har fortjent det eller ej – vil rejse den faldne alene af den grund, at han 

elsker os. 

Han kender os – ved, hvad der bor i enhver af os. For Gud kan vi intet skjule – han ser lige ind os – 

han ved – bedre end os selv – hvad der bor i os. Vi kan skjule os for andre – vi kan skjule os for os selv – 

men vi kan ikke skjule os for Gud – for Gud er vi den, vi virkelig er – og det er den person han elsker. 

Derfor behøver vi ikke altid at tage os af andres dom – eller vores egen dom af os selv – for det er kun 

Guds dom, der tæller – og Guds dom bunder i hans kærlighed til sin skabning. Så vi kan se den skabelse - 

som gør alting nyt – som får kilden til at springe i ørknen – som skaber en rosengård af ødemarken - som 

rejser det faldne menneske, så det springer som hjorten. 

Men netop det kan Johannes Døberen slet ikke se, der hvor han nu sidder - i kulden og mørket. Han 

afventer sin dom fra jødernes konge, Herodes. Johannes er kommet i tvivl – han tvivler på, om Jesus, nu 

også er den ventede Messias, eller om der kommer en anden – underforstået den rette. 

Johannes ser i sin triste situation ikke nogen kilde springe i ørknen – ej heller det nye forår – han oplever 

kun sin egen dybe fortvivlelse – som han er ved at drukne i. Det var den samme Johannes, der havde set 

Helligånden dale ned over Jesus, da han døbte ham i Jordan for ikke så længe siden. Og han havde hørt 

røsten fra himlen: ”Dette er min søn den elskede” 

Men hvordan kunne han så tvivle? Han som var kaldet af Gud ud i ørknen for at bane vejen for Jesus – 

han som mere end noget andet menneske, havde hjulpet Jesus frem til forståelse af Guds vilje. Nu sad han 

her i det sorte hul - i fængslet – var det rimeligt? Nej det var det ikke – det var i alle højeste grad uretfær-

digt. Han havde ikke begået nogen forbrydelse – hverken tyveri eller mord. Han var i sin trang til sandhed 

blot kommet til at sige sandheden lige op i kongens ansigt. Han havde kaldt kongen for en ægteskabsbry-

der. Herodes havde ganske rigtigt ladet sin egen bror myrde, fordi han ville have broderens hustru. Det 

var det Johannes Døberen offentlig havde påtalt, og derfor sad han nu i fængslet og vidste ikke, hvad der 

skulle ske med ham. Johannes vidste godt, at i politik og i magtkampe findes ingen retfærdig – men så 

alligevel var det jo netop den uretfærdighed, der skulle forsvinde med Gudsrigets frembrud. Derfor blev 

det svært for ham at tro, at Jesus var den ventede Messias. Fra fængslet får Johannes set en discipel med 

spørgsmålet til Jesus: ”Er du Messias eller skal vi vente en anden?” 

Hvordan var forholdet på det tidspunkt mellem Jesus og Johannes? De var fætre, og mens Johannes for-

kyndte Gudsrigets nære frembrud ved Jordans færgested, var Jesus kommet og havde sluttet sig til ham, 

som en af hans disciple. Som Johannes elev bliver Jesus klar over sin mission. Det sker, da han lader sig 

døbe af Johannes. Johannes er den, der først opdager Messias i Jesus. 

Kort efter begynder Jesus for sig selv og får sine egne disciple og rejser bort fra Johannes. Var der mon 

sket et brud? – er de to fætre blevet uenige om den rette tolkning af de bibelske skrifter, eller er Jesus rejst 

videre i god forståelse med Johannes? Kan Johannes have set en konkurrent i Jesus, da Guds røst vokser 

sig stærk i ham. Er Jesus blevet uenig i Johannes udlægning? Er de skiltes i venskab eller uvenskab? Vi 

ved det ikke. Men vi ved, at Johannes i fængslet tvivler på Jesus. 

Hvad siger Jesus til Johannes disciple? Han begynder ikke en længere teologisk udredning, for at overbe-

vise ham. Han siger blot: Løft hovedet – se udover din egen næsetip – så bort fra din egen triste situation 

– så ser du det selv - nybruddet. 
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”Blinde ser og døve øren høre, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige”. 

Vi kan forstå sceneriet billedligt. Det øje, som før havde været blindt for Guds storhed – sådan som Jo-

hannes´ er det lige nu – ser nu Gud. Og det øre, som før havde været døvt for Guds ord er blevet lukket 

op og hører englesangen og jublen i Guds skaberværk. Det døde bliv levende igen. 

Jesus bruger selv de ord, som for ikke så længe siden netop havde kaldt og åbnet Johannes og gjort 

ham til en profet for Gud. Ordene fra Esajas: ”Vand vælder frem i ørknen – det hede sand til oaser – Der 

skal være en banet vej, Den hellige vej skal den hedde” 

Johannes var blevet ramt af de ord, da han forstod, at det var ham, som skulle bane vejen i ørknen for 

Jesus. Se dig omkring – se dog hvad der sker – glem din sorg – ødemarken blomstre og jubler. 

Ja, kald de ord frem, når livet bliver hårdt mod dig, og du som Johannes sidder bundet i det eget fængslet. 

Nedsunket i mørket. Vi ved ikke, hvad der kan ramme os – ikke hvad der kan komme, som et lyn fra him-

len – og som kan få os til tro – at Gud har forladt os. Selv Jesus råber på korset: ”Min Gud, hvorfor har 

du forladt mig”. Den der føler sig forladt af Gud, føler sig alene og udstødt. 

Om Johannes – ved Jesus ord – får troen tilbage, ved vi ikke. Men vi ved, at han aldrig kom ud af fængs-

let. Herodes lod ham henrette bestialsk. Anledningen kom, da hans stjålne hustrus bedårende datter dan-

sede for Herodes. Herodes blev så oplivet, at hans lovede pigen, at opfylde hendes største ønske. Pigen 

spørg moderen til råds. Og kvinden – der frygtede Johannes´ ord – siger, at datteren skal ønske sig Johan-

nes døberens hoved på et fad. Det fik hun, men det forlyder, at Herodes ikke var så glad for det ønske, for 

han vidste, at det nemt ville kunne oppiske en oprørsstemning blandt fattigfolk. Der var nok, der allerede 

hadede ham for hans hårdhed og magtbegærlighed.  

Fik Johannes troen tilbage, inden han blev henrettet? Forblev Johannes jøde – og den sidste af de jødi-

ske profeter – eller blev han den første blandt de kristne? 

Jesus dom over Johannes er livsbekræftende: 

”Hvad gik I ud i ørknen for at se – et menneske, der bærer fornemme klæder – nej for de lever på konge-

slottet – En profet? – Ja jeg siger jer mere end en profet. ”Det er om ham der står skrevet: ”Se jeg sender 

min engel foran dig” 

Det kostede Johannes døden – siden blev også Jesus henrettet – sådan er verdens dom over den sandhed, 

som verden ikke vil høre. Men for den der har høre, der kan høre og øjne der kan se, lever både Johannes 

og Jesus ord og gerning den dag i dag.  

Det er ikke hovedsagen om verden dømmer os. Ej heller, hvis vi bliver ramt af sorg og ulykke, selvom det 

kan være hårdt og smertefuldt nok. Hovedsagen er, at vi lader Jesus´ tage os i hånden, for så kommer vi 

derhen, hvor vi skal – også selvom vejen går igennem døden. For også den vej har han banet for os. Det 

kan vi takke først Johannes for og så Jesus, som fuldbyrdede den – og opstod til en ny dag. 

For enden af den vej er lyset. Det lys, som Johannes pegede hen på. Det lys som blev tændt julenat i 

Stalden i Bethelem. Det lys kan undertiden synes udslukt i vort hjerte, men er det aldrig mere, end det 

altid kan blusse op igen. 

 

 

 

Juleaften ∙ Lukas 2,1-14 
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 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele ver-

den. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade 

sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som 

hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin 

forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, 

den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. 

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Her-

rens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen 

sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der 

født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som 

er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lov-

priste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste, fred over jorden og i mennesker kærlighed” 

 

 

”Frygt ikke, se, Jeg forkynder jer en stor glæde” 

Med de ord skabes nyt liv – et nyt liv på jorden – et nyt liv for alle de mennesker, der tror på julens bud-

skab. Lige udenfor Betlehem ligger en stenet og kuperet mark. Den kaldes hyrdernes mark. Her skulle 

stedet være, hvor julens budskab hørtes første gang. Her sad hyrderne den nat Jesus blev født. I dag ligger 

der på det sted en lille kirke – nærmest et kapel, hvor kristne holder julegudstjeneste hvert år. 

 

Lad os lave en tidsrejse – vi skruer tiden 2014 år tilbage til Hyrdernes mark.  

Der sidder en lille flok hyrder, gamle og unge mellem hinanden. De sidder om et bål. De søger ly og 

tryghed hos hinanden. Ilden varmer dem i den kølige nat og beskytter dem mod de vilde dyr. Og varme – 

ikke mindst den indre glød – det kan mennesker aldrig få nok af.  

De taler, om det de har oplevet i dagens løb. Og der er nok at snakke om. Masser af mennesker strøm-

mer i disse dage til Betlehem. Ikke fordi der er noget særligt ved Betlehem frem for andre byer, men fordi 

den romerske kejser har beordret det.  

Folk adlød kejseren af frygt. Man så kejserens magtfulde hånd overalt – i form af romerske soldater 

med løftede lanser. Og den som lever i frygt - lever i mørket – ja, lever i det onde. 

Mens hyrderne talte, faldt mørket på og ildens flammer blev mere røde, og hyrderne kom tættere på hin-

anden og på livet, og det, der trykkede dem. Om hadet mod romerne – og alle dem, som i øvrigt bestemte 

over dem. 

Jeg havde en underlig oplevelse i formiddags”, sagde en af dem pludselig.  De andre rettede deres øjne 

på ham og lyttede. ”Jeg så en ung kvinde og hendes mand. De var fattig klædt, og kvinden så ud til at 

kunne føde når som helst”  

”kendte du dem? - spurgte en anden hyrde.  

”Både ja og nej. Da jeg så disse stakkels mennesker, der var tvungen til at rejse netop nu, på trods af 

kvindens tilstand, så skete der noget inden i mig - mit hjerte blev rørt – først steg vreden op i mig - vrede 

over romernes herredømme – over det mørke vi vandrer i på grund af dem - men så lige efter - tænk så 

blev Esajas gamle spådom så levende i mig med ordene: ”Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort 

lys – det gør jubelen stærk – for et barn er født os – en søn er os givet – vældig Gud – Stort er herredøm-

met – freden uden ophør – over Davids trone” 
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Det slog mig – kunne det være det barn, denne unge kvinde skal føde – Messias – guds søn – fredsfyr-

sten?” 

 

”Åh” - grinede en ung hyrde hånligt. ”Tror du virkelig på sådan et gammelt eventyr. Ønsketænkning. 

Verden ser anderledes ud. Det er magten der tæller, er det ikke det, vi præcis ser nu, hvor kejserne for-

langer en folketælling” – så han kan måle sin magt – og sole sig i den?” 

 

Men da blussede vreden op i den gamle Jonatan. 

”Hvad ved du om det, du som er så ung”, sagde Jonatan til den unge hyrde. 

 

Eller sig mig, hvor var du eller jeg dengang Gud skabte verden i lys, glæde og kærlighed - Kender du 

stjernernes morgensang – har du løst skabelses gåde – kan du lodde dybden af livet – solopgangen, kan 

du gøre den efter – eller ved du, hvad der skal ske i fremtiden - Hvem tror du egentlig du er - Tror du, at 

sådanne nogle sølle hyrder som os – ja selv kejseren - er noget i forhold til himlens og jordens Gud”? 

Jonatan talte sig varm – som en glød, der blusser op – og så lige med et, blev han afbrudt af et mægtigt 

lys, der fik bålet til at blegne.  I skikkelse af en engel – så hyrderne et ufatteligt lyshav, sådan som det må 

have set ud i skabelsens morgen, da livet og universet blev født. Hyrderne regerede forskelligt – nogle 

besvimede af rædsel – andre søgte at skærme sig for det stærke lys, men Jonatan rakte hænderne frem og 

tog imod i TAK.  

Englen sagde: ”Frygt ikke, for se, jeg forkynder jer en stor glæde - frelseren er født” 

”Frygt ikke” det er også Guds ord til os i dag. Hvem kender ikke frygten - frygten, der borer sig ind og 

lammer kroppen og tanken.  Ofte frygter vi det værste, når noget nyt sker. Det er nedarvet i os. Men hvis 

et menneske daglig lever i frygt, sætter den sig fast, og bliver til en stadig tilstand af angst, uden at man 

kan sige, hvad man egentlig er bange for.   

 

Den politik, der føres i dag, føres meget på baggrund af frygt – frygt for, at krisen skal vende – frygt for, 

at vi ikke kan klare os i konkurrencen – frygt for alt muligt. Verdens frygt udmaler dommedagsprofetier. 

Frygten er en svøbe, som gør os til trælle og stjæler livskvaliteten. Frygt skaber mistillid. Den gør noget 

ved os. Nogle bliver deprimerede, andre voldelige. Man taber selvværd. Af frygt mobber vi hinanden,  

Men kærligheden mobber ikke 

Frygten skaber mørke – den trives i mørket - i det onde – kærligheden lever i lyset. 

Men mennesket har da også noget andet end frygten i sig – noget mere oprindeligt – noget, som blev 

til i skabelsens morgen – da Gud skabte verden i lys – det lys er gudsordet – det er kærligheden – og ved 

det, er også vi skabt. 

 

Verden er skabt i glæde, i godhed og kærlighed – ikke i frygt og angst. Men frygten og angsten snylter på 

godheden og kærligheden. Det onde kan ikke eksisterer uden det gode først er der – det onde nedbryder 

det gode ved at leve af det – ved at fordærve det. Men det gode kan leve uden det onde – da først udfolder 

livet sig rigtigt, så der skabes en Edens Have. 

Det onde – frygten – mistilliden – bliver til i vort sind – når vi vender Gud ryggen, sådan som den un-

ge oprørske og desillusionerede hyrde gjorde. – han er farlig – men Jonatan – han er en kernekarl – han 

kender verden – og ser også det smukke i livet - og bag alt det storslåede og gådefulde – ser han Gud – 

Lyset og kærligheden. 
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Julenat er en forunderlig nat, da brager lyset og kærligheden frem af mørket, som i skabelsens morgen. 

Det er det store, og det er tegnet på, at der er noget, det onde aldrig kan få bugt med, noget som er stærke-

re, ja stærkere end døden. 

Det er det, der sker i den første hyrde, da han ser Josef og Maria. Hyrden lider som andre under tidens 

tryk – lider under romernes besættelse – men der lever noget dybt i ham – som kaldes frem ved synet af 

parret, af den frugtsommelige kvinde – som bærer skabelsen i sig – det endnu ufødte barn. 

 

Den første hyrde har en gnist i sig – den gnist er ordet – troen og håbsordet fra Esajas fantastiske spådom. 

Og det er forunderligt – ja uforståeligt – og alligevel sandt, at netop som det ser ud til, at det onde har 

vundet – når mørket bliver tættest, som nætterne her ved juletid – så bryder lyset frem, og jager skyggerne 

bort - Som en påskemorgens opstandelse. 

Jesus fødsel er en opstandelse for lyset, troen, kærligheden og håbet. – bag ses den konstant skabende 

Gud. Verden og livet skabtes ikke en gang for alle – den skabes i hvert sekund vi lever. 

Derfor kan det mørke, som menneskets manglende tro fremkalder, aldrig vinde, for Gud skaber hele tiden 

nyt liv. 

Hyrderne så et lys – et skabelsens lys – en forkyndelse om glæde og kærlighed. Da de var kommet sig 

af den pludselige oplysning, så og oplevede de en verden som de aldrig havde oplevet den – og den ver-

den var for dem ganske håndgribelig – de gik ind til Bethelem og så barnet – og lovpriste Gud – de havde 

gennemgået en forvandling. Sådan, som vi også kan møde Kristus i andre menneskers godhed. 

Den der oplever Kristus, ser ikke længere på tilværelsen med frygtens øjne – med Satans øjne – de ser 

den med Guds øjne,  

”Frygt ikke, for se kærligheden, sandheden og friheden er den stærkeste magt i livet. Der ville ikke være 

frygt, dersom vi ikke inderst elsker livet.   

Kærligheden lever, som kristusmennesket i vort hjerte. Måske møder andre en dag Kristus i din god-

hed.  

 

 

 

2. Juledag ∙ Stefanus, Apostlenes Gerninger 6,8-14; 7,54-60 

 

Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus' store undere og tegn blandt folket. Da trådte der nogle frem af dem 

fra den synagoge, der hed De Frigivnes, Kyrenæernes og Alexandrinernes Synagoge, og nogle fra Kili-

kien og provinsen Asien, og de kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og 

ånd, som han talte med. Så fik dej al hemmelighed nogle mænd til at sige: ”Vi har hørt ham tale spotten-

de om Moses og Gud.” De ophidsede folket og de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham, slæb-

te ham med og førte ham for Rådet, og de stillede med falske vidner, som sagde: »Denne mand taler 

ustandselig imod dette hellige sted og imod loven. Vi har nemlig hørt ham sige: Denne Jesus fra Nazaret 

vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os.” 

Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Men fuld af Helligånden stirre-

de Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde: 

”Nu ser jeg himlen åben og Menneskesønnen stå ved Guds højre side.” Da skreg de højt, holdt sig for 

ørerne og for alle som én løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne 

lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad: 



10 
 

”Herre Jesus, tag imod min ånd!”Han faldt på knæ og råbte med høj røst: ”Herre tilregn dem ikke denne 

synd! ”Og da han havde sagt dette, sov han hen.  

 

Fortællingen om Stefanus vil vi forlænge med historien om Paulus, begge tolket i lyset af teksten til 1. 

juledag, Om ordet der blev kød og tog bolig blandt os. 

Fortællingen om Stefanus finder sted ret kort tid efter Helligåndens komme pinsedag, og viser et øje-

bliksbillede af kristendommens første spæde gennembrud. 

Pinsedagen i Jerusalem er den kristne menigheds fødselsdag. Disciplene har siden Jesus korsfæstelse 

holdt sig skjult af frygt for at lide samme skæbne som Jesus, men på pinsedagen fyldes de med Guds ånd 

– Helligånden eller Talsmanden – og træder nu frimodigt frem på tempelpladsen og forkynder evangeliet 

om den opstandne Kristus – Guds søn, som jøderne i deres forblindelse havde ladet henrette, som en sim-

pel forbryder.  

Aldrig har Gudsordet i menneskemund lydt så kraft- og åndfuldt. Atter sker det – som evangelisten Jo-

hannes indleder sit evangelium med, om Ordet der blev kød og tog bolig blandt os. Det skete i Jesus Kri-

stus, men også her på pinsedagen, hvor ordet – gudsordet og skaberordet – lyder på apostlenes tunger – 

og skaber en kødelig menighed – et fællesskab af kristne – holdt sammen af kærligheden til Gud og næ-

sten. 

Menigheden vokser og i løbet af den følgende tid når den op på 5.000 mennesker. Der er tydeligvis tale 

om en livsstærk religiøs vækkelse af dimensioner.  De jødiske ledere, præsteskabet, de skriftkloge og fari-

sæerne overrumples og sættes tilsyneladende skakmat i disse dage. De troede, at de havde stoppet bevæ-

gelsen med henrettelsen af Jesus, men de må sande, at Jesus ord nu lever i hans disciple. 

Da Simon Peter – de kristnes anfører – helbreder en syg – tages han og apostlen Johannes til fange, 

men løslades allerede næste dag, efter at Peter frimodigt har talt så levende for det jødiske råd, at flere af 

dets medlemmer omvendes.  

Men kort tid efter slår reaktionen til. Præsteskabet, de skriftkloge og farisæerne fængsler alle apostle-

ne, og anklager dem for at føre falsk lære. Men fængslets lænker kan ikke fastholde dem – mirakuløs 

kommer de fri midt om natten– og næste dag står de atter og forkynder kristendommen i Jerusalem. 

Menigheden vokser for hver dag, og der bliver brug for en større organisation. Det hedder om denne før-

ste kristne menighed, at de var fælles om alt – havde fælles husholdning. Det kræver mere struktur, og 

apostlene udpeger apostlene hjælpere – som er brændende i ånden. En af disse er Stefanus – en mand som 

for nylig selv er blevet omvendt. Åndfuldt prædiker Stefanus kristendommen, hvor han kommer frem. 

En dag kommer han i ordstrid med en flok jødiske lærde, der tager til genmæle. Stefanus taler sig 

varm, og hans tale flyder frit tydeligvis båret at Guds ånd, som strømmer igennem ham og skaber ord, der 

føjer sig sammen til en visdom så sand og klar, og så overbevisende, at modstanderne kommer til kort og 

bliver tavse. Men i deres nederlag overfor en simpel, ulærd mand fra de nederste lag i samfundet bliver de 

onde og begynder at piske en stemning op mod Stefanus. De anklager ham for en falsk lærer og slæber 

ham for rådet. 

I rådsforsamlingen holder Stefanus en længere forsvarstale, hvor han udlægger hovedtrækkende i jøde-

dommens historie, der tydeligvis peger frem mod Messias – ”Og ham har I dræbt, så I er blevet mordere 

og forrædere for Gud”. slutter Stefanus sin tale. Rådet svarer med i en voldsom ophidset stemning at 

slæbe Stefanus udenfor byen. Men Guds ånd strømmer stadig gennem Stefanus – der fortsætter sin for-

kyndelse med ordene: ”Nu ser jeg himlen åbne sig, og Kristus stå ved Guds side”. 
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Modstandernes raseri når nye højder og de begynder kaste sten mod Stefanus. Ramt og såret falder han 

til jorden og dør med ordene: ”Herre tilregn dem ikke denne synd” – Stefanus bliver den første kristne 

martyr. 

Saulus – en nidkær ung og rig farisæer har overværet sceneriet og fryder sig over Stefanus død. Umiddel-

bart efter sætter Saulus sig i spidsen for en storstilet forfølgelse af de kristne. Det spreder dem ud over 

hele Israel og videre til Syrien og andre nabolande. Det har dog kun den virkning, at der oprettes nye 

kristne menigheder på de steder. Specielt i Damaskus opstår en stærk kristen menighed. Saulus sætter sig 

som mål, at ville nedkæmpe den, og rejser til Damaskus. 

Men lige foran porten ind til Damaskus oplever han, hvad vi nærmest må kalde en julenat. Et stærkt 

lys slår ham af hesten - blændet hører han en røst, der kalder ham med ordene: ”Saulus, hvorfor forfølger 

du mig”. 

Det omvendte Saulus til Paulus – omvendte den mest nidkære kristendomsforfølger til den største 

blandt de kristne apostle.  

I de følgende år, tager Paulus på fire missionsrejser til Tyrkiet, Grækenland og til sidst til Rom. Flere 

små kristne menigheder oprettes i hans fodspor mest blandt ikke-jøder. 

Igennem sine mange, velskrevne breve til de nye menigheder, bliver Paulus den, der først formulerer kri-

stendommen på skrift. Paulus breve er de ældste skriftlige kilder til kristendommen. De er skrevet om-

kring år 55-60 efter Jesu fødsel. De fire evangelister har kendt disse breve og er blevet inspirerede af dem. 

Evangelisten Lukas, som skriver juleevangeliet, var selv elev hos Paulus og fulgte ham på nogle af hans 

rejser. 

Det er også Lukas, som skriver apostlenes gerninger, som fortæller om kristendommens fremkomst og 

første udvikling. Paulus´ rejser udgår størstedelen af skriftet. Vi følger hans missionsrejser til grækere, 

romere og andre.  

Således bliver Paulus den, der får størst indflydelse på formuleringen af kristendommen. Han forstod 

bedre end andre i sin samtid, at kristendommen ikke kun var en udløber af en jødisk sekt og fortrinsvis for 

jøder, men en universel verdensreligion. På dette grundlag tog Paulus et opgør med de andre apostle, som 

ville have, at de omvendte kristne – også ikke-jøder – samtidig skulle følge visse gamle jødiske regler, 

som f.eks. omskærelse. 

For Paulus handler det ikke om at videreføre gamle skikke, men blot en åndelig omskæring af øre, 

hjerte og mund, så det kristne budskab kan modtages og videregives igennem Guds ånd, som et sand-

hedsvidne. Han er langt forud for sin tid. 

Paulus fastholdt mere end nogen anden, at mennesket ikke kan retfærdiggøre sig selv ved gode gerninger, 

men kun kan fuldkommengøres gennem Guds kærlighed. 

Det glemte man i middelalderen, men Luther genopdagede Paulus og blev reformator, og fornyede den 

kristne børnelærdom. 

 Det er også Paulus, som først bruger billedet, at Guds tempel er menneskekroppen. Det billede og den 

åbenbaring fik meget stor betydning for Grundtvigs forståelse af kristendommen. I Grundtvigs kristen-

domssyn er det ikke den skrevne bibel, der forplanter kristendommen, men Helligånden, som fører 

sandhedsordet med sig, og at dette Gudsord ”gerne vil trone i templet af muld”. 

Det er godt for alle kristne, at genopleve den første tid, da kristendommen brød sig vej frem ved ordets 

kraft, gennem strid og forfølgelse.  

Netop det ord, der blev kød og tog bolig i menneskehjertet og som havde evne til at sammentømre den 

ene menighed efter den anden helt frem til vore dage. 



12 
 

Dette ord skabte ikke den fred, der ellers hviler over stalden i Betlehem julenat. I stedet sætter det en strid 

mellem sandt og løgn – en strid mellem Guds rige og verdens riger – en strid mellem det rige, som skabes 

gennem næstekærligheden – og det rige der styres af menneskets selvopholdelsesdrift – hvor en hver er 

sig selv nærmest i jagten efter profit og magt. 

Vi er i disse år vidne til en tiltagende konflikt mellem Islamisk styrede stater og de såkaldte kulturkristne 

lande. En del af konflikten ligger i, at de kulturkristne lande opleves af de muslimske lande som imperia-

lister. Og sandt at sige, har de europæiske imperialister ikke optrådt i den kristne ånd, men netop mere i 

magtens tjeneste. 

Vi læser i dag i pressen – nok mest i kristeligt dagblad – at flere såkaldte kulturkristne danskere lang-

somt omvendes til kirkekristne danskere. Antallet af kirkegængere er øget gennem de senere år. Vi skal 

mange år tilbage, for at finde ligeså mange, der kommer i kirken her i julen, som tilfældet er i disse år. 

Hvorfor? Her så det ellers ud til, at kirkens dage i Danmark var ved at være talte. Folkekirkens medlems-

tal og antallet af kirkegængere gik kun en vej. Og det var nedad. 

Men kurve er knækket i Danmark og få andre steder i Europa. Danskerne søger i stigende grad til de-

res kristne rødder – de søger identitet, som modvægt til, at islam er rykket tættere på med egne moskeer. 

Men også af frygt – først og fremmest af frygt for den radikalisering af unge, rodløse danskere til ekstre-

me muslimske terrorister. 

Flere danskerne har fået brug for at genopdage sig selv. Vi ser og hører om så meget ondskab og usik-

kerhed i verden. Og danskerne er med den grundtvigske vækkelse fra midten af 1800- tallet i virkelighe-

den et gennemkristnet folk. 

Lad os ikke ønske religionskrig – dem har der været nok af, og de har ødelagt tilstrækkelig – men lad 

der blot være en ordets kamp mellem religionerne. Selvom det i Stefanus´ tilfælde viste, at når den anden 

parts ord hører op, tager næveretten over. 

Lad da det ord, som blev kød julenat, og som omvendte Paulus, og som nu har vandret jorden rundt, sta-

dig fornyes af Guds levende ånd, som den kilde vi gennemstrømmes af.       

 

 

 

1. Søndag efter helligtrekonger ∙ Lukas 2,41-52 

Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet tolv år, drog de derop, 

som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle. hjem, blev drengen Jesus i Jerusa-

lem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og 

ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at 

lede efter ham dér; og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til 

dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han 

gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham: »Barn, hvor-

for gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige. Men han sagde til 

dem: »Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?« Men de forstod ikke, hvad 

han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte 

alle ordene i sit hjerte. Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.  
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Det emne som de tre læsninger lægger op til i dag, er ”at bo hos Gud”. Mest poetisk lyder budskabet med 

salmistens ord: 

Hvor er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre! 

Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, 

mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. 

Selv spurven finder sig et bo, og svalen en rede, 

hvor den lægger sine unger, ved dine altre, 

Hærskarers Herre, min konge og min Gud 

Lykkelige de, der bor i dit hus, til stadighed kan de prise dig. 

Lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig 

 

Her kommer essensen af den israelske folkestemme til orde – længslen efter Gud, men denne længsel 

formede sig ofte som en kamp – en kamp for en nådig Gud. Det bedste billede på denne kamp er patriar-

ken Jakobs kamp ved Jabbok. Jakob er på vej hjem efter at have været borte i 20 år – han skulle hjem for 

at overtage sin arv, men på grænsen til hjemlandet, kommer han om natten i kæmp med en dæmon.  

De kæmpede hele natten – slip mig siger den fremmede da solen er ved at stå op – men Jakob er nu 

klar over, at det er Gud han har kæmpet mod og udbryder - jeg slipper dig ikke før du velsigner mig. Så 

velsignede Gud Jakob, og gav ham navnet Israel – Israel betyder, den der kæmper med Gud – underfor-

stået kæmper for et finde en nådig Gud 

Det er billedet på menneskets kamp for at vinde Guds kærlighed – og det er i virkeligheden en kamp, som 

foregår inde i mennesket selv – en kamp mellem egoet og Gud. En kamp som mennesket kun kan vinde 

ved at holde sit eget ego nede – for ellers kan Guds ikke komme til orde i mennesket. Eller sagt med Pau-

lus ord til i dag: 

Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og hel-

ligt offer, der er Gud til behag - det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne ver-

den, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det 

som behager ham, det fuldkomne. 

Mennesket er netop ikke fuldkomment – men det er Gud, så derfor kan mennesket kun forædles ved at 

lade Guds ord virke i sig – og at blive forædlet er menneskets inderste drøm – i den ligger meningen med 

livet. Ønsket viser sig i Paradisdrømmen. 

Paulus taler om, at vi skal bringe vores legemer, som et helligt offer. Det betyder at vi gennem vort 

daglige arbejde skal tjene Gud – så hele vort liv bliver som en tjeneste i Guds væksthus. Jesus viste os 

vejen, ved selv at lade sig ofre – idet han tilsidesatte sin egenvilje. 

Nadveren er symbolet på et liv af Guds nåde – et liv, der leves ud ad Guds kærlighed. Det kan enkelt si-

ges på den måde – at vi igennem nadveren får den nødvendige kost til vor livsrejse – så vi hen ad vejen 

lader os forvandle – forædle – når Guds ord får mere og mere greb i os. 

Mange mennesker i Middelalderen, som i deres ungdom havde levet et liv i sus og dus, men til sidst følte 

lede ved det, lod sig omvende ved at gå i kloster – for ene at tjene Gud gennem et almengørende arbejde i 

bod og bøn for deres medmennesker. 

Også udenfor den kristne verden er det kendt – at hvis et menneske vil forædles – forenes med Gud – og 

selv blive guddommeliggjort – må mennesket igennem øvelse lære at beherske sin krop ved at nægte ego-

et dets lidenskaber og lyster. 
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Det at et menneske skal opgive sit ego, for at blive forædlet, ligger tungt for nutidsmennesker. Det lig-

ger ikke længere i vor kultur og virker derfor uforståeligt. 

Alligevel bruger det moderne menneske i dag megen energi og tid på selvudvikling. Spise sundt, få 

motion – måske dyrke yoga – mediterer. Måske få sin egen mentor eller coach. Ofte er det karriere men-

nesker, der har et personligt mål med sit liv. 

Men gælder anstrengelserne nu en sag, som kun fremmer egoets egeninteresse, eller er det i en større 

sags tjeneste, som tjener menneskeheden? 

Hvorfor er vi dog skabt med denne konflikt i os – konflikten mellem egoets egeninteresse og Guds vilje 

med sin skabning – om at gøre sin krop til et tempel for egoet eller for Gud. 

Skyldes det en konflikt mellem selvopholdelsesdriften - som vi har arvet fra dyreverdenen – og så den 

åndelige og guddommelige længsel vi også har i os?  

Vi er født både med den jordiske selvopholdelsesdrift og den guddommelige længsel – billedligt fordi 

Gud gav os liv, ved at blæse sin ånd i vor krop, som han havde dannet af jorden. 

Kan vi se det som en evolution, sådan at mennesket I Guds skaberværk er et overgangsled fra det dyri-

ske til det guddommelige. 

 I det perspektiv bliver målet for Guds skabelse i så fald en guddommeliggørelse af verden. Skabelsen 

har ikke nået sit slutmål – Gud søger til stadighed, at gøre sin skabning mere og mere fuldkommen – så 

der i skabelsen ligger en forvandlende kraft, der forædler tilværelsen. 

Og som et led i den evolution blev Gud menneske i Jesus Kristus, da han skønnede, at vi nu var modne 

til, at komme et skridt videre i mod det guddommelige. Så vi ser Jesus – som den, der skal vise os for-

vandlingens vej ved at ofre egoet til fordel for næstekærligheden? Vejen bort fra egoet - der magtfuldt vil 

slå sig selv fast – til den ydmyge, der lever sit liv i kærlighed til livet – til Gud og mennesker. 

Netop næstekærligheden sætter skellet mellem egoet og den åndelige forvandling, som lader os bo ved 

Gud. 

Middelalderens munke kunne i deres Jakobskamp være temmelig hårde ved deres egen krop i deres aske-

se – mere end sundt var. De havde i deres iver efter at holde egenviljen – kødets lyst – nede, glemt en 

væsentlig del af kærlighedsbudet – nemlig det, at du skal elske din næste som dig selv. 

Du skal altså ikke blot elske din næste, men også dig selv. Er det ikke modstridende? – så holder man 

o ikke egoet i skak. 

Men det er ikke meningen, at egoet skal dræbes, i stedet skal det bringes ind i en tjenende rolle og lære, at 

det må vige pladsen for Guds vilje. Det er ikke egoet, der skal trone i menneskehjertets tempel – men den 

levende Gud – som skaber verden ustandselig. I stedet skal egoet tjene Gud. 

Her kan vi se Lukas´ fortælling om den 12 årige dreng, der tiltrækkes Templet – Guds bolig. 

Jesus har formodentlig fået lov til for første gang at rejse med sin far og mor til Jerusalem – han har hørt 

så meget om den by. Her havde kong David for mange år siden rejst sin guddommelige tronstol. 

Sønnen Salomon – den største af Israels konger nogensinde – havde bygget templet for Gud på Zions 

bjerg. Her skulle Guds tronstol stå – her skulle Gud dyrkes – i Jerusalem i hjertet af Israel. Og herfra skul-

le lyset skinne over på kongestolen i kongepaladset, sådan at kongen kunne regere riget med Guds ret-

færd. 

Kongetronen var underordnet Guds tronstol. Kongen skulle tjene Guds sag – som egoet, der skal tjene 

Guds vilje. Det er det salmisten mener med ordene: 

Hvor er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre! 

Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde. 
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Jesus har hørt om historien om Davids trone og Salomons tempel så mange gange og dannet sig sine fore-

stillinger – men nu – nu havde han fået lov til at komme med til Jerusalem og se det med sine egne øjne – 

han havde glædet sig. Og det skuffede ham ikke – han glemte tid og sted – hvilket er et godt billede på, at 

man helt har glemt sig selv – glemt sit eget ego til fordel for en større sag. Hans ego blev overstrålet at 

Gud. Det føles, som tiden stod stille. Derfor kom han ikke med hjem, da de andre brud op. Lykkelig den 

der glemmer sig selv i en større sags tjeneste. Det slår ikke egoet ihjel, men gør det til tjener – en tjeneste 

som fylder livet med mening, glæde og kærlighed. 

”Forstå I da ikke – siger han til sine bekymrede forældre, da de er vendt om for at finde ham – at jeg var 

hos min far”- Selvfølgelig – hvor ellers? 

 

Folk, der er blevet forvandlet af det guddommelige, kendes på, at deres ånd vedbliver at være lige ung og 

sprudlende, selvom kroppen ædles – det er ikke bitre eller sure mennesker – men livspredere. Kroppen 

ældes, men ikke ånden. – den er evig. 

 

 

 

2. Søndag efter hellig tre konger ∙ Evangeliet hos Johannes 

Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple 

var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: ”De har ikke mere vin” Jesus 

sagde til hende: ”Hvad vil du mig kvinde? Min time er endnu ikke kommet.” Hans mor sagde til tjenerne: 

”Gør, hvad som helst han siger til jer.” 

Der var 6 vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre 

spande. Jesus sagde til dem: ”Fyld karrerne med vand.” Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: 

Øs nu op og bær det hen til skafferen.” Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der 

var blevet til vin – han vidste ikke hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op – 

kaldte han på brudgommen, og sagde til ham: ”Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har 

drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.”  

Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og 

hans disciple troede på ham. 

 

 

Den første del af fortællingen om brylluppet i Kana viser et livagtigt klip fra hverdagslivet. Vi er til fest – 

endda bryllupsfest, med munterhed og glæde. Og så sker det, der er enhver værts mareridt. Midt under 

festen slipper vinen op. Hvad gør man, gæsterne må jo helst ikke opdage det. For så vil der blive talt om 

det længe efter den fest. Det er det, man vil huske den fest for. Og man vil blive til grin.  

Hvem kan hjælpe?  Er der en nær, fortrolig ven eller familiemedlem, der hurtigt kan løse situationen? 

Sådan kommer Maria ind i billedet, hun er blevet trukket til side af værten.  

Også ordene mellem Maria og Jesus, mellem mor og søn, er lige så livagtige og nutidige. Den emsige 

mor stikker til sønnen og siger: ”Gør noget”, men sønnen vil ikke længere sådan lige uden videre lade sig 

koste med af moderen, og svarer afværgende, men gør så alligevel, det moderen beder om. Og moderen 

ved det vil gå sådan. ”Gør alt hvad han siger” siger hun med moderlig stolthed til tjenerne. 

 

Billedet af brylluppet i Kana er mesterligt lavet, derfor er det også blevet et kært motiv, som er blevet 

afbilledet på mange måder. I Halland, det gamle danske land, findes flere såkaldte målinger over scenen 
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fra 1700-tallet. Billedet rammer os. Det taler til os, vi kan forholde os til det, finde os selv i det. Men ud 

af denne almindelig kendte situation springer miraklet. Vandet forvandles til vin.  

Forvandlingen er en forædling. Vand er livgivende og rensende, men det hører netop til hverdagslivet. 

Mens vinen, den ædle drue, i de bibelske fortællinger de fleste steder knytter sig til Jesus og til Gudsriget. 

”Jeg er det sande vintræ”, lader evangelisten Johannes Jesus sige om sig selv, og ”I (menneskene) er 

dens grene”. I flere lignelser er Gud vingårdsejeren, mens menneskene er arbejdere i Herrens vingård. I 

nadveren er vinen Jesus blod, og vinen bliver her selve pagten mellem Gud og mennesket.  

Billedet af arbejdsprocessen, hvor druen gennem persningen bliver til vin, er et yndet billede, for det er 

billedet på en forædling.  

 

Jesus deltagelse i bryllupsfesten redede dagen og festen, ligesom Jesus redede livet for os, da han selv 

forvandlede dødsriget til de levendes land. 

Der er mange andre fortællinger, der handler om en forvandling fra noget almindeligt til noget højere. 

Lige fra eventyr til romaner og skuespil. Vi elsker de forædlede varer. De smukke varer, som er en fryd 

for øjet. Eller at lytte til et musikstykke vi holder af. Bare det, at vi sidder og lytter, ser eller læser om 

noget der er smukt glæder os i vort hjerte, og vi kan selv føle en opløftelse - en forædling. 

Kunstneren forsøger at skabe processen gennem sit arbejde med materialet. Stenhuggeren ser allerede 

kunstværket i den rå marmorblok, så griber vedkommende redskaberne og forsøger at hugge det billedet 

ud, som han eller hun har set for sit indre. 

Når mennesket får en drøm og prøver at realiserer den, kræver virkeliggørelsen en livsproces, hvor der 

sker en forvandling, en forædling. 

Grækerne så skabelsen og hele livet, som en forvandling fra kaos til kosmos. Kosmos er det fuldendte, 

som også de higede imod. I den jødiske skabelsesberetning bliver vi først præsenteret for et dystert bille-

de af tomhed og øde – et mørkt urdyb eller verdensdyb, men herover svæver Guds ånd. Og fra dette urdyb 

skaber Gud hele tilværelsen, og han skaber det som et Paradis. Skabelse er forædling. 

Vi har også et urdyb i os. Det er vort sinds dybder – som er de dunkle områder, vi måske ikke engang selv 

kender ret meget til. På samme måde, som der i det vældige verdensrum, vi befinder os i, findes umådeli-

ge dybder, vi dårligt kan forestille os, og som stadig venter på udforskning. En udforskning som vi måske 

aldrig bliver helt færdige med.  

Men i disse dybder både i det ydre verdensrum og i vort eget indre findes mulighederne. De mulighe-

der, der kan forvandles til det ædle. Og det kan de, når Skaberånden er Guds, kommer fra Gud – er af 

Gud. Og det er den i Jesus Kristus, som derfor kan forvandle vand til vin, paradis af ørknen, liv af døde.  

Også mennesket kan forvandle materialet til det ædle. Menneskeånden kan forvandle vore muligheder fra 

vort sinds dybder til en forædling af sindet – til retvis tænkning, til næstekærlig handling, til at elske 

sandheden osv. Vi kan selv hver i sig finde eksempler på det. For vi er alle kunstnere, der kan skabe vor 

hverdag om til en festdag, og vi kan hjælpe andre i gang med det samme. Men der er ingen, der siger, det 

er let. Det er en svær proces, der kræver alt i os. Så svær, at den vel aldrig lykkes til fuldkommenhed. 

Men det vigtigste er at komme i gang med forædlingen, for det skaber i sig selv tilfredshed og glæde ved 

arbejdet ved livet. 

Nu ville Morten Luther – hvis han hørte disse ord, jeg lige har udtalt - hæve pegefingeren, rynke brynene 

og sige: ”Tag nu ikke munden for fuld. ”Mennesket blev ved syndefaldet så bundfordærvet så vi altid vil 
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sidde fast i sumpen. Kun Guds nåde kan løfte dig op. Selv kan du intet gøre. Det er igennem sådan en 

teologisk lære, at begrebet synd er blevet farvet så sort, så det har kunnet holde mennesket nede, så men-

nesket kun af og til kan få lov til at se solen mellem de mørke og truende skyer. Og den tale er for nega-

tiv, den vil i dag holde folk borte fra kirken. Men ikke desto mindre er mange af de ritualer, som bruges i 

dag – f.eks. kollekterne – farvet af en fremhævelse af synden i mennesket. Jeg ville hellere fremhæve det 

gode vi kan, men uden at glemme menneskets bagside. 

Men Luther er et barn af sin tid. En tid med megen angst for Helvede, angst for ikke at komme i Guds 

rige, fordi man ikke var god nok. Denne helvedsangst afmalede vore forfædre som kalkmalerier i kirker-

ne, så glemte man den jo heller ikke. Af en børneflok, kunne forældrene nok regne med, at døden ville 

tage halvdelen – måske mere – inden børnene blev voksne. Sygdom, sult og krig var ofte dagligdag for 

mange. Men dengang så man også disse ulykker, som en straf fra Gud. Jakob Knudsen tegner i sin roman 

om Morten Luther et klart og historisk rigtigt billede af datidens angst. 

Luthers store betydning i kristendommens historie består netop i, at han meget stærkt slog fast, at vi 

ikke skal gøre os fortjent til Guds rige gennem gode gerninger, men alene ved troen. Og det vil også sige 

kærligheden til Gud – kærligheden til livet. Det er den side vi bør fremhæve. Kristendommens budskab til 

mennesket er jo netop: ”Lad være med at lade dig slå ud, fordi du ikke synes du er god nok. Du er tilgi-

vet, fordi du er elsket. Det har alle folk brug for at høre, ikke at de er syndere. Det ved de jo alt for godt 

inders inde. 

 

Men har Luther ret? Er mennesket så ødelagt, at vort Gudsbillede, som vi blev skabt i, er ødelagt? 

Grundtvig sagde nej. Gudsbilledet er intakt, siger Grundtvig, ellers kunne vore forfædre ikke have digtet 

så sandt om det Paradis, de kaldte Gimle. Grundtvig gik endog så langt på sine ældre dage, at han kunne 

sige, at målet for menneskene var, at blive Kristus lig, at være ”kristelig” betyder at stræbe mod, at blive 

Kristus lig.   

Dermed være ikke sagt, at vi i vort liv kan nå at blive Kristus lig, men så når vi det igennem opstandel-

sen. Menneskelivets mening er at blive forædlet. Det ønsker vi alle 

Nej vi skal ikke frygte de truende skyer på himlen og gå rundt i helvedsangst. Det er ikke Guds mening. 

Vi skal i stedet frimodigt se op og turde tro på Guds levende og skabende kraft, tro på, at vi i kraft af hans 

kærlighed selv kan få skaberkraft i vort liv, så vi kan forædle det vi arbejder med, og derigennem selv 

blive forædlet. 

Men vi skal heller ikke blive for blåøjede. Ja vi har muligheder og skaberkraft, men det er ikke lige-

gyldigt, hvordan vi bruger evnerne. Det er så nemt at lade sig friste, når lejlighed sig byder. Vi hører jo 

jævnligt om sager, hvor nogle mennesker ikke har kunnet modstå en fristelse og taget til sig, hvad der 

ikke var deres, og dermed kastet andre i ud i problemer og kriser. Vi har muligheder, ja, men det afgøren-

de er, hvordan vi bruger dem. I hvilken sags tjeneste. Det er her vi har brug for en generalforsamling, 

hvor vi må gå i rette med os selv og med hinanden. Denne selvransagelse er en meget vigtig del af foræd-

lingsprocessen. 

Jeg kan godt lide et billede fra alkymiens dage i renæssancen, som faktisk var samtidig med Luther. Al-

kymien var en forløber for den moderne naturvidenskab. Alkymister, som f.eks. danskeren Tyge Brahe på 

Hven, mente, at Guds skaberkraft bevirkede, at naturen langsomt blev forædlet, sådan, at f.eks. vise plan-

tearter udviklede sig, så de blev en helbredende urtemedicin mod sygdomme og til sidst også mod døden, 

ligesom de mente, at uædle metaller, som f.eks. jern, med tiden af sig selv blev til guld.  

Ideen blandt alkymisterne var nu, at man i laboratoriet kunne efterligne naturens processer og forcere 

dem, så forædlingen gik hurtigere. Man ledte efter den urt eller det materiale, hvori Guds skaberkraft var 
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centreret mest – livseliksiren eller de vise sten – kaldte man dette materiale. Men ved at arbejde på denne 

måde, som Guds medarbejdere – eller som arbejdere i Herrens vingård – ville mennesket selv blive for-

ædlet – blive fyldt med kærlighed, som Tyge Brahe sagde. En smuk tanke. 

Som billede på livets forædling er alkymien sand. For når vi bevidst arbejder med de evner og mulig-

heder vi hver især har, arbejder på at forædle det, vi har med at gøre – men så forædler vi også os selv og 

vore omgivelser. Og det kan vi. 

Vi har netop i dag oplevet en dåb, og denne dåb er vidnet om Guds kærlighed. For ligesom da Jesus blev 

døbt i Jordan og fredsduen dalede ned over ham og Guds røst lød: ”Dette er min søn, den elskede”. Sådan 

lød også Guds røst i dag over Solveig, da hun blev båret op og løftet frem for Guds ansigt: ”Dette er min 

datter, min elskede”. 

Ved Guds kærlighed, som er livets skaberkraft, kan vi forædle og billedligt gøre vand til vin. Det var en 

af de ting vi lærte af Jesus. Derfor er det en fin tanke, at evangelisten Johannes sætter brylluppet i Kana, 

som en indledning til Jesus virke.  

 

 

 

3. Søndag efter hellig tre konger ∙ Matthæusevangeliet 8,1-13 

Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer han. Og se, en spedalsk kom og kastede sig 

ned for ham og sagde: ”Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren.” Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham 

og sagde: ”Jeg vil, bliv ren” Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham: ”Se 

til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, moses 

har fastsat, som er vidnesbyrd for dem.”  

Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham: ”Herre, min tjener ligger lammet der-

hjemme og lider forfærdeligt. ”Han sagde til ham: ”Jeg vil komme og helbrede ham. ”Men officeren 

sagde: ”Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive 

helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til én: ”Gå! Så 

går han, og til en anden: ”Kom! Så kommer han, og til min tjener: ”Gør det og det! Så gør han det” Da 

Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: sandelig siger jeg jer: Så stor en tro 

har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer: ”Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords 

med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget, men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér 

skal der være gråd og tænderskæren. ”Men til officeren sagde Jesus: ”Gå, det skal ske dig, som du troe-

de!” Og hans tjener blev helbredt i samme time. 

 

Den spedalske kommer Jesus i møde, netop som Jesus er på vej ned ad bjerget. Det er det bjerg, hvor han 

netop lige har holdt sin store tale, bjergprædiken, som indeholder de centrale kristne, etiske leveregler.  

Et bjerg i religiøse tekster er billedet på et helligsted. På bjerget føler man sig nærmere Gud. Bjerget løf-

ter én op fra jorden mod himlen – ind i himlen. Fra bjerget er der udsigt over landskabet. Moses modtog 

loven fra Gud på Sinaibjerg.  

Der er en vis sammenhæng mellem hændelsen på Sinai og Jesus bjergprædiken. På Sinai gives jøde-

dommens lov og etik, mens bjergprædiken var kristendommens. Men Jesus siger udtrykkelig, at hans 

bjergprædiken ikke ophæver moseloven. Tværtimod er hans prædiken Moselovens opfyldelse. Altså mo-

selovens rette tolkning.  
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Det første billede i dagens tekst viser da, at netop som Jesus kommer ned fra det himmelske stade med de 

høje, ideale leveregler, møder han modsætningen i jordens elendighed igennem de to stakler, der kommer 

for at få hjælp. Den første med ordene: ”Hvis du vil, kan du gøre mig ren”. Udsagnet indeholder en ufor-

beholden tro på Jesus som Guds søn. Det samme gør høvedsmandens bøn.  

De to vidt forskellige mennesker har én ting til fælles. De holdes begge ude fra det jødiske samfund. 

Begge er udstødt. Den spedalske fordi han er uren, høvedsmanden fordi han er en fremmed.  

De spedalske måtte samle sig så på øde områder. Måske kunne der være behjertede mennesker der 

lagde mad til dem på bestemt aftalte steder. De levede udenfor livet. Spedalskhed var en frygtet sygdom. 

Langsomt rådnede kroppen. Der var noget uhyggeligt, ved det område, hvor de levede. Ikke nok med, at 

de var dødssyge. De blev også regnet for urene, fordi deres sygdom blev opfattet som en straf fra Gud, 

fordi de havde overtrådt loven og syndet. De var fortabte. 

Den anden, høvedsmanden, en romersk officer. En forhadt person. Som fremmed, og som repræsentant 

for besættelsesmagten, vil man ikke have noget med ham at gøre med. Han ved det og lider under det. 

Derfor ser han sig for ringe til, at Jesus kan komme ind i hans hus. 

Begge er sat uden for livet. Men ved sin underfulde helbredelse kalder Jesus dem begge tilbage til li-

vet. Livet gives dem på ny. Den spedalske bliver ren og beordres hen til præsten, så han kan blive synet 

og erklæret ren, i jødernes øjne, syndefri. Høvedsmanden får ikke blot tilgivelse, men bliver tilmed frem-

hævet på jødernes bekostning. Og det over for den store skare, som fulgte Jesus ned fra bjerget. 

 

”Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel - Mange skal komme fra øst og vest og sidde til 

bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget, men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket uden-

for. Dér skal der være gråd og tænderskæren.” 

Jesus ville hæve jødedommen, som han selv tilhørte, til en højere, universel religion, som ikke kun gjaldt 

jøderne, men alle mennesker. Men netop det ville den jødiske ledelse ikke. Ikke-jøder tilhørte ikke Guds 

udvalgte folk, det gjorde kun jøderne. Dette var en af de væsentlige grunde til, at kristendommen skilte 

sig ud fra jødedommen.  

Med sin handling, med sin kærlighed til de to udskilte, viser Jesus, at bjergprædikenen ikke er tomme, 

svulstige ord, men den dybeste sandhed. Her med ordene: 

”I har hørt, at der er sagt: Du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer. Elsk jeres fjen-

der og bed for dem, der forfølger jer. For at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader det 

regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan i så vente? Det 

gør toldere også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. 

Så vær da fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen”. 

Som også Paulus siger i dag. ”Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode” 

Det er ikke nemt at elske sin fjende? Kan man f.eks. elske mordere, som dræber bevidst, fordi de tror, de 

derved gør verden bedre? Kan det onde virkelig altid overvindes af det gode?  

Paulus retter ordene indad i dig selv: ”Du ikke må lade dig overvinde af det onde”. Altså det onde, fri-

stelsen, der kommer til dig, og det onde i dig selv. Det skal du bekæmpe med det gode.  

Hovmod. Det, at gøre sig bedre end andre, er et eksempel på, at man har ladet sig overvinde af det onde. 

Det var det, der var, og stadig er, jødernes store problem. Ved at fastholde sig som Guds særligt ud-

valgte folk, tror de sig bedre end andre. Det er det hovmod og den ondskab Jesus rammer en pæl igennem 

i sin bjergprædiken - og nu i sin handling.   
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Allerede i 5. Mosebog siges: ”I var jo selv fremmede i Ægypten”, og videre: ”Gud er den frygtindgyden-

de Gudernes Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men skaffer den faderløse og enken ret, 

og som elsker den fremmede. Gud er din lovsang”. 

Det havde jødernes glemt. 

Men Jesus vil, at de fremmede på jorden - den spedalske og den romerske officer - skal ophøjes og sidde 

til bords med Abraham, Isak og Jakob. De skal kaldes tilbage til livet. Men Rigets egne børn, alle dem der 

tror sig bedre og rene, de vil i kraft af deres hovmod selv holde sig ude fra Riget, ude fra livet. Det er 

dem, der bliver de udstødte. Det er det, Jesus handling og ord siger i dagens evangelium. 

 

Jesus vender den småborgerlige moral rundt og ophøjer det, som den nedbryder. I Guds øjne er der ingen 

forskel på de forskelle, som mennesker ofte går så højt op i. Men troen gør en forskel. Troen på Gud. Og 

troen er et under ligesom helbredelsen og dermed befrielsen af de to er et under. 

Underet er ikke rationelt forståeligt. Den materielle logik kan ikke få mening i det. Siden 1700-tallet har 

europæerne formet en tankegang og et sprog, som efterhånden har udstødt underet - og dermed troen - i 

mange menneskers forestillingsverden. 

Det er den rationelle tanke, der hviler på årsagsloven. Tanken, at en bestemt hændelse føder en ny 

hændelse, som er bestemt af den første. Sådan som de naturlove, som mennesket har opdaget, viser. Hvis 

vi springer ud af vinduet, så rammer vi kort efter jorden. Dette ”Hvis – så” er den årsagslov, som blev 

naturvidenskabens vigtigste redskab til at beskrive, hvad der sker i universet.  

Denne tankegang er blevet så indarbejdet i sproget - så vi fristes til at tro - at den gælder alle områder 

af tilværelsen. Det moderne menneske tror generelt på, at det kun er den rationelle tanke, der kan kort-

lægge tilværelsen. Og ikke kun en bestemt del af den. Det er gået sådan, fordi den rationelle tanke har 

skabt så store resultater, som har formet vort samfunds indretning og hele vores levevis. 

Jesus helbredte med sit ord alene. Han helbreder alene, fordi folk tro, at han kan helbrede dem. Det tilla-

der det modernes samfunds tanke ikke, selvom der er sket en lille ændring i synet på alternative naturbe-

handlere i den sidste generation. Langt de fleste vil sige: ”Undere kan ikke ske i virkelighedens verden”. 

Og skulle der endelig ske noget, som den rationelle tanke ikke kan begrunde, så vil den dog en dag kunne, 

når vi er blevet endnu klogere.   

Virkelighedens verden!! Hvad det for en? Er det også den, der i sin selvgodhed lukker andre ude? Den 

verden, hvor der kun kan ske det, som mennesket mener, og vil have skal ske? 

Tankegangen er ofte denne. Da Gud skabte universet, skabte han naturlovene. Men undere er brud på 

naturlovene. Et under skulle da være et brud på Guds egen orden. Ved denne tanke blev den underfulde 

Gud skubbet ud af det almindelige, jordiske liv.  

Det moderne samfund lever mest uden Gud. Gud skal ud ad det offentlige rum. Det er den store ulykke 

for det moderne menneske, for da Gud forsvandt, blev vi i stedet vores eget midtpunkt – vores eget pro-

jekt - og det kan være en forbandelse – og er blevet det i flere sammenhænge. Uden Gud har vi kun hin-

anden og os selv at spejle os i. Uden Gud bliver vi meget nemt alt for selvoptagne, så slevoptagne, at vi 

lukker os selv inde i et fængsel. I en isolation, udenfor livet.  

Som lærer har jeg oplevet børn, der var så forkælede og dermed selvcentrerede, at de havde meget svært 

ved at gå ind i en lærerproces. De kunne ikke lukke sig op og tage imod.  
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Ved at lukke Gud ude, lukker vi livet ude. For Gud er livet, men Gud er også det underfulde – det gå-

defulde – et mysterium, der aldrig lader sig indespærre i en naturlov. Livet er et under. Skabelsen er et 

under.  

Bag alle naturvidenskabelige love, som mennesket kortlægger, er der en mægtig overordnet, åndelig lov.  

Selve skabelsen. Selve livet der bliver til, og som gennemstrømmer alt, og holder alt oppe. Uden den, 

ville alt forsvinde som dug for solen. Blive til intet. 

De kemiske og atomare love kan i bedste fald forklare, hvad der rent fysisk sker, og de biologiske, hvor-

dan livet forplanter sig.  

Men naturlove kan aldrig forklare, hvorfor det sker, og hvordan det er opstået. Selve skabelsen lader 

sig ikke beskrive rationelt – kun at den sker på den og den målbare måde – efter de og de love.  

 

Skal vi alligevel prøve at give en beskrivelse af skabelsens og livets underfulde mysterium, dur det ratio-

nalistiske sprog ikke. Det kommer til kort, men vi kan prøve med det poetiske og det religiøse. Det har sin 

egen virkelighed. Og den virkelighed er også menneskets ligesom den rationelle. Tilsammen kan de to 

sprog, den rationelle og det religiøse, beskrive vores verden, men bruger vi kun den ene og udelukker det 

anden, kommer vi til et forkert resultat, der får konsekvenser.  

En konsekvens er klimadebatten, eller mere alment, den måde vi behandler naturen på. Naturen som en 

ressource for vores grådighed. Troen på, at der kun findes den moderne naturvidenskabs beskrivelse, har 

slået den underfulde natur ihjel.  

Det moderne menneske dyrker sit eget kunstige produkt, som kejseren og hans hof i H.C. Andersens 

eventyr, dyrkede den kunstige nattergal. Det var kejseren ved at dø af, for han havde lukket livet ude. Det 

bliver det et forkvaklet liv. 

 

Det natursyn, at naturen som Guds skaberværk er hellig, og skal behandles derefter, er en langt sundere 

opfattelse med langt større universelle livsmuligheder. Det nuværende natursyn er farligt, for vi begår fejl, 

der kan få fatale følger for menneskeheden. Også finanskrisen er et tegn på, at mennesket tænker ensidigt 

og uhensigtsmæssigt – En dybere indsigt i det universelle liv ville medfører en sundere tankegang. 

Tager man underet ud af tilværelsen, som noget der ikke kan ske, indskrænker man livet og begrænser 

egne muligheder, og skaber inde i hovedet en syg verden, som gør én fremmed i livet, fordi man har ud-

stødt sig selv.  

Da kan kun et lignende under, som det der skete for den spedalske og høvedsmandens tjener, frelse og 

befri os og kalde os tilbage til livet. Så vi lukkes ind i det sande og virkelige liv – Guds rige. 

 

 

 

4. søndag efter helligtrekonger ∙ Matthæus 8,23-27 

Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Da blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden 

skjultes af bølgerne. Men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde: ”Herre, frels os! Vi går 

under!” Men han sagde til dem: ”Hvorfor er I bange, I lidettroende?” Da rejste han sig og truede ad 

storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde: ”Hvem er han, siden både storm 

og sø adlyder ham?” 
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Angst er en del af vort livs indhold. Angst for at miste livet. Angst for at miste en man holder af. Angst 

for ikke at slå til. Angst for at drukne i livets stormfyldte kamp. Angst er noget, vi ikke slipper fri for. Det 

må vi lære at leve med. Og så kan det vise sig, at angsten udvikler én og gør stærk.  

Egentlig er vi dårligt stillet, hvis ikke vi kan føle angst. For kan vi ikke det, er det fordi nogle af vore 

sanser ikke er blevet udviklet ordentligt. Man vil mangle fingerspidsfornemmelser. Der findes flere even-

tyr over temaet: ”Hans, der drog ud for at finde sin angst”. At finde sin angst, at leve med den, at blive 

dus med den, er at være et menneske. 

Måske var det angsten, der fik mennesker til at rejse et alter for første gang, kaste sig ned ved dets fod og 

anråbe livets Gud om hjælp – Gud, som ophav til det store mysterium, der holdt livet og hele universet i 

sine hænder. Råbe sin angst og fortvivlelse ud mod universets dybder. 

 

Men det var så også livets underfuldhed, der tegnede billedet af Gud, tegnede det dybt i menneskets sind 

for meget længe siden, og siden har det altid været der. Det, store og uoverskuelige univers – på engang 

skønt og fantastisk, men samtidig – netop i sin uoverskuelige vælde – farefuldt, kaotisk, så man føler en 

blanding af storhed og angst skyde op igennem sig, som kan give kuldegysninger og gåsehud, men også 

en varme, der stiger op – en tak og en beundring for storheden, som giver gensvar i menneskehjertet og 

former ordet i vor mund – det levende ord. Så man må bøje hovedet og takke på Gud. 

Livet kan være så meget. Livet kan være som en mild forårsdag, hvor forårets første lys og varme får ur-

terne til at pible frem, folde sig ud og stråle i solen, og får lærken til at svinge sig mod himlen med jub-

lende triller. Næste dag slår vinden om og bringer hårdt vejr fra nord med slud, der pisker i ansigtet og 

dækker de forskrækkede forårsbebudere, der så dristigt stak hovedet frem. 

Livet kan være en varm sommerdag, hvor den grønne farve dominerer, og hvor det tindrende blå hav 

ligger roligt udstrakt, med kun små bølger som klukker om bådene ved badebroen, og vugger dem blidt. 

En dag hvor bærerne hænger mættede, kærtegnet af sol og varme. Netop sådan en dag den 14. august, 

blev freden brudt af kanonernes buldren fra syd. 1. Verdenskrig var brudt ud, og kastede mennesker ud i 

de værst tænkelige traumatiske hændelser igennem 4 år i de mudrede skyttegrave. De vidste ikke om de 

ville være i live næste dag. Dem der kom hjem, blev aldrig rigtig til mennesker mere. 

Livet kan være en stormende efterårsdag, hvor bølgerne rejser sig truende og kaster skibene rundt, som 

var det tændstikker. Maleren Michael Anker har foreviget sådanne billeder, hvor djærve skagboerne alli-

gevel trodser vejr og vind. Livet kræver af dem, at de kommer de nødstedte til hjælp, som er forlist i 

brændingen og klamrer sig til skibets endnu faste dele. Redningsmandskabet overvinder deres egen angst 

og sætter redningsbåden ud gang på gang i det frådende hav. Det kræver livet af dem. 

Men livet er også en tindrende klar dag med dybblå himmel over skovens falmede men gyldne farve-

bragt. En dag. Hvor livet kommer meget nær og bliver meget klart 

Og livet kan være frysende råkoldt som en vinterdag med en grå rimtåge, der breder sig ud over landska-

bet og fremkalder en trøstesløshed og meningsløshed, som sindet farer vild i. Men kort efter renses luften 

af en høj frostklar himmel, mens solen gløder lavt over horisonten, som den ville sige, ”kommer tid, jeg 

har ikke glemt dig”. 

 Natur og vejrlig har sat sine spor og præget sig dybt ind i vort sind og givet det farve og mange nuancer. 

Som et spejl holdt op foran os, har naturen med sine billeder som ved en resonans kaldt vore billeder i 

sindet til bevidsthed og herigennem levendegjort vore drifter og følelser – i varme, kulde glæde, angst, 

had og kærlighed. Men kærligheden er dybest, og fra den udgår alle de andre. 
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Det er naturligt, at sammenligne vore sindsstemninger med naturens billeder. Vi forstår i høj grad os selv 

ud fra naturens vælde og forunderlighed. Naturen er gavmild og frygtelig nådesløs. Denne erfaring dan-

nede det første billede af den mægtige Skabergud, der holdt vort spinkle liv i sine hænder. Derfor måtte vi 

råbe til Gud, som også Job råbte.  

Men vi forstår også os selv gennem andre mennesker. Mennesker der står os meget nær og de mere 

ukendte, som vi måske frygter eller beundrer. Den vigtigste af alle vore følelser, kærligheden, har naturen 

ikke givet os direkte. Det har vore forældre, og bag dem dannedes billedet af den kærlige Gud, der be-

skytter os mod det onde. Men også den Gud, der kræver, at vi overholder hans bud. Forældrenes vrede 

kan kalde barnets angst til live og få det til at føle sig fortabt. Kærligheden er lovens fylde siger Paulus, 

for kærligheden heler det brudte. 

Historien om Job, der råber til Gud om retfærdighed er en mesterlig fortælling om et menneske, der ka-

stes ud i de værste rystelser. Og det skønt han har levet sit liv efter Guds lov, og er blevet beriget med en 

dejlig familie, som han elsker, og derudover materiel rigdom. Han er den rigeste mand i Østen. Og Gud er 

stolt af Job. ”Se min tjener Job”, siger Gud overleget til Fanden, mere retfærdig og gudfrygtig mand fin-

der du ikke, ham kan du ikke få fingre i.  

Årh siger Fanden: ”Ræk din hånd ud og ødelæg hans ejendom, så skal du høre, hvor han vil forbande 

dig” Men Gud siger: ”Nu får du magten over Job, og over alt hvad han ejer, men ham selv må du ikke 

række hånden ud efter”. 

Så overfalder ulykkerne Job, og han mister til sidst alt, hvad han ejer. Familie og gods, dog ikke sin 

kone. Men Job siger afklarende: ”Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet”. Se udbryder Gud til 

Fanden. ”Se, han er stadig en retsindig og gudfrygtig mand”. 

”Giv mig magt over hans krop”, siger Fanden, ”så skal du høre ham forbande dig”. ”prøv”, siger 

Gud, ”men du må ikke tage hans liv”. 

Nu kastes Job ud i sygdom med ondartede bylder, og han sidder i askedyngen og skraber sig med pot-

teskår. Da kommer hans kone og siger: ”Forband dog Gud og dø”. 

”Nej”, siger Job, ”tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage det onde” og intet syndigt ord kom 

ud af hans mund. 

Jobs venner kommer og ser Jobs lidelse, og Job er nu så udpint, at han udbryder til vennerne: ”Nu for-

bander jeg den dag, da jeg blev født til denne lidelse”. Men vennerne går i rette med ham, og vil belærer 

ham om, at han må have syndet, siden det er gået ham sådan. ”Kan et menneske måske være mere retfær-

digt end Gud?” siger de. 

Job fastholder sin uskyld og fremhæver dermed indirekte, at Livet ikke er retfærdigt. Og da råber han 

bebrejdende op mod Gud: 

”Dine hænder dannede og skabte mig, og nu skifter du sind og tilintetgør mig, husk at du formede mig 

som ler, og nu gør du mig til jord igen”. 

Job råber flere gange uden at blive hørt, men pludselig taler Gud til Job ud af stormen. Med mægtig 

røst: ”Hvor var du, da jeg grundlagde jorden, kan du beordre morgnen frem. Har du været ved Havets 

kilder, har du vandret på urdybets bund” 

Guds ord kalder oplevelserne frem i Job, og han udbryder: ”Før havde jeg kun hørt om dig, nu har jeg 

set dig”. Job indser nu sin lidenhed overfor Gud, og siger: ”Nu ved jeg, at du formår alt. Jeg har talt om 

noget, jeg ikke forstod, om ting, der var for underfulde til, at jeg kunne vide besked”. 

Herefter giver Gud Job alt tilbage og ikke nok med det. Han får mere end før. Men Jobs venner bliver 

skammet ud af Gud. De havde retled Job forkert. 
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Historien om Job, er et billede på, hvordan et menneske kan fastholde troen på Gud skønt man overfaldes 

af livets tilsyneladende uretfærdighed. Svaret er, at livet er en prøvelse, der skal uddanne mennesket i 

livets skole. Skal helst forædle mennesket. 

Det moderne menneske, har brug for at lytte til historien om Job. Det er en livsklog fortælling. 

I år er det 200 året for Charles Darwins fødsel og det er 150 år siden, at han, som en af nyere tids største 

naturforskere, udgav sit skelsættende værk, om arternes oprindelse og om naturens udvælgelse. Værket 

vakte egentlig alt for meget opsigt, og blev som det ikke sjældent går, poppet fordrejet. Nogle mente, at 

nu var Gud, da blevet helt overflødig. Det bliver han naturligvis aldrig.  

Darwins siger ikke noget om Gud, men han beskriver blot evolutionen – altså livets fremadskridende 

udvikling fra den simpleste organisme til det mest organiserede liv. Han beskriver Guds lov, så værket må 

ses, som en lovsang til skaberen og ikke som en afvisning af Guds eksistens. I dag er ikke alle naturfor-

sker lige begejstrede, fordi der findes dele af Darwins teori, som mangler de almindelige videnskabelige 

beviser. Men de fleste er dog enige om, at grundtanken i værket er rigtig, fordi det forklarer så meget, 

man ellers ikke kunne forstå.  

Darwins tanke bekræfter på en måde Jobs bog. Deri, at livets modstand – i Jobs første forståelse - li-

vets uretfærdighed – udvikler det ædle – det stærkeste og livsduelige, i kampen for at overleve. Det jordi-

ske liv er stadig under Guds skabelse. Ser vi tilbage i livet, har der nok været meget ondt mennesket har 

måttet igennem. Men det onde, vinder aldrig på længere sigt. Det bliver selv overvundet – gang på gang – 

selvom det hele tiden dukker op igen. Og det er sandt – det som gang på gang har overvundet det onde, er 

troen på livet – kærligheden til livet. 

Det onde er faktisk en af de modstande i tilværelsen, der fastholder menneskelivets udvikling. Lidelsen er 

en forædlingsproces. Igennem sin lidelse blev Jesus til den opstandne Kristus. Jobs bog, lægger op til 

denne dybe og egentlig gode sandhed. 

Men når mennesket står midt i det, står midt i stormen, der truer med at ødelægge én, sådan som da disci-

plene sidder i den vuggende båd, der kastes hid og did, af de lunefulde vinde og de stærke naturdrifter i 

livets sejlads på det åbne hav. Så kan det være, at selv erklærede ateister råber på Gud. Billedet af den 

sovende Jesus, som disciplene råber til, er jo den sovende tro i mennesket, der vågner, når der for alvor er 

fare på færre. Når vi er kommet ud i det område, hvor vores egen viden, kraft og magt ikke slår til. Da 

råber vi om hjælp, uansat hudfarve og religion. Og råber vi på Jesus, så vågner han inde i os. Rejser sig 

og stilner stormen. ”Ak I lidettroende”, hvorfor er I bange? 

Angsten er bundet til, at vi ved, at vi kan komme i havsnød, men vi ved ikke forlods hvordan, og i hvilken 

situation. Angsten er et udtryk for frygten for det uvisse. Det vi ikke ved, hvad vi kan blive kastet ud i. 

Hvis denne angst bliver for stærk og truer med at kaste dig rundt på havet, og bringer dit sind i det vold-

somste oprør, og truer med at drukne dig i det eget frådende hav. Da råb på Gud – alt hvad du kan. Er dit 

råb berettiget hører han dig, som han hørte Job, og da må stormen på Geneserat sø lægge sig på Jesu ord. 

Det er det ord, der bringer orden i et stormfyldt menneskesind kaotiske uro og angst.  

Men du undgår ikke at få lektien læst, men så blev du så klog. Og nu er du ikke ene med din angst, for 

Kristus er i angstens centrum, og uanset, hvordan du kommer igennem krisen, ja selv om du skulle dø, så 

er Kristus med dig, og leder dig frem til en lysere dag. 
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5. søndag efter Hellig tre konger ∙ 1 række. Matt. 13,24-30 

 

Jesus fortalte dem en anden lignelse: ”Himmerige ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens 

folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i hveden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, 

kom også ukrudtet frem. Husbondens folk kom så og spurgte: ”Herre, såede du ikke god sæd i din mark? 

Hvor kommer da ukrudtet fra? Han svarede: ”Det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så: Vil du 

have, at vi skal ud og luge det væk? Han svarede dem: Nej, for når I luger ukrudtet væk, kommer I til at 

rykke hveden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side indtil høsten. Ved høsttid vil jeg 

så sige til høstfolkene: Tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men saml hveden 

i min lade”  

 

Lignelsen handler om forholdet mellem det gode og det onde. Husbondens folk spørger: ”Herre såede du 

ikke god sæd i din mark? Hvor kommer da ukrudtet fra?”  

Man mærker en lille ironisk snært af anklage i spørgsmålet, der underforstået siger: ”Kunne du ikke 

have gjort dit arbejde bedre”. Netop sådan har mange mennesker sagt siden, og dermed afsløret en mistro 

til Skaberen. 

Det er det gamle problem. Det ondes problem, som allerede i oldkirken blev opstillet således: ”Hvordan 

kan det være at der findes ondt i verden, hvis det virkeligt er rigtigt, at Gud både er kærlighed, fuldkom-

men og almægtig? Man har kaldt det Teodiceproblemet. Problemet optager stadig.  

 

I Det Gamle Testamente i Prædikerens bog reflekterer Prædikeren resigneret: ”Lad være med at tro, at 

livet møder dig med retfærdighed, selvom du lever et retfærdigt liv”. Prædikerens råd er derfor: ”Søg 

glæden, ja spis, drik og vær glad”. Ikke noget ringe råd. I stedet for at lade dig gå på, af alle de ærgrelser, 

du dårlig kan undgå at blive ramt af, hvad enten det er noget, der direkte rammer dig selv, eller noget der 

sker i verden. Så glem det, lad det gå forbi dig og søg glæden. Hvis man er et engageret menneske, er det 

bare ikke så nemt. 

 

Charles Darwin kom i 1859 med en teori om den biologiske udvikling, kaldet evolutionslæren. Den brød 

afgørende med de gammel testamentlige skabelsesberetninger.  

Darwin sagde, at alt levende er i slægt med hinanden. Alle levende væsener har udviklet sig fra én og 

samme stamfar, en simpel encellet organisme. Den del af hans lære godtog langt de fleste forholdsvis 

hurtigt. Den var logisk, overbevisende og fremviste også en storslået skaberplan, skønt den kolliderede 

med Det Gamle Testamentes skabelsesberetning. 

Den anden del af Darwins teori, som han kaldte: ”den naturlige udvælgelse”, beskrev selve drivkraften 

i evolutionen. Den viste sig, at være langt sværere at godtage. Kernen i den naturlige udvælgelse, at den 

bedst tilpassede overlever. Som ved den økonomiske liberalisme er det alles kamp mod alle. De individer, 

som evner at tilpasse sig bedst – altså de mest livsduelige – mest omstillingsparate – ville vinde kampen 

for overlevelse, og det vil derfor være dem, der videregive arvemassen til næste generation. Derved sikres 

den bedst mulige og sundeste biologiske udvikling. Det individ, som bedst kan tage vare på sig selv og sit 

afkom fører slægten videre i tilværelses ubønhørlige kamp. Der er tilsyneladende ingen barmhjertighed. 

Naturen er både gavmild og grusom. Gavmild for skaberværket som helhed, men grusom mod dem, der 

bukker under. 

Udvælgelsen er grusom mod dem, der bukker under, og det støder vor næstekærlighedsfølelse. Den er 

i strid med menneskets medfødte, sociale og humanistiske instinkt. Det, at vi har et ansvar for hinanden.  
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I den gamle bibelske skabelsesberetning er skabelsen fremstillet som god. Skabelsen, der med skabe-

rordet først tænder lys over urdybets mørke og øde skildres poetisk som en kærlighedsakt. 

 

Som ung overvejede Darwin at blive præst, men med alderen tog han mere og mere afstand fra kristen-

dommen, hvilket ikke behøver at være det samme som, at han blev mindre religiøs. Det skyldtes, at han i 

naturens udvælgelse netop så en anden lov end kærlighedens, og især fordi han oplevede en stærk smerte 

i eget sind, da hans yndlingsdatter døde fra ham, endnu mens hun endnu var ung. Det var ham ikke læn-

gere muligt at tro på en kærlig Gud. 

 

Det er her, at det gamle testamentes fortælling om Job, bliver interessant. 

Jobs historie sætter fokus på forholdet mellem retfærdighed og uretfærdighed og dermed på godt og 

ondt. Vi hører den ejendommelige historie, at en gudssønnerne en dag træder frem for Gud, og blandt 

dem er såmænd Satan. Hvordan kan han dog være en af gudssønnerne? Gud spøger da også, hvor han 

kommer fra.  

Satan fortæller, at han har rejst viden om blandt menneskene, og Gud spørger, om han så har lagt 

mærke til Job, hvis lige ikke findes. Han er retsindig, retskaffen og gudfrygtig.  

Men Satan er ikke imponeret. Det er da ikke så underligt. Gud har jo selv sikret ham på alle måder 

med hæder og rigdom. ”Ræk hånden ud og ødelæg det alt sammen for ham, så skal du høre, hvordan Job 

vil forbande dig”, foreslår Satan. Gud lader det komme an på en prøve. Gud giver Satan magten over 

Job. ”Du kan nu få magten over alt, hvad han ejer, blot må du ikke ødelægge ham selv”. 

Satan forårsager, at Job mister hele sin store rigdom, sine børn og sin agtelse i byen. Men Job resigne-

rer blot: ”Herren gav, Herren tog”.  

Næste gang Gud møder Satan, siger han, der kan du se, Job er mig stadig hengiven. Giv mig magt over 

hans krop, siger Satan, så skal du høre Job forbande dig. Nuvel, siger Gud, men du får ikke magten over 

hans liv.  

Nu bliver Job syg og sætter sig i askedyngen, fyldt med bylder. ”Forband Gud, og dø” siger Jobs ko-

ne, men det vil Job ikke. 

Såkaldte gode venner henvender sig til Job og siger, at hans uheld må skyldes, at han har syndet, der-

for bør Job angre. Det afviser Job. Han ved, at han levet er retfærdigt. Job forbander ikke Gud. I stedet 

råber han ud af al sin smerte og lidelses op mod Himlen og anklager Gud, for at have behandlet ham uret-

færdig. 

Det får Gud til at handle. I al sin storhed viser Gud sig for Job og råbende gennem stormen: ”Hvor var 

du, da jeg skabte verden, kan du gøre det efter? Hvem er du, der tror, at du ved alt, og kan gå i rette med 

mig, kender du måske alle mine dybder?” 

Job svarer: ”Nu ved jeg, at du formår alt, intet er umuligt for dig. Jeg har talt om noget jeg ikke forstod. 

Nu har jeg set dig med egne øjne, derfor kalder jeg alt tilbage, hvad jeg har talt og angrer i støv og aske” 

”Fra da af velsignede Herren Job, og gav ham mere, end han før havde mistet, sønner og døtre, rigdom 

og ære”  

Jobs erkendelse er væsentlig. ”Ja, der er meget, jeg ikke forstår af verdens gang. Din storhed, din skaber-

kraft og dine dybder er fuldstændig ufattelig for et menneske”.  

Vi kender ikke universets dybder – vi kender ikke skaberværkets uendelighed – og ej heller Guds kærlig-

hed nok, til at konkludere og dømme sådan. Teodiceproblemet viser snarere menneskets klynkeri når, der 

er noget, der gør ondt. Hvis forældre altid bøjer af, når deres børn klynker overfor en svær opgave, i ste-
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det for at styrke dem til at fortsætte og anstrenge sig, gør man ikke børnene en tjeneste. Bøjer man af, er 

man for blødsøden. Og det må ikke forveksles med kærlighed, for man hjælper netop ikke sit barn. Bøjer 

man af og siger, at det skal du heller ikke, det er for hårdt, gør man ikke sit barn livsdueligt, tværtimod. 

I dagens lignelse siger husbonden. Lad det onde gro, du kan ikke luge det op uden at ødelægge den gode 

sæd. Det onde kan altså ikke udryddes, uden at det gode også bliver ødelagt. Betyder det ligefrem, at det 

onde har en funktion i Guds skaberværk? 

Mange har erfaret, at hvis man vil frembringe noget nyt eller bare skabe noget, der er svært, må man 

kæmpe med stoffet, man må overvinde en modstand. Netop ved at kæmpe for at overvinde modstanden 

kan ens evner udvikles så meget, at ens arbejde lykkes. Det er også det der ligger i Darwins teori ”Den 

naturlige udvælgelse”. Og er det ikke netop lidelsen, der gør Jesus til Kristus? Jesus stak ikke af, da det 

onde overfaldt ham.  

Enhver kan sige: ”Hvis du havde været i en koncentrationslejr eller på anden måde være trådt under fode 

eller lidt usigeligt, ville du så også sige sådan?” Jeg tror, at Jesus i den situation heller end gerne ville tage 

pågældende i hånden og vandre den tunge gang sammen med dig. Han kender den og ved, at der er lys 

forude. Det er sådan, at vi skal hjælpe den ulykkelige. Vise næstekærlighed over for den tabende. 

I fortællingen om Job, er der en stærk pointe. Da Gud løfter Job op, får Job ikke blot det igen, han havde 

mistet, da Fanden slap løs på ham. Nej han får mere end han havde før. Job bliver lutret, han bliver foræd-

let gennem sin lidelse. Satan ville ramme ham, men resultatet bliver det stik modsatte.  

På den måde får også det onde en mening i Guds skabergerning. Næstekærlig styrker menneskets overle-

velse 

 

Den dag hvor hveden høstet, sorteres ukrudtet fra og brændes. Den dag vil skaberværket nå sin fuldendel-

se og gå over i evigheden. 

 

 

 

Søndag septuagesima ∙ Matthæus 20,1-16 

 

Jesus sagde: »Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til 

sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vin-

gård.  

Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I også 

hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende 

time gik han ud og gjorde det samme.  

Ved den ellevte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående dér, og han spurgte dem: Hvorfor 

har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem: Gå I 

også hen i min vingård.  

Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen og betal dem deres 

løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den 

ellevte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere; men også de fik 

hver en denar.  

Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde: De sidste dér har kun arbejdet én 

time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem: 

Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå! Jeg vil 
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give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? 

Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste.«  

 

I en vis forstand er vi alle arbejdere i Guds vingård. Der findes mange forskellige arbejdsgivere. Men det 

er vist kun Gud, der handler som lignelsens vingårdsejer.  

Har vi fantasi til at forestille os, at verdenssamfundet kan forædles til den vingård, som Jesus fortæller 

i dagens lignelse? 

Husker I fortællingen om brylluppet i Kana, hvor Jesus gjorde vand til vin. Den fortælling kan også 

udlægges som en lignelse om, hvordan Jesu virke i menneskelivet forædler den måde, som vi lever på 

med hinanden. Ligesom vand, der forædles til vin.  

Jesus mål med lignelsen er at give folk et billede af livet i Guds Rige – i Edens Have. Hermed ses også 

den store forskel, der er til vor verden. 

Datiden har ikke haft svært ved at forstå Jesu budskab. Han taler lige ind i en velkendt situation i deres 

liv. Arbejderne, der i står på torvet fra morgenstunden og håber på at blive hyret af en vingårdsejer.  

Hvem bliver hyret først? Og hvem sidst? Svaret er enkelt. De sundeste og stærkeste bliver først ud-

valgt. Sådan vil det være, når hensynet til den materielle profit går forrest. Det ved alle, og derved vender 

Jesus med sin lignelse op og ned på virkeligheden. Lignelsen taler til den menneskelige side, den næste-

kærlige, der ikke tænker i profit, men i omsorg, i rimeligheden af at alle kommer i arbejde og får en løn, 

som de kan leve af. Alle bør have så mange penge, at de kan et værdigt liv. 

Jesus tvinger til eftertanke: Hvad er retfærdigt? Den gang som i dag.  

Overfører vi lignelsen til vor tids politiske, erhvervsmæssige liv er det spørgsmålet om liberalisme eller 

socialisme. Samfundshistorien siden 1850 har lært os en del om de to ismers virkning i vort samfund. 

 

Liberalismen har vist sig at skabe den største profit i samfundet, men øger til gengæld uligheden mellem 

rig og fattig. Især hvis der ikke, som i Danmark alligevel også er indført humanistiske, sociale love, som 

skal hjælpe de ringere stillede. Og de fleste danskere mener, at denne blanding mellem liberalisme og 

socialisme skaber det bedste og mest retfærdige samfund for alle. Det er godt med velfærd, men der skal 

også være penge til det. 

Liberalisme alene kan ikke undgå at skabe grådighed. Mere vil have mere, og til sidst bliver dette be-

gær så dominerende, at det frister svage sjæle til økonomisk kriminalitet. Det har vi set flere eksempler 

på, ikke mindst som det, der var medvirkende til krisen. 

Socialismen, som Jesus fremhæver i dagens lignelse, brød politisk set sammen i 1989 i Østeuropa. De 

kommunistiske lande kom bagefter i produktion, fordi faren er, at når alle alligevel får samme løn, vil den 

enkelte ikke yde en særlig indsats, som i liberalismen. 

 

Er Jesus lignelse så en utopi, set i forhold til en nutidig politisk markedsmodel? Ja, sådan ser det ud, hvis 

vi holder os til det hidtil afprøvede. Sådan må historiens dom lyde. Og mange vil nok tilføje – desværre. 

Konklusionen bliver, at det er fordi menneskene ikke er så gode som de burde være. 

Inden vi helt forkaster kommunismen, bør vi betænke, hvilke opvækstvilkår den fik. Den kom aldrig til 

at virke i et frit samfund. Den blev indført med magt, hvilket betyd, at de kommunistiske lande også blev 

diktaturer med en uhyggelig overvågning – der skaber en evig utryghed. Der findes ikke frihedsrettighe-

der. Anderledes tænkende elimineres. Vi ved i dag, at Stalin var skyld i mange millioner menneskers hen-

rettelse og ligeså mange menneskers overførsel til glemsel i de Sibiriske fangelejre. 

Det har ikke noget med Jesus lignelse at gøre – tværtimod var det et satanisk styre. 
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Kommunismen voksede ikke op fra neden i folket, men blev skabt foroven. Lenin var ikke selv arbejder – 

men en intellektuel ideolog. Han kunne ikke oprette en socialistisk styret stat uden ved et kup, hvor han 

tog magten fra magthaverne, som enhver anden tyran.  

Samlet kan vi sige, at liberalisme uden næstekærlighed bliver umenneskelig. Det samme gør kommunis-

men. 

Enhver ved, at det generelt er mere inspirerende og skaber mere arbejdsglæde, hvis man arbejder i sin 

egen virksomhed end i en andens, hvor ejeren og de øverste i firmaet tjener mest. Kan vi forestille os 

virksomheder, som oprettes af en kreds af mennesker efter egen tilskyndelse og som ligeværdigt enes om 

at alle medarbejdere skal have samme løn, uanset stillingens art, og at alle så også er fælles om ansvaret? 

Det kan vi godt, bortset fra lige løn og dermed lige ansvar.  

I Dagens lignelse mener de arbejdere, der blev ansat fra morgenstunden, at vingårdsejeren er uretfærdig, 

fordi de sidste får samme løn som dem. Vingårdsejeren vender sagen med spørgsmålet: ”Er dit øje ondt, 

fordi mit er godt”. Vingårdsejeren handler ud fra en anden lov, udfra den tanke: Kan de svage måske gøre 

for, at de er svage? Har den svage ikke lige så meget ret til et godt liv materielt liv som den stærke? Hvor-

for skal de, der ikke har så gode muligheder, ikke have samme ret til et godt liv som de heldige, der er 

født med bedre egenskaber og i et inspirerende, trygt miljø? 

Vingårdsejeren handler ud fra barmhjertighedsloven – næstekærligheden.   

Liberalismen ligner den Darwinistiske Evolutionslære: Den naturlige udvælgelse. Den bedst egnede 

overlever og giver derved den bedste arvemasse videre til næste generation. Men den synes at være i strid 

med menneskets anden medfødte drift. Medfølelsen – barmhjertigheden.  

Et af de mest brugte Grundtvigcitat lyder: 

 

”Mennesket er et guddommeligt eksperiment, der gennem tusinde slægter skal vise, hvordan ånd og støv 

kan gennemtrænge hinanden i en fælles guddommelig bevidsthed”. 

 

Her udtrykker Grundtvig sin væksttanke. Hans tro på, at Guds ånd gennem Jesus gerning i tidens løb vil 

virke forædlende i mennesket som fortællingen om Jesus under, hvor vand blev til vin. Grundtvig skrev 

citatet i 1832, altså før liberalisme og socialismen brød frem som politiske systemer. Grundtvig var idea-

list. Alligevel var han på ingen måde blind for det ondes greb i mennesket. Han var utrolig fascineret af 

Johannesåbenbaringen, Den spillede en stor rolle gennem hele hans liv. 

Johannesåbenbaringen, det sidste skrift i biblen, ender med beskrivelsen af det kosmiske bryllup mellem 

Kristus og mennesket. Denne forening kunne udlægges som Grundtvigs tale om ånd og støv, hvor ånden 

fuldstændig har gennemtrængt støvet – gennemtrængt og guddommeliggjort den biologiske krop, som er 

dannet af jorden. 

 

Umiddelbart forud for det kosmiske bryllup i Johannesåbenbaringen udkæmpes en voldsom og kosmisk 

strid i Himlen, hvor endelig det onde, i billede af et uhyre, overvindes og kastes i afgrunden. Det er Gud 

selv, der ene har magt til at bekæmpe det onde. Ikke mennesket. 

 

Spørgsmålet er, om der nogen sinde kan opnås retfærdighed, hvor talen er om det materielle liv? 

Da de skriftkloge engang vil afprøve Jesus, viser de ham en mønt med kejserens billede på, og spørger 

ham, om man skal betale kejserens skat. Jesus svarer? Giv kejseren hvad kejserens er, og Gud hvad Guds 

er. Her skelner Jesus mellem det materielle liv, der måles i mønter, og det åndelige, hvor der gælder andre 

normer. 
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Det samme gør Paulus i sit brev til romerne, når han skelner mellem dem, der løber for at vinde en 

sejrspris, som en dag alligevel visner, fordi den kun tæller i det materielle liv, og så dem, der løber efter 

en pris, som ikke visner, som altså ikke forgår, men varer evigt. 

Profeten Jeremias er enig. Der er ikke grund til at være stolt af hverken rigdom eller visdom. Det er der 

derimod af at have indsigt i Guds Rige. 

Det er slet ikke den materielle rigdom, som tæller i Guds rige. Men alene den åndelige rigdom. Derfor 

betyder det i sidste ende heller ikke noget om de sidst ankomne arbejdere får ligeså meget i løn som dem, 

der har arbejdet hele dagen. 

 

I Grundtvigs væksttanke siges ikke noget om materiel rigdom eller fattigdom. Det er ikke i det materielle, 

at væksten skal måles. At ånden fuldt har gennemtrængt det kropslige betyder netop, at materiel stræben 

efter rigdom er afløst af åndelig indsigt i de varige og sande værdier.  

Er den skat først fundet, da har det materielle stræb ikke længere nogen værdi i sig selv 

Det samme udtrykkes i en anden lignelse, hvor Jesus fortæller, om en mand der fandt en skat i en mark, 

hvorefter han solgte, alt hvad han ejede, for at købe marken med skatten. 

Hovedsagen er at komme til at arbejde i Guds vingård. Og her er der plads til alle ledige hænder. Der bli-

ver aldring nogen arbejdsløse. Lønnen er altid at leve i Guds nærvær af hans kærlighed uden frygt for det 

materielle udkomme. 

 

 

 

1. Søndag i fasten ∙ Matthæus (4,1-11) 

 

Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han havde fastet i fyrre dage og 

fyrre nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at 

stenene her skal blive til brød. Men han svarede: »Der står skrevet: 'Mennesket skal ikke leve afbrød ale-

ne, men af hvert ord; der udgår af Guds mund.'« Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede 

ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der, står, skrevet: 

'Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten« 

Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: 'Du må ikke udæske Herren din Gud' '« Igen tog Djævelen 

ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og 

sagde til ham: »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.< Da svarede Jesus 

ham: »Vig bort, Satan! For der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene Da for-

lod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.  

 

Denne tekst sammen med 1. og 2. læsning udgør en central fortælling indenfor kristendommen: Fortæl-

lingen om syndefaldet og syndefaldets ophævelse. Den adskiller kristendommen fra andre religioner ved, 

at et menneske ikke skal gøre sig fortjent for at komme ind i Gudsrige.  

Fortællingen er i korthed denne: 

 

Syndefaldet er den skelsættende begivenhed i biblen – og i vort liv. Den begivenhed, hvor vi bliver os 

slev bevidst som en synder. Syndefaldet består i overtrædelsen af menneskets grænse, fordi man vil være 

Gud lig – være sin egen Gud.  
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Men hvis man aldrig bliver sig bevidst, at der er noget, som er umådeligt meget større end en selv, no-

get som jeg umuligt kan leve op til, er det ikke sikkert, at man nogensinde bliver sig sit syndefald bevidst. 

Den røde tråd i fortællingen er den rejse, som Gud sætter i gang, fordi han vil redde det faldne menneske 

hjem til sit rige. Det er Guds frelserplan, der afbildes i Det Gamle testamente, som en trinvis opstigning 

gennem fire trin. 

Første trin er Guds – Jahves – forjættelse til stamfaderen Abraham. Rejs ud, lyder Guds bud, til det land 

jeg vil vise dig, der vil jeg gøre dig til et stort folk, og i dette folk vil jeg åbenbare mig. Det gør Abraham 

sammen med hustruen Sara. 

Andet trin i opstigningen kommer med forjættelsen til Moses. ”Før mit folk ud af Ægyptens trældom til 

det land jeg tilsvor Abraham. At det er en opstigning i forhold til Abraham-trinnet, ses derved, at der 

igennem åbenbaringen til Moses, tegnes et tydeligere billede af, hvem Gud er. 

Abrahams Gud er en skjult Gud, det eneste vi får at vide, er, at denne Gud er den højeste og den der 

har skabt verden. Men i åbenbaringen til Moses, træder Gud tydeligere frem. Han er eksistensen – den der 

er og altid har været og vedblivende vil være – kort sagt den evige eksistens, som opretholder alt liv. 

Hertil kommer at Gud nu indgår en meget håndgribelig pagt, som bliver jødedommens fundament. Si-

naipagten, der går ud på, at hvis folket overholder Guds bud – de ti bud også kaldet Moseloven – vil Gud 

fører dem til det forjættede land, som vi må forstå som Guds rige. Med denne pagt tager Gud bolig i det 

nyopførte tempel. Gud vandrer med sit folk, han viser vej. Han er ikke længere den fjerne og skjulte Gud.  

 

Tredje opstigningstrin kommer med kong David og det hellige kongedømme. Folket er blevet bosat, men 

der er mange problemer med at holde både fremmede folk og fremmede guder borte fra det jødiske folk. 

David er Guds salvede konge. Gud er den egentlige konge, men David skal repræsentere Gud overfor 

folket. David samler Gudsdyrkelsen i sin nyerobrede by: Jerusalem. Om David skal jeg hjemme hos os 

fortælle og tolke mere. 

 

Mellem tredje og fjerde trin sker et meget dybt fald. Folket og især Davids efterkommere på tronen bry-

der gang på gang Moseloven. Gud straffer folket ved at sende det i eksil til Babylon. Her lærer de endelig 

lektien, og ser derefter Gud i et nyt lys. Det er fjerde trin. Gud er ikke blot jødernes Gud. Han er en uni-

versal gud, og så han en Gud, som åbenbarer sig i de historiske hændelser. Fjerde trin er profeterne. Især 

Esajas, som tolker Guds vilje. Gud har ikke opgivet sit folk, men vil belære dem, og læren er, at der skal 

komme en Messias, der skal genoprette Davidsriget, ja mere end det. Messias skal endegyldig oprette det 

rige, som Gud stillede Abraham, Moses og David i udsigt.  

 

Så kommer da Jesus en dag til Jordan, hvor Johannes Døberen baner vejen for Messias med ordene: Om-

vend jer for tiden er nær, hvor Messiasriget – Guds Rige – skal oprettes. Johannes er den sidste af de store 

profeter blandt Jøderne, og den der afslutter Det gamle testamente set med kristne øjne. 

Ved Jesus dåb i Jordan af Johannes sker der noget stort. Gud kommer tættere på mennesket end nogen-

sinde før. Det sker med de forjættende ord, der lyder fra himlen: ”Dette er min søn den elskede”.  

Billedet af Jesu dåb i Jordan er et billede på den kristne dåb, og siden har det lydt ved enhver kristen 

dåb: ”Du er mit elskede barn”.  

Med denne store kærlighedsgave begynder kristendommens kilde at risle. Den risler fra døbefonden. Fra 

livets kilde. Vi døbes til at være Guds børn. Som Eva og Adams efterkommeres falder vi den ene gang 

efter den anden for slangens besnærende fristelse. Alligevel elsker Gud os. 
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Nu går Jesus ud i ørknen. Han har brug for fred til at tænke over den store opgave, som han nu ved, venter 

ham. Her i ensomheden i menneskelivets store ørken møder han slangen - fristeren og forføreren. Friste-

ren frister os med alt det, vi ikke har brug for, alt det åndeligt usunde, men samtidig det som verden sætter 

pris på. 

Hvad frister djævelen så Jesus med? Det samme som han frister os alle med: 

Hvis du er Guds søn, så gør stenene til brød, lyder den første fristelse. Altså ikke at du spiser sundt, men 

at du gennem din bevidsthed om, at du netop spiser og lever det kostrigtige liv, gør dig til din egen Gud, 

som har fattet sandheden om, hvordan man holder sig selv sund og undgår sygdomme. Til denne kategori 

hører også lægevidenskabens tro på, at den en dag finder de vise sten, så alderdommen bliver afskaffet. 

Men det er ikke kun kosten, det drejer sig om her. Det er overhovedet alt det, vi kan fremstille gennem 

vor teknologi. Biler, flyvemaskiner, samtalekøkken og meget mere. I al denne herlighed skaber vi os et 

lille Paradis omkring os selv og tror, at det er livet – ja det højeste i livet. Vi læner os veltilfredse tilbage i 

stolen. Nej er Jesus svar til Satan, netop der hvor vi andre flere gange i vort liv, får sagt ja. 

Men er der noget i vejen med at leve godt, have nok af sund mad, have et hus og hjem med tekniske 

hjælpemidler, som kan forsøde vor tilværelse? Vil Gud virkelig have, at vi skal forlade alt det, som vi 

gerne vil have og gå ud i ødemarken og leve af mindst muligt? 

Nej, der ikke noget i vejen med at leve godt og trygt i velfærd – absolut ikke. Det under Gud os sikkert 

gerne. Det går først galt, når vi dyrker alt det, vi selv kan frembringe, for så gør vi os til vor egen Gud. 

Vort Ego bliver Gud. Og det er det nu engang ikke. Vi fører os selv bag lyset. 

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund, lyder Jesus afvisning. 

Lev af Guds ord, det er at lade Gud komme til orde i sig, så vil det åndelige liv blomstre som en Gudsha-

ve, hvor der også er god plads til næsten. Her er konkurrencen om levebrødet afløst af glæde ved livet. 

Her gælder andre love. 

I næste øjeblik fører fristeren Jesus op på templet tinde. Spring ud og Guds engle vil gribe dig: Fanden 

frister til overmod. Frister til, at du skal udnytte dine evner til at triumfere over andre, lade dig forgylde, 

lader dig tjene af andre. Til egen fornøjelse og vinding. Atter er det egoet der vil krones. Prale af sin for-

måen, som havde vi skabt os selv og verden omkring os. 

”Du skal ikke udfordre Herren din Gud”, lyder Jesu afvisning. Ja, for ellers ender du som en latterlig 

indbildt nar, som tror du er noget. Den sunde fornuft vil hurtig gennemskuer dig, som barnet der i Kejse-

rens nye klæder råber: ”Jamen han har jo ingen tøj på”. 

 

Sidste fristelse sker på bjerget. Skønne riger ses fra dette fristelsens bjerg. ”Alt dette skal blive dit, hvis 

du vil falde ned og tilbede mig”. Hvem kan sige nej til den gevinst. Magt og rigdom. Måske nok den 

stærkeste fristelse. Hvem vil ikke gerne sole sig i sin jordiske lykke over at vise, at man har magt over 

tingene. Hvis ikke, havde spil og lotteri af enhver slags ingen kunder. 

Det er ikke uproblematisk for et menneske at blive det tiljublende centrum, for så begynder man at tro, 

at man er noget. Ikke for ingen ting skulle den sejrrige general, når han holdt sit indtog i Rom, have en 

slave bag sig, der hele tiden sagde: ”Husk, du er kun et menneske”. 

Men Jesus er nu helt klar over, hvad det er for en karl han har at gøre med. Fristen har afsløret sig selv, 

som den han er. En forførende bedrager.  
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Vig bort, Satan! For der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene Da forlod Djæ-

velen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.  

 

For første gang oplevede fristeren et Nej. Dermed var han blevet overmandet. Gud havde selv – i et al-

mindeligt menneskes skikkelse – overvundet den, som mennesket hidtil havde tabt overfor og trællet un-

der. 

 

I troen på Gud ophæves et menneskes syndefald. Vi bliver født på ny, rene og uplettede, til næste gang 

Fandens leg fanger os. 

Med Jesus slutter opstigningen, som begyndte i det gamle testamente. Opstigningen fra Adam til Jesus 

var fuldbragt, og Gudshaven atter åbnet for troen. Jesu fødsel er det endegyldige lys, som de fire advents 

lys viser hen mod. 

Kristendommens fortælling begynder, hvor jødedommens slutter. 

 

 

 

3. søndag i fasten ∙ forholdet mellem det gode og det onde 

 

Paulus brev til romerne kap. 7,14-25 

 

 Vi ved, at loven er af ånd. Men jeg er af kød, solgt til at være under synden. For jeg forstår ikke mine 

handlinger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, 

giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i 

mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ik-

ke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør 

det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, 

at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds 

lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind og holder mig som 

fange i syndens lov, som er i mine lemmer. 

Jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Men Gud ske tak ved Jesus Kri-

stus, vor Herre! Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. 

 

Lukas (11,14-28) 

Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den 

stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde: »Det er ved dæmonernes fyrste, 

Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. «Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af 

ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: »Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, 

og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så be-

stå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelze-

bul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved 

Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. 
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Når, en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der 

en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid 

til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 

Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at 

finde den. Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, 

finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de 

kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første.« 

Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: »Saligt er det moderliv, som bar dig, og de 

bryster, du diede!« Men han svarede: »Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!”  

 

Dagens tekst, hvor Jesus uddriver den onde ånd, tolkes ved hjælp af den Paulus´ tekst (Rom.7,14-25). 

Således bliver temaet i denne prædiken forholdet mellem det gode og det onde.   

Paulus fremhæver menneskets store og ubegribelige dilemma: Hvorfor er mennesker onde, når de dybest 

set ikke ønsker at være det, og derfor kommer til at lide og trælle under ondskaben? Det kors, det kristne 

menneske må bære, og segne under, fordi det ikke kan bære det. Men da tager Gud selv korset og bær det 

for os. 

Godt og ondt er filtret sammen. Det er et søskendepar som hedder Abel og Kain, hvor Kain dræber Abel – 

ondskaben dræber godheden.  

Men ingen mennesker er kun gode og andre kun onde. Alle bærer både Abel og Kains muligheder i 

sig. Hvorfor i alverden kan det onde inficere mennesket, så det bliver til den person, det dybest set ikke 

ønsker at blive? 

I Biblens skabelsesberetning er selve skabelsen god, og derfor er alle mennesker skabt ud af godheden 

som gode. Det fødes ind i Edens Have. Men snart efter falder det for verdens fristelser. Det er syndefal-

det. Og nu får den onde ånd indgang i menneskets hus. Biblens syn er, at mennesket er skabt til det gode, 

men for svagt til at modstå det onde.  

Nøjagtig sådan som Paulus siger i sit brev til Romerne: ”Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men 

det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg.  

Mennesket vil det gode, men magter det ikke, fordi en anden magt, som er stærkere, har taget bolig i 

os. En ond ånd rider mennesket. Den ånd, som Jesus uddriver i dagens evangelium 

Ældre religioner end jødedommen og kristendommen ser ondt og godt, som to magter, der altid har været, 

og som bekæmper hinanden. De gode kræfter kæmper for at oprette et Kosmos – en ordnet, retfærdig 

verden, men dæmoniske kaoskræfter kæmper imod og forhindre det. F.eks. Thors kamp mod Midgårds-

ormen eller Zeus mod titanerne. Og mange ser også Gud og Satan i det lys, som modsætningsfyldte kræf-

ter, der kæmper om herredømmet.  

Sådan tager tilværelsen sig ud, set udefra. Det vidner historien og vor tid alt for tydeligt om. Men i den 

jødisk- kristne verden er Gud ikke desto mindre den suveræne skaber, som i sin skabelse overvinder mør-

ket og de dæmoniske kræfter alene med Skaberordet: ”Bliv lys”. 

Med samme skaberord uddriver Guds søn dæmoner og renser mennesket for skyld. Tager dets kors på 

sig.  

 

I biblens beretning skaber Gud et Eden – et paradis, som Guds børn, menneskene, skal leve i. I tryghed 

uden kendskab til det onde. Som de så en dag alligevel møde i skikkelse af den fristende slange. Angst, 
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død og ondskab tager ved dette syndefald bolig i menneskets bevidsthed. Mennesket bliver et offer for 

synden. Og føler sig skyldig til døden. 

Jødedommen og siden kristendommen opstår, som en tro på, at Gud ikke vil opgive menneskene. Han 

iværksætter en frelseplan, som skal føre mennesket tilbage og frem til det Kosmiske Eden, som det var 

født til. 

 

De optimistiske humanister i oplysningstiden omkring 1700-tallet troede, at det onde lå i uvidenheden, i 

det endnu uciviliserede. De opfandt den tro, at kulturen kunne forædle mennesket. De mente, at civilise-

ring kunne overvinde ondskaben. Med den tro trådte ateismen frem. Troen på, at mennesket via kulturel 

civilisation selv kunne finde et Eden voksede videre frem mod 1. Verdenskrig, og nogle har den endnu. 

Men indenfor de sidste 100 år er optimismen blegnet og mere erstattet af desillusion. I en ny ateisme, der 

ikke kan tro på en God skabergud, når verden ser ud som den gør. 

Når vi i vor tid ser, hvordan fanatiske, religiøse retninger, i et helligt had udøver en sindssyg, bestialsk 

ondskab, så opstår spørgsmålet om ikke religion – som Karl Max udtrykte – er opium for folk. 

 

Mennesket er dog ikke helt magtesløst over for det onde. Vi ved, at kærlighed og omsorg, ja såmænd og-

så civilisation kan holde det onde på et niveau, så det ikke i bund og grund ødelægger og fordærver vores 

moral, tankegang og handlinger. Men det skal ikke få os til at føle os fejede og prydede. For ingen kan 

holde det onde helt ude af sit hus. Og slet ikke, når det onde antager alle lækre fristelsers dragt. Ingen kan 

sige sig fri for at volde andre ondt. Vi vælger alt for ofte at gå efter det, som vi fristes af – som vi ser eller 

tror, kan gavne os, og ser ikke – eller lukker øjnene for – at netop den handling skaber negative forhold. 

Både for os selv og ikke mindst andre.  

Vi stikker en lille nødløgn for at klare frisag osv. Og de mennesker, som selv kan holde den værste 

ondskab ude af sit hus, er alligevel ikke i stand til, at forhindre, at der findes stakler, som vokser op i usle 

forhold, i afmagt der skaber had og avler megen vold og ondskab. 

Paulus erkender sin afmagt. Sin manglende evne til at lukke døren for den onde ånd, som får ham til at 

gøre det, han ikke vil. 

Det værste er dem, som nægter sig skyldige, som lukker øjnene for egen ondskab, og kun kan se sig selv 

som rene. F.eks. de fanatiske religiøse, der bilder sig ind, at de handler i deres Guds navn. De som ser sig 

”fejede og prydede”. Netop i det hus, får de onde ånder magt, for her er ingen aktiv modstand.  

Se din synd i øjnene, siger Paulus. Synden lever i dit kød, ikke i din ånd. Det er ånden som længes ef-

ter godhed – længes efter et Kosmisk Eden. Den drøm er intakt, trods ondskabens magt. Ånden længes 

efter kilden, som den tørstende hjort. 

Paulus kender den dybe konflikt mellem menneskets ånd og krop, for vor ånd er af Gud og god. Det er 

kroppen, der lader sig friste. Den krop, som i vort timelige liv kræver kamp for overlevelse. 

 

Loven dømmer os. Derfor er den god, netop fordi den tydeliggør det onde. Bevidstgør det onde. Skiller 

godt fra ondt. Paulus tænker på Moseloven – og ikke mindst de ti bud – essensen af jødedommens lov. 

Kunne mennesket virkelig leve efter disse 10 bud, ville det ganske rigtigt blive ført til det forjættede land. 

Hvis ingen misunder den anden og den andens ejendom og evner og stilling i samfundet, og vis ingen slår 

ihjel eller begår handlinger, som rammer andre ondt, men i stedet elsker Gud af et rent hjerte. Så ville 

verden se ganske anderledes ud. 

Moseloven har i meget høj grad som ideal skabt den europæiske kultur, fordi den er så indlysende rig-

tig. Og netop det, at mennesker må sige ja, til denne lov viser, at mennesket vil det gode. 
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Paulus ser loven, som en øjenåbner, som en afsløring af synden, en afsløring af Den Onde – af Friste-

ren. Den ellers kristne kirke har alt for ofte overset Paulus´ pointe vedrørende loven. 

 

For kristendommens glædelige og befriende budskab er, at nok afslører loven vor syndighed. Men samti-

dig befrier den os for selv at skulle bære skylden for vores syndighed. Vi er uden skyld i vor svaghed.. 

Men hvordan rimer det med trosbekendelsens ord: at Jesus skal komme og dømme levende og døde.” Ord, 

som ofte og oven i købet af kirken selv, er blevet tolket således, at på den yderste dag, dommedag, vil 

Jesus komme tilbage til jorden, for at skille de onde fra de gode. Og har man ikke været tilstrækkelig god, 

så kommer man ikke med ind i Guds Rige. 

Med Paulus ord, vil vi ikke blive dømt på baggrund af de synder vi uvægerligt har begået. Vi vil ene 

blive dømt udfra vor tro på- og længsel efter Gud. På åndens længsel efter Guds Rige. 

Det er ene troen, der betyder noget for befrielse fra ondskabens åg. 

I Jesus afvisning af Fristeren. I Jesus sejr over ondskaben, og i hans sejr over Døden gennem opstandelse 

– er fjenden overvundet. Med Jesus blev det menneske født, som i kraft af Guds ånd, kunne besejre Det 

Onde. Igennem Jesus åbenbarede Gud sig og frikendte os fra at tro, at vi ville blive dømt efter loven.  

”Du som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine 

tanker, er den dybe sammenhæng.”  

Vi siger ofte, at Gud ved sin kærlighed har tilgivet os. Men i stedet for ordet tilgivelse var det rigtigere at 

bruge Paulus ord, at Gud har retfærdiggjort os. 

Ordet tilgiver, antyder, at det er vor egen skyld, at vi har levet i det onde. Men når vi ikke selv er skyld 

i at vi lever i synden – at vi lever i det onde - fordi vi ikke er udstyret med den kraft, som kan holde det 

onde ude, er der ikke noget at tilgive for. Det er vor egen skyldfølelse, der dømmer os skyldige i synden. 

Gud kom til os, for at sige, at der tog vi fejl. I vor åndelige tro er vi retfærdige, på trods af, at vort kød 

ikke kan modstå fristelsen. Det betyder, at det kors, som vi føler, vi må bære, fordi vi ikke er i stand til at 

leve det gode liv, som vi mener, vi burde. Det kors bar Jesus til Golgata og lod sig selv navlet til det. Det 

kunne kun den syndefri gøre, som befalede ondskaben at vige. Dette kors slog i graven rod og blev på-

skemorgen til det livets træ, som vi blev skilt fra ved syndefaldet. 

 

 

 

Midfaste ∙ Johannes 6,1-15 

 

Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. En stor folkeskare fulgte ham, for-

di de så de tegn, han gjorde ved at helbrede syge. Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig sam-

men med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. 

 Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: ”Hvor skal vi 

købe brød, så disse folk kan få noget at spise?” Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv 

vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham: ”Brød for to hundrede denarer slår ikke til, så de kan 

få bare en lille smule hver.” En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: ”Der er en 

lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?” Jesus sagde: ”Få folk til 

at sætte sig.” Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig; de var omkring fem tusind. Så tog Jesus 

brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. 

Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: ”saml de stykker sammen, som er til overs, så intet 
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går til spilde.” Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som 

var til overs efter dem, de havde spis. 

 Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de: ”Han er sandelig profeten, som skal komme til 

verden.” Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak 

sig atter tilbage til bjerget, helt alene. 

 

Temaet i denne gudstjeneste tegner et billede af Guds kærlighed, der gives til jorden i stor overflod. 

Sammenholdt med den verden vi kender, hvor alt for mange mennesker lider nød, både fysisk og åndeligt, 

må vi erkende, at mennesket kun i ringe grad formår at leve af Guds ord og formidle det videre i praktisk 

handling.  

Folkeskaren opsøger ikke Jesus, fordi de hungrer efter det daglige brød. Der er noget, der trækker dem. 

De har set Jesus gøre syge raske. Det har vakt noget i dem. Hvem er han? Men det er ikke kun nysgerrig-

heden, der driver dem. Det er noget dybere, der tiltrækker dem. Måske en længsel efter forløsning. 

Folkeskaren havde alle rod i den længsel, som lå i de jødiske folk. En længsel, som havde kaldt deres 

stamfar Abraham på rejse mod det forjættede land. Samme længsel have ført dem ud af Ægyptens træl-

dom, gennem en lang ørkenvandring. Ja, jødernes liv har også i nyere tid formet sig som en ørkenvan-

dring. Dog en vandring med oaser. 

 

Nu drev længslen skaren ud vest for Galilæas sø. Ud i et ret øde landskab, fordi her begyndte ørknen at 

strække sig østpå, så langt øjet rakte.    

Jesus er gået op på et bjerg sammen med sine disciple. Fra gammel tid blev mange bjerge regnet for 

helligsteder. Bjerget stræbte op mod himlen, som det jødiske folks længsel. Her kunne man møde det 

guddommelige – underet.  

På Sinai bjerg modtog Moses loven fra Gud. Forklarelsen af Jesus skete også på et bjerg, ligesom 

Bjergprædiken blev holdt på et bjerg, men også Fristelsen skete på et bjerg. 

 

Jesus sætter sine disciple på en prøve, da han ser skaren komme op mod ham. Henvendt til Filip spørger 

han, hvor de skal købe brød til at mætte så mange. Købe brød til så mange i den øde egn? Hvad tænker 

han dog på - som om der var en bager i nærheden? Man kan næsten se humoren blinke i Jesus øjne. 

Men Filip tager spørgsmålet ganske bogstaveligt. Han kunne godt se, at 200 denarer ikke rakte lagt. 

Det her var ikke nogen nem opgave. Det er dyrt at holde fest for 5000 mennesker.  

Men alligevel, herude langt fra menneskelig beboelse betyder penge ingenting. De har ingen værdi, for 

de kan ikke bruges til noget.  

Humoren fortsætter, da Andreas kommer med den lille dreng og hans to fisk og fem brød. Disciplene 

engagerer sig virkelig på at finde en løsning på denne vanskelige situation. Men hvad batter fem brød og 

to fisk her?  

Ikke desto mindre begynder alvoren med den lille dreng. Han er klar til at dele den smule mad han har 

med alle de andre. Barnets næstekærlighed åbner muligheden for en løsning af himmelsk art. 

 

Først nu overtager Jesus scenen. Først beordrer han disciplene til at få folk til at sætte sig. Og se! Der er 

dejligt grønt græs at gøre sig det behageligt på. Grøn er håbets farve. Nu er der ved at komme grøde i det. 

Vendepunktet er nået. Det materielle i tilværelsen er blevet forkastet som uegnet til at løse problemet. I 

stedet tager Jesus brødet, takker og bryder det, og deler det ud. Samme gestus, som vi hører ved nadve-

rens indstiftelse. 
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I første læsning hørte vi ordene om jødernes trængsler under ørkenvandringen: ”Han ydmygede dig og lod 

dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at men-

nesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund.” 

 

Fra denne gammel testamentlige tekst henter Jesus sine ord, da Satan fristede ham i ørknen med ordene:  

 

”hvis du er Guds søn, så gør disse stene til brød, hvortil Jesus afviste ham med ordene: ”Der står skrevet, 

at mennesket ikke skal leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår fra Jesus mund.” 

 

Læser vi videre frem i Johannesevangeliet fra dagens evangelium, møder Jesus samme skare mennesker 

dagen efter. Jesus forklarer dem, at lige som det manabrød, som deres forfædre fik under ørkenvandrin-

gen var givet af Gud, som det sande brød, der giver liv til verden. Sådan var også det brød og de fisk, som 

de havde fået dagen i forvejen. ”Giv os altid det brød”, siger de. Da siger Jesus til dem: ”Jeg er livets 

brød” 

Således får vi givet tolkningen af bespisningsunderet. De to brød og de fem fisk er livets brød – det 

ord, som Gud mætter mennesker med. Det er kærlighedsordet, som giver verden nyt liv. 

    

Beretningen om bespisningsunderet står centralt i det nye testamente. Det står som oplæg til indstiftelsen 

af nadveren. Alle fire evangelister fortæller da også historien om bespisningsunderet, og ret ens.  

Lukas fortæller, at Jesus så op mod himlen, velsignede føden, brød det og gav sine disciple maden til 

fordeling i folkeskaren. 

Alle blev mætte, og der blev et stort overskud. Det blev en god dag. Den materielle rigdom, som menne-

sket lever med og af, slipper op. Den forgår ved at blive brugt, men det gør livets brød ikke – tværtimod. 

Når kærligheden lever, bliver der kun mere af den. Når mennesket møder kærligheden – er det åndelig talt 

i virkeligheden Gud de møder. Og desto oftere dette møde finder sted, desto mere vokser kærligheden på 

jorden, for den der har modtaget kærlighed, bliver selv bedre til at give kærlighed fra sig. Sådan kan næ-

stekærligheden brede sig ud over jorden og ville gøre det, hvis ikke Fristeren var så dygtig til at friste. For 

den bukker under for fristelsen og lader sig forføre, opdyrker sit eget ego og lukker tilsvarende ned for sin 

næstekærlighed. 

Evangelisten Johannes drager konklusionen i næste afsnit af sit evangelium ved at lade Jesus sige: 

”Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra Himlen; den, der spiser det brød, skal leve til evig tid. 

Og det brød jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden”.  

Troen, kærligheden, som Andreas opdager hos den lille dreng slipper aldrig op, uanset hvor meget den 

bruges. Tværtimod – jo mere den bruges, jo mere bliver der af den. Kærligheden vokser og skaber vækst, 

mens egoismen modsat dræber den. 

Evangeliet til i dag binder tre hændelser sammen i biblen, alle i billedet af brødet, som livets brød – Gud-

sordet, som også kan komme ud af menneskemunden. Mannaen, der falder ned fra Himlen under ørken-

vandringen foregriber bespisningsunderet med de to brød og fem fisk, der igen peger hen mod nadveren 

skærtorsdag, hvor Jesus giver os sig selv, som livets brød. Det er et under, som verdens logik ikke kan 

begribe.  
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Mon ikke de fleste har oplevet at gå til alters mange gange uden at de egentlig mærker nogen forskel ved 

det, men så pludselig – uvist hvorfor – så går det skaberord, som brødet symboliserer, ind og befrugter 

vort sind. Så er det, vi går befriede og velsignede hjem. 

Men den hændelse – dette himmelbrød - kan også blive os rakt mange andre steder end i kirken. Det kan 

række os igennem et andet menneske, uden det andet menneske tænker over det. Det kan gives os ved en 

naturoplevelse, hvor vi måske heller ikke forventer det. Det kan rækkes os midt i vort daglige arbejde. En 

varme, der stiger op i os, og som velsigner os. 

Sådan lever Gud blandt os, usynlig, men virksom. Men det er den kristne kirke, der har sat ord på liv-

sunderet, som kan komme når mindst vi venter det, men altid når vi har brug for det. 

 

Underet løfter os til himlen eller himlen sænker sig til jorden. Et øjebliks sammenfald mellem vor verden 

og Guds, og da gennemstråler Gud vor verden med skaberordet: ”bliv lys” 

 

 

 

Palmesøndag ∙ Matthæus 21,1-9 

 

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sag-

de til dem: ”Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs 

Dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: ”Herren har brug for dem, men 

vil straks sende dem tilbage.” Det skete for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: ”Sig 

til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.” Di-

sciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kap-

per på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar 

grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: 

”Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!” 

 

”Se din konge kommer til dig.” Det er palmesøndags budskab – hvert år.   

Det gælder ikke mindst Oskar, som i dag er kommet i kirke for første gang. Kongen i Guds Rige har 

åbnet himmelporten for Oskar og budt ham velkommen med ordene: ”Du er min søn, som jeg elsker. Bliv 

i mig, så bliver jeg i dig”. 

I dag rider Jesus ind i vor midte her i menigheden. Klar til at give sig selv, for at vi skal leve som Guds 

børn.   

Kunne man blot et øjeblik skrue tiden tilbage og se det historiske øjeblik, da Jesus den første palme-

søndag ridder ind i Jerusalem. Fornemme stemningen! Se og høre folkeskaren hylde Jesus. Hvor stor er 

den? Hvor mange ser skævt til? Hvad tænkte folk? Disciplene? Jesus selv?  

En ting er sikkert. Matthæus vil med denne beretning fortælle os, at nu sker dét. Dét, som profeterne 

har skrevet om og forudsagt i det gamle testamente. Det, som man har ventet på så længe – Davidsrigets 

frembrud og virkeliggørelse - Messiasriget.  

Jesus vælger, at hans ankomst til Jerusalem skal foregå præcis sådan, som profeten Zakarias har beskrevet 

det i den tekst, som var første læsning til i dag. Det har han en klar mening med. Budskabet er: Tag ikke 
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fejl! I denne stund opfylder Gud sit løfte til sit folk. Her fuldbyrdes det gamle testamente – og afsluttes. 

En ny pagt er ved at træde i stedet.  

Profeten Zakarias indleder sin beskrivelse med, hvordan Davidsriget vil blive oprettet. Der vil blive stor 

glæde: ”Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se din konge kommer til dig, retfær-

dig og sejrrig, Sagtmodigt ridende på et æsel”.  

Sådan skal Universets Herre ride ind til Guds folk, som Jerusalem – Zions datter – er et billede på. I dag 

er Guds folk os alle. I dag ridder Kristus ind for at oprette sit rige blandt hele jordens befolkning. Jesus vil 

vise, at han er den Messias, som det gamle testamente peger hen mod. ”Messias” er det hebræiske navn. 

”Kristus” det græske navn for Guds søn. 

Det er Kristus – Guds søn, Gud selv – der kommer her – ikke i et prangende triumftog, sådan som fyr-

ster, konger og kejsere så ofte har elsket at iscenesætte sig selv ved.  

Nej! Her kommer i al ydmyghed Universets Skaber – intet ringere – for at sætte en helt ny og meget 

anderledes dagsorden – han kommer for at skabe et rige, som ikke er set før – Kristusriget. Jesus kommer, 

som den han er. Det gør han altid. Han behøver ikke at spille skuespil. 

Han ved, hvad han rider ind til. Han ved, at han er uønsket af det jødiske præsteskab og uønsket af den 

romerske besættelsesmagt, som i ham kun ser en skør person, som kan forvolde optøjer og oprør.  

Han ved, han ridder ind til lidelsen. Han kunne være blevet borte fra Jerusalem. Men det ville have væ-

ret en flugt. Han skal til Jerusalem.  

Når mennesket ikke vil komme til Gud af sig selv, måske fordi mennesket tror, at Gud er vred over, at 

vi ikke lever bedre med hinanden, men lader det onde forføre os. Ja, så må han jo komme til os, for på 

den måde at rette vor forfejlede tro, at Gud er vred på os. Han må ofre sig selv for at gøre det klart, at han 

elsker mennesket trods vore fejltrin.  

Gud er i Jesu person rede til at gå i døden for at møde os, sine børn. Jesus var, som Paulus skriver i 

dag: ”Lydig indtil døden, ja døden på et kors”.  

Jesus indtog, hvor folk under jubelråb breder deres kapper og palmegrene ud og derved baner hans vej 

råbende: ”Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer i Herrens navn”. 

 

Det indtog er i virkeligheden en gentagelse af et meget gammelt kultisk ritual, som sandsynligvis er ble-

vet opført hvert år ved nytårsfesten fra kong Davids tid og frem til den tid, da Jerusalem blev erobret af 

Babylonierne.  

I salmernes bog hentydes flere gange til dette ritual, som religionsforskerne kalder: ”Jahves tronbesti-

gelse.”  Jahve er jødernes navn for Gud. 

Ritualet – Jahves tronbestigelse – var oprindelig et led i frugtbarhedskulten på den tid, da jøderne, som 

andre agerbrugssamfund, dyrkede flere guder.  

Dengang var Jahve jødernes frugtbarhedsgud. Og man troede, at tørken eller vinteren skyldes, at frugt-

barhedsguden døde. Men når så regntiden eller foråret kom, troede man, at nu besejrede frugtbarhedsgu-

den dødsrigets Gud og blev genindsat på sin trone. 

I ritualet var det kongen, der som Jahves repræsentant red ind i Jerusalem og blev genindsat i templet 

ved at sværge ved Pagtens Ark. 

Dette årligt tilbagevendende ritual stopper, da kongetiden ophører i Israel, fordi landet erobres af Ba-

bylonierne i år 587 f. kr. Da jøderne befries i år 512 f.kr af perserne og får lov til at genopbygge templet i 

Jerusalem, sker der samtidig den skelsættende religiøse udvikling, at Jahve ophøjes som eneste Gud, der 

har skabt alt og står over alt.  
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Det betyder, at det gamle frugtbarhedsritual med Jahves tronbestigelse fra at være en årlig tilbagevende 

begivenhed bliver omtolket til at gælde det fremtidige øjeblik, da Messias vil komme og genoprette Da-

vidsriget. Denne gamle kultiske fest, som kaldtes Jahves tronbestigelse, er altså foregået som et indtog i 

Jerusalem. Det er det billede profeten Zakarias har i tankerne, da han skriver om Davidsrigets genopståen.  

Og det er dette gamle ritual, som Jesus med fuldt overlæg bruger den første Palmesøndag. Hermed for-

stærker han tydeligheden af, hvad det er, som nu sker. Det er Davidsrigets – Kristusrigets – frembrud i 

verdenshistorien. Her skrives virkelig historie. 

 Men for hans modstandere er det en voldsom provokation, der truer deres magt, som hvilede på det 

gamle testamentes lov og lære.  

Jesu indtog, går – som de gamle kongers – direkte til templet. I forgården befinder der sig en masse 

vekselerer og andre handlende. De står ved deres boder. I vrede rydder Jesus templet sigende: ”Der står 

skrevet: Mit hus kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkule”. 

Mange mennesker flokkes denne dag og de følgende om Jesus. Han helbreder, fortæller lignelser og 

fører stridsamtaler med skriftkloge, saddukæer og farisæer. Han skaber rører om sig.  

Hen mod Skærtorsdag, den dag, hvor påskemåltidet traditionelt spises, for at mindes jødernes befrielse fra 

Ægyptens trældom, er situationen i Jerusalem ved at tilspidse sig. Noget må ske. Jesus må skaffes af ve-

jen. Han er for farlig. 

Med henrettelsen af Jesus sejrede reaktionen – tilsyneladende.   

Men! Uanset hvad verdens magt gør og siger, så kan løgnen aldrig sejre over sandheden. Skabelsen af 

Kristusriget var under frembrud og er det stadig. Det kan ingen menneskelig magt forhindre. Skaberånden 

er den stærkeste magt i verden på trods af dumhedens og løgnens modstand. 

Men alt det skete anderledes end nogen jøde havde tænkt sig. Messiasriget opstod ikke ved fysisk magt-

overtagelse. Ej heller gennem en folkelig, demokratisk beslutning.  

I stedet opstår det gennem påskens lidelse, hvor Jesus, som i den gamle frugtbarhedskult går i døden, 

for at opstå påskesøndag, som Kristus i sit nye rige. Det blev den lidelse og sejr, der åbnede øjnene for 

Guds sande væsen og åndens nærvær. 

Riget opstår af den åndelige livskraft, der udgår fra Guds trone i et universelt verdenstempel. Herfra vok-

ser det sig stadig mægtigere gennem lidelse og død.  

Første fysiske synlighed var pinsedagen, da den første menighed blev dannet med 3000 medlemmer. I 

dag sker en hastig udbredelse i Kina og Afrika. Trods modstand. 

Kristusriget er stadig under frembrud og må stadig kæmpe mod, løgn, dumhed og magtmisbrugets og 

ondskabens fristelse i en endnu ufuldkommen verden.  

Jesu indtog palmesøndag er dybest set åndens og glædens indtog i hver enkelt af os og i menighedens 

fællesskab og i fællesskabet på jorden. Et indtog som under angst, sorg og lidelse må bane sig vej igen-

nem løgnens afsløring for at blive sandhedens åbenbaring, for under jubelråb at nå ind til sin tronstol, som 

hjertet længe har beredt og sukket efter.  

 

 

 

 Skærtorsdag ∙ Matthæus 26,17-30 
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Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: ”Hvor vil du have, at 

vi skal forberede påskemåltidet til dig?” Han svarede: ”Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Me-

steren siger: Min time er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple.” Disciple-

ne gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. 

 Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste, sagde han: ”Sandelig siger 

jeg jer: En af jer vil forråde mig.” De blev meget bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: Det 

er vel ikke mig, Herre?” Han svarede dem: ”Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med 

mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det menneske, 

som menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. ”Judas, som 

forrådte ham, spurgte: ”Det er vel ikke mig Rabbi?” Han svarede ham: ”Du sagde det selv.” 

 Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: ”Tag det og 

spis det; dette er mit legeme.” Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: ”Drik alle heraf; 

dette er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af 

skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min fa-

ders rige.” 

 Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget. 

Nadveren er et motiv, som har grebet mange kunstnere til forskellige tider. Det findes i mange kirker. 

Bordfællesskabet, hvor Jesus giver sig selv til sine disciple. Hvorfor har det gjort så dybt et indtryk på 

kunstnere? Fordi det rammer noget meget dybt og centralt i menneskets.  

Billedet fascinerer. Man bliver aldrig færdig med det. Det kan aftegne sig som et smukt dækket bord – 

hvide duge med blomster og lys, der brænder roligt, rent og gult. Det symboliserer fællesskab, kærlighed, 

fred og tro. Man knyttes sammen med dem man spiser med. Man deler maden med hinanden, man deler 

livet med hinanden. For en stund er den urolige verden lukket ude. Dybere samtaler finder selv vej op til 

overfladen.  

Dette gælder i særlig grad skærtorsdag. ”Jeg har glædet mig til dette måltid”, lader Lukas Jesus sige 

som indledning til påskemåltidet. 

  Gud er nadverens giver ved Jesus person. Det er han i virkeligheden til et hvert måltid. Selvom vi må 

gøre en del af arbejdet – hele forarbejdningen med tilberedningen af måltidet, så er selve føden – råmate-

rialet – givet gennem skabelsen. Gud er altid giveren.  

 

Tidligere arbejdede langt de fleste mennesker fysisk hårdt for føden gennem alle dens produktionsled, og 

så kunne de endda ikke være sikre på, om de ville kunne spise sig mætte. Hungersnøden stod aldrig langt 

fra døren.  

Dengang havde man umiddelbart en større forståelse for, at føden var en gave fra Gud. Den var ikke 

nogen selvfølge. Derfor var der også mere andagt omkring måltidet. Ofte kunne husherren indlede målti-

det med en takkebøn. Som Jesus også selv gør ved påskemåltidet. 

Ved særlige måltider blev der i den hedenske tid ofret til en gud. Når en del af føden blev ofret til Gud, 

følte man bedre takken og fællesskabet med det guddommelige. 

Men her ved det kristne Gudsbord er det ikke os, der ofrer til Gud. Tværtimod. Det er Gud, der ofrer 

sig for os. Vi er ene modtagere, og Gud er ene giveren. At give er skabelse og skabelse er glæde og kær-

lighed. Han giver os sig selv. Men vi kan svare: ”Du, som har dig selv os givet, lad i dig os elske livet”.  

I nadveren anskueliggør Jesus konkret igennem brødet og vinen, at han giver sig selv. Tag det og spis det, 

tag det og drik det. Dette er mit legeme og blod, der gives for jer. Det er den nye pagt, som Gud gør med 

mennesket. Pagten, som afløser den gamle givet med Moseloven erstattes af den nye, som gælder i 
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Kristusriget, hvor Gud giver sig selv helt og fuldkommen, for at vi kan leve. Han gør os til del af sig selv. 

Vi bliver en del af hans legeme og blod. Og vi optager ham i os. Vi bliver hinanden.  

 

Det er stort, ja egentlig uforståeligt. Hvad er det, der gør, at mennesket er Gud så dyrebart, at han vil dele 

alt, hvad han ejer med os? Give os sig selv? Hvad har vi gjort, for at opnå det? Intet har vi gjort. Han har 

gjort alt. Vi skal ikke selv gøre os fortjent til livet. Vi får det givet. Men han efterlader os med en åben dør 

ud til den verden, vi kender alt for godt. Den dør som står åben efter at Judas, forræderen, er gået ud ad 

den. Netop stillet overfor Guds uforbeholdne kærlighed, ser vi tydeligt forræderen i os selv. Vi ser Judas i 

os selv. 

Denne dør fører fra Nadverbordets oplyste tryghed og fællesskab, hvor Johannes hviler sit hoved på 

mesterens bryst, ud til mørket og angsten, den side i mennesket, som er så forfærdelig, fordi vi er til salg 

for penge. Klar til at forråde den, vi skylder alt. Judas kan vi ikke løbe fra. Også han symboliserer en del 

vort væsen. Den fortrængte side, som vi helst ikke vil kendes ved. Men den følger os som skyggen.  

 

Vejen går efter måltidet til Getzemane Have. Bed og våg for mig, siger Jesus, mens han selv går afsides 

for at bede til Gud, for at samle mod, til det der nu forestår. Det ukendte, som han skal gå ind i. Da melder 

angsten sig. Dødsangsten som Jesus havde, som ethvert andet menneske.  

Disciplene forstår intet af det, der nu skal ske, skønt Jesus har forberedt dem på det. De falder i søvn, 

og lader Jesus ene kæmpe med angsten. Golgata toner frem, mørk og dyster. Golgata bliver et billede på 

det grusomme og det uforståelige. Golgata er Satans borg. Hertil fører den åbne dør, som Judas gik ud af, 

da han forlod kærlighedsmåltidet. Golgata er også et sted i menneskesindet.  

Netop denne borg, som beskrives i eventyr og romaner i forskellige versioner er også et billedet på vo-

res angst. Vores afmagt skaber langfredags isnende kulde. Det er det ufuldkomnes, ultimative modsvar til 

nadverens og skabelsens godhed og lys. 

Dette mørke, denne angst for dødens overmagt skal Jesus ind og oplyse. Det som kun Gud kan. Hvis 

ikke der fandtes død, havde mennesket ikke noget at være angst for.  

Jesus sveder angstens blod, men da når Gud ham, og styrker ham, så han er rede til at følge vagten hen til 

forhøret i Ypperstepræstens gård. Her melder Simon Peter fra, da han tre gange fornægter sit kendskab til 

Jesus. Jesus dømmes for det han er: Guds søn – Gud selv. Han dømmes til den mest smertefulde af alle 

henrettelser.  

 

Når vi tror, at Gud gennemtrænger hele tilværelsen, så er døden, som findes i tilværelsen også en del af 

Gud. Det er den side af Gud, som skaber frygt.   

Angst, afmagt og følelsen af utilstrækkelighed udspringer af frygt for, hvad universet kan finde på at 

gøre ved os. Uvished, uvidenhed skaber utryghed. Hvad sker der i morgen? Lever jeg? Lever mine børn? 

Hvordan bliver min død? Osv.  

Tidligt gjorde mennesket deres Gud til et billede på hele tilværelsens totalitet og vælde. I Jobs bog i 

det gamle testamente er Satan en af gudsønnerne.  

Med kristendommens frembrud skilles denne side af Gud fra som Satan, og nu ses tilværelsen som en 

kamp mellem Gud og Satan. Jesus går frivilligt ind i Satans borg. Det sker på Golgata, og kommer stærkt 

til udtryk gennem Jesus råb: ”Min Gud, hvorfor har du forladt mig.” 
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Påsken opstandelsesunder viser, at Døden, ondskaben, menneskets forræderi er en port, hvor man på den 

anden side modtages af lyset fra Guds rige. Det var den vej Jesus banede for os. Gennem døden til det 

evige liv.  

Jesus elskede Judas, også efter at han var gået ud af forræderens dør. Hvad er dét, som Gud elsker så 

højt hos os, ”så han ville alt opgive, for at holde os i live?”  

Gennem nadveren, Getzemane, Golgata forenede Jesus os med den sande Gud – kærlighedens Gud – 

Forsoneren der ville forsone sig med mennesket. Det gør han hver gang vi spiser nadveren: I kirken som i 

hjemmet. 

 

Paulus siger i dag i anden læsning: ”Jeg taler til jer som forstandige mennesker. Døm selv om det jeg 

siger. Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bry-

der, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del 

i det ene brød”. 

 

Jesus er ét brød – hele jordens brød – livets brød. Det brød bryder han og giver os hver en lille del. I dette 

brød forenes vi alle i hans legeme og bliver en del af hele universets legeme. Så stort er fællesskabet med 

Gud. Ved at drikke Jesu blod, får dette universelle legeme, som vi har del i, livets og skabelsens kraft, 

som opretholder alt og alle. 

Som druen, der under gæringen gennemtrænger og forædler vinen, gennemtrænger Jesu blod menne-

skehedens universelle legeme. Dag for dag bryder Gudsriget frem. 

 Kristusriget bygges ikke på et fundament af regler, lov og lære, men af en stadig åndelig kilde, som 

ledes ind i verdenssamfundets årer. 

 

 

 

Påskesøndag ∙ Markus 16,1-8 

 

Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for 

at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen 

var stået op. Og de sagde til hinanden: ”Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?” 

Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i 

graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til 

dem: ”Vær ikke forfærdede! I søger Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. 

Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen 

for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.” Og de gik ud og flygtede fra graven, for 

de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.   

 

 

”Vær ikke forfærdede! I søger Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået”. Dette 

budskab fra englen, som vi vel må kalde den unge mand i hvide klæder, er kristendommen mest centrale 

budskab. Budskabet om opstandelsen. Budskabet om livets sejr over døden, om skaberkraftens uovervin-

delighed. 

Opstandelsestroen er Kristendommens kerne. Modstandere hævder, at Jesus aldrig opstod. At det blot 

var et falsk rygte, som hans disciple udspredte.  

Denne mistanke om manipulation fra disciplenes side er dog ikke videre sandsynlig. Alle bliver dybt 

forundret, da kvinderne meddeler deres oplevelse ved graven. Ingen havde i deres vildelse fantasi troet, at 
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Jesus ville opstå. De havde troet, at Jesus med indtoget i Jerusalem ville oprette Gudsriget. Ikke at han 

skulle dø. Det kommer helt bag på Jesus nærmeste venner, og skræmte dem. 

At Gudsriget komme skulle gå igennem døden for at blive oprettet havde ingen ventet. 

 

Sent langfredag bliver Jesus´ døde krop i al hast lagt ind i en klippehule nær Golgata, som ejes af Josef af 

Arimatæa, der var en af Jesus tilhængere. Der var ikke tid til, at Jesus legeme kunne blive ordentlig renset 

og salvet, sådan, som man plejede at gøre. Næste dag, lørdag, er det sabbat. Jødernes helligdag. På denne 

dag bestemte deres lov, at de ikke måtte røre ved et dødt legeme, det var urent. 

Men nu er de så på vej på ugens første dag. Kvinderne. Ud til graven. Medbringende salve. De vil vise 

deres mester den sidste ære. Tage endelig afsked med ham gennem salvingen. Men hov! Stenen? Hvordan 

skal de få den løftet fra klippehulens åbning. Den er alt for tung for dem. Det havde de ikke tænkt på. 

Døden er døden. I gravkammeret er al bevægelse ophørt. Gravkammeret er et forseglet rum. Livet er luk-

ket ude. Det er gravkammerdøren, her stenen, det synlige bevis på. Stenen, der adskiller de døde fra de 

levende.  

Kvinderne ser nu, at stenen er væltet fra. Hvad er der sket? Det var jo meget tidligt om morgenen. Solen 

havde netop kastet sine første stråler på dem. Første varsel om at noget uventet er sket.  

 

En vældig kraft inde fra gravrummet må have blæst stenen ud. Forseglingen er brudt. Der er sprængt en 

vej fra døden til livet. Skabt en åben port mellem døden og livet. 

Jesu døde krop er ikke i graven. I stedet sidder en ung mand i hvide klæder. En forvandling er sket. Je-

sus havde forberedt dem på sin lidelse og opstandelse, men de kunne ikke forstå det. Fredagens hændelser 

havde smadret deres håb. Og så dette! Hvem er manden i de hvide klæder, hvad vil han?  

Oplevelsen er overvældende. Men manden beroliger dem straks: ”Vær ikke forfærdede! I søger Jesus 

fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, og vil vise jer vej”.  

Kvinderne forstår det ikke. Hvem gør det? Det er jo uforståeligt. Et mysterium. Med et slag er alt igen 

forandret. En ny verdensorden er sat.  

 

Her ved den åbne grav møder kvinderne det guddommelige. Opstandelsesunderet. Gennem englen ser de 

Gud. De ser Gud på den måde, som mennesker kun kan se Gud på – gennem underet, det uforståelige 

store, som overgår al forstand. 

Nægter man underet, fornægter man Gud, som Simon Peter gjorde i ypperstepræstens gård skærtors-

dag aften under domfældelsen af Jesus. Man vil ikke, eller nok nærmere, man tør ikke se, hvor umådelig 

stort, mærkværdigt og underfuldt livet er. Man har forseglet sig, gjort sig hård, beskyttet sig. Blokeret 

vejen mellem hjertet og forstandens bevidsthed med en sten. Et gravsegl. 

Påskemorgen brydes gravseglet indefra. Hjertet afkaster sin forsegling. Nej kvinderne kunne ikke selv 

vælte stenen bort. Det kan kun Gud med sin skaberkraft gøre. ”Mægtig til hver sten at vælte, til isbjerge 

selv at smelte, til at tvætte hjertet rent” lyder det i salmen: ”Hil dig frelser og forsoner”, som vi sang for-

leden. 

 

Og her står vi. Hvad skal vi tro? Er beretningen sand? Kan vi tro det?  

En ting er sikkert. Mellem påske og pinse sker der noget helt afgørende i disciplenes indsigt. Langfre-

dag flygter de forskræmt fra Jesus af frygt for selv at blive anholdt. Pinsedag står de dristigt og sejrsikkert 

frem og forkynder opstandelsen.  

 



46 
 

En forvandling er sket. Den unge mand i de hvide klæder – opstandelsesunderet – livet har sejret over 

gravens død og mørke. Et rige fra en anden verden har gjort sit indtog i vores verden og forandre vores 

verden afgørende.  

 

I vores påskesalme: ”Påskeblomst hvad vil du her” stiller Grundtvig samme spørgsmål: ”Påskeblomst 

men er det sandt….kan de døde graven bryde”. Salmen er en del af et større digt, som hedder ”Påskelil-

jen”, og som Grundtvig skrev i 1817. Det er i hele sin længde et drama, hvor Grundtvig lever sig ind i 

opstandelsesmysteriet. Vores påskesalme er kun det centrale udpluk af hele digtet. 

En morgen kort før påske, satte Grundtvig sig deprimeret til arbejdsbordet. Han følte sig ene og ikke 

forstået. Men netop den morgen havde hans hustru sat en påskelilje på hans bord. Hun vil oplive ham. Det 

virker. Synet af forårsbebuderen – naturens genopstandelse – inspirerer og sætter hans tanker i gang. Det 

udløser digtet ”Påskelijen”: To centrale vers lyder: 

 

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? 

 

Sådan spørger Grundtvig sig selv i sin tvivl. Og så kommer hans overvejelse. 

 

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 vokset underfuld 

smelte, støbes i det dunkle 

og som lys på graven funkle. 

 

Grundtvig sætter livets mening i forhold til opstandelsen. Uden opstandelse har livet ingen mening, og 

vort liv vil være betydningsløst. Vi vil blot visne uden at komme til at pryde nogen have. Er det menne-

skets lod, blot at blive glemt? Hvad lever vi så for? Mennesket har et umådeligt behov for at føle mening 

med sit liv. Åndskraften står i direkte forhold til den mening man føler i sit liv.  

De sidste fire linjer er væsentlige, for at forstå Grundtvigs udlægning: 

 

”Glemmes skal vi under muld, vil ej vokset underfuld smelte, støbes i det dunkle og som lys på graven 

funkle”.  

 

Vokset, hvad er det? Ja konkret er det det voks, som man kan lave lys af. For at vokset kan omdannes til 

et lys, som kan funkle på graven, må der foregå en forvandling. Den forvandling er dagens evangelium et 

billede på.  

Den døde krop, meningsløsheden, der dræber livet, forvandles til den sejrende mand i hvide klæder. 
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Men vokset skal først smeltes, for at det kan forvandles til sådan et lys. Det skal mennesket også. Vok-

set er et billede på mennesket. Livet forstås som en underfuld proces, der kan omstøbe mennesket, for-

vandle det – forædle det. Men det kræver at vokset lader sig omsmelte. Vi må lade os omsmelte. 

Omsmeltningen er åndens virke i menneskekroppen.  

Omsmeltningen gennem livet er den proces, som giver menneskelivet mening. Grundtvig udtrykker 

samme tanke i ”O kristelighed” i vers 7, hvor der står: 

 

”O kærligheds ånd! Det evige liv i fuldkommenheds bånd! O smelt du vort hjerte ved højaltres ild, og 

klar du jordklimpen i solglansen mild, så glade vi føler, os skabes i bryst de levendes lyst” 

 

Kærlighedsånden smelter hjertet, billedligt vælter den stenen bort. Derved klares ”jordklimpen”. Menne-

sket bliver afklaret. Forstår sin mening i tilværelsen, og dette føder de levendes lyst, evighedslængslen. 

Lyset der funkler på graven, som den unge mand i de hvide klæder. 

 

Sådan en forvandling, sådan en opstandelse og fornyelse, kan også opleves midt i et menneskets liv. Ja 

flere gange. Både i det små og store. Livet kan i perioder blive tungt at bære. Vejen frem synes blokeret af 

problemer. Man bliver skuffet. Oplever nederlag. Synker. Der kan være så mange måder, hvorved et 

menneske taber humør og livsgnist og dør åndeligt.  

Men lyset, glæden, kærligheden til livet kan vende tilbage. Det føles som solen, der gennembryder den 

mørke sky, eller stiger op af havet en tidlig morgenstund. Fuglesangen der vågner. Forårets frembrud. 

Hjertet smelter, stenen væltes bort. Hjertet kan igen ånde frit. 

Det kan ske gennem andres ord og nærvær. Det kan ske gennem en naturoplevelse, gennem en musik-

oplevelse eller andet. Det er alt sammen ord for åndens virkning i en menneskekrop, som er blevet livs-

træt. Der sker en forvandling. Der skabes en ny meningsfuldhed. Det skaber vækst i mennesket, i sam-

fundet, i livet. Det er kristenlivets kerne. 

 

En sådan genoplivning midt i livet må vi tage som et forvarsel og en forløber for den, der kommer til 

sidst, når kroppen endelig udånder. Gud er nærværende i vort liv. Her og nu. Han er vort liv. Også gen-

nem døden.  Det er påskens budskab. 

 

 

 

Anden påskedag ∙ ”Brændte ikke vore hjerter”, Lukas (24,13-35) 

 

Samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra Jerusalem og hedder 

Emmaus; de talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og 

drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke gen-

kendte ham. Han spurgte dem: »Hvad er det, I går og drøfter med hinanden?« De standsede og så bedrø-

vede ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede: »Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke 

ved, hvad der er sket i byen i disse dage? »Hvad da?« spurgte han. De svarede: »Det med Jesus fra Na-

zaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket - hvordan vore ypperste-

præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var 

ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu 

har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os; de var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke 

hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af 
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dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham 

selv så de ikke.« 

Da sagde han til dem: »I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle 

Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?« Og han begyndte med Moses og alle profeterne og 

udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne. 

De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej. til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. 

Men de holdt ham tilbage og sagde: »Bliv hos os! Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hæld.« 

Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem tog han brødet, 

velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham; men så blev han 

usynlig for dem. De sagde til hinanden: »Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og 

åbnede Skrifterne for os? 

Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elleve og alle de andre 

forsamlet, som sagde: »Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon.« Selv fortalte de, hvad der var 

sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet.  

 

”Brændte vore hjerter ikke i os”, siger de to der er på vandring til Emmaus. Ja for det var med hjertet, at 

de forstod hele Jesus udlægning af skriften. Og når hjertet brænder er det kærligheden og den forståelse 

troen åbner op for, der blusser. 

Vi har her en af de tekster, der med al tydelighed fortæller, at det der skete i påskedagene kom helt bag 

på Jesus allernærmeste. De to vandringsmænd siger jo: ”Og vi som havde troet, at det var ham, der skulle 

forløse Israel”. At Guds rige først kunne komme til menneskene igennem Jesus korsfæstelse, havde ingen 

haft fantasi til at forestille sig. Og det er heller ikke så underligt, for her sker noget ganske nyt, som aldrig 

før er sket. 

Forestillingen om et liv efter døden er meget gammel, men sådan som de to vandringsmænd, i mødet 

med den korsfæstede Jesus, oplever opstandelsen, er aldrig før hændt. Det at man i sit jordiske liv møder 

et menneske, som man ikke kun ser, men både taler og spiser med. Skønt man har set manden dø tre dage 

tidligere. 

 

Jødedommen var og er en lovreligion med en bestemt lære, som jøderne skal leve efter. Jødedommen 

hviler på Moseloven. Jødens vej til Gud går over Moseloven og Thoraen øvrige forskrifter. Thoraen er en 

jødisk skriftsamling, der indeholder de fleste skrifter fra Det gamle Testamente. Det samme gælder mus-

limer. De skal følge den lære og de leveregler, som deres Helligbog, koranen, foreskriver. 

Både for jøder og muslimer er der altså en – og kun en ret lære – som findes i hver deres helligbog. 

Derfor er det også for dem et stort problem, at der er flere udlægninger, der hver hævder at være den san-

de lære. 

Inden for Islam findes flere retninger. De to mest kendte er Shia og Sunni, og som bekendt er der i dag 

stærke og blodige konflikter netop mellem de to partier, der hver hævder at have den sande lære. 

Dertil kommer så helt yderliggående retninger, som f.eks. Isis – Islamisk stat. 

 

Men kristendommen har da også en helligbog.  

Ja, det er rigtigt, og i den kristne kirke findes også mange forskellige retninger, som også tidlige har ud-

kæmpet blodige krige. Særlig i 15-1600 tallet. Men siden er der sket en udvikling indenfor kristendom-

men, som gør, at vi i vore dage enes meget godt med hinanden, skønt vi har forskellige billeder af kri-

stendommen.  
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Morten Luther spiller en stor rolle i kirkens historie. Ved nærlæsning af Paulus´ breve går op det op for 

ham i 1517, at kristendommen oprindelig slet ikke var en lov– og lærereligion. 

Luthers store bidrag til opklaringen består i, at han via Paulus indser, at mennesket ikke frelses ved 

gode gerninger, men alene af tro. Vi skal ikke gøre os fortjent til Guds Rige. Det gives alene gennem tro-

en. Men Luther lagde stor vægt på, at Biblen er de kristnes helligbog, der viser vejen til Gud. 

Og er det da ikke rigtigt? Vi har jo ikke andet at gå udfra, når vi skal finde ud af, hvad der er sand kri-

stendom. Alligevel har vi også et andet pejlemærke for den sandekristendom. Det er når hjertet brænder.  

 

Biblen er ikke entydig. Den er blevet udlagt i adskillige retninger: Først i romersk katolsk og græsk ka-

tolsk og senere i luthersk og Calvinsk retning. Siden har den lutherske retning også grenet sig i F.eks. Den 

lutherske evangeliske lære som er den danske folkekirke, i Pinsemission, den apostolske, mormoner, Je-

hovas vidner og flere andre.  

Hvilken er så den rigtige? For kan de være rigtige alle sammen? 

Det spørgsmål brændte sig på for Grundtvig, som i 1825 nåede til ny forståelse af troens væsen, som 

har ganske meget at gøre med dagens tekst. Det er hans Mageløse opdagelse, som med tiden fik stor be-

tydning i Danmark. Grundtvigs forståelse er enkel, men kan alligevel være vanskelig at gribe.  

Grundtvig løsriver selve troen fra biblens tekster. Troen udspringer ikke af døde bogstaver, men af le-

vende ord, var Grundtvigs klare argument. Samtidig fastholder han, at biblen er en mageløs bog, der skal 

ligge åben på alteret. 

Hvad bestemmer så den kristne tro? Vi får svaret i dagens evangelium. Det gør det brændende hjerte. 

Den blusende kærlighed, er uløselig forbunden med troen. Det er det, de to vandringsmænd oplever, da de 

høre Jesu udlægning. Det er Jesus ord, der tænder troen i hjertet. Jesus udlægning af de gamle tekster 

sammenholdt med de begivenheder, som netop har fundet sted i påsken. 

Kristendommen hviler ikke på en bestemt lære, ligeså lidt som den hviler på overholdelsen af en række 

bestemte leveregler. Kristendommen er hverken en lovreligion eller en lærereligion.  

Den er en trosreligion. Det er troen, der brænder i hjertet, der afgør, hvad der er sandheden. Troen er 

det, der brænder. Præcis sådan som de to vandringsmænd, der var på vej til Emmaus, havde den store 

lykke at opleve. Jesu ord åbnede deres hjerter, og troen begyndte at brænde i dem. 

Jesus ord er Guds ord, også kaldet Helligåndens ord, som udspringer af Guds ånd, som blev udgydt 

over den samlede discipelflok syv uger efter påsken og skaber pinsen. 

I tiden mellem påske og Kristi Himmelfart viser Jesus sig gentagne gange for disciplene. Han forklarer 

dem også, at han skal forsvinde, han skal tages op til Gud, men de vil få Talsmanden i stedet. Talsmanden 

er altså den åndelige Jesus.  

Både Talsmanden og Helligånden er begge navne for Guds ord, som udspringer af Guds ånd. 

 Men benævnelsen Talsmanden er den bedste, for i det navn ligger, hvad det handler om. Da Jesus åb-

nede vandringsmændenes hjerter, var han Talsmanden. 

 

Når ånden, Helligånden, kommer over et menneske, er det altså Talsmanden der udlægger teksten, gir os 

ordene, som brænder i hjertet. Talsmanden forløser den sandhed, som Gud har gemt i menneskehjertet da 

han skabte os i sit billede.  

Det betyder altså, at ethvert menneske er født med sandheden om tilværelsen. Vi bærer sandheden i os. 

Sandheden om livet. Den ligger i vort hjerte som en kode, der venter på, at Talsmanden skal forløse den. 

 

I dag vil vi sige: Mennesket bærer i sine gener sandheden om livet, og det er Troen, der forløser den 

sandhed, giver den ord. Når det sker brænder hjertet, det bliver fyldt med kærlighed til skaberen, med-

mennesket og hele livet. 
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Men biblen er dog stadig en mageløs bog, der ligger som udgangspunkt for udlægningen. Når Talsman-

den fører ordet ved udlægning af teksten kan hjerterne komme til at brænde. Hjertes varme er det sanseli-

ge tegn på åbenbaringen af sandheden. Det er samtidig et møde med Gud. Sandhedsordet, Gudsordet, 

Helligånden, sandhedsånden er alle navne for Talsmanden. Talsmanden er Guds stemme i mennesket. 

Talsmanden kom til mennesket på Pinsedagen, men de to vandringsmænd fik altså en forsmag. I 

Talsmandens ord er Jesus tilstede. Ligesom Jesus var til stede og fulgte vandringsmændene. Og sådan kan 

Jesus være til stede i hver vores vandring gennem livet. 

 

Det var brødets brydelse, der åbnede deres øjne, så de så, at det var Jesus. Det var nadverens kraft. Men så 

pludselig forsvandt Jesus fra vandringsmændenes synsfelt. Og, sådan er det. Troen kan ikke brænde hele 

tiden. I perioder kan den være kold. Den kan åndelig talt korsfæstes. 

Men så senere hen kan den atter brænde og løse det knugede og formørkede menneske op. 

 

Paulus siger, at loven er skrevet i hjertet, og forløsningen sker ved en omskærelse af hjertet. Paulus bruger 

altså omskærelsen som et billede på forløsningen, som et billede på troen.  

Alt det betyder, at sandheden om tilværelsen ikke udregnes eller afkodes af filosoffen i studerekamme-

ret eller af videnskabsmanden i laboratoriet. I stedet bliver den os givet gennem troen på Gud, gennem 

talsmandens ord, der frisætter den sandhed, som Gud gav os i fødselsgave, da han skabte os. 

 Lad da også os, som er på vej gradvist bliver opklaret mere og mere af Talsmandens ord i vore hjerter. 

Så vil ikke kun hjertet gløde, men også tungen, som en pilgrimsrejse mod Guds Rige. 

 

  

 

2 søndag efter påske ∙ Johannes 10,11-16 

Jesus sagde: ”Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og 

ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går 

på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden; for han er daglejer og er ligeglad med fårene. 

 Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, og 

jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne 

fold; også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord, en hyrde”      

 

Kan I huske historien fra Det gamle Testamente om den brændende tornebusk? Det er fortællingen om 

Moses, der er flygtet fra Ægypten til Sinaihalvøen, hvor han bliver hyrde for en præst. En dag da han 

vandre rundt i den øde og golde egne, ser han pludselig en tornebusk som brænder. Men ilden fortærer 

ikke busken. Moses bliver nysgerrig og nærmer sig den brændende tornebusk. Da lyder der en røst fra 

busken: ”Moses tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord!” og stemmen fortsætter: 

”Jeg er din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Jeg har set mit folks lidelse i Ægyp-

ten. Du skal gå til Farao, for du skal føre israelitterne ud af Ægypten til et stort og godt land, jeg vil vise 

dig. 

 

Moses egne, israelitterne trællede dagen lang i Ægypten for Kong Farao. Men Moses spørger: Men hvad 

nu, hvis israelitterne spørger mig, hvem det er, der har sendt mig? Hvad er dit navn? Hvad hedder du? 
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Svaret lød fra den brændende tornebusk: ”Jeg er den, jeg er. Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg 

Er har sendt mig”. 

Gud åbenbarer sig med navnet ”jeg er”.  ”Jeg er” lyder på hebraisk Jahve. Et stort gådefyldt og uud-

grundeligt navn. Gud er åbenbart eksistensen, den eller det som i alt, er overalt i skabelsen. Ja er selve 

skabelsen. Hvis eksistensen ikke var, var ingenting, hvis den forsvandt, forsvandt alt. Hvis ikke Gud er, er 

der ingenting som er. 

Alligevel står der et ubesvaret spørgsmål. Hvordan er så Moses Gud? Er han god eller ond. En velgø-

rer eller en ødelægger? Det sidste, afgørende ord mangler – Hvem er Gud egentlig?  

Lad os se andre steder i den jødiske fortælling i biblen, om vi kan blive klogere på, hvem Jahve egent-

lig er: 

 

Undervejs på jødernes vandring fra Ægyptens trældom ud i befrielsen på vej mod det lovede land, eller 

det forjættede land, viser Jahve sig som frelser. Han frelser dem for Kong Faraos krigsmagt. Han sikrer 

dem vand og føde på deres vej igennem ørknen. Men på Sinai, hvor Moses på folkets vegne modtager de 

to stentavler med lovens ti bud, ser vi et kraftfuldt billede af Jahves voldsomhed. Han viser sig som en 

voldsom vejrgud. Jorden ryster. Han er lovgiveren med den strenge lov: ”Øje for øje og tand for tand”. 

Han lader dernæst jøderne bygge sig et tempel, hvor han selv kan trone i det inderste rum – det allerhel-

ligste sted, hvor kun ypperstepræsten en sjælden gang må komme. 

Jahve åbenbarer sig ved Sinai, som ophøjet og utilnærmelig gud for almindelige mennesker. En fjern 

og voldsom Gud, der hævner og staffer fædres synder til 4. slægtled der. Der lægges ikke fingre imellem. 

Men Jahve er også den gud, der vil lede sit udkårne folk til det forjættede land, når blot de vil overholde 

hans lov. 

Senere med profeterne træder en ny forståelse af Jahve frem. Det sker efter Babylonerkongen har øde-

lagt Jerusalem og ført en stor del af jøderne i eksil til Babylon. Senere lader en ny erobrekonge, perser-

kongen Kyros, jøderne vende tilbage for at opbygge deres by Jerusalem og deres tempel. Den nye forstå-

else kommer med profeterne. De ser ikke kun eksilet som en retfærdig straf fra Jahve, fordi israelitterne 

ikke overholdt hans lov, men de ser også en barmhjertig gud, der igennem sin tugtelse vil lære sit folk, 

hvad der er den rette vej. Gennem Guds straf og nåde skal folket lære Jahve at kende. 

 Profeterne, stærkest Esajas, ser Jahves barmhjertighed i spådommen om Messias. Den af Gud salvede 

kongesøn, der skal genrejse folket. Jahve har altså en plan med sit folk. Tydeligere bliver billedet af Gud 

ikke gennem det gamle testamente. 

Alligevel slutter det gamle testamente ikke med et punktum, men med et spørgsmålstegn. Det lykkes 

ikke at få sagt klart og tydeligt, hvem JEG ER egentlig er. 

 

Men Jesus, tømmersvenden fra Nazareth, tegner et nyt og meget klarere billede af ”jeg er”.  

Vi ser det allerede i Maria bebudelsen. Før, igennem hele det gamle testamente, bliver troen på Jahve 

overleveret gennem jødernes sæd. Altså gennem slægten, gennem fædrene. Jahve var fædrenes gud helt 

tilbage til stamfædrene Abraham, Isak og Jakob. Troen bliver således overleveret gennem ”kødet”. 

 Men ved Mariabebudelsen befrugter Gud ved Helligånden Maria, så hun føder Messias – Guds søn, 

Jesusbarnet. Jomfrufødslen er et billede på, at troen Ikke længere skal fødes gennem kødet men gennem 

ånden. Troen kommer direkte fra Gud gennem hans ånd. Noget afgørende nyt er indtrådt.  

Gud er vores åndelige fader. Der er kommet et ansigt på JEG ER – han er vores åndelige fader. Troen 

forplanter sig ikke længere gennem sæden – gennem fædrene. Men direkte gennem ånden. Troen er ordet, 

der blev kød 
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Med Johannes ord til os i dag: Jeg er den gode hyrde, der sætter livet til for mine får, rykker det gamle 

testamentes fjerne Gud os ganske tæt. Han bliver os nu nærmere, end vi er os selv. Hans hjerte er det, der 

banker for os. 

I dages tekst ikke blot stadfæster Johannes profeten Ezekils ord, om hyrden der vil føre sin hjord til Isra-

els græsgange og vogte den på Israels bjerge, men han løfter billedet op i en højere sfære og giver det en 

ny vidunderlig betydning. 

I Johannes tekst siges kort før selve evangelieteksten: ”Jeg er fåreporten”. Ved fåreporten forsvarede 

hyrden sin hjord mod de vilde dyr. Det er ikke tomme ord, men sandhed, for sådan forsvarede Jesus os 

både på fristelsens bjerg, da han afviste Satans materielle fristelser, og i Getzemane Have. Da døden kom 

i form af det romerske vagtmandskab og arresterede Jesus i Getzemane lå han i fåreporten og modtog den 

– tog imod døden så fårene slap fri og blev reddet.  

Påskemorgen, tog han den mørke død fra os. Med Johannes ord: ”Jeg er opstandelsen og livet”, den der 

tror på mig skal leve om end han dør. 

Johannes bruger også andre ord i sit evangelium, som tydeliggør billedet af Gud i mennesket Jesus. Ord 

som: 

”Jeg er livets brød”, den spiser af mig skal aldrig sulte – bespisningen i ørknen – nadveren 

”Jeg er verdens lys” – Gud er lyset, der oplyser alt   –   

”Jeg er vejen, sandheden og livet” 

Jeg er det sande vintræ”, I er grenene og faderen er vingårdsejeren  

  

Men Gud er stadig eksistensen såvel i Det Nye Testemente som i det gamle. Alligevel er også det kristne 

billede af Gud et gådefuldt billede. For hvad er det det hele noget? Hvad var der før verdens skabelse? 

Hvordan ender det?  Og hvem er du og jeg, sådan helt præcist? 

Det ved vi ikke. – Fordi vi er endnu ikke helt afklarede, der skjuler sig ting i os og i verden, som vi ik-

ke forstår, og netop i det mørke område er det at Fanden stadig kan drive gæk med os, og får os til at gø-

re, det vi egentlig ikke vil, hvis vi vidste bedre. 

Hele dette fortolkningsbillede af dagens tekst kan sammentrækkes i Skaberordet: ”Bliv Lys”  

Vi kender det egentlig godt fra vores eget liv. Skaberordet er det ord, den følelse, der kommer til os, når 

vi oplever noget rigtigt stort. Skønheden, godheden og storheden kan i gode øjeblikke overrumple os og 

bryde ind i os og efterlade en stille undren, som kommer et sted dybt inde i os selv, og som vækker glæde 

og dåd, men undertiden også ængstelse, vemod eller måske ligefrem sorg, hvis vi har mistet.  

Den følelse er Gud ord – skaberordet – Det er Gud – eksistensen, den der er. Det var sådan Moses 

mødte Gud for omkring 3200 år siden. Der fik Gud sit første navn: Jeg er 

 

Endnu forstår vi ikke den fulde betydning af tilværelsen, endnu er skaberordet ikke helt afklaret, stadig er 

vi omgivet af en gådefuldhed, men jo mere skaberordet trænger ind i os, des mere vil vi afklares. Og en 

dag vil vi skue Gud ansigt til ansigt, og forstå. Men da er også det liv vi nu kender slut. Himlen er kom-

met til jorden og Guds rige fuldbyrdet og frembrudt, sådan som det var Guds plan fra begyndelsen, da 

skaber ordet lød for første gang, og skabte en drøm om Edens Have. 

 

 

 

3. søndag efter påske ∙ Johannesevangeliet 16, 16-22   
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Jesus sagde: ”En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig.« Da sagde nog-

le af hans disciple til hinanden: »Hvad er meningen med det, han siger til os: En kort tid, så ser I mig 

ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? og: Jeg går til Faderen?« De sagde altså: »Hvad mener han 

med at sige: En kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om.« 

Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem: »I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg 

sagde: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? Sandelig, sandelig siger jeg jer: 

I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når 

kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet; men når hun har født sit barn, husker 

hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg 

skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer”. 

 

I skal græde og klage, men jeres sorg skal vendes til glæde.  

 

Skærtorsdag aften, da Jesus sad sammen med sine disciple ved nadverbordet, sagde Jesus disse gådefulde 

ord: ”En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig.« 

Disciplene forstod det ikke, men de ved heller ikke hvad vi ved i dag. Ordene bliver sagt lige før Jesus 

og disciplene forlader salen og går ud til Getsemane Have, hvor Jesus tages til fange og bliver bragt til 

ypperstepræstens gård, hvor Jesus bliver dømt som en gudsbespotter. Tidlig næste dag langfredag føres 

Jesus til Pilatus, som stadfæster dommen, og overgiver Jesus til korsfæstelse på Golgata, hvor han dør og 

bliver gravlagt, men opstår påskesøndag. 

Det véd vi, men det gjorde de ikke endnu: ”En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, 

så skal I se mig.” De forstod det simpelthen ikke. I virkeligheden indviede Jesus sine disciple i nogle 

grundmenneskelige forhold: Sorg og glæde, fortabelse og fornyelse, tomhed og fylde, død og opstandelse. 

Modsætninger, men alligevel så tæt knyttet sammen.  

Thomas Kingo skriver i sin salme Sorrig og glæde:  

”Sorrig og glæde de vandre til hobe, lykke, ulykke de gange på rad, medgang og modgang hinanden til-

råbe, solskin og skyer de følges ad. Jorderigs guld er prægtig muld, Himlen er ene af salighed fuld”. 

Men vi vil helst kun have den ene side, i stedet for sorg kun glæde, i stedet for tomhed kun fylde, osv.  

 

Forleden hørte jeg i TV en udsendelse om lykkepiller. Det var nærmest ved et uheld, fordi jeg ikke fik 

slukket for den udsendelse, der lige var blevet færdig. Men hurtig blev jeg alligevel grebet ind af lykkepil-

lehistorien. 

Mange danskere har ondt i livet, fordi de har problemer af forskellig art som deprimerer dem eller lige-

frem fremprovokerer angst. De søger læge, der rask udsteder en lykkepillekur, som kan give folk humøret 

tilbage. Så det hele bliver lidt mere overkommeligt. 

Men nu viser det sig, at flere personer efter et længevarende forbrug af lykkepiller for kedelige bivirk-

ninger. Man rammes i udbredt grad af almindelig sløvhed. Ikke mindre end 10 % af os er hele tiden på 

disse lykkepiller. 

Det er som om, at det at have problemer og derfor sorger, bekymringer og nedtrykthed er blevet til en 

sygdom, som skal holdes borte med piller.  

 

Problemet er blot, at hvis man billedligt forstået er kommet ind i et mørkt rum i sit liv og ikke lige kan 

finde en udgang, fordi man er faret vild i sit liv, og man så får noget medicin, der lindre depressionen, 

sådan at medicinen for tilværelsen til at lyse lidt op igen, så er man jo egentlig ikke kommet ud af rum-
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met. Det er blot et kunstigt lys, og man lærer ingen ting. Det sidste er problemet. Man lærer ikke selv at 

finde igennem og ud af rummet til dagen. Man lærer ikke at kende sig selv. 

Har man fået en depression, er der en årsag. Det kan være selvforskyldt, fordi man har båret sig dumt 

ad. Det kan også være uforskyldt, fordi, det var en udefrakommende hændelse, måske et pludseligt, cho-

kerende uheld af en eller anden art. I begge tilfælde er der noget man skal lære, for at komme videre i sit 

liv. Finde ud af mørket og tomheden. Lykkepillen fjerne måske nok lidelsen i nogen grad, men gør os 

ikke klogere på vort liv. Man lærer ikke det man skal, og som kunne havde rodfæstet en dybere i livet, og 

i sidste ende give en ny og større livsfylde. 

 

Jeg har forståelse for, at et menneske, som voldsomt og pludselig løber ind i en dyb depression, har behov 

for hurtig hjælp, og her er medicin en mulighed, sammen med samtale. Men på sigt er en depression, sorg 

eller lignende under alle omstændigheder noget, der skal gennemleves. Kun derved kan vi blive klogere 

på os selv og vort liv. 

Og når man så har lært sin lektie, gjort de nødvendige erkendelser, se hvor man har fejlet, og hvor man 

er trådt forkert, og har accepteret den forandring hændelsen medfører, eller man har levet sig igennem sin 

sorg, hvis man har mistet noget dyrebart. Når man på den måde har forstået mørket, så vil lyset brede sig i 

en opklaring. I en ny dag. I en signet ny dag. 

 

Sådan en udgang opleves som en mindre opstandelse midt i livet. Man har, åndelig talt været gennem 

først en langfredag, er derpå åndelig talt blevet korsfæstet, men er nu opstået til sig selv igen, så er man 

blevet åndelig rigere. Man er vokset. Man er kommet Gud nærmere 

 

Jeg havde selv i mine yngre dage, en oplevelse, hvor jeg blev slået ud af kurs og sad ligesom fast, eller 

som min faster sagde: ”Du er vist faldet i en brønd”. Det tog flere år, selv om der var lyspunkter indimel-

lem, men da jeg så kom igennem og havde lært min lektie, gjort en række erkendelser, så løste krisen op 

som vidunderlig befrielse og berigelse, som en skøn forsommerdag, hvor lærken svinger sig jublende i 

sky. 

 

Vi lærer alle igennem vort liv. Og nogen gange mest ved at gå en krise igennem. Det er en del af det, der 

giver mening i tilværelsen.  

Ofte, heldigvis, foregår det mere stille og roligt uden de helt store følelsesudladninger. Men de fleste af 

os, som har lagt størstedelen af vort lav bag os har sikkert også oplevet mere voldsomme øjeblikke, hvor 

de store følelser blev afprøvet. Det er en del af livet. Ikke noget man skal flygte fra gennem en pillekur. 

Kingo har ret: Lys, mørke, sorg og glæde, sandhed og løgn m.v. er trofaste makkerpar i livet. Derfor 

ville det også være langt bedre, når mennesker fik ondt i livet og har brug for hjælp, at de i stedet for en 

lykkepillekur fik at vide: ”I virkeligheden står du nu overfor en udfordring, der kan gøre dig både åndelig 

rigere og klogere, hvis du prøver, at erkende og forstå”. En bøn til gud vil også hjælpe. Sædvanligvis bru-

ges dyre psykologer og coacher, men måske kunne også præsten bruges, til at fortælle at åndelig død og 

åndelig opstandelse er to sider af samme sag og betyder tilsammen i lyset af det kristne evangelium en 

åndeliggørelse. 

 

De gamle, var tættere på naturen og viste det umiddelbart. I årets cyklus så de det i naturen. Død og op-

standelse. Men med kristendommen lærte vi, at der ikke kun var en fysik død og håbet om en opstandelse, 

men at der i et livsforløb kunne være flere gange med død og opstandelse. Det gamle må dø, før det nye 

kan bryde frem. 
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Det gælder ikke kun i et menneskeliv. Det gælder også historien. Tænk f.eks. på overgangen mellem 

oldtid middelalder og middelalder nyere tid. Nye tider kan komme, når de gamle er udlevet. 

 

Alt sammen en oplysning når Skaberordet ”bliv lys” Bryder frem gennem mørket, som solen af den kul-

sorte sky, og oplyser os fra slægt til slægt. 

Kingos slutvers lyder: 

 

”Lad da min lod og min lykke kun falde, hvordan min Gud og min Herre han vil, lad ikkun avid udøse sin 

galde, lad kun og verden fulddrive sit spil”. 

Og så er det ordene kommer: ”Sorrig skal dø, saligheds frø, blomstre på Himmerigs dejlige ø”. 

 

Da er alt gennemlyst. Alt det mørke, angstfulde, tomhed og depression er opløst i lys, og da er kun glæ-

den. Den dag ser vi Gud ansigt til ansigt.  

 

 

 

4. Søndag efter påske · Johannes 16,5-15 

Jesus sagde: ”Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig: Hvor går du hen? Men 

fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden: det er det bedste 

for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, 

vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om ret færdighed 

og om dom. Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke 

længere; om dom: At denne verdens fyrste er dømt. 

Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens 

ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører; skal 

han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit 

og forkynde det for jer. Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkyn-

de det for jer.” 

 

”Går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer ”.  

Nu er talsmanden her. Og Jesus har gjort sin gerning. Sandhedens røst findes i os. Vi har sandheden i os. 

Lyt til den. Det er Jesus røst. Det er talsmandens røst. Det er den indre stemme. Lær at lytte til den. Denne 

stemme er fra Gud. Den er Guds røst. Den røst tager aldrig fejl, i modsætning til så mange af de andre 

røster, der også lyder om os og i os. 

Igennem dages evangelium træder treenigheden frem. Denne ejendommelighed benævnelse: ”Tre-

enigheden”, tre i én, som andre religioner ikke kender eller forstår. Det kan siges sådan: Skaberånden – 

skaberkraften er den samme som Helligånden, og som sandhedsånden og talsmanden. Talsmanden er 

skaberånden, der har fået en røst. Gud er Helligånden som person, faderen, som man kan betro sig til, 

bede til og tale med.   

Jesus, sønnen, han er Helligånden, ordet, der er blevet kød og tog bolig blandt os – Jesus er således 

Helligåndens materialisering. Dermed er Gud og Jesus ét i Helligånden. Helligånden er det som faderen 

og sønnen er fælles om. I Helligånden er de faderen og sønnen. 
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Jesus synliggjorde Helligånden – og dermed faderen – gennem hele sit virke. Han udlevede Helligånden 

på jorden blandt mennesker. Gennem sit virke og især gennem sin offerdød inddrog han os, mennesket, i 

Helligåndens fællesskab.  

Det må være det, som Johannes mener, når han i sit evangelium siger til os: ”Vær ét i mig, som jeg er 

ét i faderen”. I troen på korsfæstelsen og opstandelsen bliver vi også inddraget i Helligåndens fællesskab 

med faderen og sønnen. Vi har del i treenigheden. 

 

Med talsmandens indtog i vores hjerte ophøjes hver enkelt af os som et medlem i Helligåndens fælles-

skab. Således består Helligåndens fællesskab nu ikke blot af faderen og sønnen, men også af dig og mig 

og alle igennem troens bånd. Helligånden har allerede skabt et stort fællesskab på jorden. Den er nået 

langt med hensyn til at lære os om synd, kærlighed, retfærdighed og tilgivelse. 

I påsken holdt Jesus sit indtog i Jerusalem. Pinsedag holder talsmanden sit indtog i os, i vore hjerter. 

Vi er nu ét med hinanden i Helligåndens fællesskab. Et med: Faderen, sønnen og mennesket.  

Det oplevede apostlene første gang på pinsedagen. I os virker talsmanden, som er Helligåndens røst. 

Guds stemme i os. 

Mennesket har på sin vis altid været medlem af Helligåndens fællesskab, for Gud skabte os i sit bille-

de, til at ligne ham, så han kunne genkende sig selv i os og vi i ham. Men vi vidste det ikke, før talsman-

den gjorde sit indtog i os. 

Det er den sandhed, som myten om Adam og Eva i Paradiset fortæller os. 

 

Men der kom også så mange andre røster i mennesket. Det er myten om Syndefaldet et klart og rent bille-

de på. Vi hørte og hører også slangens røst. Fristeren. Og den røst kan blive stærk og overdøve alle andre 

røster. Lær os da, at skelne mellem løgnen og det sande. Det er det Talsmanden vil lære os. 

Vi lærte, at i en hård verden må man lære at bide fra sig, for at kunne klare sig. Der blev krig om mag-

ten til at eje jordens ressourcer og hinanden. Kun inde for den lille flok, kunne mennesket finde ud af at 

dele med hinanden.   

Vi lærte og tog det med som religion, at hvis nogen slår os, bliver vi nødt til at slå igen. Ellers mister 

slægten sin ære og sit selvværd. Og det kan kun genoprettes gennem hævn. Blodhævnen har raseret og 

raser stadig. Det er øje for øje og tand for tand – loven. Den hævngerrige Gud. Men det er netop ikke kri-

stendommens Gud. Det var det Jesus lærte os gennem Helligåndens virke. 

Jesus viste en radikalt anderledes vej. Slår nogen dig på din ene kind, så vend den anden til. Hævnen 

blev afløst af lidelsen. Den vej førte til korset. Men den førte også videre igennem døden til opstandelsen. 

Sådan åbenbarede vejen sig i menneskesindet som talsmanden på pinsedagen åbenbarede den sig. Tals-

manden er sandheden, livet og vejen i vort sind. Han er den, der kan føre os hjem til os selv – hjem til 

Gud. 

 

Talsmanden er troens oplysende ånd, som Jesus Himmelfart efterlod sig på jorden. Gennem den bliver vi 

genforenet med Gud. Er vi så Gud? Nej, så langt fra, men vi har fået del i hans rige og del i hans magt og 

arv. 

 

Men så. Hvad er det der sker i dag? 

I vor tid, bare gennem de sidste 40 år, ser det ud som om den kristne kulturarv, den bibelske fortælling 

med alle dens mange livsbilleder, synes at være godt i gang med at blive glemt i Europa. Det er et tradi-

tionstab uden lige, som den der elsker de poetiske, bibelske billeder, ikke kan forstå. Disse sindbilleder, 

kloge på visdom, formår folkeskolen og hjemmet ikke at bringe videre i dag. Hvorfor ikke? 
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Indenfor de samme 40 år er skolen i voldsom grad politisk gjort til en del af det økonomiske, materielle 

samfund. En forgård til erhvervslivet. Folkeskolen skal i dag uddanne forbrugere og lønslaver. I dag sæt-

tes frimodigt lighedstegn mellem elevernes faglighed og landets kommende nationalprodukt. Der skal 

produceres, tjenes penge. Skolen skal levere kontant viden, der kan bruges i den produktion.  

Er det talsmandens røst i mennesket der byder samfundet det? Næppe! Nærmere er det talsmandens mod-

stander, Fristeren. I bibelsproget kaldet ”Denne verdens fyrste”. Men, siger evangeliet i dag, ”Netop han 

er allerede dømt”. Sæt det til høring i folketinget! 

 

Dagligsproget i dag er ikke præget af det bibelske billedsprog, som det var tidligere. Det gør, at en masse 

lidt ældre litteratur, men dog litteratur af høj kvalitet, heller ikke kan forstås, fordi denne litteratur har 

biblen som referenceramme. Vi er vidne til et kulturtab af dimensioner. Overdøver Slangens røst tals-

mandens? 

Alligevel er den kristne kultur i et verdsligt sprog blevet en norm i Europas kultur. I menneskerettig-

hederne, i demokratiet. I det sociale netværk, som dog viser sig, at have fået store huller her og der. Og 

man kan frygte, at hullerne bliver større. Men den barmhjertige Samaritan er svær at komme udenom. 

Uden det poetiske, religiøse billedsprog bliver verden fattig. Den mister en dimension – en dybde. 

Troen på det åndelige Paradis. Erstatningen er måske et materielt Paradis. Det som ses for enden af livs-

vejen. Men ikke for enden af talsmandens vej. Så langt fra. 

Hvordan kan et tusindårigt, åndeligt, kristent sprog så hurtigt gå i glemmebogen? Tabet falder samtidig 

med den meget store samfundsmæssige overgang fra en bondekultur over industrialisme og teknologise-

ring til vort samfund i dag. Det gamle kristne billedsprog havde rod i bondesamfundet. 

Men den nye verden, som den har åbnet sig siden 2. verdenskrig, har alligevel så mange gode materiel-

le og teknologiske muligheder, som gør, at folkene på jorden er rykket tættere sammen. En god udvikling 

kunne i tiden frem skabe fred, tryghed og menneskelig fællesskab på hele kloden, hvis de sunde og gode 

kræfter fik lov til at samarbejde. Og den erfaring og oplysning, der skal til for at se det, er til rådighed.  

Men der er også stærke, ondsindede kræfter. Kampen om Magten – om verdensherredømmet – om res-

sourcerne. Denne verdens fyrste. Men denne verdens fyrste er altså dømt. Og det er sandt. Han er afsløret. 

Vi kan sætte tydelige navne på ham. Magt, grådighed, frygt, misundelse, løgn, dæmoni er blot nogle af 

navnene. Som afsløret er han erkendt og dermed kendt skyldig. Men bæstet kan dukke op i så mange tro-

værdige skikkelser. Religioner, sekter og – ismer. 

 

Det er talsmandens opgave at overvinde Satan. Kan han det?  Ja! I Jesus sejrdød, blev han overvundet og 

afsløret. Ene derfor kunne talsmanden få magt og agt i vore hjerter. 

Lad da sandhedsånden fylde vort sind, lad den blomstre, lad blomstertiden komme. Blomsterfloret – 

talsmanden – i den varme sommer. Det gør den endnu ikke. Lad den vokse og fylde verdenssjælen. Afslø-

re løgnene så hurtigt de dannes som virus i en computer. Tegnet på at det sker, er, at sandheden oplyses, 

samt godheden og skønheden. Det var det skolen langt hellere skulle beflitte sig på.  

Lad sandhedsånden, talsmanden skabe den fornyelse i sproget, i det poetiske billedsprog, som er det 

stærkeste og det der tydeliggør sandheden. Det er ikke det rationelle, halvakademiske sprog, som præger 

skoleoplysningen i dag, og som snart er det eneste fagsprog, der kan vinde hævd. Børn elsker dog billed-

sproget. 

Lad talsmanden røst fornyende genskabe det gamle mytiske billede - og visdomssprog, så vi får vores 

sjæl med os. Lad det blive talt ind i vor tid. Så mennesket forstår hvem det er, og hvad det skal. Så det 

kan se, at det åndelige Paradis er en forudsætning for det materielle. Og ikke omvendt, som man tror i 

dag.  
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Pinsesøndag · Johannes 14,22-31 

Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus: ”Herre hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men 

ikke for verden?” Jesus svarede ham: ”Den der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil 

elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved 

mine ord. Og det ord I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig. 

 Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men Talsmanden, Helligånden” som faderen vil 

sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg 

jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke 

være modløst! I har hørt, at jeg har sagt til jer: ”Jeg går bort og, jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, 

ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før 

det sker, for at I skal tro, når det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker Faderen og gør sådan, som 

Faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra!” 

 

 

Talsmanden, Jesus efterfølger og stedfortræder, vil lærer os alt. 

  

Det er det Jesus siger til os i dag, og det burde kunne få pinsesolen til at danse af glæde. Pinsebegivenhe-

den er et mysterium, et under, som den rationelle og logiske tanke ikke forstår et muk af. For hvad er det 

egentlig, der sker?  

Alligevel er det også en historisk hændelse. Fordi den kristne menighed konkret bliver født den dag. Og 

med kristendommens udbredelse får pinsen verdenshistorisk betydning som en bestemmende faktor for 

hele Vestens kulturelle udvikling.  

Men i sig selv er pinsen et under, som kun kan beskrives poetisk med et malende billede, og her et talende 

billede: de glødende tunger, ildtunger, som kommer udefra og trænger ind i apostlene, så deres jordiske 

mennesketunger taler guds ord. Det ord verden bliver skabt med:  

Helligånden, Talsmanden, sandhedsånden, kommer som et vældigt åndepust, som Guds åndepust, i 

billedet af tunger af ild, der sætter sig på Jesus disciples tunger og forvandler dem i det øjeblik til kristen-

dommens apostle, til kristendommens budbringere nu selv med glødende tunger, på et sprog, som alle de 

lyttende tilhører forstår, men hver på deres sprog.  

Det der sker her, er ganske uforklarligt i det rationelle sprog – men mytens poetiske billedsprog – det 

religiøse sprog kan beskrive det.  

Det, det gælder om, er at kunne tyde dette billedsprog  

 

Jesus vil ikke give sig til kende for Verden, eller rettere verden forstår ikke Jesus budskab, for verden for 

står kun det rationelle sprog, det sprog, der kun kan udtrykke det, der kan måles og vejes.  

Det poetiske og religiøse sprog, det som jeg også kaldte det mytiske sprog er følelsernes sprog, hjertes 

sprog, det sprog, som taler i billeder. I dette sprog hører troen og evangeliet hjemme. I det sprog skal vi 

læse og forstå biblen. 

 



59 
 

Pinseunderet er for langt de fleste det sværest forståelige i kristendommen, og derfor det vanskeligste at 

forholde sig til.  

Alle ved hvad julen står for. Da blev Jesus født. De fleste ved også hvad påsken står for, også selvom 

de ikke tror på opstandelsen. Men pinsens begivenhed kan kun de færreste gøre rede for. Alligevel er jeg 

overbevidst om, at netop troens forståelse af pinseunderet er den nøgle, som kan lukke op for en stor og 

dejlig verden, og hvis folk i dag fik og brugte den nøgle, ville vores kultur og samfundsindretning og ver-

densforståelse ændre sig radikalt.  

Nøjagtig som det skete i kølvandet på den kristelige og folkelige vækkelse i 1800-tallet, som skabte et 

folkestyre, der hvilede på det lokale foreningsarbejde. Bl.a. andelsbevægelsen. 

Samfundet ville i langt højere grad blive udviklet og styret med visdom og indsigt i menneskelivet, og 

ikke som nu, hvor den økonomiske gevinst er den primære styringsfaktor, som det menneskelige liv på 

indordne sig under. 

Pinsen er en fantastisk begivenhed. Den skal sammenlignes med den begivenhed, hvor Gud levende-

gjorde mennesket ved at blæse sin livsånde ind i vore næsebor, som fortælles billedligt i skabelsesberet-

ningen. Pinsen er en videreførelse af den skaberakt Gud begyndte, da han første gang åndede på den liv-

løse krop, der var dannet af jordens muld, hvorefter Adam rejste sig op, og så sig forundret rundt i tilvæ-

relsen.  

Pinsen er fuldendelsen af mennesket i den forstand, at det som et lyn – en kraft fra himlen går op for 

mennesket, hvad det vil sige, at dele ånd med Gud – at have ånd tilfældes med Gud – og dermed at have 

Guds ånd i sig. Pinsen er den højtid, hvor Guds ånd, i billede af talsmanden tager bolig i det troende men-

neske. Da er menneskekroppen blevet et tempel for Guds ånd. 

Da bliver menighedens fællesskab bygget af levende kroppe, som en kirke af levende sten. 

Så længe Jesus færdedes på jorden, var han Guds talsmand, fordi Gud talte igennem ham. Men efter 

himmelfarten, kan det troende menneske selv blive Guds talsmand og bygge menigheden op. Det sker ved 

pinseunderet. Først gennem Jesus Disciple, der derved bliver apostle, budbringere af evangeliet. 

Så pinsen er, at blive bevidst om, at Talsmanden, som Jesus stedfortræder, bor i os. Eller stærkere: at op-

leve at Guds ånd, lever i os. 

 

Der findes også andre bibelske fortællinger, som billedligt anskueliggør pinsehændelsen: f.eks. Mariabe-

budelsen. Jødedommen hviler på den religiøse tradition, på fædrenes overlevering af troen. Men med Ma-

riabebudelsen sker der noget ganske nyt. Da Maria bliver klar over, at hun skal føde Guds søn, sker det i 

billedet af Gabriel, som forkynder hende den glædelige nyhed. Talsmanden har i englen Gabriels billede 

befrugtet hende  

Således er den kristne tro åndens tro, der med Talsmandens bryder igennem på pinsedagen, direkte fra 

Gud og befrugter den enkelte. 

Pinsedagen er den hændelse i vort liv, hvor Guds ånd trænger ind i os, befrugter os – åbner os, så vi får 

et andet syn på tilværelsen – bliver klar over, at vi, som Jesus, er Guds børn.  

Befrugtningen sker gennem troens åbning. 

 

Grundtvig er den apostel, som bedst har forstået pinsens betydning. I salmen, som vi skal synge her bag-

efter, siger han: ”Den ånd som nu kun er min og din, den må vi med småfolk dele”. 

Og i digtet ”De levendes land” siger han: 

”Vor Fader så huld! Du gerne vil trone i templet af muld, som ånden opbygger i Midlerens navn, med 

rygende alter i menneskefavn, med himmellys-bolig af gnisten i løn til dig og din søn.” 

Eller i fædrelandssangen: ”Fædrene land” 
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”Muldjord i bryst, ser den høje med lyst, der kan solstrålen bo, der kan himmelbyg gro” 

 

Vi kan udvide billedet, så hele naturens, hele Guds skaberværk er Guds tempel, Guds katedral, for alt er 

levendegjort af Guds ånd, af Gudsordet, af det Skaberord der tog bolig i blandt os. Og netop denne natu-

rens katedral viser sig pyntet i al sin skønhed her ved pinsetid.  

Også i naturen lever Guds skaberkraft, så den ånd, der gæster os og tager bolig i os – pinseunderet – 

kan ske gennem en naturoplevelse. 

Men menneskets befrugtning af Guds ånd sker også i julen i billedet af Jesusbarnet, der fødes i stalden, i 

krybberummet, der billedligt kan sammenlignes med menneskehjertet 

I billedet af englen Gabriel, der julenat kommer til hyrderne på marken, kommer guds ånd til menne-

sket, befrugter det, så Jesusbarnet fødes i os, og giver sig til kende som en glæde, der varmer op indefra. 

Også her er Gabriel et billede på talsmanden.  

 

Langfredag korsfæstes denne ånd, altså troen. Det er, når Verdens sprog fortrænger troens ord. Men på-

skesøndag opstår Jesus, som en ny fødsel, og dermed troen på livet, og det korsfæstede menneske genop-

står åndeligt. 

 

Men endnu har Pinseånden ikke flydt os helt. Endnu ligger meget dunkelt for os og i os. Endnu forstå vi 

ikke Gud, os selv og hele tilværelsen fuldt ud, endnu er vi ikke fuldendte. Der er stadig meget i livet, der 

fordunkler og overskygger talsmandens tale. Mange andre stemmer, som hver kræver sit, stemmer som 

egoet gerne lytter til og lader sig vildlede af.  

I denne fordunkling, i disse mørke områder i vores sind, huserer det Onde og stikker ind i mellem ho-

vedet op og ødelægger troens livsglæde. Men evangeliet lover os, at den dag kommer, da Talsmanden har 

gjort sit arbejde færdigt og oplyst alle områder i de troendes sind, alle skjulte kroge, og da vil vi se hele 

verden med klarhedens øje, med Guds øje. Først da er den proces slut, som begyndte ved skabelsen og 

som via Jesus fødsel, død og opstandelse, og ved pinsedagens solglans trænger stærkere og stærkere ind i 

vores hjerter. Igennem troen vil den udvide sit lysområde i os, for Gudsordet har vist, at det kan overvinde 

Satan – overvinde døden. Ordet, der tog bolig blandt os, er kommet for at blive og fuldføre sin gerning.  

Den dag vil vi mødes omkring nadverbordet med den lyslevende Jesus. 

 

 

 

2. søndag e. tr. ·  Lukas. 14,16-24. Sommergudstjeneste 

 

Jesus sagde: ”Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da Festen skulle 

begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom nu alt er rede! Men de gav sig alle som 

en til at undskylde sig. Den første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud for at se 

til den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. En anden sagde: Jeg har købt fem par okser og skal ud og prø-

ve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og kan derfor ikke 

komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: 

Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind. Og tjeneren 

meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren: Gå ud 

på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer: Ingen 

af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.” 
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Skabelse, glæde og kærlighed er overskriften. 

 

Sommeren er her. Om end lidt kølig, så dog grøn, blomstrende, frisk og duftene og minder os om Guds 

rige. Gud indbyder altid til fest, for det er en fest, en evig fest, at være sammen i vennelag om Gud. 

Men særlig nu, hvor sommeren er over os og selv indbyder til fest I Guds grønne sale, kommer fest-

stemningen som en beruselse med de lyse nætter som baggrunds panorama. 

Jo særlig nu er der grund til at holde sommerfest i det grønne og invitere til festmåltid, som den mand 

Jesus fortæller om, gjorde. Så kan vi sammen glæde os over al den skønhed og rigdom naturen skænker 

os netop nu. Glæden bliver større, når man ikke er alene, men deler den med andre.  

Sådan tror jeg også, at Gud tænker, når han skaber naturen, jorden, ja skaber hele universet. Gud invi-

terer til fest og siger, kom og del min glæde, min skaberglæde.  

 

Lad os holde måltid sammen, gerne i det grønne. Ja lad os more os med hinanden og tale sammen om alt 

det smukke og dybe og også om det vanskelige i livet. 

Derfor har vi hviledagen. Den skal vi skønne på. Den må vi ikke glemme midt i vor travlhed. Så alle 

dage bliver arbejdsdage. Så livet kun bliver arbejde. Så snyder vi os selv. Også selvom vi i det daglige 

trives i et spændende, udfordrende og givende arbejde. 

 

Gud skabte himlen og jorden og alt det, der lever og gro. Men det er ikke kun datid, det er også nutid. 

Derfor, når Gud skaber himlen og jorden og alt liv, glæder han sig over det.  

Det er en vigtig pointe i den gamle jødiske skabelsesberetning: Der står: ”Og Gud så at det var godt”. 

Skabelsen er god, den er udtryk for kærligheden.  

 

Med menneskelivet følger også tab, ødelæggelse, lidelse og afsavn. Det skaber Gud ikke. Det gør vi selv. 

Alligevel er disse lidelser en følge af Guds skabende kærlighed. En følge af, at vi selv er skabt som 

kærlighedsvæsner. Skabt til at holde af og selv blive holdt af. Og, når så noget går i stykker i os, blandt os 

i vort liv, så måler vi det ud fra den kærlighed, som vi er skabt i og med. Og så gør det ondt og føles uen-

deligt smertefuldt. 

Skabelse og kærlighed hører sammen. De er to sider af samme sag. Eller rettere, de er to sider af Guds 

væsen. Kærligheden og det gode kom først, og var der først. Før noget andet. Kærligheden, som netop nu 

stråler ud af sommeren og alt det gode i livet. Det er det som egentlig er, bliver og altid vil være, ligesom 

Gud er den, der er, bare er der, om alt andet ikke var. Det er selve eksistensen. Den er Gud og den er ska-

belse og kærlighed.  

Hvis Gud ikke var, var der ingenting, hans væsen er det, der holder alt oppe, holder alt værende, holder 

livet i gang. Gud er livet og universet. 

 

Da Gud skabte universet som et levende univers, som en organisme med liv og bevægelse og glædede sig 

som en stor, kosmisk kunstner, så, kunne jeg forestille mig, følte han et stik i hjertet. Lige pludselig.  

Hvorfor det? Fordi han manglede nogen at dele sin glæde med, nogen at dele sin overflod af kærlighed 

med – nogen at dele livet med, nogen som kunne se, føle og leve livet med ham. Dermed var ideen til 

mennesket givet. Og hos Gud er der ikke langt fra idé til handling. Der stod så mennesket, som mand og 

kvinde. Et levende udtryk for kærligheden. Og mennesket lo og legede i det paradisiske univers. 

Sådan indbød Gud mennesket til fest fra første øjeblik af. 

 

Og Gud sagde til mennesket: Gå ud og find det land, jeg vil vise jer. Igennem jer skal hele jorden og alle 

verdens folk velsignes. Disse ord var ikke kun til Abraham, de var til os, de er altid til os.  
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Men vort arbejde, vor kreativitet er ikke altid til velsignelse for andre, heller ikke for naturen. Allige-

vel siger Gud igen og igen: ”Igennem jer skal hele jorden velsignes”. Det vor opgave, og det vedbliver 

det at være. 

Jo, der er indkaldt til en stor fest. – en rigtig sommerfest, ”fuld af nåde”, Netop nu, hvor ”Modenhed i 

møde planten går, og fryder ved sin frugt når høsten kommer” 

 

Det er ufatteligt, at ikke alle der hører indbydelsen om den store sommerfest i Guds have, øjeblikkelig 

smider alt, hvad de har i hænderne og stormer til Guds gæstebud. Hvorfor kommer de indbudte ikke til 

festen? 

Evangelieskriveren har sikkert haft jøderne i tankerne, da han skrev sit evangelium om Guds store gæ-

stebud. Teksten er næppe skrevet længe efter Jerusalems ødelæggelse i år 70, hvor Jødernes gamle, cen-

trale helligdom blev ødelagt for stedse. De forholdsvis få kristne jøder, så ødelæggelsen som Guds straf, 

fordi det jødiske folk ikke havde modtaget Jesus ord. 

De indbudte, som ikke kom til gæstebuddet var det jødiske folk, som Gud havde åbenbaret sig i. De 

andre, der i stedet kom, var hedningene, som nu dannende menigheder rundt om i Romerriget og siden ud 

over hele jorden. 

 

Men hvem er så de indbudte i vore dage? 

Det er alle dem, som er pressede af hverdagslivets mange gøremål, eller rettere, alle dem, som ikke 

kan se, at der er andet i livet end det, vi nu ser og lever i med vore materialistiske og selvcentrerede øjne.  

Vi skal jo også have mad i morgen. Nogle er midt i en god handel, der kan kaste noget af sig eller op-

taget af andet. Vi kan alle hver i sær være i gang med et eller andet projekt, som her og nu er vigtigt for 

os. Det er der ikke noget forkert ved. Tværtimod. Igennem vort arbejde og alle de øjeblikke, hvor vi er 

med i noget, realiserer vi vort jeg, vore muligheder. Det kan Gud ikke have noget imod. Det har han skabt 

os til. Der er altid masser af spændende projekter, som ligger og venter på, at vi skal realiserer dem, prøve 

kræfter med dem. 

 

Men den er altså gal, hvis ikke også vi husker søndagen, husker at stoppe op og helligholde livet. Ja og så 

det, som vi nu er i gang med, som et projekt, dybest set også er en Guds tjeneste. 

Et af Moselovens ti bud siger præcist: ”Kom hviledagen i hu, at du holder den hellig”. At komme hvi-

ledagen i hu betyder netop, at helligholde hele livet, at se det i lyset af Guds skaberprojekt. 

Det glemmer det travle menneske ofte. Eller ser det ikke sådan. Men hviledagen, når man hviler efter 

veludført arbejde, er meget mere og noget ganske andet end materielt gul værd. Den er åndeligt guld 

værd. 

Den sætter forholdet mellem det materielle og åndelige, ser det materielle i det åndelige lys, som er ly-

set fra Edens Have, hvor der altid er fest. ”For mennesket er ikke skabt til at leve af brød alene, men af 

hvert ord, som udgår af Guds mund”. Det var med disse ord, Jesus afviste den materielle fristelse, som 

mødte ham i skikkelse af Fanden. Og som stadig, trods Jesus afvisning, altid banker på vor dør. 

 

Glem ikke stjernestunderne, hvor Gud indbyder til fest, men kom og hver med. Tag festtøjet på, når der er 

fest – når Gud indbyder. Så har du fået en ekstra indsprøjtning af liv, næste dag, når du igen trækker i 

arbejdstøjet. 

Del din glæde med andre. Sommeren er naturens fest. Og naturen er den synlige del af Gud. Igennem 

skaberværket kan vi se og lytte os til det, der adler mennesket, gør mennesket menneskeligt, samtalen 

med Gud og hinanden om alt det store og dybe, skønne, sande og kærlige.  
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Uanset hvad der sker, bliver Gud glædelig vis ved med at sige til det skyldige menneske: Rejs dig, se 

jeg har sat dig midt i mit skaberværk. Rejs dig, se dig om og drag ud og find det land, jeg vil vise dig, der 

vil jeg velsigne dig. Kom til fest. Det er nu. 

 

Det skyldige menneske, det menneske, som har erkendt, at det skylder Gud alt, og som måske er nedbrudt 

af sorg, skam og dårlig samvittighed over sin manglende evne til at leve, som det allerhelst ville, og der-

for måske ikke føler sig indbudt til festen. Det menneske er i dagens tekst de fattige, vanfører, blinde og 

lamme, dem som tjeneren blev sendt ud efter. Og ikke kun én, men to gange 

Lad mig slutte af med Johannes V. Jensens ord i hans midsommervise: 

 

”Lad det fordybe din andagt, broder, dit timeglas er i takt med kloder. Dit sommerblus, som kun stakket 

blænder, er ild af altets, der aldrig ender. Se, skov og eng står igen i flor: Velsign den sol og velsign din 

jord.” 

 

 

 

3. søndag e. trinitatis · Lukas 15,1-10 

 

Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt 

af sig og sagde: ”Den mand tager mod syndere og spiser sammen med dem.” Men han fortalte dem den-

ne lignelse: ”Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive 

i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger 

han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og 

siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer: Sådan bliver 

der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over de nioghalvfems retfærdige, som 

ikke har brug for omvendelse. 

 Eller hvis en kvinde har ti drakmar og taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og 

leder ivrigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, kalder hun sine venner og nabokoner 

sammen og siger: Glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet en drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger 

jeg jer, bliver der glæde hos Guds engel over én synder, som omvender sig” 

 

 

Gud elsker syndere, og er derfor mere optaget af at opsøge syndere end leve blandt retfærdige. Det fortæl-

ler evangeliet os i dag. Gud glæder sig, hver gang, han fører en synder hjem.  

Gud elsker syndere. Det er en stor vildfarelse, at kirkens forkyndere ikke sjældent, som skræk og advar-

sel, udlægger, at Gud straffer syndere. 

Misforståelsen skyldes, at mennesker, modsat Gud, bedrevidende stempler de mennesker, som ikke le-

ver op til de normer og retningslinjer, som vi i vort snæversyn, har sat som god tone, præcis som farisæ-

erne gjorde det. 

Gud ser anderledes på det. For han kender og forstår hver enkelt af os.  

 

Men hvad vil det sige, at Gud fører den omvendte synder hjem, og hvad vil det i det hele taget sige at 

være en synder? Synd er nok for mange et negativt ord. Sådan ser jeg det nu ikke.  

Synden er både et væsentlig og et dybtliggende omdrejningspunkt i menneskets liv, og det er det 

også i kristendommen.  
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Uden at turde påstå, at jeg er helt afklaret, vil jeg i dag udlægge det således: 

 

Når Gud fører en synderen hjem til sin bolig, fører han samtidig synderen hjem til sig selv – til sit selv – 

deri bestå frelsen og frisættelsen. Dvs. at synderen igennem sit liv kan forvandles og lutres til det menne-

ske, som synderen har mulighed for at blive til. Dermed opfyldes Guds ønske med os, vi bliver hver et 

selvstændigt og unikt menneske. Og så bliver der i sandhed fest og glæde. Synderen bliver frelst ved at 

komme til sig selv, og det er det samme, som at komme til Gud. 

 

En synder er et almindeligt menneske, som endnu ikke præcis ved, hvem det selv er. Det er endnu ikke 

blevet fuldt oplyst og gennemglødet, og har derfor uoplyste, mørke områder i sindet, og farer derfor nemt 

vild i sit eget mørke. 

Mennesket kommer for så vidt til verden som en synder, ufuldstændigt, men skyldfrit.  

Vores skyld opstår først, når vi ikke hører Guds ord til os, ikke høre hans skaberord, som ene kan oplyse 

os, men i stedet vælger en anden vej, og derved fjerner os fra Gud. 

Vi danner ofte i vor selvforståelse et ønskebillede af os selv. Det er et billede af, hvem vi gerne vil væ-

re. Måske ud fra et idol. Men er idolet påtaget, og ikke et, der er tonet frem indefra i overensstemmelse 

med det billede, som Gud har skabt hver enkelt af os i, går vi fejl. 

Vi bliver borte fra os selv, og dermed borte fra Gud. Så er vi faret vild, som et bortløbet får.  

Det er så dejligt befriende at vide, at Gud leder efter os, og kalder på os, når vi forvilder os, sådan som 

Gud kaldte på Adam og Eva i Edens Have, da de havde gemt sig bag busken, af skam over deres nøgen-

hed, og af dårlig samvittighed, fordi de havde spist af det forbudte træ. 

 

Søren Kirkegård, ville tilføje: ”Hver gang du vælger dig selv – og ikke en anden, som du fristes til at væ-

re”, så bliver du mere dig selv, kommer nærmere dit selv. Vi bliver til i valget og træder frem i lyset. 

Alle møder mange valg i sit liv. ”Hvilken vej skal vi vælge? Det kan være svært at vælge rigtigt første 

gang.  

 

Vælger du ikke dig selv, men vælger f.eks. i stedet måske en skøn Sankt Hans aften den lokkende Klinte- 

og elverkonges datter, så bliver du bjergtagen, fortrylles, og kommer bort fra dig selv, bort fra Gud ind i 

troldens mørke hule. Det ved folketroen 

 

Søren Kirkegård siger, at angsten, den udefinerlige, den angst man kan føle uden rigtigt at vide, hvad man 

egentlig frygter.  

Den angst kaldte min far for Gudsangsten. Den angst, siger Kirkegård, fortæller mennesket, at det 

endnu ikke er blevet sig selv og derfor føler utryghed, for det svæver stadig i det uvisse. Og er man ærlig, 

ved man inderst inde godt, at man endnu ikke har fundet sig selv. Men angsten er også et udtryk for, at 

man ønsker at blive sig selv, ønsker at Gud skal opsøge en finde en.  

Angsten er en spænding mellem kødet og ånden, fordi kroppen endnu lever sit eget liv i den materielle 

verden, mens ånden længes efter at blive forenet med Gud, blive opfyldt af skaberånden, den ånd og det 

ord, som Gud skabte os med, og som han i skabelsesberetningens billede blæser ind i vore næsebor.   

Et stærkt billede på vor afhængighed af Guds livgivende ånd. 

 

Den ånd, er præcis den ånd, som kom over apostlene pinsedag, og det er præcis den ånd, der ved hvert 

rigtigt valg lærer mennesket, hvem det selv er. Den ånd kaldes også talsmanden. Det er Helligånden, og 

det er Guds skaberord, direkte og personligt til os hver især.  
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Så, når Gud finder det fortabte får, bliver det anråbt af Talsmanden og hører nu, hvad det ikke før har 

hørt, og ser hvad det ikke før har set: en lyd, et ord, et billede, som det genkender sig selv i, og lader sig 

lykkelig føre hjem.  

Lad ikke dette ord overdøves af verdens larm, af alt det, som verden kan diske op med af søde lække-

rier, men som bare ikke er sundt for krop og sjæl. 

 

Gud elsker os syndere. Det er os, som Vor Herre Jesus gerne færdes blandt. En synder er ikke mindre-

værdig i Guds øje. Det er kun den småborgerlige farisæer. der dømmer syndere for at hæve sig selv i den 

tanke, at så usle, er de da heldigvis ikke selv. Farisæeren eller spidsborgeren er langt fra, at være blevet 

sig selv, men ved det ikke, og bilder sig noget andet ind.  

 

Man kan også tolke dagens tekst sådan, at hele flokken, altså de 100 får, er billedet på et enkelt menne-

skes mange muligheder, sine 100 evner. De 99 er allerede kommet til sig selv og anvendes på bedste må-

de, men 1 evne er stukket af. En evne, som man ikke vil kendes ved. Hvad kan det være for en evne?  

Ja, det er åbenbart én, som man ikke vil vedkende sig. Én, som ejeren er flov over, og derfor dækker 

over, et mindreværdskompleks, en såkaldt fobi. Det kan være alt muligt. Kun de færreste af os er begavet 

med lutter store evner. Det er utroligt, hvad mennesker kan skjule, både for sig selv og andre. Tænk på 

lignelsen om de betroede talenter. Ham der kun fik én, blev vred, følte sig forurettet, og gravede den ned, 

ville ikke kendes ved den. Men havde han blot fået udnyttet sit lille talent, ville glæden og lønnen have 

været akkurat lige så stor, som for ham der fik de 5 talenter, brugte dem og tjente 5 mere. 

 

En forløsning er en skabelsesproces, som Talsmanden gør til en solfyldt pinsedag. Sådan er hele verden 

på vej til at forløses. Guds skabelsesproces er ikke slut, og han vil nå, det han vil, og det er at forløse 

mennesker som dig og mig.  

Det er en lignende skabelsesproces, som vi netop nu ser i naturen. Naturens forløsning og skabelse i al 

sin skønhed. 

 

”kun spiren frisk og grøn i tidlig vår, og blomsterfloret i den varme sommer, da modenhed i møde planten 

går, og fryder ved sin frugt, når høsten kommer”  

 

Sådan ser Grundtvig menneskets opklarede gang gennem livet, og i det store universelle, ser han hele 

menneskehedens opklarede gang fyldestgjort af glans fra evigheden”. – altså fra skaberordet: Bliv lys” 

 

Således fødes ethvert menneske som en synder. Jamen er barnet da ikke uskyldigt? Det kan da ikke gøre 

for, at det er født som en synder? Nej, selvfølgelig ikke, men det er uskyldig på den måde, at det ikke ved, 

at det er en synder. Det bliver det først rigtig klar over, når det, billedligt som Adam og Eva, spiser af 

kundskabens træ, dvs. bliver bevidst om sin synd – og det er vort syndefald, og Gud ved, at der er sådan. 

Det er et led i hans skaberplan. 

 

 

 

7. søndag e. trinitatis · Lukas 19,1-10 

 

Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand, som hed Zakæus, han var overtolder, 

og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. 

Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej 
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forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: ”Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være 

gæst i dit hus.” Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og 

sagde: ”Han er gået ind som gæst hos en syndig mand.” Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: ”Se, 

Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver 

jeg det firedobbelt tilbage.” Da sagde Jesus om ham: ”I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også 

han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.”  

 

 

I dag kommer frelsen til Zakæus` hus, da han ganske uventet får besøg af Gud.  

Det er ofte blevet diskuteret, om hvorvidt et menneske selv skal præstere noget for at modtage Guds 

tilgivelse. Vise anger og gøre bod. 

Luther slog fast, at et menneske slet ikke kan gøre noget for at modtage Gud. Et menneske kan ikke 

retfærdiggøre sig overfor Gud ved gode gerninger. Et menneske kan ikke selv gøre sig fri af synden. Lu-

ther gjorde tilmed den erfaring, at jo mere han prøvede selv at frigøre sig fra synden, dets dybere sank han 

i den. Det var som at træde i kviksand.  

 

Zakæus var tolder, det vil sige en mand, der for guld havde solgt sin sjæl til den romerske besættelses-

magt. Romerne var praktiske folk. De ville ikke selv gå og opkræve told hos folk, så de udliciterede job-

bet - bortforpagtede tolden. Tolderen garanterede personligt for det fulde beløb, og han måtte selv sørge 

for at få pengene ind hos sine landsmænd. Heri lå en umådelig fristelse. Hvor stor skulle tolderens avance 

være? Hvor meget kunne han tillade sig at kræve? 

Han kunne så let som ingenting snyde og bedrage sine naboer, uden at de kunne protestere. Stjæle 

penge op af lommen på dem, uden at de kunne sætte sig til modværge.  

Tolderne var kriminelle, ingen tvivl om det. Derfor var de også frosset ud af samfundet. Mødte man en 

tolder på gaden, gik man over på den anden side. Man kom ikke i deres huse og inviterede dem ikke hjem 

til sine egne. Tolderne var ikke velset i synagogerne eller i templet i Jerusalem. De var rådne syndere for 

Gud og mennesker. 

 

Det er baggrunden for Jesu besøg hos Zakæus. Men hvordan kunne det gå til, at de to overhovedet mød-

tes? Evangeliet er kort og nævner ikke meget om, hvilken slags tolder Zakæus var. 

Det ligger lige for at antage, at Zakæus havde fået en slem nagende samvittighed. At han omsider hav-

de indset sit ugudelige liv, at han havde levet i pengenes magt. Trods Guds bud misbrugte han sine med-

menneskers liv og skæbne. Men nu var han gået i sig selv. Han ville gå Jesus i møde, som den fortabte 

søn.  Zakæus havde efterhånden kun den ene tanke, at begynde et nyt liv. Og så hører han en dag, at Jesus 

er på vej til Jeriko.  

”Så Zakæus, så er det nu, siger han til sig selv, bed Jesus om hjælp. Zakæus har hørt, at Jesus har hjul-

pet andre, der kommet til ham som en angrende sjæl. Og så kryber Zakæus op i sit morbærfigentræ, for 

han er en lille mand. 

 

Men denne historie er det rene gæt og opdigt. Det nye Testamente kender intet til en sådan psykologisk 

udvikling hos Zakæus. Det nævner ikke et ord om Zakæus’ anger og dybe smerte, intet om hans længsel 

efter omvendelse og et nyt liv. Det nye Testamente er her som altid kortfattet og nøgternt. 

Lukas fortæller kun i virkeligheden fire ting om Zakæus: At han var tolder i Jeriko, at han var rig, at 

han var lille, og at han var nysgerrig. 

Her er ikke de helt store religiøse kvaliteter at bygge på. Han var ikke bare tolder, men overtolder - alt-

så over-kriminel. Hvordan skulle han ellers være blevet rig? 
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Han er gået hårdt til den og har skrabet grundigt ind til sig selv. Han er blevet en rig mand. Der står in-

tet om dårlig samvittighed.  

Han er nysgerrig, men det betyder ikke, at han er en stakkels søgende sjæl med samvittighedskvaler. 

Der står heller ikke, at han vil opsøge Jesus for at tale med ham. Det havde nok heller ikke været nemt fra 

et træ. 

Der fremgår blot, at han gerne ville se, hvem Jesus er og kryber op i træet, fordi han er så lille. Så kan 

han jo også sidde ugenert heroppe og overskue situationen og slippe for folks ubehagelige tilråb til ham. 

 

Rygtet løb foran Jesus, derfor var der ofte mange mennesker, hvor han kom frem, men det betyd ikke, at 

alle sympatiserede med ham. Kun ved indtoget i Jerusalem hører vi, at folket tiljubler ham. Flere søgte 

blot næring for deres moralske fordømmelse af Jesus. 

Evangeliet giver ikke stof til en roman om Zakæus’ som en angrende og søgende sjæl, der kommer til 

Jesus for at blive forløst. 

 

Men nu var det faktisk heller ikke Zakæus, der kom til Jesus. Det var omvendt. Det var Jesus, der kom til 

ham. Dermed er så også sagt, at det var komplet ufortjent.  

Det er det første. Zakæus har intet gjort for blive hjulpet. Hvorfor skulle han det? Han havde ikke dår-

lig samvittighed. 

Det andet er, at efter almindelige borgerlige moralbegreber burde Jesus have givet Zakæus en ordentlig 

overhaling. For på den måde at få blødgjort hans forhærdede hjerte, og således få ham ind på angerens, og 

dermed forbedringens vej.  

Jesus skulle have optrådt med strenghed, så Zakæus’ hårde synderhjerte ville blive blødgjort, så han 

ville begynde at angre og love bod og bedring. Dernæst kunne Jesus givet tilgivet ham hans synd og givet 

ham Guds barmhjertighed. 

Sådan burde rækkefølgen have været den dag i Jeriko. Både efter almindelige moralbegreber og efter 

den ortodokse, lutherske lære, der siger, at først skal der pløjes i menneskesindets ager, ved forkyndelsen 

af lovens strenghed. Dernæst kan ordet om evangeliet sås.  

Først skal synderen trues med Guds vrede, og når han så har omvendt sig og gør bod, modtager han 

som fortjeneste Guds nåde. 

 

Men den dag ser Gud stort på både de almindelige moralbegreber og den ortodokse, lutherske opfattelse. 

Han går ind som gæst hos Zakæus. Vi hører ikke noget om, hvad han sagde til ham, men til gengæld ved 

vi, hvad han gjorde, og det var tydeligere end mange ord. Han satte sig nemlig til bords med Zakæus. Og 

vi ved, at dem Jesus delte bord med – delte nadver med – de blev tilgivet og blev Guds Børn og arvinger 

til Guds Rige.  

Jesus drog ikke ind i Zakæus’ hus for at give ham en overhaling, men for at give ham Guds kærlighed. 

Rækkefølgen om først lovens strenge krav og dernæst evangeliets mildhed holder ikke. 

Ikke først retfærdighedens dom og derefter barmhjertighed. Men ene af barmhjertighed, med mildhed 

slet og ret. 

”Øllebrødsbarmhjertighed!”, lyder det fra den borgerlige morals side. ”Ubodfærdighed”, lyder det fra 

den ortodokse lutherdom. Begge stemmer kan vi godt glemme. De er forkerte. 

 

I en af sine altergangstaler er Søren Kierkegaard inde på netop det spørgsmål og skriver: 

”I almindelighed fremstilles det vel sådan: Retfærdigheden er den strenge dom, kærligheden den mil-

de”. Men Kierkegaard fortsætter: 
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”Nej, nej, kærlighedens dom er den strengeste. Vil du lære at frygte, da lær at frygte, ikke retfærdighe-

dens strenghed, men kærlighedens mildhed!  

 

Retfærdigheden ser dømmende på et menneske, og synderen kan ikke udholde dens blik. Men når kærlig-

heden ser på ham, skønt mennesket unddrager sig dens blik, og slår øjet ned, fornemmer han dog allige-

vel, at den ser på ham; thi kærligheden trænger langt inderligere ind på livet, ind ved livet, ind dér, hvor-

fra livet udgår, end retfærdigheden.  

Retfærdighedens dømmende stemme kan synderen ikke udholde; han søger, om muligt, at lukke sit øre 

for den; men om han end ville, da er det ham umuligt ikke at høre kærligheden, hvis dom, o frygtelige 

dom, er:  

Dine synder er dig forladt. 

 

Der er vist ganske megen sandhed i Kirkegaards ord. Kirkegaard har et skarpt blik for nuancer. Vi oplever 

aldrig en dom så streng, som når vi møder tilgivelsen uden at vi selv har rørt en finger for at få den. Den 

uventede, helt ufortjente kærlighed gør os ydmyge, idet vi da for alvor ser vor egen lidenhed overfor Gud. 

Det var det Zakæus oplevede, da Jesus ukaldet gik lige hen til det mest ildesete menneske i byen og 

kaldte ham ved navn: Zakæus! Det var som en mindelse om de kendte ord af Esajas fra Det gamle Testa-

mente (43,1):  

 

”Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min”.  

 

Zakæus blev kaldt ved navn, han var for Jesus ikke den navnløse og unævnelige, som han uden tvivl har 

været for beboerne i Jeriko. Hvordan skulle de i øvrigt kunne udtale hans navn, når Zakæus betyder ”den 

retfærdige”? 

Men fra Jesus lød det direkte og med navns nævnelse: ”Zakæus, kom ned fra det træ! I dag skal jeg 

være gæst i dit hus”. Sådan blev Zakæus opsøgt, fundet og tilgivet.  

Nåde gik for ret, dvs. i stedet for ret. Og når Guds Søn kunne klare at sidde til bords med Zakæus, kan 

han også være sammen med os i dag.  

Men hvordan er det, kan vi også sidde til bords med Zakæus i dag?   

 

 

 

8.søndag e. trinitatis · Matthæusevangeliet 7,15-21 

Det falske Kristusbillede 

Jesus sagde: ”Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske 

ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer 

ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frug-

ter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og 

kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal 

komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje”. 

 

”Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve”. Det er 

ord, som altid vil være aktuelle. 
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De falske profeter kan altså ikke kendes på noget ydre. Det er godt at begynde med, at få det slået fast. Og 

lige netop det overser Martin Luthers i en prædiken, som han skrev over evangeliet til denne dag.  

Luther benytter nemlig dagens evangelietekst, til at rette en voldsom kritik mod sine to store modstan-

dere. Henholdsvis: den romerske kirke med dens pavemagt og hele det kirkelige system, og henholdsvis: 

alle de sværmere og gendøbere, som beskyldte Luther for, at hans reformation var stoppet op på halvve-

jen. 

Luther fastslår, at de begge, både Romerkirken og gendøberne, er falske profeter. De har forfalsket 

evangeliet, i modsætning til den retning, som han selv kom til at stå i spidsen for - den evangeliske Lu-

therske. Her findes den sande kristendom! 

Omen man er enig med Luther halter hans sammenligning. For Jesus taler jo ikke om ulve i ulveklæ-

der, altså let genkendelig ulve, men om ulve i fåreklæder, altså i forklædning. Derfor holder det ikke, når 

Luther peger på nogle bestemte, let genkendelige kirkesamfund og -retninger og siger: dér er de falske 

profeter. 

 

Nej, vi må dybere ned. ”På deres frugter kan I kende dem”, siger Jesus. 

Hvilke frugter? Deres resultater måske? Deres succes eller fiasko? Men den holder heller ikke, for så prø-

ver vi igen at kende de falske profeter på noget, der kan ses med det blotte øje, altså det, som Jesus siger, 

vi ikke kan. Var det de falske profeters fiasko, der afgjorde sagen, ville Jesus selv nok også kunne vurde-

res som den første falske profet - han, hvis eneste resultat var en håndfuld ikke særlig fremragende og 

ikke ret stabile disciple. Kun én eneste dag, nemlig Palmesøndag, var det folkets jubel, der ombølgede 

ham, og den succes gik, som vi véd, meget hurtigt i sig selv igen. 

Nej, de falske profeters frugter, som de skal kendes på, er ikke nødvendigvis deres umiddelbare resul-

tater. Den sande profet er ikke den, der har succes, og den falske profet den, der har fiasko. I begge tilfæl-

de ville vi kende de falske profeter på deres ydre. 

 

Nej. vi skal et helt andet sted hen for at finde de frugter, vi kan kende de falske profeter på. 

Den svenske forfatterinde Selma Lagerlöf (død 1940) har en fortælling, ”Antikristens Mirakler”, der 

handler om et kloster på Capitolium i Rom.  

I klosterets kirke var der et undergørende Kristusbillede. Hver gang munkene så det, jublede de og 

sagde: Priset være Gud, endnu er det Kristus, som tilbedes på Capitolium. Du er den kronede, som folket 

tilbeder. Du er den eneste, som skal tilbedes på Capitoliums top!” 

Men en dag blev Kristusbilledet stjålet og en forgyldt efterligning sat op i stedet. Det ægte Kristusbil-

lede var skåret af oliventræ fra Getzemane Have, efterligningen var af simpelt elmetræ. Det rigtige 

Kristusbillede sagde man, var ikke malet af menneskehånd, men efterligningen var malet af en jordisk 

maler. Det rigtige Kristusbillede havde krone og sko af guld, efterligningen nøjedes med forgyldt blik. 

Men ikke en af munkene bemærkede, at det ægte Kristusbillede var borte, og i klosteret på Capitolium 

tilbad man nu forfalskningen. Munkene begyndte ganske vist at tale om, at billedet ligesom havde mistet 

sin kraft til at gøre godt; og det var i øvrigt, som om Kristi herredømme formindskedes, uden at nogen 

rigtig forstod, hvordan det gik til. 

Sådan mistede klosteret langsomt sin kraft. Og først da munkene på underfuld måde fik det ægte 

Kristusbillede tilbage og forfalskningen kastet ud, først da kunne klosterets prior udbryde: ”Lykkeligt er 

Aracoelis kloster, som hviler i Guds varetægt og gør hans vilje og er velsignet af hans overstrømmende 

nåde!” 

Selma Lagerlöf giver her et skarpt billede af dagens tekst. 
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Det vil nemlig altid få følger, når mennesker har et falsk Kristusbillede. Det får konsekvenser før eller 

siden. Der sker det, at Kristi herredømme formindskes, uden at nogen rigtig forstår, hvordan det går til. 

Sagt med Jesu ord i dag: ”Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frug-

ter… Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør 

min himmelske faders vilje”. 

Her er altså det, som sande og falske profeter, sand og falsk kristendom, skal kendes på, et kendetegn, 

som ikke snyder: Fører den os til at gøre vor himmelske Faders vilje, eller gør den os ligeglade med Guds 

vilje, så med andre ord ”Kristi herredømme formindskes, uden at nogen rigtig forstår, hvordan det går 

til?” Sådan vil det nemlig gå den, der har et falsk Kristusbillede. 

 

Som overordnet helhed har kristendommen sat mange frugter i Europas lange historie, og en del af disse 

må vi sige har været gode frugter – men ikke alle. De gode frugter peger da hen mod kraften og sandhe-

den i kristendommen. Det er de frugter, som er blevet fremelsket af offerviljens ånd. Af kærligheden til 

livet – til Gud og næsten. Båret af mennesker, som sætter sig selv til side, for at tjene en større sag. Som 

har kæmpet for de svage, som andre trykkede ned. Kort sagt, som er gået i Jesus fodspor. 

Denne kamp har sat sine spor i vores lovgivning, fordi vi her kan se det kristne menneskesyn – hensy-

net til den enkelte, til den svage – har spillet en ikke ringe rolle. 

 

Mange er også i dag enige i, at kristendommen har spillet en betydelig rolle i det europæiske menneskes 

dannelse og hele kulturopbygning. Kirker, bygget til samlingssteder med Gud præger landskabet og kun-

sten. Alligevel ser det ud som kristendommen mister kraft i vor tid. Den er i glemsel i hele Europa. Den 

kristne fortælling fænger ikke på samme måde – går ikke folk til hjertet. Den taber terræn, fordi den både 

mangler engagerede og ildnende fortalere – begejstrede fortællere - og fascinerede tilhørere.   

 

Kristendommen betyder simpelthen ikke så meget i folks bevidsthed. Den fylder ikke så meget i den al-

mindelige dansker eller europæer daglige tankegang. 

Vi hører til stadighed mange mennesker – ikke mindst politikere – udtale, at de er kulturkristne – de 

erkender de værdier, som kristendommen har sat i centrum, og som har været samfundsdannende.  

Men egentlig troende? Nej det er de hvis ikke. Jesus var nok et usædvanligt menneske, der med sit liv 

vidste en anden vej, hvor det enkelte menneske fik værdi, men at han ligefrem skulle være Guds søn og 

opstået fra de døde? At han på den måde, skulle have taget vor skyld fra os? Nej, det ligger det for svært 

at kunne tro på. Det er for fantastisk – eller fantasifuldt.  

Men troen på Jesus, som den opstandne frelser, der har givet sit liv, for at vi kunne få øje på Guds Rige 

og blive Guds børn og arvinger til Riget. Netop det er ikke desto mindre netop kernepunktet i kristen-

dommen 

 

Er det så fordi det moderne Europa dyrker en falsk profet? En dårlig kopi at det ægte Kristusbillede? Er 

billedet af den korsfæstede og opstandne frelser blevet forfalsket?  

Tanken er nærliggende. Jeg mener, at den humanisme, som har en tendens til at gøre folk til mere eller 

mindre ateister, er et forfalsket kristusbillede. Det er en verdsliggørelse af den ægte kristendom. En dårlig 

kopi. Det er en humanisme, som nok retter fokus på mennesket og herigennem de menneskelige-åndelige 

værdier. Men det er også en humanisme, som sætter mennesket i centrum, og intet over – det er her, at 

kæden springer af. En humanisme som kan selv, og som ikke behøver nogen Gud, fordi mennesket forstår 

sig selv, som sin egen Gud. 
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Mennesket tror, at det er noget i kraft af sig selv – af egne evner og muligheder – ikke i kraft af en hø-

jere, Guddommelig ånd. I humanistens øjne er det onde et udslag af en stadig uudviklet ånd i menneskets 

indre. En uciviliseret råhed. 

Humanismens billede er en verdsliggørelse af det sande Kristusbillede. Det er en dyrkelse af menne-

sket selv – en forgudelse og en forherligelse – som ikke mindst præger børneopdragelsen i dag. 

 

Er det en ulv i fåreklæder? Ja, det er det i uhyggelig grad. For når Gud gøres utydelig, som det livgivende 

centrum, og mennesket i stedet sætter Egoet, så er det også griskheden som sættes i stedet for offerviljen. 

Den griske uld, der altid vil have mere, er gennem humanismen kommet i civilisationens fine klæder, 

men indeni er den, hvad den er.  

Ulvens vækst kan kun stoppets af en ny kristen livskraft og livsudfoldelse, som udgår fra den korsfæ-

stede og opstande frelser. 

 

Gid det måtte ske. 

 

 

 

11. søndag e. Trinitatis · Lukas 18,9-14 

 
 

Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne 

lignelse: »To mænd gik op til templet for at bede. Den ene en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren 

stillede op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, rø-

vere, uretfærdige ægteskabsbrydere, eller som tolderen der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver 

tiende af hele min indtægt. Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men 

slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som 

retfærdig, ikke den anden. For enhver, ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger selv, skal 

ophøjes.«  

 

Det var især i sine lignelser, at Jesu klarest udtrykte kristendommens indhold, dens etik og livssyn. Det 

gælder stadig. Lignelserne er i høj grad indgangen til at lære kristendommen at kende. 

Med lignelsen i dag, om de to, der gik op til templet for at bede, rammer Jesus os utroligt sikkert. Han 

rammer os lige i vort ømme punkt. Han vender op og ned på vores daglige færden med billedet af tolde-

ren og farisæeren. Også den gang ramte Jesus mennesket præcist, men helt modsat i dag. 

 

Farisæeren og tolderen kom fra hver sin side af den sociale rangorden i datidens jødiske samfund. Farisæ-

eren var den højagtede, åndelige leder og tolderen den foragtede overløber. 

Jesus tilhørere må derfor enten have undret sig meget eller være blevet dybt forargede. ”Hvad er det 

dog han siger, det kan han da ikke mene?”, kan man næsten høre jøderne hviske til hinanden, ”hvordan 

kan han dog vende sådan op og ned på begreberne?” 

 

Farisæerne så enhver jøde op til. De blev ophøjet, fordi de bedre end andre vidste, hvad der var Guds lov, 

og hvordan Guds lov skulle forstås. De var ærværdige, højlærde og folkets garanter overfor Gud og der-

med overfor samfundets stabilitet. Som folkets åndelige overhoved stod de øverst på den sociale rangsti-

ge. ”Hvordan kunne Jesus, så stille dem i så dårligt lys”? Helt anderledes med tolderen. Han stod nederst. 

Blev nærmest regnet som korrupt, fordi han tjente til sit brød på deres bekostning ved at gå romernes 

ærinde. Sådan en spytslikker. ”Hvordan kunne Jesus dog ophøje sådan en ussel person?” 
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På den måde er der med Jesu ord med et blevet stille i skaren. ”Hvad er det han siger, er han blevet gal?” 

Jesus opnår nu en koncentreret opmærksomhed fra sine tilhørere, men man kan også sagtens forestille 

sig, hvilken mumlen, summen og måske højlydte udbrud, der kommer fra forsamlingen, da han har fortalt 

sin lignelse færdig. 

 

Budskabet står knivskarpt, der er intet at tage fejl af. De fleste bliver vrede og forargelse, nogle nøjes må-

ske med overbærende hovedrysten. Men nogle bliver ramt, bliver først forundrede, tænker efter, og afkla-

res til en ny blændende forståelse af Guds væsen og handlemåde. ”ja, det er rigtigt, hvad den fattige tøm-

mersvend, står der og siger, sådan er Gud. Han er kærlig og tager hånd om den udstødte. 

 

I dag er situationen faktisk helt omvendt, i hvert fald i den kristne verden. Vi sætter ikke farisæerne 

øverst. Tværtimod, dem har vi ikke meget til overs for. Ordet ”Farisæer” er med tiden blevet et grimt 

skældsord.  

At blive kaldt farisæer, er at blive regnet for storsnudet, en der tror sig bedre end andre. En, som ophø-

jer sig selv ved samtidig at trykke andre ned. Men også en der snobber opad i sin overbevisning om, at 

være bedre end andre, men ikke så god, som han helst vil være. En klistret og utilregnelig spytslikker. 

 

Anderledes med tolderen. Ham kan vi egentlig godt lide. Han er blevet holdt nede af dem, der tror, de er 

noget, han er blevet nedgjort, moppet. Vi får ondt af ham, og ønsker ham en bedre skæbne. Ja, ham kan vi 

meget bedre lide, han er ærlig overfor sig selv, bilder sig ikke noget ind, men bekender klart kulør. Kort 

sagt, han er sympatisk i modsætning til farisæeren. Ham holder vi med og ikke. Farisæeren er skurken, 

tolderen den forsmåede helt, som vi ønsker, må vinde.  

 

Er det Ikke rigtigt? Det er i tolderen, at vi genkender os selv. Vi fortrænger, at tolderen i nogen grad lig-

ner dem, som vi kaldte stikkere under anden verdenskrig. Sådan er samfundsnormen og dermed kulturen 

drejet 180 grader siden dengang. 

Tolderen kan minde om H.C. Andersen helt, der måtte gå så grueligt meget igennem, før han blev op-

højet, i fortællingen om den grimme ælling, mens farisæeren er den selvretfærdige gamle and, der regerer 

i andegården og er så ophøjet, at den har fået en klud om benet, så man kan kende den. 

Rollerne er byttet om. Og det kan ved første øjekast tages som et mål for, hvor meget den kristne etik 

har ændret samfundet siden da. 

 

Har Jesus lignelse, da ikke længere nogen betydning, er samfundsmoralen blevet så fuldendt? Nej! På 

ingen måde. Lignelse er ligeså meget til os i dag, som til jøden dengang. Men sagen er, at vi lader os vild-

lede, når vi ophøjer tolderen på farisæerens bekostning. For så retfærdiggør vi os selv, som farisæeren. 

Farisæeren vil vi ikke ligne. Men det er lige præcist, det vi gør. 

 

Hvordan det? Jo, for kanske ubemærket har vi fået lavet en lille ændring på Jesu lignelse, som vi ikke ser 

så nemt. Vi identificerer os med tolderen, der slår sig for brystet og siger, ”Gud vær mig nådig”, men 

selvom blikket er nedadvendt skeler vi ubemærket lige over til farisæeren og tænker. ”Det er da godt, at 

vi ikke er sådan som ham, den farisæer”. 

I selvgodhed ophøjer vi os selv på bekostning af den foragtede farisæer og bliver selv en farisæer. Så 

selv om sympatien ligger hos tolderen, så kommer vi så nemt til at spille farisæerens rolle. Kender I ikke 

denne udtalelse, udtrykt i en let forarget tone?: 
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”Det kan godt være, at jeg har fejl og ikke altid lever op til alle mine idealer, men hvem gør det? Men så 

ringe som ….den og den eller det og det… er jeg nu alligevel ikke blevet. Så dybt er jeg alligevel ikke fal-

det. 

 

Her ser vi farisæeren stikke hovedet frem -  og Fanden gnider sig i hænderne og ler, sigende: ”Der fik jeg 

dem alligevel” Hvorfor har mennesket denne tendens til selvretfærdighed? 

Ja, det hænger sammen med, at ethvert menneske har et stort behov for at blive anerkendt. Vi har be-

hov for en vis selvagtelse, selvrespekt, ellers føler vi mindreværd, taber selvværd, og kan gå helt i stykker 

rent menneskeligt. Og enhver ved, at møder vi sådan et stakkels menneske, som har mistet troen på sig 

selv, gælder det om give vedkommende tilliden til sig selv tilbage. Det er utrolig vigtigt rent psykisk, at vi 

har den fornødne selvrespekt og dermed tro på os selv. Det er nødvendigt for at kunne klare os, leve op til 

nutidens krav. 

Men hermed ophøjer vi os selv. Og i dagens evangelium hedder det netop, at den som ophøjer sig selv 

skal ydmyges. Sandheden er ikke til at komme uden om. Vi kan ikke forbedre os, ligegyldigt hvad vi gør, 

er vi den samme synder. 

 

I nutiden går man vældigt op i at den enkelte skal udvikle sig personligt. Det kan være godt nok, bare man 

ikke går hen og tror, at man bliver et bedre menneske af den grund, at man bliver fejlfri. Springet fra fejl-

fyldt til fejlfri eller fra synder til retfærdig kan vi ikke selv klare. Uanset hvor gerne vi end ville og ærligt 

anstrenger os på. 

Men det er heller ikke Guds krav, men lad være med at ophøje dig selv, vær ydmyg, og stol på Guds 

nåde. Derimod er det nødvendigt for at få Guds nåde – guds kærlighed til at strømme igennem sig og der-

ved blive renset, og befriet for en tung byrde – for dårlig samvittighed og skyldfølelse. Sådan er det jo, at 

tolderen går hjem – ikke farisæeren 

 

Men det har heller aldrig været Guds mening. Det er den oplysning kristendommen kommer med Jesu 

ord, at den som ophøjer sig, skal ydmyges, og den som ydmyger sig skal ophøjes. Kun ved at erkende det 

faktum, jeg er og forbliver en synder, uanset hvad jeg gør, åbner mennesket sig mod Gud, og kan nu mod-

tage den nåde – den kærlighed – som ene retfærdiggør os. 

 

Et tidligt bibelsk billede på Guds nåde finder vi i det gamle testamente i teksten for første læsning, hvor 

Gud mætter det sultende folk med mannafrø, som kommer med vinden og daler lige ned i lejren til jøder-

ne under deres ørkenvandring. Jøderne fik at vide, at de kun skulle samle så megen manna ind, som var 

nødvendigt for en dag. Men flere kunne ikke styre deres griskhed og samlede mere ind. Men næste mor-

gen var overskudsmanaen fordærvet.  

Mannaen er billedet på Guds nåde. Forrådet rådnede og blev fordærvet. Guds nådes brød blev fordær-

vet, det bliver det, når det misbruges, ligesom man igennem sin holdning og tale vil ophøje sig selv. Guds 

nåde forvandles til det mest fordærvende materiale, når den misbruges til at hævde sig selv med. 

Det lærde Paulus, da han mødte Jesus foran Damaskus port, da han i nidkærhed og selvretfærdighed 

forfulgte de første kristne, for selv at stige i farisæernes hierarki. Derfor vidste han, at det ene var Guds 

nåde, der havde gjort ham til det han var. 

Kun Guds nåde kan oprejse og frisætte os. Og den gives enhver, som erkender at man ikke kan leve op 

til alle idealerne. 
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12. søndag e. trinitatis · Markus 7.31-37 

 

Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. Og 

folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på 

ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; 

og han så op mod himlen sukkede og sagde til ham: ”Effatha” – det betyder: ”Luk dig op!” Og straks 

lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus 

forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de 

var overvædede af forundring og sagde: ”Han har gjort alting vel. Han får både døve til at høre og de 

stumme til at tale”. 

 

 

Vi møder her en døv og næsten stum mand, der bliver ført hen til Jesus, som helbreder manden. Man kan 

undre sig over måden, hvorpå Jesus helbreder ham. Jesus stikker sine fingre i den døves ører, spytter, rø-

rer ved hans tunge, ser op mod himlen og sukker, for så endelig til sidst at sige Effatha: luk dig op. Nor-

malt helbreder Jesus alene ved hjælp af ordet. Så hvorfor nu dette hokus pokus? 

Men er det nu så mærkeligt endda. For, hvordan kommer man i forbindelse med en døv? Ved tegn-

sprog selvfølgelig. Når Jesus stikker sine fingre i mandens ører, fortæller han i tegnsprog, at han ville 

åbne dem. Når han væder sine fingre med spyt, hænger sammen med, at spyt var anset som helbredende. 

At han derefter rører ved mandens tunge, siger, at den skal helbredes. Og når Jesus endelig ser op mod 

himlen og sukker, siger det tydeligt, at det er Guds kraft, der nu skal hentes ned. 

Det er altså ikke hokuspokus, men bare tegnsprog, Vor Herres eget hjemmelavede tegnsprog, hvormed 

han talte til en, der ikke kunne høre.  

 

I mødet med Kristus bliver manden lukket op, så han kan høre, og hans tunge bliver løst, så han kan tale. 

Folkene som ser underet bliver slået af forundring, idet de udbryder, at Jesus får døve til at høre og stum-

me til at tale. Netop dette overbeviser dem om, at Jesus er Kristus, for det var jo netop det, den store pro-

fet Esajas havde spået om den kommende Messias, at han fik døve til at høre og stumme til at tale. Denne 

åbenbaring kan tilskuerne umuligt holde for sig selv, men de må, trods Jesus formaning, udbrede den 

glædelige nyhed til andre.  

 

Den, der åndelig talt har mødt Kristus, må forkynde evangeliet. Sådan gik det f.eks. skolemanden Kresten 

Kold, da vækkelsesprædikanten Lars Skræppenborg åbnede Kolds ører, så han hørte, hvad han ikke før 

havde vist, at gud elskede menneskene, og at Gud altså ikke var en streng politibetjent, der nøje overvå-

gede, om man overtrådte hans bud. Og minsandten om ikke også Kolds tunge blev løst, for nu var det 

ham, der straks måtte ud og fortælle den glædelige nyhed til andre.  

Og sådan er det gået med mange, og derfor hører vi stadig ordet om det glade budskab – evangeliet 

forkyndes. 

 

Ordet – ånden - lukker op, så vi hører, hvad vi ikke har hørt før. Og vi forstår, hvad vi ikke før har forstå-

et. Så vi kan tale, som vi ikke før har kunnet tale. Når Ånden åbner vort sind for Guds herlighed må vor 

tunge prise Guds skaberværk.  

 

Således kan dagens tekst udlægges på to måder. Dels at Jesus rent fysisk helbreder en døvstum mand, og 

dels billedligt at ordet af ånd, som også Paulus siger, levendegør mennesket; dvs. lukke mennesket op, så 
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det hører, hvad det ikke før har hørt og ser Guds herlighed, for dernæst selv med sin løste tunge med ån-

dens kraft udbrede det glædelige budskab om Guds herlighed og kærlighed til sin skabning.  

       På Jesus tid var det dog to sider af samme sag. Et handicappet menneske – som her den døvstumme 

mand - blev dengang betragtet som en synder. Handicappet var Guds straf. At blive helbredt var derfor at 

blive renset for synd og dermed forenet med Gud. Det var på ny at blive åbnet for Guds ord og for livet 

 

Ordet: ”Effatha”, som Jesus bruger, lyder som en magisk formular, der udvirker underet. Man kommer til 

at tænke på eventyret fra tusind og en nats eventyr, hvor Alibaba ved hjælp af ordene: ”Sesam, sesam luk 

dig op” får bjerget til at åbne sig, så der bliver adgang til den rige skat, der ligger gemt i bjerghulen. 

 

Når der bliver lukket op, kommer herlighederne til syne. Alt det vi ikke vidste, at livet også rummede, 

bliver befriet og skinner i lyset.  

Og vi har ofte brug for at blive forløst, så vi i stedet for at tale om os selv kan tale om livets kærlighed 

og gaver. 

 

I mangel af bedre skaber vi bestandig vore egne guder for at slå os selv fast over for andre og give os 

selvværd. Der hvor jeg boede før, havde jeg en hæk ud til vejen, hvori der groede alt for meget ukrudt. 

Derfor lå jeg tit, på alle fire og luede. Men så kunne jeg ikke lade være med at lytte til de menneskers tale, 

som gik forbi udenfor. Ofte hørte jeg, hvordan én indigneret fortalte en anden, om hvor uretfærdigt ved-

kommende var blevet behandler, eller de forsvarede deres handlinger.  

 

Ja, mennesket kan bruge megen tid og mange kræfter på at pudse sin glorie af. Tid på at skabe sig et bil-

lede af sig selv, som det kan leve med, så det føler, at det kan være sig selv bekendt. Samtidig forsøger 

det, at overbevise andre om billedets ægthed. Men mest sig selv. For mindreværdsfølelse er dræbende. Vi 

skaber os en livsstil, som gør os til noget i egne og andres øjne. Ja, vi skaber os i vort eget billede. Men de 

guder vi på den måder skaber os, kan ikke mere, end vi kan, som vi hørte før i læsningen fra salmernes 

bog i det gamle testamente. De kan ikke se mere, end vi kan se, og de kan ikke høre mere, end vi kan hø-

re. For de ligner os, vi har jo selv skabt dem i vores glansbillede efter vort behov.   

Men på den måde lukker mennesket sig inde i sig selv og ser ikke den forunderlige verden, som vi i 

virkeligheden lever i. Det selvcentrede menneske – og det er mere eller mindre os alle sammen - bliver så 

nemt døvt for at andet, end det vil høre, og munden kan kun flyde over med, hvad hjertet er fyldt med.  

 

I romanen ”Den uendelige historie” tegner den tyske forfatter, Mikael Ende, et tragikomisk billede af de 

mennesker, som er blevet fanget i, at de kun kan skabe sig selv ud af egne begrænsede muligheder. De 

lever i det han kalder Kejserstaden. Der lever nemlig alle de mennesker, som tror, at de er noget andet, 

end det de egentlig er. Og de er blevet både døve og blinde for andet. De ser kun det, de vil se, og hører 

kun det, de vil høre, uanset hvad de ser og hører.   

Sådan kommer mennesket nemt til at hylde egne fordomme. Og kommer man alligevel en dag i tvivl 

om ægtheden af sit livsgrundlag, kommer man i krise. For hvem og hvad er jeg så. Derfor er det for så 

vidt forståeligt, at nogle længst muligt lukker sig inde i en selvskabt skal, som de forstærker, ved at slå sig 

selv stærkere fast, når de føler sig truet.  

 

Men lukker vi os selv inde, lukker vi os også os selv ude fra livet. Vi bliver både døve og stumme for 

omverdenen. I kejserstaden endte menneskene som naragtige skabninger. Men selv i kejserstaden kan 

folk Gud ske lov heldigvis pludselig møde Kristus, og blive taget til side og opleve det under, som det er, 

at blive lukket op og se den sande og virkelige verden, og komme i tale med den. 
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Hvad betyder det, at Jesus tager den døvstumme til side – altså væk fra skaren? Det kan hentyde til, at 

mødet med Jesus er et jeg–du møde. Et dybt personligt møde. Vi kan samles i troen på Gud. Det er det, vi 

gør i kirken. Og det kan give os en følelse af samhørighed, der hjælper den enkelte til at blive lydhør 

overfor Gud. Men selve troen er et dybt personligt møde med Gud – med den opstandne frelser.  

 

At blive lukket op, som den døvstumme bliver det i dag, er at blive åndeligt født på ny. Det er at blive sig 

selv i et jeg-du forhold til omverdenen. Det var det som skete for disciplene pinsesøndag. De havde været 

blinde for Guds Rige. Deres verden gik i stykker, da deres mester, Jesus, blev korsfæstet. Men på pinse-

dagen blev de lukket op, da de hørte åndens tale – da Guds ånde pustede nyt liv i dem, og så blev munden 

åbnet for den forkyndelse, som blev kristendommen. 

 

 

 

16. søndag efter trinitatis · Lukas 7, 11-17 

 

Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. 

Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun 

var enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og 

sagde: »Græd ikke!« Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: »Unge mand, 

jeg siger dig: Rejs dig op!« Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. 

Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde: »En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har be-

søgt sit folk.« Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. 

 

 

Evangeliet tegner et bevægende billede. Vi ser et ligtog er på vej ud ad porten. Alle i den store skare bæ-

rer sorg. Men mest kvinden. Hun har lige mistet sin eneste søn, og så er hun tilmed enke. Hendes fremtid 

er blevet usikker. En kvinde uden mand eller sønner havde ingen til at forsørge sig. Hun var henvist til at 

leve af andres godgørenhed. Hun måtte tigge og blive ufri. 

Byens indbyggere føler med kvinden, det ses af den store skare, som følger hende på den tunge vej. 

Alle ved hvad dødsfaldet kommer til at betyde for hende. Straks Jesus ser ligtoget, forstår han kvindes 

tragiske situation og ynkes. Kvindens dybe sorg bliver også hans sorg. Han lider med hende. Al hans næ-

stekærlighed til den ellers ukendte kvinde bluser op. Det får Jesus til at sige til kvinden: ”Græd ikke”. For 

dernæst med sit skaberord at oprejse den døde. Der sker et under. Den unge mand rejser sig fra båren, 

som om han bare havde sovet. Han er opstanden fra de døde.  

 

Kærligheden viser sig her som den kraft, der overvinder døden. Sådan føler Gud med enhver der bærer 

sorg. Med enhver der lider. Vi erindrer verset fra: ”Hil der frelser og forsoner”: 

 

Kærligheden, hjertegløden 

stærkere var her end døden; 

heller giver du end tager, 
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ene derfor dig behager 

korsets død i vores sted. 

 

Vi forstår Jesus følelser. Også når vi møder sorgen og lidelsen hos et andet menneske, hvad enten det er 

en vi kender eller ej, så stiger medfølelsen ganske naturligt op i os. Det er det der gør os menneskelige. 

Hvis ikke man ynkes i en sådan situation, som den vi ser ved Nains port, ja, så er man utrolig hårdhjer-

tet og følelseskold. Heldigvis er det kun de færreste mennesker, der er så forhærdede. 

Det, at vi kan føle med andre mennesker, er grundlaget for næstekærligheden, som derfor er os med-

født. Det er måske den største gave Gud har givet os.  

 

Dagens evangelium er evangeliet om opstandelsen og næstekærligheden. Evangeliet om, at I Guds ska-

belse er kærligheden iboende. Kærligheden er ikke noget, vi skal gøre os fortjente til. Vi skal ikke opøve 

os i at give kærlighed. Vi er født til at gøre det. Et lille barn kan udtrykke kærlighed uden det selv ved af 

det. 

 

Skabelse, ånd og kærlighed hører sammen. Den i hvem kærligheden er intakt skaber liv og livet skaber 

kærlighed. Og sammen føder de troen på det godes sejr over det onde. Og med dette følger håbet om op-

standelsen. Selve meningen med livet. 

 

Men endnu er menneskets vandring gennem livet også et ligtog. Fra vi bliver født vandre vi mod vores 

grav. Selvom livet så sandelig også har meget andet i sig. Livet ville i sin yderste konsekvens være me-

ningsløst, hvis vores vandring i tiden kun var et ligtog.  

Når vi undervejs i livets vandring mod døden møder en modstand, bider vi tænderne sammen og siger 

inde i os selv: ”Nej, det skal ikke få mig ned med nakken.” Kæmper mod og gør alt hvad vi kan for at 

sejre, så er det dybest set, fordi vi ejer evighedshåbet. 

 

Under anden verdenskrig blev en jøde ved navn, Viktor Frankl, fanget og ført til en koncentrationslejr. 

Med sig i inderlommen havde han et manuskript til en bog, som skulle blive hans livsværk. Viktor Frankl 

var psykolog og forsker, og han havde i sin ungdom fået en ide til en terapeutisk behandling af psykisk 

syge, som han så som et alternativ til Freuds og Jungs psykoanalyse.  

Ideen eller teorien gik ud på, at patienten – i stedet for at grave i sin fortid, hvor skaden kunne være 

sket, sådan som psykoanalysen gør - i stedet bringes til at se fremad. Terapien går ud på at vække troen på 

livet og dermed kærligheden til fremtiden. Eller rettere at genopvække troen på livet. For vi er født med 

troen på livet. 

Fangevogterne tog manuskriptet fra ham, men han overlevede, og da han kom hjem og kom til hægter-

ne efter det udtærende ophold, skrev han sin bog om sin terapi, der siden blev en anerkendt terapi, der 

kaldes ”logoterapien”.  

 Viktor Frankl bevidste således selv sin teoris anvendelighed i fangenskabet. Han skrev siden en bog 

om sin tid i koncentrationslejren. Bogen hedder: ”Psykologi og eksistens”. Han fortæller her, hvordan han 

overlevede de værste lidelser, og om hvordan han opnåede så tilstrækkelig sympati hos sine bødler, skønt 

han var jøde, at det lykkedes ham at undgå gaskammeret. 

Viktor Frankl havde et klart mål med sit liv. Det, at han måtte have sin teori ud til gavn for menneske-

heden. Det gav ham styrken til at overvinde alle lidelser. Han så en højere mening i sit liv og også i ham 

viste kærligheden sig stærkere end døden. 
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Det nye Testamente fortæller, at Jesus gjorde tre døde levende. Nemlig Lazarus fra Betania. Det skete 

med ordene: ”Lazarus, kom herud!”. Til Jairus’ datter: ”Lille pige, jeg siger dig: rejs dig op!, og altså 

enkens søn i Nain med ordene: ”Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!”  

Men bemærk, vi hører ikke ret meget om nogle af de tre personer. Kun Lazarus kender vi navnet på. 

Og så kan vi spørge: ”Hvad hjalp det dem, at de fik lov til at vende tilbage til livet? De var jo bare en ud-

sættelse. Nogle år efter, da døden igen bankede på, kom der ingen Jesus og sagde: Rejs dig op! 

Evangeliet i dag er derfor i virkeligheden ikke evangeliet om enkens søn i Nain. Det er i stedet evange-

liet om Jesus Kristus i Nain. Det er ikke budskabet om en mand, der fik nogle ekstra år at leve  i. Men 

budskabet om Jesus Kristus, han som er opstandelsen og livet, og som her bøjede sig ned over en død og 

gjorde en prøve. En prøve på, hvad der skal ske, når han kommer på den yderste dag og råber sit mægtige 

ord ud over alle grave. De tre dødeopvækkelser er demonstrationer. På samme måde vil han engang kalde 

dig og mig op af vore grave. 

Først på den måde bliver beretningen om det, der skete ved Nains byport, til evangelium, det vil sige, 

at den handler om dig og mig. Det er også det, der udtrykkes i W.A. Wexels store påskesalme : 

 

Stat op, min sjæl, i morgengry. 

Lad søvn og sorg og frygt nu fly, 

lad al din klage blive borte, 

thi her er nyt fra dødens porte. 

 

Den grundtvigske præst Vilhelm Birkedal (død 1892) gør i en prædiken opmærksom på, at der den dag 

ved Nains port i grunden var to ligtog. Det ene med enkens søn forrest og det andet med Jesus Kristus 

forrest. For han var på vej til Golgata. Også med ham fulgte en grædende mor, og hun var enke og græd 

ligeså bitre tårer som enken i Nain. Han var på vej til en død fuldt så ond som den unge mands: døden på 

et kors.  

Men hvilken forskel var ikke på de to ligtog. Det ene var på vej til det store intet, det andet på vej til 

påskemorgen. 

 

De to ligtog mødtes ved Nains byport. Jesus standsede, og de, som bar enkens søn, standsede. Et stort 

følge på begge sider standsede. Det folk, der var på vej til det store intet, og det folk, der var på vej til 

påskemorgen, stod over for hinanden. Og Jesus blev grebet af medynk. 

I det ene ligtog var der hos hver eneste person et brændende ønske. Nemlig ønsket om en, der kunne 

komme en og løse problemet, vriste den døde ud af fjendens hånd og give ham tilbage - om så bare for en 

tid. En, der kunne tørre tårerne af alles øjne – om så bare for en tid. 

I det andet ligtog gik Jesus Kristus. Han blev grebet af medynk, og dog gav han dem ikke bare det, de 

ønskede, for han ville give dem ”langt ud over alt, hvad vi beder om og forstår” (som epistlen i dag siger). 

Ikke en hjælp, men en hjælper, ikke blot en kortfristet udsættelse af problemet, men dets endelige løsning.  

Han ville ikke nøjes med at give dem smuler, men ægte brød. 

De to ligtog mødes ved byporten, og Jesus Kristus bøjer sig over den døde og giver langt mere, end de 

bad om eller forstod. Ikke blot gør han enkens døde søn levende; men samtidig oplever de en prøve - på 

den store endelige opstandelse: 

 

Den dag ved Nains byport må der have været mange, der skiftede følge: fra håbløshedens følge til håbets, 

fra sorgens til glædens, fra dødens følge til Jesu Kristi følge. 
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Også i dag må vi på samme måde konstatere, at der er to ligtog. Verden er nemlig i grunden et kæmpe-

mæssigt ligtog på vej mod død og grav. Selvom verden også er andet end ét stort ligtog på vej mod gra-

ven. Og modsat: hvad er Jesu Kristi menighed andet end et andet ligtog på vej mod opstandelsen og livet? 

De to ligtog mødes, og det er stadig en sag om liv og død, at der skiftes følge, fra dødens til livets. 

 

Det skifte skete i virkeligheden allerede, da vi blev døbt. Da vi blev podet på det folk, som er på vej mod 

påskemorgen med Jesus Kristus i spidsen. I dag holder vi høstgudstjeneste. Vi høster frugten af vort ar-

bejde. Vi høster den gave Gud har givet os. 

På den store dag – opstandelsesdagen - er det Gud, der høster frugten af sit lange, kærlighedsfulde tål-

modige arbejde med at fuldende sin skabelse. Da holder vi høstfest i Guds rige. 

 

 

 

18. søndag efter trinitatis · Matthæusevangeliet 22, 34-46 

 

Viljen til at elske 

 

Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lov-

kyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: »Mester, hvad er det største bud i loven?« Han sagde til 

ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er det 

største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig 

selv.‹ På de to bud hviler hele loven og profeterne.« 

Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem: »Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?« De 

svarede: »Davids.« Han sagde til dem: »Hvordan kan David så ved Ånden kalde ham herre og sige: 

 

›Herren sagde til min herre: 

Sæt dig ved min højre hånd, 

indtil jeg får lagt dine fjender 

under dine fødder?‹ 

 

Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn?« Ingen kunne svare ham et ord, 

og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. 

 

 

Dette ordskifte mellem Jesus og farisæerne finder sted på tempelpladsen i Jerusalem en dag mellem ind-

toget i Jerusalem og Skærtorsdag. Vi må forestille os et myldrer af mennesker i Jerusalem i de dage. Ud 

over dem, som bor der, er der kommet mange tilrejsende, som vil fejre påsken i Jerusalem. 

Den dag er der stimlet mange mennesker sammen på tempelpladsen for at høre, hvad tømmersvenden 

fra Nazareth har at sige. Der er også farisæer, saddukæer og andre skriftkloge, som gerne ser Jesus afslø-

ret som en plattenslager – en falsk profet. 

 

Nogle saddukæer, som ikke troede på opstandelsen har lige stillet ham et spidsfindigt spørgsmål om op-

standelsen, men Jesus svarer dem på en sådan måde, at de mange mennesker, der står og lytter, bliver 

slået af forundring. Det er umiddelbart herefter, at farisæerne stiller Jesus spørgsmålet om det største bud 

i loven. Et spørgsmål som kan afsløre, hvor stort kendskab Jesus egentlig har til loven: »Mester, hvad er 

det største bud i loven?« 
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I sig selv et ganske fornuftigt spørgsmål. Farisæerne havde jo ikke bare de ti bud, vi kender fra lovens 

tavler, som Moses modtog på Sinai, som et tegn på pagtslutningen mellem Gud og jøderne. Der fandtes 

adskillige hundreder bud, som var delt i forbud og påbud.  

Det var et problem, at have så mange bud. Hvem kunne huske dem alle udenad? Og med så mange bud 

kunne det ikke undgås, at i en del af livets almindelige situationer, ville budene falde over hinanden. De 

ville ikke komme til at passe sammen. Hvis man overholdt et bud, kunne man måske komme til at over-

træde et andet. Der var derfor god mening i at spørge, om der ikke blandt de mange bud fandtes ét, som 

kunne samle dem alle, fordi det rummede dem alle. Altså et bud, som var essensen af loven. En overskrift 

for den.  

 

”Mester, hvad er det største bud i loven?” Her var nok af muligheder, for at gå i en fælde. Skaren spidser 

øren. Hvad vil Jesus svare? Jesu svar vidner om et stort kendskab til loven og biblen. Og ikke mindst om 

overblik og kombinationsevne.  

Fra 5. Mosebog henter han buddet: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl 

og af hele din styrke” (6,5). Det er det største og det første bud, siger han. Og så henter han et andet fra 3. 

Mosebog, som stod lige med det: ”Du skal elske din næste som dig selv”(19,18). 

Her er buddet over alle bud. Alle andre er bare eksempler på det ene. Her er den enkle sandhed, der 

står fast, og som alle, også ulærde, kan forholde sig til: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte 

og af hele din sjæl og af hele dit sind” og ”Du skal elske din næste som dig selv”. 

 

Med sit religiøse geni skaber Jesus hermed en kobling, et dobbeltbud, som siden blev en stor drivkraft i 

den kristne missionsbevægelse. 

Ja, hvis alle bare kunne leve efter og opfylde dette dobbeltbud, så ville verden se ganske anderledes ud.  

Men med dette lille ord ”Hvis” gøres buddet til en teori, som blev udkastet af mennesket Jesus. Men bud-

det skal ikke forstås som en mulighed blandt andre for at opbygge en bedre verden. Det er ikke evangeli-

ets mening. Så derfor fortsætter Jesus med spørgsmålet: 

 

»Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?« De svarede: »Davids.« Han sagde til dem: »Hvordan kan 

David så ved Ånden kalde ham herre og sige: 

 

›Herren sagde til min herre: 

Sæt dig ved min højre hånd, 

indtil jeg får lagt dine fjender 

under dine fødder?‹ 

 

Farisæerne gav det almindelige svar, at Messias skulle være en af Davids efterkommer, en søn af kong 

David. Og dermed altså et almindeligt menneske; omend et usædvanligt stort menneske. 

Men Jesus er ikke kun et almindeligt menneske. Derfor er det ikke kun et menneske af kød og blod, 

der udtaler: 

 

”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind” og ”Du skal elske 

din næste som dig selv”. 

 

Det er Gud selv, der siger det. Der er ikke tale om en menneskeskabt teori. Det er derimod Guds ord. 

Sandhedsordet. 
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Jesus har fanger farisæerne på deres egne forudsætninger. Igen anvendte han sit store kendskab til Biblen, 

idet han citerer begyndelsen af Salme 110, hvor forfatteren, som angives som David, skriver:  

 

”Herren (altså Gud) sagde til min herre (altså Messias): sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt 

dine fjender under dine fødder”. 

 

Jesus er ikke blot en davids søn, men han er også Guds søn. Derfor er hans udlægning sand. Dobbeltbud-

det er ikke et forslag til, hvordan man kan skabe en bedre verden. 

Det er en ordre udtalt af livets højeste myndighed. Skaberen selv. Og så er det et Gudsord, som er talt 

direkte til os alle. 

Der siges jo ikke: ”Man skal elske Herren sin Gud – eller vi skal elske herren vor Gud og vores næste 

som os selv. Der står ”Du skal” 

Ordet lyder direkte til enhver af os. Et personligt ord til det enkelte menneske. Et ord som ikke står til 

diskussion. 

 

Men når det er en ordre, der skal opfyldes, kræves der så ikke noget af mennesket. Ja i virkeligheden uen-

deligt meget? Men så er det jo ikke af tro alene vi frelses, men ved at gøre gode gerninger. Og det er i 

modstrid med både Paulus og Luthers forståelse. Det er i modstrid med den evangelisk-lutherske lære. 

 

Men nej. Så kategorisk kan man bare ikke stille det op. For det første er Guds ordre til os ikke en tyrans 

vilje, en enehersker som kun tænker på egen magt og vinding, og derfor bruger alt og alle, til at nå sine 

mål. 

Guds bud om kærlighed er i stedet en mindelse til os. En påmindelse af noget, vi ellers havde glemt.  

 

Ej heller er Guds ord et umuligt forlangende. Det er ikke en utopi. For Gud har skabt os i sit billede til at 

ligne ham. Vi er skabt ud ad kærlighed og til kærlighed. Vi er skabt til at elske Gud – elske livet – elske 

næsten og os selv. Det er det, vi er skabt til. Så derfor kan vi det. Det er ikke noget vi først skal lære. Vi er 

skabt i Guds billede og bære Guds billede i os. 

 

Men det store, og for os uovervindelige, problem er, at der står så umådelig meget imod os, en magt som 

hindrer os i at gøre den gerning, som enhver af os dybest set allerhelst vil, fordi vi er af kærligheden.  

Det Onde nemlig. Satan. Vi kan ikke bruge et billede, der er stærkt nok, til at synliggøre det ondes 

magt, skønt vi alle daglig oplever og ser den magt i os selv og i næsten og ude i verden. 

Derfor skal vi hele tiden mindes på, at vi er skabt rene til at elske livet. Men, så snart det rene og ny-

fødte barn kommer til verden, og så snart et menneske er blevet renset og ren, så bliver det angrebet af det 

onde, der som en kræftsygdom i sindet vokser frem og nedbryder kærligheden og i stedet fordærve og 

forpeste sindet med sit spy, så det onde i stedet vokser frem. Og den kræft kan vi ikke stoppe. Vi er mag-

tesløse.   

Men bemærk. Til alt held ser vi alligevel overalt en vilje til at vinde over kræften. Helt bogstaveligt 

gøres der i vore dage jævnligt fremskridt i kampen mod kræften som imod andre sygdomme, som også 

nedbryder menneskekroppen. Og en dag har lægevidenskaben vundet kampen. Det tror vi. Og det er den 

tro, der er så livsbekræftende. 

 

Der er en vilje til at vinde over kræften – både den fysiske og som billede på det onde. Mennesket har en 

vilje til livet – en vilje til at livet skal vinde over døden. En vilje til kærligheden. Bag denne vilje til liv, 
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ligger troen på livet. Så vi har både vilje og tro til at bekæmpe det onde, som hindrer os i fuldt ud og hele 

tiden at kunne leve op til Gudsordet. Men vor egen vilje rækker ikke til at bekæmpe det onde.  

Men det gør Guds. Hvert splitsekund skaber Gud livet på ny ud af ingenting. Har det onde forkvaklet 

liv, skaber Gud det på ny. Den vilje som vi har til at bekæmpe det onde, bekæmpe døden, den kommer fra 

Gud ligesom kærligheden. 

 

I troen på Gud, er vi forbundet med Gud. I troen lever Gud i os og dermed den vilje, som skaber nyt liv, 

hvor det onde har raseret det gamle.  

At den vilje virkelig kan overvinde døden kunne de samme jøder, der den dag stod på tempelbjerget 

rundt om Jesus og lyttede til ham, blive vidne til få dage senere gennem troen – på påskesøndag, da Jesus 

stod op af graven. 

 

Nej, ud af os selv kan vi ikke overholde kærlighedsbudet, men igennem troen på Guds kærlighed og vilje 

til at bekæmpe det onde bliver hjertet rent. Det er den kærlighed, som Jesus i dagens evangelium påmin-

der os om. 

 

Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv. 

 

 

 

20. søndag efter trinitatis · Mattæus 22,1-14 

 

Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: »Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryl-

lup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte 

han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og 

fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet! Men det tog de sig ikke af og gik, én til sin mark, 

en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men 

kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. 

Så sagde han til sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor 

helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I finder, til brylluppet. 

Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen 

blev fuld af gæster. 

Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklæ-

der på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? 

Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket 

udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Thi mange er kaldet, men få er udvalgt.« 

 

 

Hvis denne lignelse, skal give en mening, må vi forstå den som et billede på hændelser, som fandt sted i 

kristendommens første dage. Lignelsen må være skrevet ud fra nogle ganske bestemte erfaringer, som 

evangelisten Mattæus har gjort – formodentlig erfaringer som de første kristne generelt gjorde.  

Lignelsen om kongesønnens bryllup er altså et tolkningsbillede fra kristendommens første tider. 

 

For at give lignelsen større sandhedsværdi, lægger Mattæus den i munden på Jesus. Mattæus er den eneste 

af de fire evangelister, som har netop denne lignelse, men Lukas har en lignelse, som kaldes: ”Lignelsen 

om det store festmåltid”.   
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De to lignelser har samme tema. Der indbydes til fest, og indbydelsen gælder nogle bestemte menne-

sker. Men disse mennesker undslår sig. De har ikke tid, for de er hver især i gang med noget, som de fin-

der vigtigere.  

Så sendes der bud til fattige og syge mennesker på gader og stræder. Og disse mennesker kommer, 

men tjenerne sendes endnu en gang ud, da der stadig er ledige pladser i festsalen. 

De to lignelser ligner hinanden så meget, så Lukas og Mattæus må have det samme budskab i tanker-

ne. Men der er noget mere drama over Mattæus´ version. Her bliver nogle af de indbudte så vrede over 

indbydelsen, så de mishandler nogle tjenere og andre slås ihjel. Det foranlediger, at kongen sender sine 

soldater ud, som dræber de indbudte og ødelægger deres by med brænd. Og da nye tjenere sendes ud, 

bliver tilfældige mennesker, både gode og onde, indbudt, så bryllupssalen bliver fuld. Men hvad er det så 

Mattæus vil fortælle os? 

 

Ja, vi behøver blot, at se tilbage på, hvem der modtog Jesus budskab. Jesus gik til jøderne, sit eget folk, 

for det var dem, som igennem profeterne havde fået forjættelsen om den kommende Messias, der skulle 

genoprette Davidsriget med fred og retfærdighed. 

Men det blev aldrig andet end kun forholdsvis få jøder, der tog mod budskabet. Det ses især efter Jesus 

død og opstandelse, da apostlene udbringer evangeliet. Det bliver i langt højere grad ikke-jøder, som tager 

mod budskabet. Og sådan er det også i dag. 

 

Lignelsen fortæller, at kongen gør to forsøg på at få de indbudte til at komme. Det er de samme gæster, 

tjenerne kommer til anden gang. De første udsendinge må være profeterne, der levede før Jesu tid, men 

som spåede om Messias, og som gennem profetien, ville have folk til at omvende sig, eller rettede, vende 

sig mod den kommende Messias. For derved at gøre sig rede til at modtage Messias. 

 

Den sidste af disse profeter er Johannes Døbere. Den største og en af de første var Esajas, som levede 

flere hundrede år før Jesu tid. 

Næste hold tjenere, som sendes ud, må være Jesus selv og hans disciple. Og ganske rigtig, vi ved jo, at 

flere af disse tjenere blev mishandlet og dræbt. Det gælder ikke mindst Jesus selv. Men også andre. F.eks. 

blev Paulus forfulgt og tortureret og muligvis korsfæstet sammen med Simon Peter under den første kri-

stendomsforfølgelse i Rom. 

Og det gælder stadig, at nogle af Gudsrigets budbringere forulempes. Det har altid været et farefuldt 

job at være missionær. 

 

Kongen sender nu i vrede hære ud mod de indbudte, der ikke indfinder sig til festen, skønt bordene var 

dækket, maden tilberedt og vinen trukket op. Der tænkes afgjort på de hære som romerne sendte ud mod 

den jødiske opstand omkring år 70. De endte med at erobre Jerusalem og brændte byen af. 

Sådan gik det de oprindeligt indbudte – jøderne. Man må blot bemærke, at denne form for hævn, som 

Mattæus lader kongen – altså Gud – udføre, rimer meget dårligt med kristendommens hele væsen. Vi kan 

blot nævne Jesus ord: ”Hvis nogen slår dig på din ene kind, da vend den anden til”. 

Men hævnen er dybt rodfæstet i mennesket. Hvis nogen gør mig fortræd, gør jeg gengæld. Men det gi-

ver kun næring til det onde. Derfor er hævnen i den kristne lære af det onde. 

Men i hele det gamle testamente findes hævntanken. Jahve tager hævn flere gange. Dog hævder flere 

af profeterne, at det vi ser som Guds hævn, fordi jøderne ikke overholder hans lov, skal forstås, som en 

tugtelse, så jøderne kan lære af deres fejl og dernæst begynde at gøre det rigtige. 
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Tredje gang tjenerne sendes ud, er det altså til ikke-jøder. Her kan man måske undre sig over, at nu ind-

bydes både onde og gode. Det må betyde, at indbydelsen går ud til alle, uden undtagelse. 

Men sandt at sige, så er det ikke mindst de onde, som har mest brug for indbydelsen. Evangeliet er som 

et spejl, der sættes foran enhver af os, så vi kan se, hvem vi er, og hvad der bor i os. Og det ærlige og 

sandhedssøgende menneske, vil altid i evangeliets spejl kunne se det onde, som også lever i menneske. 

Ja, i virkeligheden er kristendommen – det kristne budskab - Guds udfordring og kamp mod det Onde. 

Det giver endog stor mening, at se sådan på evangeliet. 

 

Lukas og Mattæus er enige om, at de oprindelig indbudte, dem som festen først var tænkt til, undslår sig, 

fordi de har travlt med materielle gøremål. 

Her viser lignelsen et skisma mellem det arbejde, hvorved man tjener sine penge, og så at komme til 

festen. Festen forstået som en stor helligdag i Guds festsal, i Guds Rige. Det budskab har stadig en direkte 

appel til vort samfund, hvor arbejdsmarkedet fylder så utrolig meget, at helligdagen skubbes til side og 

glemmes.  

 

Arbejdet for det materielle sættes ikke blot over det åndelige liv, men overskygger det ofte i sådan en 

grad, at Gudsriget efterhånden glider helt ud af bevidstheden. Det mister sin betydning for det almindelige 

menneske. 

Man kan også sige det sådan: Levebrødet, økonomien sættes over det menneskelige – sættes over hen-

synet til det enkelte menneske værdighed. 

Vist kan vi ikke leve uden materielt brød, men endnu mindre kan vi leve uden ånd. I så fald vil vores 

liv åndeligt visne og dø. Og hvad er der så tilbage i os? Guds ord er den mest vitaminrige, åndelige kost 

som gives. Og så er det endda gratis. 

 

Så er der billedet af den gæst, som kommer uden bryllupsklædning. Hvorfor skal han dog have så hård en 

medfart, han møder dog op til gildet. Men også bryllupstøjet i Mattæus´ lignelse har en betydning. Man 

skal blot vide, at når man dengang kom til bryllup, gav værten gæsterne en bryllupsklædning, som de 

skulle iføre sig. Var værten velhavende, fik gæsterne klæderne, men ellers var det blot nogle, de fik til 

låns. Denne gæst, der kom uden bryllupsklæder, gjorde det altså helt bevidst. Han ville ikke bruge den 

klædning, som værten gav ham. Det var en hån. En hån som var større, end hvis man slet ikke kom. Det 

var den tydeligste måde at sige til værten. ”Du kan rende mig”. 

Kongen smider ham ud med ordene: ”Mange er kaldet, men få er udvalgt.” Netop de ord: ”Mange er 

kaldede, men få er udvalgt” har givet store diskussioner blandt kristne lærde – især tidligere. 

 

Fremtrædende kirkefædre har tolket det, som Gud forud har bestemt, hvem der skal lukkes ind i Guds 

Rige. Men tænk jer, at være kaldet, og have fulgt kaldet, men så alligevel ikke blive udvalgt? Hvor ret-

færdigt er det? 

Den store kirkefader Augustin, som regnes for middelalderkirkens åndelige arkitekt, mente at Gud for-

ud havde udvalgt bestemte mennesker til at komme ind i Himmeriget, og andre ikke, hvad der end skete. 

Det må være frygtelig meningsløst, at leve blandt dem, som ikke var udvalgte. 

 

Reformatoren Calvin levede samtidig med Luther. Calvin fik en væsentlig indflydelse på reformationen i 

Frankrig, England og Skotland – og dermed videre til USA. Calvin mente som Augustin. Han sagde, at 

man kunne se, hvem der var udvalgt. Det var nemlig alle dem, som det gik godt for, dem der havde over-

skud til at skabe sig et liv, som gav rigdom. For det kunne de kun gøre ved Guds nåde. 
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Paulus ser anderledes på det. Han skriver et sted i Galaterbrevet: ”Alle I, der er døbt til Kristus, har jo 

iklædt jer Kristus”. 

 

Og det må jo være det samme, som at have klæder på, der giver adgang til Gudsriget. Paulus siger der-

med, at det er dåben, der giver adgang. Bryllupsklædningen i dagens lignelse er således, at man har iklædt 

sig Kristus, at man tror på ham som Guds søn, at man er døbt i Guds navn. Og for at blive døbt, kræves 

det kun, at man siger ja til Trosbekendelse. Siger ja til Gud, siger ja til opstandelsen og det evige liv. 

 

Det betyder, at hvis nogen møder op uden den festdragt, så er det fordi, de har taget den af. Så er Guds 

kærlighed taget af. Og hvad er der så tilbage? 

Det skal dog tilføjes. At et menneske, der ellers har smidt dragten, kan blive iklædt en helt ny. Det 

sker, når et menneske, der ellers har været åndelig død, på ny bliver befrugtet af kærlighedsånden. 

Det ligger i troen på opstandelsen.  

 

 

 

Alle Helgens dag · Mattæus 5,1-12 

 

Da Jesus så skaren, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til 

orde og lærte dem: 

 

”Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige 

er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for 

de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de, som stifter fred, 

for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er 

deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd 

jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.” 

 

Det er i dag Alle helgens søndag, hvor vi mindes alle de mange, som er døde, og som er gået forud for os 

– men som sammen med os – og også sammen med dem, som kommer efter os – udgør en lang 

helgenskare, der – generation efter generation – slægt efter slægt – vandrer ind i Guds Haven, hvor vi 

efterhånden mødes igen og forenes i ”De helliges samfund.” 

Inden for det sidste år er ingen døde i vores menighed.   

 

I første læsning hørte vi en af Esajas store profetier, en lys vision om en kommende tid, hvor det onde 

ikke vil være mere. Ingen vold, ingen undertrykkelse. Og Livet oplyses af mere end blot solen og månen. 

Det oplyses af Guds lys, som er et lys, der aldrig slukker. Denne profeti stammer fra omkring år 500 før 

Kristi fødsel.  

Godt 700 år senere skriver Johannes sin vision om de sidste tider i det skrift, der hedder Johanneså-

benbaringen. I mellem tiden er evangeliet om Kristus blevet forkyndt og kristendommen breder sig nu 

langsomt, men sikkert overalt i Romerriget. 

Hos Johannes ser vi et voldsomt drama. Han ser fire engle, som skal udrydde det onde på jorden. Men 

en femte engel råber: ”Skad ikke jorden før, vi har besejlet vor Guds tjenere på deres pander”. Først op-

remses Israels tolv stammer. I hver stamme vil 12.000 modtage Guds segl. Bagved kommer en uendelig 

stor folkeskarer af alle folkeslag, som også har modtaget Guds segl. 
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Den store flok af beseglede kommer frem og står foran tronen og foran lammet, som er billedet på Kri-

stus, de står alle i hvide klæder. De er rene. Det er den store helgenskare. 

Johannes får nu at vide, at helgenskaren kommer fra den store trængsel, og at de har vasket deres klæ-

der hvide i lammets blod. Visionen slutter med, at Gud vil tørre hver tåre af deres øjne. Resten af menne-

skeheden er gået under sammen med det onde i den store trængsel. 

Det er dette bibelske billede, som både Brorson og Grundtvig bruger som udgangspunkt i to af de san-

ge, vi lige har sunget. Brorson forestiller sig i sin salme: ”Den store hvide flok vi se” helgenskaren, som 

har vasket deres klæder rene ved trofast at fastholde troen på Gud. De har tvættet deres klæder hvide i 

Jesus blod. Og vi kan her erindre os ordene fra nadveren, hvor det hedder: ”Dette bæger er den nye pagt 

ved mit blod, som udgydes for jer, til syndernes forladelse”.  

Brorson holder sig tæt op ad Johannesåbenbaringens billeder. 

Grundtvig tager i: ”Helgen her og helgen hisset” udgangspunkt i billedet af Israels tolv stammer – 

som i Johannesåbenbaringen er de frelste jøder”. Og så henter han et andet billede fra det gamle testamen-

te og kæder billederne sammen. Det er billedet af jødernes indvandring fra ørkenlandet over Jordanfloden 

til det forjættede land, som Gud havde lovet jøderne, hvis de overholdt hans ti bud, som de modtog på 

Sinai. 

Grundtvig sammenligner Jordanfloden med det lille bælt, som skiller os fra Gudshaven. Stamme for 

stamme vandrer jøderne ind i Kanaans land, landet der flød med mælk og honning, som Grundtvig sam-

menligner med Gudshaven. På samme måde vandrer slægt efter slægt fra jorden til Guds Rige. Vi er kun 

skilt ved det Lille bælt, fra vores kære, som er gået forud for os, siger Grundtvig.  

Bemærk Grundtvigs første linje lyder: ”Helgen her og helgen hisset er i samme menighed”. For 

Grundtvig er vi allerede forbundet med de opstandne i Gudshaven – vi er i samme menighed. 

Når Grundtvig også kalder Jordanfloden for arkevad, benytter han igen fortællingen om indvandrin-

gen. Josva lod først Arken med Lovens tavler føre ud mit i Jordan, hvorved vandet stoppede sit løb, og nu 

lod han arken stå der, indtil alle stammer var kommet tørskoede over. Da den sidste er trådt ind i landet, 

lader Josva arken bære ind, og så begynder Jordan at flyde igen. 

Arken er det gamle testamentes symbol på jødernes pagt med Gud. Ligesom Bægeret i nadveren bliver 

symbolet på den nye kristne pagt. I den gamle pagt skulle jøderne overholde Guds lov, som blev givet på 

Sinai, for at komme ind i det forjættede land.  

 

I kristendommen har Jesus med sit blod banet vej gennem det lille bælt, som nu skiller os fra Gudshaven. 

Det er ene Guds kærlighed, der ved troen i vort hjerte åbner vejen, som fører os gennem døden til 

Gudshaven. Vi skal ikke først overholde Moseloven eller noget andet. 

I Grundtvigs anden salme, som vi også lige har sunget: ”Mit lys i mørke, Jesus sød” ser Grundtvig dog 

knap så lyst på skellet mellem vores verden og Guds. Her taler han om, at vi her på jorden er fremmede 

gæster. Vort egentlige hjem er Guds Paradis, og så tilføjer han, at vejen dertil er tung og trang. 

 

Forskellen i Grundtvigs to salmer, skyldes jo nok, at Grundtvig i 1837, da han skrev: Helgen her og Hel-

gen hisset” er fuld af afklarende visioner, mens han i 1844, da han skrev. ”Mit lys i mørke, Jesus sød”, 

slås med en depression. Sådan var der store udsving i Grundtvigs liv. 

 

Både Johannes, Brorson og Grundtvig levede i samme verdensbillede, nemlig middelalderens, hvor man 

forestillede sig jorden i midten af universet, Helvede nedenunder og Himlen ovenover. Himlen var det 

sted hvor Guds rige befandt sig. Her tronede Gud med Jesus ved sin højre side. Som fysisk verdensbillede 

var det forældet på både Brorson og Grundtvigs tid. Det kopernikanske verdensbillede var allerede accep-

teret af de fleste lærde omkring 1650, som en fysisk forklaring på verden. 
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I det kopernikanske verdensbillede er universet uendeligt, så der er ikke noget centrum, og ikke noget 

oppe og nede. Rent fysisk fjernede det altså både Helvede og Paradiset fra landkortet. Hvor blev så Gud 

af, og Fanden? Der blev vendt op og ned på begreberne til stor frustration for kirkens folk, der længe fast-

holdet det gamle verdensbillede. Luther forbandede Kopernikus´ verdensbillede. Både Brorson og 

Grundtvig nægtede at tro på det. De fastholdt hårdnakket det gamle. Og hvor blev helgenskaren af, dem 

der vandrede i hvide klæder til Gudshaven? Det nye verdensbillede skabte da også de første ateister.  

Men så galt behøver det nu slet ikke at gå. Vi skal blot lære at skille det åndelige fra det fysiske. Det 

moderne verdensbillede er en naturvidenskabelig forklaring for det fysiske univers. 

 

Guds rige er jo netop ikke af denne verden, siger Jesus. Nej, for det er ikke et fysisk rige, som ligger et 

bestemt sted i verdensrummet, og som man rejser til, når man dør. Det er derimod et åndeligt rige, og kan 

ligesom Gud være overalt, hvor troen og kærligheden lever.  

Vi kan derfor sagtens stadig bruge det gamle verdensbillede som et åndeligt billede på vor tro. Som et 

åndeligt landkort. 

 

I en høj alder brækkede min far hoften og kom på hospitalet. Efter operationen var han meget udmattet. 

Han havde kun dårligt kræfter til at spise. Så vi måtte made ham. 

Men han kom sig og kom op. En dag, da jeg sad med ham i hospitalets opholdsstue, siger min far pludse-

ligt: ”Ja, jeg må jo se at komme op og hilse på min far og mor”. ”Hvor vil du hilse på dem”, spurgte jeg, 

”Ja ovenpå, underforstået etagen ovenover”, sagde min far. Men så blev han alligevel usikker. Min far 

brugte i sin underbevidsthed det gamle verdensbillede, og så sig selv på vej til Gudsriget, hvor hans mor 

og far befandt sig. Min far fastholdt absolut ikke det gamle verdensbillede fysisk. 

 

En af grundende til, at kristendommen ikke står så centralt i vore dage, tror jeg, er fordi mange mennesker 

stadig vil forstå kristendommen konkret og fysisk. I stedet for som åndelige billeder på livet. Som en ån-

delig tilværelsesforklaring. 

 

Dagens evangelium er en del af Jesus store tale på Saligprisningernes bjerg i den nordlige ende af Gene-

serat sø. Jesus siger: ”Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Hvem er nu de fattige i ån-

den? Biblens nuværende oversættelse er dårlig. Jesu tænker ikke specielt på de åndelig retarderede. 

Anna Sophie og Paul Seidelin har gransket den oprindelige Hebraiske tekst i Dødehavsrullerne. De si-

ger, at man med de fattige i ånden skal forstå er de magtesløse. 

 

Altså: ”Salige er de magtesløse, for Guds Rige er deres” Eller ”De magtesløse kan glæde sig, for Guds 

Rige er deres!” Det giver mening.  

 

De magtesløse er således den store gruppe, som udgør helgenskaren, som er på vandring mod Guds rige. 

De magtesløse er de modsatte af de magtfulde. Det er dem, der er uden for indflydelse. De er derfor af-

hængige af en stærkere magt.  

Jesu tilhørere var netop de magtesløse. En undertrykt og fattig samfundsgruppe. Jesu taler til sine eg-

ne, en flok mennesker, som hungrer efter retfærdighed. Jesus tale er helt modsat den, skaren er vant til at 

høre. Det er den stadig. 

Skaren har derfor spidset øre. Jesus vender virkelig op og ned på værdierne.  
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I vores verden er det oftest de magtfulde, der kan glæde sig. De rige, dem i gode stillinger, dem der har 

succes. Det er dem, der har styr på deres liv. Det er dem, som kan glæde sig. Sådan tænker mange umid-

delbart. Det ligger i vor kultur. 

Jesus er ikke enig. Det er jo netop omvendt. Det er de magtfulde, altså dem, der mener, at de har styr 

på det hele, og derfor ikke behøver Gud. Det er dem, som er de egentlige stakler. For de lever i en indbildt 

verden. 

Er vi ikke alle magtesløse overfor døden? Og overfor den virkelige verdens storhed? Ingen ved, hvad 

dagen i morgen bringer. 

 

Nutidens store trængsel er ikke kun den menneskelige lidelse, at leve hvor det onde har magt. Det kan 

også være at gøre den selverkendelse, og for nogle ydmygelse, det er, at indse og opleve vi er totalt mag-

tesløse overfor tilværelsen. Overfor Gud har mennesket ingen magt – heldigvis. 

 

I den magtesløses øren lyder Jesu budskab både dejligt og meningsfyldt. De gir fred. Og en tro, som for-

vandler de magtesløse til en helgenskare, der har tvættet deres kæder rene i lammets blod – igennem 

Nadverens kærlighed. 

 

 

 

23. søndag efter trinitatis · Borger i to riger – Mattæus 22, 15-22 

 

Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen 

med herodianerne, og de sagde: »Mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke 

retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener: 

  Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?« 

Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde: »Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? Vis mig 

skattens mønt!« De rakte ham en denar. Og han spurgte dem: »Hvis billede og indskrift er det?” »Kejse-

rens,« svarede de. 

  Da sagde han til dem: »Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!« Da de hørte det, 

undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. 

 

 

Farisæernes og herodianerne spørgsmål til Jesus den dag var ikke stillet i en god hensigt, men Jesus vend-

te svaret til en god mening. Jeg ser to tolkningsplaner i Mattæus´ evangelium til i dag. Først den umiddel-

bare: 

 

Hvis vi kommer i klemme mellem samfundets og statens krav til os og vores samvittighed – vores tro på 

Gud, hvad skal vi så vælge at gøre? Hvem er vi mest forpligtet til at tjene. Staten eller Gud? 

Uanset hvad Jesus svarer, vil han svare forkert i forhold til en af parterne. Herodianerne og farisæerne 

var nemlig uenige i spørgsmålet. Herodianerne var kejsertro ligesom jødernes konge Herodes. Anderledes 

for farisæerne. Romernes krav om at betale skat til kejseren, var i farisæernes øjne en guds bespottelig-

hed.   

 

Jesus gennemskuer straks deres nederdrægtighed. ”I hyklere, vis mig skattens mønt”, siger han, og de 

rækker ham en denar. På forsiden af mønten var der et billede af kejseren og på bagsiden stod der de i 

jødernes øjne gudsbespottelige ord: ”Kejser Tiberius, søn af den guddommelige Augustus”. 
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Kejseren guddommelige status anfægtede deres religion, hvor det første bud lød: ”Du må ikke have 

andre guder end mig”. 

Spørgsmålet lægger op til ”et enten eller”. Men med ordene: ”Giv kejserens hvad kejserens er, og 

Guds hvad Guds er”, vender Jesus svaret til ”et både og”. 

Svaret kom uventet, og folk gik undrende bort. Ja, for der er virkelig noget at tænke over. 

 

Som vi hørte i anden læsning forstår også Paulus det, som et enten eller, de statslige myndigheder er ind-

sat af Gud, og skal derfor adlydes, siger Paulus.  

Ser vi os rundt i verden både i dag og tidligere, kan Paulus´ tanke kun dårligt accepteres. Et totalitært 

styre, med hemmeligt politi og efterretningsvæsen kan ikke være indsat af Gud.  

Det stalinistiske styre eller det nazistiske kan ikke være indsat af Gud. Ej heller Islamisk stats styre. 

Det er i stedet djævelens værk. små magtsyge mennesker, der fået hovedet fordrejet, og som nyder at yd-

myge andre.  

Det kan heller ikke godtage, at danske sønderjyder skulle finde det i orden, at blive udkommanderet til 

at gøre tjeneste i den tyske hær under både 1. og 2. verdenskrig. 

Så kunne Paulus´ ord bedre accepteres i et frit land som Danmark, hvor den kristne kultur i høj grad 

har været bestemmende for vort styre. Men også i Danmark kan der opstå konflikt mellem lov og samvit-

tighed. For nylig så vi danskere imod loven bringe flygtninge videre til Sverige. Det blev gjort af næste-

kærlighed.  

 

Ofte har en stat tvunget folk til at gøre noget, som deres tro og samvittighed var dybt imod. Jeg er dog 

overbevis om, at Gud gerne tilgiver mennesker, som under pres handler mod hans ord. 

Jeg har hørt præster udtale, at hvis en flygtning, som er dømt til udvisning, søgte ly hos dem, ville de 

hjælpe flygtningen og så evt. tage den straf, som landets love måtte idømme dem. 

Her sættes Guds bud over den verdslige verdens bud. 

 

Jesus svar er tankevækkende, men på det umiddelbare plan kniber det med at se, hvordan man både kan 

give kejserens – altså samfundsmagten – hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Mener Jesus virkelig, 

at det er Guds vilje at vi skal overholde en lov, som er ond? Og er Paulus ord om, at øvrigheden er indsat 

af Gud ikke blot ønsketænkning? 

 

Lad os prøve at se dagens tekst på et højere abstraktions niveau. 

Som symbol repræsenterer både kejseren og mønten verdenen. Kejseren står for den verdslige myn-

dighed, den fysiske side af tilværelsen. Gud står for den åndelige verdens myndighed. 

Kejseren repræsenterer menneskets verden – det jordiske liv. Gud repræsenterer det evige, guddomme-

lige liv - Gudshaven eller Gudsriget – det kosmiske rige. 

Men det er Gud der har skabt det jordiske liv. Han har skabt den i sit billede med sin ånd. Derfor bærer 

den jordiske verden også Guds ånd og billede i sig. Det er iboende i det jordiske liv. Det er derfor, vi har 

en vision om Guds Rige. 

At give kejseren hvad kejserens er, bliver således et billede på at yde verden det, som verden ifølge sin 

Gudskabte natur har krav på.  

Verden er skabt i kærlighed af Guds kærlighed. Gud fryder sig over sit skaberværk. Derfor er verdens 

største krav at blive elsket. Vi skylder os selv og verden, at vi elsker den. Det er verdens krav til os. El-

sker naturen og alle levende væsner, som eksisterer alene fordi Gud vil det, fordi hans kærlighed, som 

livskilden holder det hele oppe. 
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Og Guds kærligheds flod bliver ved med at flyde, selvom Guds kærlighed i jordiske hænder her og der 

forkvakles til ondskab. At give Kejseren hvad kejserens er, er at give verden, hvad verdens er. Det er slet 

og ret, at give hinanden glæde og kærlighed. 

Når Jesus derfor siger, at vi skal give Guds, hvad Guds er og verden hvad verdens er, så er det, det 

samme som at sige: Du skal elske herren din Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv. Dette dob-

belte bud, der kobler Gud sammen med sit skaberværk, er kristendommens bud. Det er selve Gudsordet. 

Og det er skaberordet: ”Bliv lys” 

 

Tit føler vi modløshed over verdens gang og menneskers træghed og ikke sjældent fortvivlede situation, 

som nu f.eks. flygtningestrømmen er et trist billede på. At der er så meget forsmået kærlighed, som ska-

ber menneskelig lidelse og urimelige vilkår for menneskets udfoldelse. Men så skal vi forstå, at det skyl-

des, at verden endnu er ufuldkommen. Og vi skal fastholde vor tro på, at verden trods alt er på vej til det 

kosmiske rige – det bibelske nye Jerusalem. Til Gudshaven. 

 

Guds lov er ikke en udefra påduttet lov. En ide udklækket i en fantasts vanvittige hjerne. Så langt fra. Det 

er selve loven i vort inderste, som Gud selv har lagt i os. Guds ord er den dynamik, vi bærer i vort indre – 

i Guds billede, hvor Gud lever i os. Derfor ved hjertet, at det er fuldkommet sandt, at vi skal elske livet, 

og alt hvad der rører sig i livet. Og det I en sådan grad, at vi ynkes over den stakkel, i hvem der er så lidt 

menneske, at vedkommende ikke kan andet end at øve ondskab. 

Det er denne dynamik, denne Guds skaberkraft, som vil ende med at slå helt igennem og forvandle 

samfundet, på en sådan måde, at Paulus får ret. Altså at myndigheden er indsat af Gud, for den styrer ud 

af hjertets retfærd. At der ikke ligger en modstrid mellem at tjene både kejseren og Gud, men at det 

tværtimod er samme tjeneste. 

Det rene eventyr. Ønsketænkning, fanatisme vil en stor del af verden svare. Nej fastholder kristen-

dommen. Det er målet, for det er Guds vilje lige fra verdens skabelse. Det er den hjertets lov, der har 

skabt religionerne, som tror på et kommende herlighedsrige. Den hjertets lov, som skabte visionen om 

Edens Have. Og selvom verdens dårligdom skabte et syndefald, så skabte Gudsvisionen også en frelservej 

– Guds frelservej, som vil føre til Hans Rige. 

Samme vision skabte skikkelser som Abraham, Moses, David, profeterne, Kung futze, Gandhi og 

mange andre. Men højest nåede den i Kristus. Alle tydelige skridt på en opstigning fra den ufuldkomne 

jord, hvor det onde lever, til det fuldkomne liv i Gudshaven 

 

Verden er i dag voldsomt fokuseret på at skabe vækst og bedre økonomi. Og den del af verdenen, som i 

dag skaber overskuddet, ønsker, at væksten skal komme alle til gode, fordi vi har gjort den væsentlige 

erfaring, at en lille og rig overklasse og en stor fattig underklasse ikke er lykken for samfund, men 

tværtimod en stopklods.  

Det er blot én erkendelse gjort på vejen mod Guds Rige. Drømmen om økonomisk velfærd er en del af 

visionen om Guds Rige. 

Verden er på vej til at erfare, at den aldrig bliver god, hvis ikke vi alle har det godt på globalt plan. Det 

er endnu et skridt som kærligheden vil tage på vejen til indfri Guds lov: ”Du skal elske Gud og din næste 

som dig selv”. 

 

Verden tilhører ikke os, men Gud 
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25. søndag efter trinitatis · Matthæusevangeliet 24, 15-28 

 

Jesus sagde: ”Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Dani-

el, stå på hellig grund - den, der læser dette, skal mærke sig det! – da skal de, der er i Judæa, flygte ud i 

bjergene; den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset; og den, der er ude på marken, skal 

ikke gå hjem og hente sin kappe. Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. Bed til, at jeres 

flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat. For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke 

har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis de dage ikke 

afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet. 

Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå 

falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de ud-

valgte vild. Nu har jeg sagt jer det forud. Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. 

Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke. For som lynet kommer 

fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. 

Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes”. 

 

  

Som I ved, begynder kirkeåret med advent. Med forventningen om Jesu komme. Vi er nu i slutningen af 

kirkeåret, og modsat adventstiden handler teksterne her om dommedagsprofetier om jordens undergang, 

og straffen over de uretfærdige – dem som ikke hørte, forstod eller overholdt Jesu bud. Evangelister lig-

ger alle disse dystre udsigter i Jesu mund. Det rimer slet ikke med Jesu øvrige forkyndelse om kærlighe-

dens tilgivelse, og om syndernes forladelse. Det stemmer ikke Jesu ikke overens med Jesu ord på korset 

rettet mod hans bødler: ”Herre tilgiv dem, thi de ved ikke hvad de gør” eller hans ord til røveren på hans 

ene side: ”Du skal sammen med mig være den første i himmerige”.  

Eller tænk på lignelsen om den fortabte søn, som øder faderens formue bort. 

 

Paulus fastholder på sin side, at mennesket ikke frelses ved gode gerninger men ved tro. Og Peter skriver 

i sit brev, at Gud er tålmodig, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, og alle blive frelst. Der er klart mod-

stridende udtalelser i det nye testamente. Og hvad skal vi så tro?  

 

Tidligere anså man evangelisternes beretninger, som Guds ufejlbarlige ord. Og det gør nogle sekter sta-

digvæk. De siger, at ”Evangelisterne skrev med ført hånd”, og er der modstrid, så er det fordi vi ikke har 

fattet meningen.  

Det nye testamentes Dommedagsprofetier, rimer mere med ældre religioner, hvor alle mennesker kom 

for den store dommer og blev vejet på vægtskålen, om deres gode gerninger var flere end de onde gernin-

ger. Fx Ægypten. 

I dommedagsrædslerne spores til tider hævn. Men det ligger langt fra Jesus, der siger: at hvis nogen 

slår dig på din ene kind, da vend den anden til.” Jamen hvad skal vi da tro? 

 

Vi skal være kritiske overfor evangelisternes fremstilling om Jesus. Og så skal vi huske på, at vi i vort 

eget hjerte bærer sandheden om Guds rige. Fordi vi er skabt i Guds billede til at ligne ham, ejer vort hjerte 

den dybeste sandhed om livet. Vi har derfor fuld ret til at prøve, om biblens beretninger rimer med hjertet. 

Rimer med Jesu kærlighedsbudskab. Så lyt til dit hjerte. 

Og er troen ikke netop hjertets ”Ja”. Kærlighedens ”ja” til at kunne sige om et udsagn om tilværelsen 

og Gud: ”Ja sådan er det”. Den der elsker livet, tror på livet, tror på, at kærligheden er den stærkeste magt 

i tilværelsen, og den vil også alle det bedste. Eller sige til udsagnet: ”Nej sådan tror jeg ikke det er”. 



92 
 

 

Vi ikke bare har lov til at efterprøve et udsagn, vi bør gøre det. Vi skal selv afprøve ånderne. Rimer det 

med hjertet, netop fordi vi bærer det sandeste evangelium i vore hjerter. Det er for mig essensen af Hel-

ligåndens gerning, som kommer til udtryk pinsedag.  

 

Evangelisterne er almindelige mennesker med tro, håb og angst, og ligesom alle andre stærkt påvirket af 

de ting, der sker i den tid de lever i, og af de oplevelser som de udsættes for. Bag evangeliernes domme-

dagsprofetier ser vi givetvis en ganske bestemt hændelse: Jerusalems ødelæggelse i år 70. 

Den jødiske historieskriver Josefus, som lever i Israel år 37 – 102 e. Kr. Altså lige efter Jesu tid be-

skriver romernes ødelæggelse af Jerusalem i år 70. Josefus var selv en højtstående jødisk officer, som 

under det jødiske frihedskamp mod romerne i Galilæa, blev taget til fange af den romerske general Vest-

pasian og ført til Rom få år før Roms ødelæggelse. Her opnår han så alligevel Vestpasians tillid og bliver 

ven med Vestpasian, som kort efter blev romerrigets nye kejser. Josefus forsøger i sit værk at retfærdig-

gøre jøderne. Josefus er ikke kristen. Vedrørende Jerusalems indtagelse skriver han: 

 

Det var ved påsketid. Byen var fyldt af trængsel af hundredetusinder pilgrimme, da general Titus (Vestpa-

sians søn) lagde sin jernring om byen. Det måtte blive til en sultkatastrofe. Ganske særlig fordi rivalise-

rende jødiske grupper havde afbrændt hinandens kornlagre. Mennesker sank efterhånden døende om på 

gaderne. Hele familier døde, en efter en, og Jerusalem lignede efterhånden en kirkegård med udhungrede 

soldater stående på murene. 

 

Miraklet, det mirakel, der skulle frelse Guds folk, udeblev. Gud var tavs og passiv, og den angribende 

romerske overmagt ubønhørlig. Så kom stormen. De romerske soldater indtog byen. Vistnok ved en fejl-

tagelse blev en fakkel kastet ind gennem et vindue i templet, og det blev sat i brand. Josefus skriver gy-

sende: ”Tempelbjerget syntes at gløde helt fra bunden, da det fra alle sider indhylledes i ild. Men endnu 

stærkere end ildstrømmen syntes blodstrømmen at flyde. Det var ikke til at se jorden for lig, og over hele 

bjerge af døde forfulgte romerske soldater de flygtende”. 

Næste morgen stod solen op over Jerusalems rygende ruiner. Og ude i landet foregik der klapjagt og 

hensynsløse massakrer på civilbefolkningen, både på mænd, kvinder og børn. 

Josefus skriver, at der omkom en million jøder. Men det allermest rystende var alligevel, at Israels hel-

lige, ophøjede, urørlige, af Gud velsignede tempel lå i ruiner, som en rygende askehob, og det er aldrig 

blevet rejst siden. For ofrene var det verdens undergang – intet mindre.   

 

”En stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig 

vil komme” lader Mattæus Jesu sige. 

 

Udslettelsen af Guds bolig – templet - var en voldsom katastrofe for enhver jøde. Kristen eller ikke-

kristen. Det var som en udslettelse af jødernes identitet. Det kunne vel kun være Guds straf over de trolø-

se jøder. Og de kristne var ikke sene til at tolke hændelsen, som Guds straf, fordi jødernes ikke havde 

lyttet til Jesus og ikke kendt deres besøgelsestid. Sådan blev dommen over Jerusalem. Sådan blev dom-

men over jøderne. 

Det er frygtfyldte mennesker, som skaber dommedagsprofetierne. Til alle tider. Også i dag. For også i 

dag hører vi dommedagsbasunerne.  

Co 2 med klimaopvarmning, ozonlag, forurening osv. Det er menneskes dårlige samvittighed, der ta-

ler. Det er vores angst. Angst for tilintetgørelsen. Angst for intetheden. Angst for det ukendte. Angst for 

en straffende dommer. 
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Hvorfor? Fordi vi inderst i vort hjerte godt ved, at vi ikke kan leve op til vores ambitioner om det gode, 

det kærlige – næstekærligheden. Fordi vi ved, at vor grådighed slider på jordens bærerdygtighed. 

 

Altså er denne angst for straf i virkeligheden afledt af den dybe længsel efter Guds Rige. Det rige vi ikke 

kan leve op til. Det rige vi ikke selv kan nå. Jerusalems undergang er et billede på et hvilket som helst 

menneskes undergang til alle tider. Et billede på menneskets sammenbrud. 

 

Når verdens fald synes at nærme sig, bliver det højsæson for falske profeter, siger Jesus. Og han har ret. 

Når en farlig situation synes at nærme sig opstår der falske profeter. Falske kristusser. Det gjorder der i 

Jerusalem dengang, det gør der også i samfundet i dag. Der bliver vild diskussion om, hvilken vej, der 

fører bort fra katastrofen. Men alt det kan vi godt spare os, siger Jesus. De er alle falske. I stedet siger 

Jesus i dagens tekst: 

 

For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. 

 

Sådan bliver enden på menneskets sammenbrud. Når vores verden selvskabt eller ej bryder sammen, da 

flænges vores horisont, og åbner op for Guds lys fra Guds Rige. Netop når Guds lys gennemlyner os. Når 

selve Skaberordet: ”Bliv lys”, trænger igennem vores skal af frustrationer. 

 

”Frygt ikke, thi jeg forkynder jer en stor glæde”, lyder Guds ord julenat. 

 

Jeg tror, at det er det samme lys, som kommer os i møde, når vi gennem døden, gennem vort legemes 

endelige sammenbrud, forlader denne verden og føres ind i Guds rige.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


