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1. søndag i advent - Lukas 4, 16-30.  

 

Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i syna-

gogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas bog, og han åbnede den og 

fandt det sted, hvor der står skrevet: ”Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har 

sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, 

for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. ”Så lukkede han bogen, gav 

den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han 

at tale til dem og sagde:” I dag er dette skriftsted gået i opfyldelse”. Alle gav de ham deres bifald 

og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik fra hans mund, og de spurgte: ”Er det ikke Josefs 

søn?” Han svarede dem: ”I vil sikkert bruge den talemåde mod mig: ”Læge, læg dig selv! Og sige: 

Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum; gør det samme her i din hjemby!”. Men han sagde: 

”Sandelig siger jeg jer: Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er: Der 

var mange enker i Israel i Elias´ tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der 

blev stor hungersnød i hele landet; og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i 

Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid; og ingen af dem 

blev renset, men det blev syreren Na`aman.”Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de 

hørte det; de sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var 

bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede vej imellem dem og gik. 

 

 

Jesus er gået til sabbatsgudstjeneste i Nazarets synagoge. Her kunne enhver læsekyndig i menighe-

den blive bedt om at læse op af Det gamle Testamente og eventuelt føje en prædiken til. Så peger 

synagogeforstanderen på Jesus: Vil du læse i dag? Her er profeten Esajas’ Bog, vælg selv teksten. 

Det er Jesus tiltrædelsesprædiken. – kommer lige fra Johannes Døber – måske nysgerrige efter at 

høre om Døberen, der lige er blevet fængslet – dåben, fristelsen – afklaret: Guds søn 

 

Den dag i sin hjembys synagoge får Jesus nu en mulighed for at fortælle sine egne, hvad der var 

hans budskab, hans program. Hvad skulle han vælge at læse? Han kunne ikke bare slå op på må og 

få i Esajas’ Bog, for det er en bog med store modsætninger: både surt og sødt, både nåde og straffe-

domme. 

Jesu var særdeles godt hjemme i biblen. Han tog bogrullen, og pergamentstrimlen rullede i hans 

hænder fra den ene stok til den anden, indtil han nåede de bestemte ord, han søgte.  

Han fandt hurtigt kapitel 61 og læste: 

 

”Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab 

til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at 

udråbe et nådeår fra Herren.” 

 

Det var den tekst, Jesus valgte. Her var der nogle ord, han kunne identificere sig med. Han vidste jo 

nu – efter dåben i Jordan – at netop han var salvet og sendt af Herren, og sendt med godt budskab til 
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fattige – sendt for at udråbe et nådeår fra Herren. Aldrig hverken før eller senere har nogen kunne 

fremsige disse ord med større myndighed – med større sandhed. Han talte om sig selv. 

 

Hvad er et nådeår? 

Det er formodentlig det, der i Det gamle Testamente kaldes et ”jubelår.” En storslået tanke fra 

Tredje Mosebogs kapitel 25. Her står, at hvert 50. år skulle være jubelår – egentlig står der Jobelår, 

med ”o.” Jobel betyder et vædderhorn, der er anvendt som en slags basun, og jobelår blev netop 

indvarslet med stød i et vædderhorn. Sådan et jobelår skulle være et ”genoprettelsesår”: Da skulle 

alle jødiske slaver frigives – al jord, der var solgt i de forløbne 49 år, skulle gives tilbage til den 

oprindelige ejer – Al ophobet uret og undertrykkelse – al sammensparet uretfærdighed, skulle med 

ét slag fjernes. Hvert 50.år skulle fanger løslades og undertrykte sættes fri. Alt sammen som udtryk 

for, at Israels land var Guds ejendom og Israels folk blot forpagtere og hver eneste israelit Guds 

ejendom.  

En genial socialpolitisk tanke, som skulle forhindre salg af mennesker og fast ejendom. En sådan 

lov kunne have sparet verden for mange voldelige sociale revolutioner i historiens løb. Men tanken 

blev vist aldrig gennemført.  

Det var en smuk drøm, som ikke blev realiseret, men Esajas havde altså ophøjet drømmen til et 

profetisk syn om tider, som skulle komme. Det skulle komme med Messias som Herrens nådeår. 

Når den ventede forløser, Messias, kom så skulle al ophobet uret og undertrykkelse, al opsparet 

uretfærdighed, tilgives. 

Nej aldrig hverken før eller senere er disse ord blevet talt med større myndighed, som de lød den 

dag Jesus stod i Nazarets lille, fattige synagoge og læste de gamle ord fra profeten Esajas om ham, 

der er sendt ”for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger – syn til blinde 

– og for at sætte undertrykte i frihed – for at udråbe et nådeår fra Herren.” Og så fulgte hans korte 

prædiken:  

”I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.” Sagt med andre ord: det er mig, 

ordene handler om. Jeg er Messias. Tilhørerne blev begejstrede. De var fattige, og måske havde de 

også hørt rygtet om Johannes Døberens budskab, at tiden var nær: Nu ville Messias endelig snart 

komme. 

 

I hele Israel var der siden romerne havde besat landet, vokset en stedse større forventning om Mes-

sias snarlige komme. Og nu stod Jesus, som havde talt med Johannes Døberen og sagde bekræftede: 

Nu kommer nådeåret. Netop fordi Jesus – og netop kun Jesus – kunne sige det så overbevisende 

enkelt, at det et kort øjeblik blev konkret virkelighed i dem. Nu kom nådeåret, nu vil retfærdigheden 

sejre over uretfærdigheden. Intet under, at de ”gav ham deres bifald og undrede sig over de nåde-

fulde ord, som udgik af hans mund.” 

Men straks efter kommer reaktionen: ”Er det ikke Josef søn”? Og så var hele drømmen skudt i 

sænk, Jesus var lige så fattig som dem, flere havde leget med ham som barn, hvordan skulle kunne 

udrette noget så stort? Et øjebliks jublende tro, blev vendt til skuffelse. Kontrasten mellem daglig-

dagens barske virkelighed og drømmen var for stor. Og det er den stadig for mange, skønt vi i dag 

er meget rigere og mindre udsatte for sygdom m.v. 
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Dengang som nu er der ikke noget større ønske, end at det vi hver især forstår ved Guds Rige, må 

blive virkelighed. Det største ønske af alle. Men kontrasten til det kendte er stor, større end almin-

delig hverdagstro kan overvinde.  

 

Da Jesus hører ordene: ”Er det ikke Josefs søn”? Bliver såret – ærgerlig og vred. Tilhørerne må ha-

ve ment: ”Du er selv ligeså fattig og undertrygt, som vi er, hvordan skulle du kunne rette op på 

det?” 

Derfor siger Jesus: ”I vil sikkert bruge den talemåde mod mig: ”Læge, læg dig selv! Og sige: Vi 

har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum; gør det samme her i din hjemby!” Underforstået, lad 

os se beviser.”Hvis du vil have, at vi skal tro på det du siger, må du bevise det”.  

Verden vil altid se beviser. Men Jesus helbreder aldrig for at bevise hvem han er, for at gøre sig 

stor i andres øjne. Det ligger langt fra ham. De mennesker han hjælper, kommer til ham, netop fordi 

de i forvejen tror på, at han både vil og kan hjælpe dem. 

Sådan var det også med profeterne Elias og Elisa. Og de mennesker, som de helbredte var endda 

ikke-jøder, og sådan vil det også gå her, siger Jesus: ”En profet bliver aldrig anerkendt af sine eg-

ne”. Og dermed antydes det, at det ikke er jøderne, som vil tage mod troen, men ikke–jøderne 

Men bemærk: Alle Jesu undergerninger gøres i kraft af de pågældendes troen på Gud. Det er der-

for, at troen er så stærk, at den kan flytte bjerge.  

 

Et menneske bliver ikke frelst, bliver ikke sat fri af gode handlinger, men ene i kraft af sin tro. Også 

hvis den troende er en kriminel forbryder. Guds rige er midt i blandt de troende. Og troen kommer 

ikke af beviser. Det man har lært gennem beviser, sker ikke i kraft af tro, men af rationel forståelse. 

Troen er hjertets overbevisning, som udspringer af den dybe længsel efter Guds Rige, fordi vi er 

skabt i Guds billede. Guds rige er den store drøm, vi alle bærer dybt inde i os. Den drøm som et kort 

øjeblik brød frem den dag i synagogen. 

Gud give, at vi aldrig glemmer den drøm! Gud give, at vor tro aldrig dør, men skulle det alligevel 

ske, at troen korsfæstes, så ved vi, at den kan opstå af graven en påskemorgen. 

 

 

 

2. Søndag i advent - Mattæus 25, 1-13 

 

Jesus sagde: ”Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde 

brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men 

ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på 

sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, 

gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde 

til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er 

ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at 

købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. 
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Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger 

jeg jer, jeg kender jer ikke”. Derfor: ”Våg for I kender hverken dagen eller timen.” 

 

 

Denne tekst volder visse bryderier. Men lad os prøve at lukke den op. Lignelsen om de ti brudepiger 

er ifølge Mattæus en af de sidste lignelser, som Jesus fortalte, inden han blev forrådt og taget til 

fange og dømt til at blive korsfæstet. I lignelsen fortæller Jesus, at når han kommer tilbage til jorden 

vil han komme som en brudgom, der kommer for at fejre sit bryllup. Guds rige sammenlignes altså 

med en bryllupssal. Et sted hvor der lys, varme. Der er fest og glæde over foreningen af de elsken-

de. Det er et sted, hvor kærligheden er til stede. Anderledes udenfor bryllupssalen, hvor de tåbelige 

banker på. Det er her, hvor vi lever.  

I Anne Sofie Seidelins oversættelse kaldes brudepigerne for henholdsvis de forstandige og de 

tankeløse. Den oversættelse synes jeg afklarer teksten bedre, så den vil jeg bruge videre frem.  

 

De tankeløse opdager først deres tankeløshed, da de vågner ved råbet om, at nu er han her, brud-

gommen, og ser, at deres lamper er ved at brænde ud. Giv os noget af jeres olie, siger de tankeløse, 

men bliver afvist. I Seidelins oversættelse siger de forstandige: ”Der bliver vist ikke olie nok både 

til os og jer – køb selv noget” 

En af kristendommens ypperste fordringer er, at vi skal vise næstekærlighed. Vi må ikke afvise 

en, der beder om hjælp. Nuvel, de tankeløse får det råd, at opsøge købmanden, men hvorfor ikke 

dele det, der er? De forstandige ved jo, at de tankeløse ikke kan nå det. 

Hvad er olien og lampen symbol på? Lampens brændende flamme er et billede på TROEN. Troen 

brænder ligesom kærligheden. Olien er den næring, som troen lever af.  

Vi kan hjælpe hinanden på mange måder, men kan vi også give lidettroende eller ikke-troende 

mennesker den næring, som får dem til at tro? Det er jo det de tankeløse beder om. 

Tro er en personlig sag. Du kan ikke bare given en anden din tro.  Det kan være en grund til, at de 

forstandige ikke bare kan give de tankeløse næring til at forny deres tro. Men alligevel, jo stærkere 

du selv tror, des mere overbevisende bliver dine ord. Den der er brændende i troen, kan give andre 

næring til deres tro. Men det er ikke alle, der kan eller vil tage i mod.  

 

De tankeløses tro er ved at brænde ud, da råbet om Jesu komme lyder. Men da de hører Jesu kom-

mer, vil de gerne tro. Det er, som de siger: ”Jeg tror, hjælp min vantro” eller ”vi vil så gerne tro, 

men det kniber, for indimellem er der så meget andet, som kan dræbe troen, hjælp os”. Hvem kan 

ikke genkende sig selv heri? 

Det største problem er dog, at efter at de tankeløse brudepiger har fået olie på lamperne og banker 

på døren til bryllupsfestlighederne, bliver de afvist med ordene. ”Jeg kender jer ikke”. Hvem afviser 

dem? Det gør brudgommen, og brudgommen er Jesus.  

Først bliver de tankeløse afvist af de forstandige brudepiger og dernæst af Jesus. Det er hårdt at 

blive afvist – det gør ondt, især hvis det er en man holder af. Det er også ydmygende at blive afvist. 

 

Hvordan harmonerer det med næstekærligheden? Jesus lærer os, at vi skal være næstekærlige. Jesus 

viser utallige gange ved eget eksempel, at han mener det. Hvorfor så ikke her i denne lignelse?  
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Lignelsens budskab er sådan set klart nok: Vær årvågen, du ved aldrig hvornår Jesus kommer til 

dig. Vær bestandigt rede til at modtage Guds Rige. Ellers – og så løftes pegefingeren - ellers risike-

rer du at komme for sent, og finde døren lukket. 

Et sted spørger disciplene Jesus, hvor mange gange de skal tilgive deres fjender. Er 7 gange nok 

spørger de? og Jesus svarer, at end ikke 7 gange 7 er nok. Altså, du skal altid og vedblivende tilgive 

dine fjender – tilgive dem, som er onde ved dig. Også det overholdt Jesus selv. På korset sagde han 

om sine bødler: ”Herre tilgiv dem, thi de ved ikke hvad de gør” 

 

Er ikke de tankeløses banken på den lukkede dør det samme som at bede om tilgivelse for deres 

tankeløshed? Hvis Jesus så havde sagt: Brudepiger, I er jo ikke rede til at modtage mig. I må gøre 

det bedre og prøve igen. Så var der da et håb.  

I min forståelse af kristendommen, er det aldrig for sent at omvende sig til troen. Hører vi ikke i 

en anden lignelse, at Jesus, som den gode hyrde, forlader de 99 får, for at gå ud for at lede efter det 

ene bortløbne, og når han finder det, bliver der større glæde i Himmerige over dette ene end over de 

99 andre.  

Det er en dejlig lignelse, den giver fred i sindet. Men rimer det med dagens lignelse? Burde der 

ikke være samme glæde, da de tankeløse brudepiger alligevel ankommer – ligesom i historien om 

den fortabte søn, der går i sig selv og vender hjem. 

Enten er der noget omkring den tids bryllup, vi ikke kender eller forstår. Eller også har Mattæus 

en anden dagsorden med den lignelse, han lægger Jesus i munden.  

Er der nogle bestemte mennesker i hans samtid, som han vil ramme med denne lignelse? Hvem 

kan det være? Svaret er nærliggende. Det må være jøderne. De jøder, som ikke vil tro på, at Jesus er 

Kristus. De forstandige brudejomfruer i lignelsen er da de oprindelige hedninge, det er ikke - jøder-

ne, som er kommet til troen på Jesus som Guds søn. 

Pas på, siger Mattæus til sine egne, omvend jer, ellers vil I blive vraget og kommer ikke med ind 

i Guds Rige.  

 

Lignelsen er anbragt som en tekst her i adventstiden, Det er der god mening i, for advent betyder 

komme, nemlig Jesu komme. Derfor er adventstiden en forberedelsens tid for Jesus ankomst. Så der 

er en god grund til at sige: ”Vær årvågen, våg og bed” 

Endelig må vi ikke se bort fra den mulighed, at lignelsen kan være forvansket undervejs fra Mat-

tæus til os. Originalteksten er gået tabt, den ældste tekst vi har, er en afskrivning – Sandsynligvis en 

afskrivning af en afskrivning. Ved hver afskrivning foregår en oversættende tolkning, for sprogets 

betydning ændrer sig. Derfor genoversætter hver generation biblen udfra de ældste tekster. 

 

De fleste religioner omtaler en dommedag, hvor det enkelte menneskes liv bliver vejet og vurderet. 

Den gode eller overvejende gode kommer ind i Guds Rige, mens den der mest har øvet onde ger-

ninger, kommer i Helvede. Det er det almindelige. 

Men netop denne dom er så menneskelig. Det er menneskets dom over hinanden. Vi måler og 

dømmer hinanden på vore gerninger, og mener, at vi skal have løn som fortjent. Jesu budskab var 

netop et andet. Der var ingen hævn – men tilgivelse. Men tidligt gled de kristne tilbage til den he-
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denske forståelse af dommedag. Først ved Luthers forkyndelse o. 1500 kom evangeliet til sin ret 

igen. Et menneske frelses ikke af gode gerninger, men af tro.  

Det er ikke noget Luther selv fandt på. Han fandt sandheden om kristendommen hos apostlen 

Paulus, som er ældre end nogen af evangelisterne. Paulus breve er de ældste skrifter i det nye testa-

mente. Skrevet mindst 20-30 år før nogle af evangelierne. Kærlighed, næstekærlighed og tilgivelse 

hænger sammen, og det forkynder Jesus også i langt de fleste sammenhænge i evangelierne. 

De evangelietekster vi har i dag på dansk, kan altså indeholde fejl. De er skrevet ind i en bestemt 

tid med bestemte normer. Og med en bestemt hensigt. Der hvor en dårlig oversætter og afskriver, 

har lagt sin egen holdning ind, kan der nemt ske fejl. Derfor har vi lov til at være kritiske overfor 

evangelierne. Men hvad er da sand kristendom? 

Det var det spørgsmål allerede Grundtvig stillede. Hans svar var, at den sande kristendom er ind-

skrevet i vore hjerter. Det blev den, allerede da vi blev skabt, fordi vi er skabt i Guds billede, til at 

ligne Gud. Vi er født med sandheden i vort hjerte. Men den lå skjult for vor bevidsthed. Men vi skal 

lære sandheden at kende gennem livet. Det er et historiens projekt.  

 

Den sande dommer er hjertens renhed. Men verden, den verden vi lever i, forvirrer og omtåger vore 

begreber og vor dømmekraft, mest af alt på grund af vore lidenskaber, vort begær.  

Men gennem tiderne er der fremstået profeter, som har kunnet oplyse og vejlede os om denne 

hjertets visdom. Den største af disse lærere var Jesus. Ham er det, Jesus Kristus, Guds søn, som 

billedligt sidder inderst i vort hjerte. Han er den store mester, som kommer og renser og lutrer vort 

sind, sådan som vi hørte i første læsning og videretolket i Ingemanns dejlige tekst: 

”Den store mester kommer, som smelter sjæl og sind. Han sidder ved hjertegruben, han ser i sjæ-

lene ind. Og har i hjertedybet sit billede klart han set, så glædes den høje mester, så er hans ger-

ning alt sket” 

 

Det er denne forvandling, lutringen, forædlingen, der ikke blot gør os til brudepiger, men til selve 

Jesus ligeværdige brud. 

 

 

 

3. søndag i advent – Ban Herrens vej - Lukas 1,67-80 

 
Johannes´ far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede: 

»Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens 

horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters 

mund: at frelse os fra vore fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vore 

fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vor fader Abraham: 

At fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for 

hans åsyn alle vore dage. 

Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og 

lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjer-

tighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i 

dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej. 
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Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde 

frem for Israel 

 

Amen 

 

 

Denne lovprisning udtales af Johannes Døberens far, Zakarias, den dag da Johannes bliver født. 

Zakarias havde tidligere fået en åbenbaring, hvor en engel havde meddelt ham, at han og hans hu-

stru skulle få en søn, som ville blive en stor profet. 

Men Zakarias havde tvivlet på englens ord, da han og hustruen var godt op i årene. Englen havde 

da bebudet Zakarias, at han skulle blive stum indtil drengen blev født. Den dag Johannes blev født 

fik Zakarias ordet tilbage, og da brød han ud jubel og den lovprisning, der udgør dagens evangeli-

um.        

I henrykkelse over sønnens fødsel ophøjer Zakarias Esajas gamle spådom, der lød: ”Ban Herrens 

vej i ørknen, jævn en vej for vor Gud i det øde land”.  

 Hermed fik Esajas gamle profetord ny og aktuel betydning. 

 

Forjættelsen er dog i virkeligheden meget ældre end Esajas. Den blev først givet til stamfaderen 

Abraham, og siden til mange andre i Israels historie. 

Overordnet set, kan ordene: ”Ban Herrens vej” gælde som en overskrift for hele Israels historie. 

Netop det kald, der i Israels forståelse kvalificerer dem som Guds folk. Forjættelsen til Abraham 

indeholdt også ordene: ”I dig skal alle jordens folk velsignes”. 

 Det mest fantastiske er, at det er det, der ret faktisk er sket – eller er ved at ske. Antallet er kristne 

vokser stadig. 

 Gentagne gange i Israels historie modtager udvalgte personer forjættelsen, med forskellig ordlyd. 

Igen og igen bliver der banet et nyt stykke vej for jøderne. En vej som med stigende tydelighed pe-

ger frem mod Kristus. Der er der tale om en lang række af fortællinger, som føjer sig sammen til en 

lang kæde af lysfortællinger, der samlet kommer til at udgøre en ganske utrolig og fremadskridende 

historiefortælling. Den røde tråd i biblens lange fortælling. Vi kan bruge Paulus´ ord til korinterne 

som en fællesnævner for denne lange, banede vej: ”Af mørke skal lys skinne frem”. Det er nemlig 

en oplysningens vej. 

 

Det er rigtigt. I følge bibelhistorien havner jøderne flere gange i mørket, hvor de er truet af udslet-

telse, men hver gang bryder der en ny frelservej uf ad mørket og frem i dagen. Et af de mest sigende 

billeder i det gamle testamente. Er jødernes befrielse fra Ægyptens trældom og mørke. 

 Gud sender Moses – Herrens tjener – som den frelsende redningsmand, der skal tage kampen op 

mod datidens mægtigste mand kong Farao. Først lader Gud de 10 plager komme over Ægypten for 

at blødgøre kong faraos hårde sind, så han vil lade jøderne rejse. Det lykkes endelig til sidst, efter 

død og mørke har ramt hvert hus i Ægypten fra den fattigste hytte til Kong Faraos palads. Rejs, ud-

bryder kong Farao forfærdet, I ødelægger mit land og folk. 

Og da er det vi ser billedet af det jødiske folk med Moses vandre syngende ud fra Ægyptens mør-

ke, ud i den nye dag, hvor fuglene synger. Gud går foran som en lysende ildsøjle og baner den nye 

frelservej. Ildsøjlen er symbolet på den brændende tro, som viser vej i natten.  

 Nu når folket frem til Det Røde Hav. I mellemtiden får Farao sundet sig så meget, at han fortry-

der, at have jødernes rejse. Derfor sætter han efter jøderne med hele sin krigsmagt og jøderne for-

færdes, da de bliver klar over faren. Men Moses rækker sin stav ud over havet, der deler sig, så jø-

derne kan vandre tørskoet over. Den ægyptiske krigsmagt følger efter, men da den sidste jøde er 
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kommet over på den anden bred, vender vandet tilbage, og hele Faraos hær drukner i de grådige 

vandmasser. 

Her ser vi et billede på, hvordan lyset bryder frem gennem mørket og baner en vej – en frelservej 

for det jødiske folk. Denne Lysvej benævnes som rejsen mod det forjættede land. 

 

Et andet fremragende lysbillede bryder frem i fortællingen om Gideon.  

Jøderne har nu været bosat i nogen tid i kanaanæernes gamle land. Det land, som Gud i sin tid 

havde ført Abraham til. Jøderne blev voldsomt trængt af ørkenfolket midjanitterne, der hærgende 

trængte ind i deres land og brændte gårde og marker af. Midt i den største nød får bondesønnen Gi-

deon sin kaldelse. Bedst som han går og tærsker sit korn, ser han et lys, og inde fra lyset taler eng-

len og kalder Gideon at stille sig i spidsen for jøderne. ”Stærke kriger, siger englen, du skal frelse 

dit folk.  

Og det gør Gideon på mirakuløs vis.  

 

Med jævne mellemrum bryder der nye lysfortællinger frem i bibelhistorien. Det første, stærkere lys, 

der kastes frem mod Kristus er forjættelsen til kong David. Gud lover David, at han vil sikre Davids 

hus i al fremtid, og at der fra hans slægt vil fremstå en Messias – dvs. en Guds salvet – der skal re-

gere Israel på Guds vegne med klogskab og retfærd. 

Profeten Esajas er endnu et poetisk, smukt billede på lyset, der endnu en gang bryder frem i spå-

dommene om Messias komme. Der vil blive banet en vej i ørknen, siger Esajas, for fredsfyrsten, 

den underfulde rådgiver. 

 

Og nu i dag kommer bebudelsen og lyset til Zakarias mod lysordene, at hans søn skal følge op på 

profeterne, og at det er hans søn – Johannes - der skal bane det sidste stykke vej for Kristus. 

Vejen, der igen og igen banes i det gamle testamente er i virkeligheden en lang opstigning til Kri-

stus. En tronbestigelse for himmelkongen. 

 Sandt er det. At hver ny åbenbaring bryder ud af mørket. Zakarias´ mørke var hans stumhed. Så-

dan sker det stadig. Selv det sorteste vintermørke må vige fra sommerens midnatssol. Al løgn må 

vige for sandheden. Al ondskab for kærligheden. Det er Guds åndelig lov, som troen bekræfter.  

 

Navnet Israel betyder, den, der kæmper med Gud. For det er i nærkampen med Gud, at lyset bryder 

frem og den nye vej åbnes. Et særdeles sigende billede på denne kamp er patriarkens og stamfade-

ren Jakobs lange nattekamp med Gud ved Jabokfloden. Jakob er på vej hjem for at overtage arven 

fra Abraham og Isak, men får at vide, at hans hævngerrige bror, Esau, der på vej mod ham, med 400 

bevæbnede krigere.  

Ved floden Jabbok møder Jakob sin skæbne. En dæmon overfalder Jakob om natten. Dæmonen 

vil åbenbart spærre hans vej mod hjemmet. - dæmonen kan ses som Jakobs truende angst for brode-

ren, som vil dræbe ham. Jakob kæmper med dæmonen.  

 Henimod morgen siger Jakobs modstander. ”Slip mig”, men nu ved Jakob, at det er Gud han 

kæmper med, og udbryder: ”Jeg slipper dig ikke før du velsigner mig”. Og der velsignede Gud Ja-

kob, alt imens solen bryder frem over Penuelklippen. Og Gud sagde til Jakob: ”Dit navn skal heref-

ter være Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker og sejret”. 

Jakob med tilnavnet Israel er ligesom Abraham, en person som jøderne den dag i dag identificerer 

sig med. 

 

Den jødiske vej mod Kristus er en kamp i et mørke, som er ved at kvæle dem. De kæmper for en 

nådig Gud. Gang på gang ser vi Israel klamre sig til Gud, når de føler, at han straffer dem. Og hver 

gang bryder lyset frem i en ny vision, der baner en ny vej fremad. Det er en vidunderlig historie. 
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Den jødiske erfaring er en af de allervæsentligste religiøse erfaringer. Den der klamrer sig til Gud i 

sin kamp mod mørkets magt, vil blive oplyst, og føle kærlighedens varmende stråler, der vil tø det 

frosne sind op. 

 I det dybeste mørke – ja selv i dødens nat – møder vi Gud, der fører den, der klamrer sig til ham, 

ud i den nye lysende dag. Det er vejen mod det forjættede land. Oplysningens vej.  

Det lys, som oplyser vejen, der banes for Kristus og til Kristus, er Guds skaberlys. Det er Guds 

skaberord, det samme som han i tidernes morgen skabte verden med.  

 Og det er det lys, som gennembryder og flænger mørket i vort sind. Således lader Gud lyset skin-

ne i vort hjerte til oplysning og til kundskab om Guds herlighed, om vejen til Guds Rige. 

 Det er kærlighedens lys, der varmer menneskehjertet og det er det lys, der får ødemarken til at 

blomstre som en rosengård. 

 

Menneskets rejse – menneskets vej – begynder i bibelhistorien med Abraham kaldelse, som også 

Zakarias fremhæver i sin hyldest. Abraham er ikke blot jødernes stamfader. Han er også kristen-

dommens og muslimernes åndelige stamfar. Abrahamhistorien er en helt enestående fortælling i 

hele den religiøse verdenslitteratur. ”Abraham bryd op og gå til det land jeg vil vise dig, og der vil 

jeg velsigne dig, du skal blive til et stort folk og dig skal alle folkeslag velsignes”. 

 Men er Abraham den religiøse fader, som tog det første opstigningstrin på rejsen mod Messias? 

Ja i bibelhistorien, men der findes religiøse fortællinger, som er ældre end biblen, og som de bi-

belske fortællinger er vokset ud ad. 

 Således i det gamle Ægypten og det gamle Mesopotamien. Såmænd også i det gamle Kina og 

Indien. Ældgamle gudefortællinger, som også gradvist er brudt frem som lysfortællinger. De er 

brudt frem i undren over det umådelige og ufattelige i tilværelsen.  

Når stjernerne lyste udefra det fjerne rum. Når solen brød frem af mørket og skabte dagen, når 

voldsomme naturkræfter rystede jorden. 

 

Alle folkeslag har drømt om et Paradis. Og der findes mange poetiske og smukke religiøse fortæl-

linger hos andre folkeslag – ikke mindst hos inderne – i hinduismen. 

Men biblens frelservej – opstigningen fra Adam og Eva til Kristus – er dog uden sidestykke i 

verdenslitteraturen. Stopper vejen med Jesus Kristus? 

Bestemt ikke. Men Jesus udgør brænd - og omdrejningspunktet for menneskehedens lange rejse 

mod Guds Rige. Det sted på rejsen, hvor Guds lyst strålede klarest, ser vi i billedet af Betlehems-

stjernen. 

 Kristusordets kraft og kosmiske lys er af en sådan karat, at det stadig er i gang med at gennemly-

se mennesket fuldstændigt. Så længe mennesker stadig går i sort, er det ikke fuldt oplyst. 

 

Vejen stråler videre ud fra Kristus mod det kosmiske Gudsrige. Også siden Kristus har vi oplevet 

mange fremragende mennesker, som atter og atter har forkyndt ordet med stigende intensitet og 

skabt lysfortællinger, der viser mod Gud. 

Tre stærke lys på den vej er kommet igennem folk, som Augustin, Luther og Grundtvig. 

 

Men vi kunne også nævne Hilde fra Bingen, Den hellige Birgitte fra Sverige og moder Theressia i 

Indien. 

Rækken er lang, og der vil utvivlsomt følge flere, der bevidner, at lyset er stærkere end mørket. 

Kærligheden stærkere end døden. 
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 Juleaften ∙ Lukas 2,1-14 

 

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele 

verden. 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 vår der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da 

stod Herrens 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 lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til 

mennesker med Guds velbehag!«  

 

 

Er der nogen tid på året, som danskerne holder særlig meget af, så er det julen, og er der nogen af-

ten som danskerne sær særlig frem til, så er det juleaften. Sådan var det også før kristendommen 

kom til Danmark.  

Den gang hed julen, solhvervsfesten, hvor man blotede til de gamle nordiske guder. Til Thor og 

Odin, til Frej og Freja. Og så holdt man store gilder og hyggede sig med hinanden. I mange dage. 

Der var nærvær, og man glædede sig over at feste med hinanden. Dengang som nu. 

Julen og den hedenske solhvervsfest har flere ting til fælles. De falder på den mørkeste tid på 

året, hvor vi længes efter, at lyset skal vende påny. Men netop den tid er god til hygge. Man kryber 

sammen, man har brug for hinanden. Det skyldes en naturlig, medfødt næstekærlighed. Det, at vi 

har det bedst, når vi er sammen med dem, vi holder af. Mennesket ønsker dybest set at leve i fred og 

fordragelighed med hinanden, komme hinanden nær, være noget for hinanden. Det bare ikke altid 

lige nemt. Vi tænker og føler forskelligt. Der er så meget, man kan blive uenige om.  

Netop trangen til nærvær kan nemt medfører ufred. Vi har forskellige forventninger til hinanden, 

går fejl af hinanden, kommer til at såre hinanden. Og så er spillet kørende. For det er så svært at se 

sine egne fejl og begrænsninger. Alligevel er menneskene skabt til at leve i fællesskab med hinan-

den, men der er meget, vi skal lære om hinanden, og allermest om os selv, før det rigtig lykkes.  

 

Det onde udspringer af, at det gode vi helst vil, går i stykker for os, og så såres sindet og bliver ag-

gressivt.  

Men det er værd at slå fast, at det gode kom først. Godt og ondt er to sider af samme sag, der er en 

hårfin grænse mellem. Den afviste elsker kan få mord i øjnene. Godheden kan ikke leve af ondska-

ben, men ondskaben kan leve af godheden.  
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Barnet må lære, hvordan det skal opføre sig, for at få gode venner. Og med nutidens ønskebørn 

følger ikke sjældent en usund forgudelse af barnet, som gør det sværere for barnet at blive et socialt 

væsen. Det er en livslang læring, som kun de færreste voksne når at blive udlært i. 

Kristendommens lære og etik er væsentligt mere udviklet end hedenskabens, til at lære os at leve 

sammen. Og i mine øjne også bedre end nogen anden religions. Man kan sige, at den kristne etik er 

et udslag af nedfældet erfaring igennem mange slægtled. En erfaring som Jesus fra Nazareth satte 

ord på tydeligere end andre. 

 

De gamle asadyrkeres solhvervsfest, var rettet mod at få solen til at vende og atter stige højere på 

himlen. De vidste ikke, at årstiderne er styret af solens og jordens indbyrdes stillinger. At årstiderne 

er udslag af fysiske love. De troede, at det var guderne, der skulle formildes, så de kunne lade solen 

stige igen. Derfor festede de, for at påvirke guderne. For at vende solen, for at vende lyset.  

Solhvervsfesten skulle således ikke blot skabe et tæt nærvær menneskerne imellem, men så san-

delig også med guderne. Deri ligner den gamle solhvervsfest og den kristne jul også hinanden. I 

julen holder Jesus fødselsdag, og han er centrum for samværet. 

 

Normalt er det fødselsdagsbarnet, som skal have gaver, men i den kristne jul, er det fødselaren, som 

giver gaverne. Først og fremmest lyset. Med Jesus kom et lys, som oplyser. Ikke blot verden om os, 

men først og fremmest også vort sind. Jesus var selv lyset og glæden. Jesu fødsel er det lys, som 

mørket ikke kan få bugt med. Det lys er den kærlighed, som det onde ikke kan få bugt med. For 

kærligheden er den stærkeste magt. Den er stærk som skaberordet selv. Kærligheden er i skaberor-

det. Kærligheden er den evige skabelse, som udgår fra Gud.  

Og dette Guds skaberord, blev kød og tog bolig blandt hos, som den store poetiske Johannes tekst 

til 1. juledag fortæller, men det kan I høre om i morgen.   

 

Ja, skaberordet blev nærværende som aldrig før, da Jesus blev født. Da Gud lod sig føde som men-

neske.  Og det skal jeg love for, at der var brug for i norden i vikingetiden. Hvorfor? Fordi, dengang 

gjaldt blodhævnen, eller gengældelsesretten. Øje for øje og tand for tand. Opfattelsen var, at når 

man skulle genopbygge sit selvværd, når andre havde trådt på en, skulle man vise, at man ikke var 

nogen kryster, men kunne slå igen. Det var næveretten, og den forledes mennesker så pokkers nemt 

til at genopfriske, når ordene slipper op. 

Bliver jeg forulempet på den ene eller anden måde, skal jeg gøre gengæld for at genoprette min 

selvagtelse. Gerne lidt hårdere end jeg selv fik. Så kan de lære det! Sådan slår man sig fast i de an-

dres bevidsthed. Sådan slår tyrannen sig fast. Det er magtens sprog. Og det skaber ufred. På Island 

var man ved at udrydde hinanden. Blodrusen kunne ikke stoppes, før kristendommen slog ordentlig 

rod. 

 

Jesu lærer os, at det er større at kunne tilgive. ”Slår nogen dig på din ene kind, da vend den anden 

til”.  

du skal ikke blot tilgive den, der har gjort dig uret, du skal også kunne elske skadevolderen. Det var 

den skelsættende lære, som ikke blot Jesus formulerede, men også selv levede efter. Han endte med 



13 

 

at blive slået ihjel. Han gik hele linen ud og ofrede sig for sin sag. I kærlighed til os, gav han os sig 

selv, for at lære os, hvordan vi skal leve sammen. Det er julegaven, som han giver os hvert år.  

I den gave ligger den visdom, at dit selvværd vokser, når du giver til andre. Fordi du forædles og 

får overskud til andre. Den identitet er sand og stærk. Tyrannens er falsk og bryder sammen, før 

eller senere.  

 

Jesus lov har vi stadig svært ved at overholde, men vort hjerte ved, at den er sand, og er den eneste 

måde, hvorpå freden vil indfinde sig. Det i sig selv er et stort menneskeligt og kulturelt fremskridt. 

Andre vismænd har sagt noget lignende, især i østen. Men ingen har sagt det så tydeligt og så kom-

promisløst som Jesus. ”Hvis du tænker ondt om en anden, så gå hen og forson dig med vedkom-

mende, før du gør noget andet”. 

 

Det var skaberordet – kærlighedsordet – der blev født julenat. Det blev født i kød og blod, som Je-

sus Kristus. Et godt budskab især til de undertrykte og de magtesløse. Og det er det, den dag i dag. I 

disse år kristnes flere kinesere, end der kan leveres bibler til, skønt trykkemaskinen i Kina leverer 3 

millioner hvert år. Det er især i de fattige provinser. Hvorfor? Fordi kristendommen giver det af-

mægtige og undertrykte menneske sin værdighed tilbage. 

 

Jesu fødsel passer til vintersolhverv, til den mørkeste tid på året, hvor lyset vender. Men ingen ved 

hvilken årstid Jesus blev født på, end ikke om det var år nul, eller nogle år før eller senere. Det vig-

tigste er, at Kærlighedsordet blev kød iblandt os – blev menneske – kom til jorden. For kom, det 

gjorde han, det ved enhver, som gennem troen har indset, at Jesu lov er det mål, vi skal arbejde hen 

mod. Om vi da vil fred i verden. Og det er ikke de andre, der skal begynde. Det er dig selv.  

 

Jesus er et historisk menneske, der blev født på et bestemt sted, til en bestemt tid, som Lukas med 

sin historiske sans fortæller os. Men Lukas formår samtidig rent poetisk, at tegne et eviggyldigt 

billede af hyrderne på marken, som er de første, der modtager Guds lys, som englen bringer til jor-

den. Budskaber er så stærkt, at nogle af hyrderne dåner og rækker armene beskyttende op. Men 

snart efter vandrer de ind i Betlehem og finder barnet i krybben. 

Billedet er eviggyldigt, fordi krybben, er et billede på vort hjerte. Dit og mit. Således er juleevan-

geliet både en historisk beretning og samtidig en hændelse, som finder sted hvert år. Juleevangeliet 

er et billede på, at Jesus – kærlighedsordet – fødes i vort hjerte. Og dette lys fødes hver gang, vi 

mærker glæden og kærligheden opstå i vort indre. Den godhed, den kristusgave, der fornyr vort liv, 

så vi får overskud til at give hinanden gaver af hjertet.  

Det er en flot tekst, Lukas leverer til os juleaften. En af de smukkeste og mest poetisk sande, der 

nogen sinde er sagt og skrevet.  

Den er næsten kun overgået af teksten til første juledag, men som sagt, det kan I høre om i mor-

gen.  

Glædelig jul.       
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1. juledag - Johannes 1,1-14 

 

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. 

Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers 

lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans 

navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle 

komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, 

som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet 

til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men 

alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er 

ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og Ordet blev kød og tog bolig 

iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af 

nåde og sandhed.  

 

 

Evangelier til i dag, 1. juledag, er indledningen til Johannesevangeliet, også kaldet Johannesprolo-

gen. Det er en flot tekst. En poetisk perle, et mesterværk af digterisk geni og indsigt. Den rummer 

en masse billeder.  

Mens evangeliet til juleaften fortæller om den mest centrale begivenhed i kristendommens histo-

rie, Jesu fødsel, da Gud blev menneske og tog bolig i en fattig tømmerfamilies nyfødte barn, så sæt-

ter evangelisten Johannes Jesu fødsel ind i en storslået universel sammenhæng, som indbefatter en 

skabelsesberetning. Skaberordet til alle tider, er det centrale. Fra Guds kraftfulde, almægtige skabe-

rord – ”Bliv lys” - udfolder hele universet sig i al sin storhed, sandhed og skønhed. 

Og mens de gamle troede, at skabelsen udfoldelse kun tog 6 dage, så ved vi i dag, takket være na-

turvidenskaben, at universet stadig udfolder sig og har gjort det lige siden begyndelsen, da lyset 

blev født ud af ordet. 

 

Nye arter af liv opstår, nye sole fødes, og nye indsigter og forståelser i denne gigantiske universelle 

verden oplyser daglig vort sind. I sandhed, det er stort, ufatteligt stor. Og storheden ligger ikke 

mindst i, at trods stærke kikkerter og andet videnskabeligt måleværktøj, så er den himmelske ska-

ber, Gud Herren, til stadighed indhyllet i universets gådefulde og ufattelige, majestætiske storhed, i 

evighedens uendelighed.  

En gådefuldhed, som kun troen kan forholde sig til og trænge ind i. Ved videnskabens grænse, på 

kanten af universet, Stiger troens åndskraft højere op og videre ud med ørnens stærke vinger. 

 

Det er den samme gådefulde Gud, der kommer til orde i menneskesønnen – i Jesus Kristus. Gud er 

ikke kun den fjerne, urørlige og ophøjede og gådefulde skaber, der står udenfor sit skaberværk, så-

dan som især muslimer tror, han er samtidig det mest nærværende i ethvert menneske. Det viste 

han, da han tog bolig i blandt os i kød og blod, i guddomsmanden Jesus Kristus. 

Uden Gud intet liv – intet univers. Gud er både udenfor og i sit skaberværk, overalt og i alt, er 

han til stede. På en gang fjern og dog så nær. Alt er besjælet af Guds ånd. Det er Guds ånd, der hol-

der universet sammen til en organisk helhed, til et legeme, hvor alt dybest set er forbundet. 
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Da kristendommen udbredte sig til den græske sprogverden, lånte den grækernes naturfaglige, ver-

densbillede, hvor Gud sættes på sin himmelske trone øverst oppe over alle himle i al sin almagt, 

mens mennesket lever langt nedenunder, nede på den syndige og kun lidet fuldkomne jord. Gud 

havde sin plads, mennesket havde sin, og Helvede sin i underverdenen under jorden. En fasttømret 

konstruktion, som den katolske kirke erklærede for eviggyldig. 

Det moderne naturvidenskabelige univers, som kom til syne efter Albert Einsteins og Niels Bohrs 

epokegørende indsigter i og opdagelser i begyndelsen af 1900-tallet, tegner et langt større, smukke-

re og mere nuanceret Univers, som kun har gjort billede af den Guddommelige skaber endnu mere 

ophøjet.  

 

Men sådan er der ikke mange, der ser kristendommens verdensbillede i dag. Og det er nutidens alt-

overvejende problem. Universet er Guds synlige krop og universet liv er Guds ånd, og er så dybt, 

underfuldt og gådefuldt, at vi ikke kan rumme det i vor tanke. Selvom dette underfulde og gådeful-

de liv blev kød og tog bolig i os med Jesu fødsel. 

Mange menneskene lever i dag stadig i det gamle middelalderlige og forældede verdensbillede, 

både i deres sprog og i deres – undskyld mig - firkantende opfattelse af kristendommen.  

Derfor får mange i dag problemer med deres eget billede af Gud, der som en gammel mand med 

hvidt skæg sidder oppe et sted i himlen og overvåger os, og dømmer os i al vor gøren og laden.  

 Det er denne forstenede og konservative opfattelse af kristendommen, der udtrykker, at naturvi-

denskab og kristendom er modsatrettede, De kan ikke begge være sande. Det moderne verdensbil-

lede ikke har en plads til Gud, siger man. Intet kan være mere forkert. 

Det er trist, for det er denne forstenede udgave af kristendommen, der fastholder den i en form, 

som står i vejen for den fornyelse, som vi savner, og som vil kunne gøre os usigelig megen gavn 

som åndelig igangsætter.  

 

Kristendommens fastlåshed i folks bevidsthed forhindrer den åndelige opvågning verden har så me-

get brug for i dag. Den forhindrer et religiøst spring fremad på vor rejse mod ”det forjættede land”. 

Et spring, som vil trænge ind i alle kroge af vort livs udfoldelse og gøre alting nyt. En ny kristen 

religiøs vækkelse – intet mindre. Og det må komme, men skal altså først overvinde så meget mod-

stand. Det vil blive en ny vin på nye sække. 

Måske vil det nye billede af kristendommen, blive så omfattende, at det kan optage de øvrige 

verdensreligioner i sig? Det tror jeg vil blive fremtiden. Og denne nydannelse vil have store mulig-

heder – for den vil kunne præge verdenssamfundets politik og magtstrukturer og hele kulturelle 

udvikling. 

Ønsketænkning? Ja, men ikke umulig. 

 

Vækkelse kunne tage udgangspunkt i Johannes prolog i dagens evangelium. Om ordet der blev kød 

og blod og tog bolig blandt os. Alt, som et led i Guds store skaberplan. Men hvad er det for hændel-

se? 

Det er den vågnende bevidsthed om, at Gud ikke kun lever i Jesus med også i dig og mig og alle 

mennesker. Også i alle dem, som endnu ikke ved det, fordi deres ånd er sovende. Ligesom de 5 bru-
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depiger, der skulle lyse for brudgommen, når han kom for at holde bryllupsfest med os. Det er også 

pinsens budskab:  

Vi er Guds bolig, hans tempel af muld. Som Gud kommer til syne i universets storhed, kommer 

han også til syne i vor ånd. Som åndens tronbestigelse i templet af muld. 

 

Jesu var den første, der vidste og viste, at Gud var alt i ham, at alt hvad han gjorde, var udslag af 

Guds ånd. Ved pinsedagen i Jerusalem, blev apostlene klar over, at også de var en bolig for Gud, og 

at Gud lever i enhver af os. Hvad enten vi tror det eller ej.  

 

Men som Universets gådefuldhed gør vores billede af Gud uskarpt, er også Guds ånd i os omhyldet 

af uklarhed, af uafklarethed, af manglende oplysning. Det er forskellen på os og Jesus. Han blev 

fuldt gennemlyst. På forklarelsens bjerg blev han helt afklaret i samtalen med Moses og Elias lige 

for øjnene af Simon Peter og Johannes. Og siden fór han til Himmels, lutret af sin lidelse.  

 

Det ord, der blev til kød og tog bolig i blandt os. Det er det lys, skaberlyset, som mørket, som det 

onde, aldrig kan få bugt med. Det lys er sandheden og kærligheden, som er Gud, og som oplyste 

verden, da Jesus blev født, og det er det lys Jesus virke spredte, som oplyste apostlene på pinseda-

gen, som oplyser enhver af os efterhånden, og som oplyser hele Guds skaberværk om end langsomt, 

så dog sikkert.  

 

Det lys er som godheden og kærligheden det sande lys, som er ved at komme til verden, og som det 

onde, som mørket ikke kan få bugt med. Tværtimod vil den lidelse og smerte, som mørket og det 

onde forvolder blot lutre og forædle lyset i mennesket. Så en dag vil vi alle – hele menneskeheden – 

kunne opleve at blive forenede af Guds skaberånd – klart oplyste, og da vil også det fysiske univers 

mange gåde være soleklart for os. Da er Guds Rige kommet til jorden – fuldt og helt – og vi kan 

holde bryllupsfest i Guds universelle verdensbolig. 

 

 

 

Hellig trekonger ∙ apostlen Johannes i sit første brev 2,7-11: 
 

Mine kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammelt, som I har haft fra begyndel-

sen; dette gamle bud er ordet, som I har hørt. Og dog er det et nyt bud, jeg skriver til jer, det som er 

sandt i ham og i jer: mørket viger, og det sande lys skinner allerede. Den, der siger, at han er i ly-

set, men hader sin broder, er stadig i mørket. Den, der elsker sin broder, bliver i lyset, og i ham er 

der intet, som bringer til fald. Men den, der hader sin broder, er i mørket og vandrer i mørket, og 

han ved ikke, hvor han går, fordi mørket har blindet hans 

øjne.  

 

Jobs bog, som vi hørte et udsnit af i første læsning, er en selvstændig og dybsindig fortælling i det 

gamle testamente. Job er rig, retsindig, retskaffen og en gudfrygtig mand, som holder sig fra det 

som er ondt. 
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En dag får Gud besøg af gudsønnerne. Gudesønnerne? Hvem er de? I Biblen hører vi kun om 

dem i Jobs bog. En af gudesønnerne er Satan. Det kan undre, at Satan her gøres til en søn af Gud. 

Gud og gudesønnerne ligner en gudekreds fra en ældre frugtbarhedsreligioner som f.eks. den gamle 

ægyptiske eller kanaanæiske. Jødedommen udskilte sig fra den kanaanæiske frugtbarhedsreligion da 

troen på en almægtig Gud brød igennem. Jobfortællingen må have rødder tilbage til den kanaanæi-

ske religion. 

Og i ældre religioner findes ofte én i gudefamilien, som er mørk, utilregnelig og indimellem ond 

og denne gud er ildeset og frygtet af de øvrige guder. 

 

”Hvad kommer du her for”, spøger Gud. Satan fortæller, at han har vandret overalt blandt menne-

skene. ”Så du Job, han er retsindig og gudfrygtig”, spørg Gud. ”Ja”, siger Satan, ”men du har jo 

også velsignet ham med alt. Men hvis det vil gå ham ilde, skal du se, at han vil forbande dig”. Det 

var Gud ikke sikker på. Så han gav Satan magten over alt, hvad job ejede, blot måtte han ikke røre 

Job selv. 

Stakkels Job. Nu blev han, der altid havde været velsignet, ramt af ulykker. Al hans rigdom 

brændte og hans børn omkom på tragisk vis. Job blev ulykkelig. Alligevel sagde han: 

 

”Nøgen kom jeg ud af moders liv, nøgen vender jeg tilbage! Herren gav, Herren tog, Herrens navn 

være nådigt”. Og Job var stadig tro og retskaffen. 

 

”Se, sagde Gud til Satan, se Jobs retfærd og gudsfrygt.” ”Ja”, sagde Satan; ”men hvis Job selv 

bliver ramt af sygdom, vil han forbande dig.”  

 

Så gav Gud Job i Satans hænder. ”Kun må du ikke tage hans liv”. 

 

Nu kom Job til at lide endnu mere. Alt havde han mistet, og selv sad nu han syg af ondartede bylder 

over hele kroppen. Hans kone sagde: ”Holder du stadig fast i din retsindighed? Forband Gud og 

dø”. Men Job svarede: ”Tager vi mod det gode fra Gud, må vi også tage det onde”. 

 

Nu får Job besøg af hans venner. De ynkes, mens Job klager og forbander den dag, han blev født: 

”Hvorfor døde jeg ikke ved fødslen?”. Men han forbandede ikke Gud. I stedet klagede han sin nød 

til Gud og bad om hjælp. Men han blev ikke hørt. Da han vidste, at han ikke havde forbrudt sig, gik 

han i rette med Gud.  

Vennerne prøver at overbevise ham, at han, måske uden at vide det, må have forbrudt sig mod 

Gud og angre. De prøvede på at overbevise han om, at det var Gud, der straffede ham. Men Job 

afviste. 

Til sidst, da Job har råbt al sin sorg og smerte ud mod Gud og anklaget Gud, taler Gud til Job. 

Guds åbenbaring bliver en voldsom oplevelse for Job. ”Hvorfor taler du om noget, du ikke har for-

stand på. Har du måske tilværelsen?”, tordner Gud. 

Da Job ser Guds uendelige storhed angrer han højlydt sine bebrejdelser. ”Jeg viste ikke hvad jeg 

talte om”, sagde Job. ”Jeg kendte ikke din storhed, men nu har jeg set den”. Da giver Gud ham alt 

tilbage og mere til. 

Undervejs i fortællingen er det Job spørger, hvor visdommen kommer fra og svarer selv: ”Vis-

dom kan ikke købes for guld”. Og vi kan tilføje, den findes heller ikke i selv den bedste skole. Job 

har ret. Mennesket kan ikke selv nå visdommen. For den findes kun hos Gud i hans gigantiske ska-

berværk. Ligesom ordet, livet og lyset kun findes hos Gud.  

Og Jobs dyrebare erfaring bliver: ”At frygte Herren, det er visdom, at holde sig fra det onde er 

indsigt”. 
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Job fik indblik i visdommen, da Gud i sin vælde åbenbarede sig for ham. Og da blev han velsignet 

mere end før. 

 

Hvad ligger der i ordene at frygte Gud? Hvad betyder Gudsfrygt? For nogle generationer siden, var 

det et kendt begreb. Og det viser, at der i mellemtiden er sket en holdningsændring. At være gud-

frygtig er at vise Gud ydmyghed og lydighed i en frygtblandet ærbødighed. 

Just ikke det, der præger det moderne samfund, hvor mennesket sætter mennesket i centrum, og 

derfor ikke gerne bøjer sig for noget, der større end dem selv.  

Men gudsfrygt, er ikke kun en frygt for Guds vældige storhed, frygten for det store ukendte, som 

kan knuse enhver så let som ingenting, fordi vi er så uendelig små i forhold til livets totalitet. Guds-

frygt er også frygt for at miste Gud – miste hans kærlighed og blive ladt ene og ubeskyttet tilbage.  

Gudesønnen Satan er i fortællingen om syndefaldet afbildet som slangen. Slangen frister, sådan 

som Satan også fristede Jesus i ørknen. 

 

Eva og Adams synd er hovmod. De spiser af træet for at blive Gud lig. Gad vist, om der i vore dage 

snart er flere frugter på det træ. Kundskabstræet er Guds alene. At ville være sin egen skaber er 

hovmod. Konsekvensen er, at det onde, som slangen sniger sig virksomt ind i menneskelivet. Men 

dermed kommer også frygten. Frygten for det onde og for døden.  

 

Det var den lektie Gud lærte Job. Sådan blev Job vis. Hvor gudfrygtig han så end var, havde han 

ikke hidtil kendt Guds vælde. Det kom han til. 

 

De vise mænd, de hellige tre konger, som vi mindes i aften, så en ny stjerne stige om. Det blev de-

res ledestjerne, som de fulgte. Sådan en ledestjerne har alle. En ledestjerne, som fører til Jesus. Det 

er en ledestjerne til visdom. Det er Guds ord. Det er troen. 

Men også de tre konger tog fejl af vejen og kom på afveje. De kunne ikke tro andet, end at barnet 

var blevet født på slottet, der hvor verdens rigdom og magt fandtes. De blev ledt vild af deres egen 

sanselige og begærlige tankegang. 

Men de gamle profetier lærte dem, at de skulle til Betlehem. Og da de kom ud fra slottes glimmer 

og slibrighed, kunne de også godt se, at stjernen ville lede dem lidt længere mod syd. Så fandt de 

Betlehem. Der lå barnet i en ydmyg stald. Jesus blev ikke født på det forgyldte slot, men i den fatti-

ge stald. Så kan også fattige mennesker se sig selv i Jesus-barnet. 

Det er jo en utrolig fortælling, at dette fattige barn skulle få så stor en betydning i verdenshistori-

en. Trods folks forfølgelse af kristne, er der intet, der har ændret verdenshistorien så betydende. 

Næstekærlighedsbudet vil altid blive stående som en ledestjerne for menneskeheden. 

 

Apostlen Johannes siger i dagens evangelium: 

 

Mine kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammelt, som I har haft fra begyndel-

sen; dette gamle bud er ordet, som I har hørt. Og dog er det et nyt bud, jeg skriver til jer, det som er 

sandt i ham og i jer: mørket viger, og det sande lys skinner allerede. Den, der siger, at han er i ly-

set, men hader sin broder, er stadig i mørket. Den, der elsker sin broder, bliver i lyset, og i ham er 

der intet, som bringer til fald. Men den, der hader sin broder, er i mørket og vandrer i mørket, og 

han ved ikke, hvor han går, fordi mørket har blindet hans 

øjne.  
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Mørket viger, og det sande lys skinner allerede. Det lys kan ingen slukke. Vi ved det dybt inde i os, 

at det lys sandheden. Det var ved det lys universet blev skabt ved. Det var ved det lys mennesket 

blev skabt. Men selv er vi ikke lyset. At tro det, er netop at spise af Guds træ.  

De tre konger fulgte deres ledestjerne, og så lyset, og blev oplyst, da de ydmygt knælede for bar-

net. De gik hjem som vise mænd i en bue uden om kong Herodes palads. 

 

Men hvem kan fastholde ordet? Hvem kan elske alle andre mennesker? Hvem kan elske sin bøddel? 

Hvem vil gå i forbøn for ondskaben mordere og røvere? 

Kun Jesus kan være i lyset permanent. Ingen andre kan permanent afvise slangen? 

 

I mennesket er en blanding af lys og mørke. Had fører vild. Løgn, pral og selvophøjelse gør det 

også. Men når kærligheden tager over, breder lyset sig i os og fører os på ret vej. 

For at være og blive i lyset, leve i visdommens skær, må man elske livet. Og at elske livet er at 

give sig selv til livet, sådan som Jesus gjorde. 

  

Evangeliet har en fin fortælling om Jesus på forklarelsens bjerg. Jesus gik op på bjerget for at bede. 

Han tog Simon Peter, Jakob og Johannes med sig. På bjerget blev Jesus forvandlet for deres øjne, 

hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide. Og mens Jesus således stod forklaret, fik 

han besøg af Moses og Elias, og de talte sammen. Peter havde aldrig oplevet noget så dejligt. ”Kom 

lad mig bygge en hytte til dig, Moses og Elias”, sagde han, så vi altid kan være sammen her. 

Dette er jo netop forskellen mellem os og Jesus. Jesus er fuldstændig forklaret – fuldstændig gen-

nemlyst af ordet. I ham findes ingen mørke sider eller noget uoplyst.  

 

Men det gør der i os. I mørket lurer Satan. Det er hans bolig. Og mørkets lidenskabelige kræfter 

blinder og blænder os til at handle galt og gøre hinanden og os selv ondt. 

Alligevel har Johannes ret. Det sande lys skinner allerede. Det kom med Jesus, da ordet tog bolig 

blandt os. Det lys, slukkes aldrig. Det er kommet for at blive. Det er stærkere end mørket. Det kræ-

ver ydmyghed og godhed at blive gennemlyst og varmet af det. 

 

Grundtvigs vision om skolen for livet, er en skole som billedligt talt ligger på forklarelsens bjerg. 

Det er skolen, der skal føre til visdom. 

 

 

 

2. Søndag efter Hellige trekonger ∙ Joh 4,5-26 

 

Jesus kom da til en by i Samarie, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn 

Josef. Dér var Jakobskilden. Træt afvandringen satte Jesus sig så ved kilden; det var ved den sjette 

time. 

En samaritansk kvinde kom, for at hente vand. Jesus sagde til hende: ”Giv mig noget at drikke”. 

Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham: 

”Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at; drikke”? - jøder vil nem-

lig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende: ”Hvis du kendte Guds gave og vidste, 

hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have 

givet dig levende vand.” Kvinden sagde til ham: ”Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb; 

hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og 
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selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg?” Jesus svarede hende: ”Enhver, som drikker 

af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i 

'evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt 

liv.” Kvinden 'sagde til ham: ”Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente 

vand.”Han sagde til hende: ”Gå hen og kald på din mand, og kom herud!” Kvinden svarede: ”Jeg 

har ingen mand.”Jesus 'sagde til hende: ”Du har ret, når du siger: Jeg har ingen mand; for du har 

haft fem mænd, og den, du har nu, er ikke din mand; dér sagde du noget sandt.”Kvinden sagde til 

ham: ”Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at 

stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem”. Jesus sagde til hende: ”Tro mig, kvinde, der 

kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede Faderen. I tilbeder 

det, I ikke kender; vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en 

time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne 

tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.” 

Kvinden sagde til ham: ”Jeg ved, at Messias skal komme” - det vil sige Kristus – ”når han kommer, 

vil han fortælle os alt” Jesus sagde til hende: ”Det er mig, den der taler til dig.” 

 

Dagens første læsning er en af de mere centrale tekster i det gamle testamente. Det er indvielsen af 

Salomons berømte og pragtfulde tempel, som Salomon opførte på tempelbjerget i Jerusalem. Byg-

geriet havde varet taget lang tid. Og der var blevet brugt de bedste materialer, de bedste arkitekter 

og håndværkere, som kunne opdrives. Og der blev ikke sparet.  

Man kan spørge, i hvor høj grad var det til Guds gunst, og hvor høj grad var det til hans egen. Sa-

lomons hensigt var at centrere Gudsdyrkelsen i Jerusalem. Det ville rent politisk styrke det sakrale 

kongedømme – dvs. den af Gud - via ypperstepræstens - salvede konge. Det var dette sakrale eller 

hellige kongedømme, der siden hos de store profeter skabte visionen om et Messias-rige.  

Det sted, hvor Salomon byggede sit tempel på Sions bjerg, er i dag et af muslimernes største hel-

ligsteder. Her var, Ifølge muslims tradition, deres profet Muhammed faret til Himmels. Her på Si-

onsbjerget – også kaldet tempelbjerget - rejser sig i dag to gamle, smukke kunstneriske moskeer: 

Omarmoskeen og klippemoskeen. Her er i dag forbudt adgang for jøder. 

 

Jøderne må i dag nøjes med den vestlige del, af den mur, som blev bygget rundt om tempelbjerget. 

Denne mur kaldes grædemuren. Her beder græder jøderne daglig ud af deres dybe længsel efter 

deres gamle helligdom på tempelbjerget. Det jødiske tempel er også deres hjertes helligdom. Men 

skæbnen ville, at det blev ødelagt af fremmede magter hele to gange i deres historie. Salomons tem-

pel blev ødelagt af Babylonierne i 587 f. kr. En simplere model blev genopbygget godt 70 år senere 

og siden udvidet væsentlig af kong Herodes, kort før Jesu fødsel. Det var dette tempel Jesu kendte 

og færdedes i. Men under den jødiske opstand mod romerne blev også det totalt ødelagt. Siden 

erobrede araberne Jerusalem og byggede de to moskeer, som står der i dag. 

 

Allerede Salomons far, den navnkundige kong David ville bygge Gud et hus i Jerusalem, den by 

som David havde erobret og gjort til sin kongeby.  Men David fik den besked, at det ønskede Gud 

ikke. Derimod blev det åbenbaret ham, at Gud ville bygge Davids kongeslægt et hus, som skulle stå 

til evig tid, men at en søn af David siden skulle bygge et tempel, en bolig for Gud. Davids søn, Sa-



21 

 

lomon, mente så det var ham, der skulle bygge Gud et hus på jorden. Men uanset hvor pragtfuldt det 

så end blev, så var det menneskeværk, og det var, som også tiden viste, ligeså skrøbeligt, som men-

nesket selv. Jesus sagde ved en lejlighed, at han kunne bryde det ned på tre dage og bygge det op 

igen. Det handler dagens evangelium om. 

 

Salomons tempel var ligeså skrøbeligt, som den samaritanske kvinde, som mødte Jesus den dag ved 

brønden i Sykar i hjertet af Samarie. 

 

Jøderne så ned på samaritanerne. De var ikke rigtige jøder. Nok delte de jødernes tro, men de ned-

stammede fra indvandrere, der i nogen grad var blevet blandet med jøder og Samarie havde længe 

været en del af det jødiske rige siden Davids tid, måske længere  

  Samaritanerne havde deres egen offerhøje. Sådan en fandtes netop i Sykar ved Jakobskilden. Kil-

den, der var opkaldt efter jødernes stamfader Jakob, som Gud gav navnet Israel. 

 

Kvinden hentede vand midt på dagen. I den sjette time. Andre kvinder hentede vand morgen og 

aften. Men netop fordi hun var den hun var, en letlevende kvinde med flere mænd, blev hun set ned 

på, af de andre kvinder. Derfor hentede hun vand midt på dagen, for ikke at blive konfronteret med 

de andre kvinders nedladende blikke og hånsord. 

 

Den samaritanske kvinde var således den laveste blandt de laveste i jødernes øjne. Netop derfor 

møder hun Jesus ved brønden. 

 

”Giv mig noget at drikke, siger Jesus”. Jamen ved han da ikke, at hun er en samaritan? Men Jesus 

trænger sig blot ydermere på og siger, at hvis hun vidste, hvem han er, ville hun bede ham om det 

levendegørende vand. Kvinden prøver at slippe fra Jesus nærgående spørgsmål med nogle kvikke 

bemærkninger. ”Du har jo ingen spand og brønden er dyb.” Hun taler udenom. Men Jesu fortsætter 

ufortrøden: Den der drikker af mit vand, skal aldrig tørste igen - i modsætning til dem, der drikker 

af brøndens vand. 

Det fanger kvindens opmærksomhed, og hun bliver mere åben. Kan den fremmede frigøre hende, 

så hun ikke behøver at gå ud til brønden hver dag?  Så går Jesus direkte på hende: ”Kald på din 

mand”. Ja, sådan en har hun ikke lige, svarer hun undvigende på det ubehagelige spørgsmål. Men 

Jesus afslører hende, som den hun er, en samaritans skøge, en prostitueret. 

 

Kvinden har, som de fleste andre mennesker, billedligt forstået, bygget en forsvarsmur op om sig, 

for at skjule og beskytte sit egentlige jeg, og sin skam, det hun ikke vil være ved. For at beskytte sin 

selvrespekt. Dette indelukke er nu blevet hendes tempel – hendes hjertes tempel. Men da Jesus sæt-

ter det sande spejl op foran hende krakelerer hendes facade. Jesus nedbryder hendes skrøbelige 

tempel, hendes løgne, bygget af menneskehænder, der ikke forstår bedre. 

Kvinden står nu blotet. Hun har intet mere at tabe. Hun er blevet kendt, som den hun er - men 

uden at hun er blevet hånet. Jesus har ikke, i modsætning til alle andre, talt nedsættende til hende – 

tværtimod. 
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Da forstår hun, at hun står overfor en profet. Men hvordan kan det lade sig gøre her i Sykar, når 

frelsen og Messias skal komme fra Jerusalem. Fra Messias, som vil fortælle os alt? 

 

Da er det, at Jesus siger, det er mig – Messias – og i samme øjeblik bliver Kristus levende i hende, 

til erstatning for hendes nedbrudte tempel. Jesus holder sit indtog i hende. Han opbygger - billedligt 

forstået - et tempel i hende for sin ånd, for Guds ånd. 

 

Efterfølgende fortæller evangelisten Johannes, at hun derefter sætter krukken fra sig og går frimo-

digt og frisat direkte ind i byen og forkynder, at hun har mødt Kristus. Hvad viser det? 

Det viser, at det levende vand, åndens rislende kilde til evigt liv, er begyndt at sprudle i hende. 

Det skete, da hun blev klar over, hvem hun havde foran sig. 

Og så sker der det, at Sykars borgere kommer til troen ved kvindens forkyndelse. Det er et pinse-

under, der sker her - intet mindre. 

 

Det er hverken specielt på Sykars offerhøj eller i templet i Jerusalem, at sandhedens åbenbaring 

kommer fra. Nej, for det er i det menneskehjerte, som har set Kristus. Kendetegnet herpå, er den 

rislende kilde – den boblende glæde ved livet - overskuddet af ånd, der gør, at kvinden nu selv går 

ind til dem der hidtil har moppet hende og forkynder troen for dem. 

 

”Som tørstige hjort monne skrige, alt efter det rindende væld, så monne og efter dig hige, o Herre 

min tørstige sjæl – thi du er den levende kilde og drikke så gerne jeg ville for aldrig at tørste igen” 

 

skriver Grundtvig i 1811 midt i sin store religiøse sjælekrise, da Gud var blevet borte fra ham. 

Menneskets dybeste længsel, er længslen efter, at åndens kilde, skal springe fra hjertedybet. Det er 

længsel er vi født med, fordi vi er skabt i Guds billede, til at ligne ham. Men kilden aktiveres først, 

når kærligheden møder os. Det gjorde den for kvinden den dag i Sykar. 

 

I dagens anden læsning fra apostlen Johannes første brev, blev det sagt, at når Gud åbenbares, bliver 

vi som ham, og da skal vi se ham, som han er. Enhver, som har det håb til ham, renser sig selv, lige-

som han er ren. 

Kildevældet giver det overskud, der skal til for at kunne vise og give kærlighed til næsten. Sådan 

at næsten igennem os møder Gud. Ligesom den mand, der blev slået ned af røvere på vejen fra Jeri-

ko mod Jerusalem, mødte hjælpen og næstekærligheden hos den barmhjertige samaritan. 

Vi kan møde Gud på forskellig vis og på forskellige steder. Vi kan møde ham i hans skaberværk, 

i den forunderlige natur og i det store univers – og vi kan møde ham i vor næste, som griber efter 

os, når vi falder, uanset hvem vi er, og hvad vi har gjort, og vi kan mærke ham i os selv, når vi ræk-

ker en hjælpende og givende ånd til andre.  

Når vi gør det gode og viser kærlighed er det Gud, som handler i os 

 

 

 

4.søndag efter hellig trekonger ∙ Matt. 14,22-33 
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Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og tage i forvejen over til den anden 

bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på 

bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene dér. Båden var allerede mange stadier 

fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til 

dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: »Det er et 

spøgelse,« og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde: »Vær frimodige, det er mig, 

frygt ikke!« Men Peter sagde til ham: »Herre; er det dig, så befal mig at komme ud til dig på van-

det.< Han sagde: »Kom!« Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så 

den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: »Herre, frels mig! «Straks 

rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: »Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?« Da de kom 

op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: »Sandelig, du 

er Guds søn. 

 

 

Er der nogen af jer, der nogensinde har gået på vandet? Det vil være det samme, som at svæve – at 

være vægtløs. Som dreng kan jeg huske, at min fætter og jeg talte en del om det i en sommerferie. 

Det gjaldt jo blot om at have tro nok. Min fætter boede ved Lillebælt, hvor vi tit badede. Så koncen-

trerede vi os alt hvad vi kunne med lukkede øjne om at tro. Og så gik vi ud på vandet. Nej det lyk-

kedes ikke. Vi blev enige om, at vi ikke var stærke nok i troen. 

Nej, rent fysik kan det ikke lade sig gøre. Vi har tyngdekraften imod os. Derfor er dagens evange-

lium en af de tekster, som kan få folk til at vende sig bort fra kristendommen, fordi den strider mod 

den rationelle fornuft. 

Alligevel kan man tale om, at blive så glad og lykkelig, så man svæver. Og så, ja så kan man gå 

på vandet. Det er et mundheld. Et billede på en sindstilstand – en følelse af lethed. 

 

Hermed er det også sagt, at dagens evangelium, som så mange andre bibeltekster, skal forstås poe-

tisk – altså billedligt. Ligesom den tekst fra salmernes bog, som jeg læse op i anden læsning i dag: 

 

”Frels mig, Gud, for vandet når til halsen, 

Jeg er sunket i bundløs dynd, og kan ikke få fodfæste. 

Jeg er kommet ud på det dybe vand, 

Strømmen skyller sammen over mig. 

 

Ingen kan vel være i tvivl om, at det er et billede – et billede på afmagt og fortvivlelse. Et billede på 

et menneske, som er kommet ud i store vanskeligheder, måske fordi det er faret grundigt vild i sit 

liv. Måske har mistet sit job og må gå fra sit hus. Måske er det en skilsmisse. Måske et dødsfald. 

 Der kan være så mange muligheder. Kun de færreste af os går helt udenom sådanne hændelser. 

Men det er også i de tilfælde, at vi kan lære os selv at kende, ja mere end der, kan lære vor Gud at 

kende. Og når sorgen og smerten er levet igennem har vi fået en større livsfylde, end vi havde før.  

I virkeligheden kan man ikke lære sig selv at kende uden også at lære Gud at kende. 
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I vort sprog har vi mange mundheld, hvori vandet indgår:  

”Pas på du ikke kommer ud hvor du ikke kan bunde”, siger vi til den overmodige. Og når bølger-

ne slår sammen over hovedet er selvmordstanker lige på trapperne. Man kan drukne i problemer 

eller regninger. 

Sådanne billedtolkninger åbner evangeliet for os. Men der er også en anden betydning af vandet, 

vi skal have med. 

 

Læser man biblen igennem, ser man, at vandet betyder meget. Det symboliserer meget. Lige fra det 

skabende, rislende og sprudlende kildevæld og videre til dåbens renselse og fornyende bad. 

Moses og jøderne går tørskoet gennem Det Røde Hav og bliver frelst, mens kong Farao og hele 

hans krigsmagt drukner, da bølgerne slår sammen om dem.  

Noah blev frels gennem Syndflodens hav, mens alle andre druknede. Og i Skabelsens morgen, 

svævede Guds ånd over vandende. 

Havet kan være billede på en kaotisk magt – en kaosmagt, nogle gange symboliseret ved et 

havuhyre som fx Midgårdsormen i den nordiske mytologi. Eller i Salmernes bog, hvor der står i 

salme 74: 

 

”Gud er min konge fra ældgammel tid, han som gjorde frelsesgerninger på jorden. Du bragte havet 

i oprør i din styrke og knuste Livjatans hoveder”.  

 

Det oprørte hav kan symbolisere menneskets lidenskaber, krig og opstand.  

Båden som disciplene var ombord i kæmpede med bølgerne, og de havde modvind. De havde ik-

ke længere styrk på deres situation. De var i havsnød. 

Men Gud er netop den, der kan beherske det oprørte Hav. Det prises han ofte for i det gamle te-

stamente. Således kan vi læse i salmernes bog salme 89. 

 

”Du hersker over det hovmodige hav, du dæmper dets brusende bølger. Du knuste Rahab, han lå 

dræbt, du splittede dine fjender med din stærke arm”. 

 

Rahab er netop et havuhyre, et kaosvæsen, et væsen som har rødder langt tilbage i ældre mytologi-

er. I skabelsesberetningen overvinder Gud vandene i Verdensdybet med skaberordet: ”Bliv lys” Gud 

skaber en ordnet verden ud af dette kaotiske urhav i Verdensdybet. 

 

Da disciplene er kommet i havsnød, kommer Jesus gående roligt hen over vandet. Som Gud beher-

sker han havet, og netop i den situation viser han sig i sin guddomsvælde. Disciplene genkender 

ham ikke, da han her åbenbarer sig, som den han er. I deres rædsel tror de han er et spøgelse. I ved 

nok, at går man i mørke alene gennem skoven og er bange, tror man, at man ser skygger og skikkel-

ser rundt om. 

Synet er så voldsomt for disciplene, at de skriger af hjertes angst, men straks beroliger Jesus dem 

med sit ord - kærlighedsordet – det ord, der jager angsten bort i sådan en grad, at Peters skræk i et 

nu forvandles til hengivelse og overmod. Han vil ud til sin mester. I troen på Jesus, som han i denne 

stund kender som Gud, forlader han båden, idet han stiger ud over rælingen.  
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Han forlader den tryghed, der er i bådens fællesskab og springer bogstavelig ud i det uvisse i tro-

en på, at livet nok skal bære ham hen til Kristus, til Gud.  

Hjertets længsel i Peter, efter at blive forenet med Gud, vækkes i Peter i det øjeblik han ser Gud i 

Jesus, som den almægtige og kærlige Gud. 

Det går godt indtil han falder tilbage til sig selv og ser, hvad han har vovet sig ud i. Han sanser 

uvejret og bliver atter angst. Han ser sig selv midt i det oprørte hav og synker i sin tvivl: ”Frels 

mig”, råber han i sin afmagt og rækker hænderne op efter hjælp. Og straks er Gud der, og trækker 

ham op og vinden lægger sig, og så er alt roligt i båden. 

Når troen svigter, bliver livet uoverskueligt – meningsløst. Når troen genopstår ses ens livsvej. 

 

Evangeliet i dag viser med al tydelighed menneskets livssituation. Vor usikkerhed, vor sårbarhed, 

vor afmagt og vor troløshed. Det viser, hvor hurtigt vi kan komme i problemer. Hvor hurtigt en si-

tuation kan ændre sig. Og det viser os, at uanset omfanget af vor nød, er hjælpen nærmere end vi 

tror. 

 Nogle gange drages vi, som Peter, ud over rælingen af vort vante liv. Ud af de vante sammen-

hænge, der hvor storm og bølger hersker. Ud på dybet. Ud i vort eget menneskedyb. Ud for at af-

prøve vore muligheder. Bort fra det sikrer. 

Hvad er det der drager os? Ja hvad drog Peter? Det var synet af Gud, det var den guddommelige 

oplevelse, den der aktiverer længslen efter Gudshaven, efter at blive forenet med Gud, efter at blive 

guddommeliggjort. 

 

Det er dette uforløste i menneskedybet, som vågner i mødet med det guddommelige i tilværelsen, 

Denne Guds kalden i os. Det også er denne længsel, denne opvågning, der fik Eva og Adam til at 

spise af kundskabstræet. Problemet er blot, at vi ikke kan overskue konsekvenserne, ikke ved hvad 

det er for en verden, vi i vort udslag af overmod, får åbnet op for. 

Men Gud ved det og står parat til at frelse os, når vi erkender afmagten og rækker hænderne op 

ham. 

 

Det er menneskets vej. Allerede profeten Esajas fra første læsning kendte menneskets vej, og viste, 

at kun Gud kan give styrken til at gå den. 

 

”Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke, vi kan bliver trætte, snubler og 

falder, men de der håber på herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne”, siger Esajas. 

 

Ørnen er billede på ånden. 

Den vej går som en rød tråd gennem både det gamle og nye testamente, Menneskets vej er en rej-

sefortælling, om Menneskeparret Eva og Adams rejse mod Kristus – mod det guddommelige bryl-

lup i Gudshaven. Det er troens frelservej. 

 

 

 

Kyndelmisse · temagudstjeneste over ”længsel” 
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Præludium    

Indgangsbøn  

1. Salme: nr. 34 ”Det er hvidt herude” (højskolesangbog) 

Kollekt og 1. læsning Luk. 2,22-40 – Fortæl om ”Kyndelmisse” 

1. Salme:  nr. 557  ”Her vil ties, her vil bies”  

2. Læsning: Salme 42.2-4  

3. Salme: nr. 410. ”Som tørstige hjort monne skrige”  

Trosbekendelse, Prædiken:  Salme 43,1-4 

4. Salme: nr. 561 ”Jeg kender et land”  

Fadervor og velsignelse.   

5. Salme: nr. 754 ”Se nu stiger solen”  

Udgangsbøn 

Postludium  

 

Kollekt: Kære Gud. Tak fordi du har lagt den dybe længsel i os, som leder os mod dit rige 

 

1. læsning Luk. 2,22-40 

 

Kyndelmisse (eller Mariæ renselsesdag) er en gammel kristen katolsk helligdag. 

Kyndelmisse ligger 40 dage, efter Jesus blev født og hans mor, Jomfru Maria, kunne fremstilles i 

templet, så hun kunne gennemgå den traditionelle renselse. Renselsen var et jødisk ritual og på ren-

selsesdagen blev barnet fremvist i templet. Det svarede altså til en dåb. 

I templet møder to gamle mennesker, Simeon og Anna. De længsel at spådommen om Messias 

skal gå i opfyldelse, og derfor opholder de sig i templet, hvor nyfødte børn kunne fremstilles 40 

dage efter fødslen. 

 

Det danske ord kyndelmisse kommer af det latinske candelarum messe og betyder en lysmesse. 

Hvordan sammenhængen er mellem renselsesdagen og lysmessen har jeg ikke fundet nogen forkla-

ring på, men Maria renselsesdagen blev altså i den katolske kirke fejret som en lysmesse. Den dag 

blev de lys, som skulle bruges i det kommende år velsignes. 

Et andet ord var kermesse, fordi man brugte kerter som lys. Heraf kommer kørmesse og kjørmes. 

Kyndelmisse er den dag, halvdelen af vinteren er gået. 

Med helligdagsreformen af 1770 blev kyndelmisse afskaffet sammen med 10 andre helligdage 

som 3. juledag, 3. påskedag, Sankt Hans Dag og Vor Frue Dag. Ved kyndelmisse afholdtes kjør-

mes-gilder, sammenskudsgilder med kraftig suppe, pandekager med øl og brændevin eller stuvet 

hvidkål med flæsk og pølse. 

 

Mange traditioner og varsler er knyttet til kyndelmisse. Frugttræer piskes med ris og rituelle pløj-

ninger skulle sikre en god høst. Flæsk skulle spises for at forhindre hunger, og vejret på dagen 

varslede forårets komme: hvis det blæser så meget, at 18 kællinger ikke kunne holde den 19. ved 

jorden så vil foråret snart være på vej. Og Kjørmes tø er så godt som 100 læs hø. En tommelfinger-

regel siger, at bonden skulle have halvdelen af foderet til dyrene tilbage, da dyrene først kunne 

komme på græs i maj måned. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Helligdag
https://da.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://da.wikipedia.org/wiki/Jomfru_Maria
https://da.wikipedia.org/wiki/Helligdagsreformen_af_1770


27 

 

Det at frugttræerne skulle piskes og den rituelle pløjning fortæller, at dagen før kristendommens 

indførelse har været en hedensk frugtbarhedskult. 

 

Længsel er der også i den salme vi nu skal synge af Brorson: ”Her vil ties, her vil bies”. Som Si-

meon og Anna lægtes efter Messias-riget længes også Brorson efter våren, men for Brorson er vå-

ren et billede på samme dybt menneskelige længsel, som Messias-længslen er udtryk for. 

 

 

2. læsning - salme 43,1-4 

 

Den anden læsning er valgt fra Salmernes bog. Det er en tekst, som udtrykker længslens smerte-

fuldhed: 

 

Som hjorten skriger, 

ved det udtørrede vandløb, 

Sådan skriger min sjæl efter dig Gud. 

Hvornår kan jeg 

komme at se Guds ansigt? 

Tårer er blevet mit brød, 

dag og nat, 

når de dagen lang spørger mig: 

Hvor er din Gud 

 

 

Det er en tekst, som inspirerede Grundtvig til at skrive salmen: ”Som tørstige hjort monne skrige” i 

1811. 

 

Netop på den tid var Grundtvig i sit livs dybeste krise. Han havde kort forinden oplevet sit personli-

ge syndefald, som var en voldsom og pludselig reaktion på hans ungdommelige, romantiske højt-

flyvende tanker om sig selv. Han ville være Gud lig og spiste derved billedlig talt af den forbudne 

frugt i Paradisets have: Kundskabstræet på godt og ondt. 

 

 

Prædikentekst · salmernes bog 43,1-4                                      

 

Send dit lys og din sandhed, 

de skal lede mig, 

bringe mig til dit hellige bjerg 

og til din bolig. 

Så kan jeg komme til Guds alter 

til Gud, min glæde og min fryd,' 

og takke dig med citerspiI, 

Gud, min Gud 

 

 

Jeg resumerer lige op: 
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I første læsning hørte vi om Jesus fremstilling i templet i Jerusalem, som sker på Marias renselses-

dag. Da Simeon og Anna ser Jesus, bliver de glade og priser Gud. Endelig er deres livs længsel 

gået i opfyldelse.  

Den længsel der er knyttet til Kyndelmisse er længslen efter foråret og sommeren. Man har levet 

tilstrækkelig længe i mørket, men nu begynder dagene at længes, og det vækker menneskets slum-

rende længsel. Håbet vågner. 

Den stemning rammer Sten Stensen Blicher i sin kyndelmisse sang: ”Det er hvidt herude”. ”In-

derligt jeg længes, efter vår men vinteren trænges, atter vinden om i nord”. Skriver han. 

Den samme længsel møder vi i Brorsons salme: ”Her vil ties, her vil bies”. Brorson skriver: 

”Trange tider langsomt skrider, langsomt skrider. Det har den art. Dagene længes, vinteren stren-

ges, vinteren strenges. Og det er svart”. 

 

Den smertende længsel, som kommer fra det stakkels menneske, som er faldet ned i et sort hul. 

Som er kommet i yderste farer og dybeste angst for at have mistet Gud. Vi ser billedet af den af 

tørst skrigende hjort ved det udtørrede vandløb, ved den udtørrede livskilde 

 

Sådan skriger min sjæl efter dig Gud. Hvornår kan jeg komme at se Guds ansigt?  

 

Det er et råb som kommer fra hjertedybet ad den livstruede. Det er kærlighedslængslen for fuld 

styrker. I sådan en situation kan selv den erklærede ateist, som en sidste udvej, falde på knæ og 

råbe til Gud. 

Det er vel sagtens længslen som ligger til grund for al religionsdannelse. Hvis ikke længslen 

havde været så central og styrende i menneskelivet, var kristendommen næppe blevet til. I hvert 

fald ikke med det indhold vi kender. Længslen er en vældig drivkraft i menneskets til at rejse ud 

og søge mod det, som er længslens mål. 

Egentlig er det utroligt, at denne længsel ikke er uddøet for længe siden. Når man tænker på, 

hvor mange mennesket, der er blevet skuffet, fordi de ikke fandt det land, de længtes mod. Når vi 

ser tilbage i historien, er der ikke meget som taler for, at mennesket nogensinde når frem til at fin-

de det land, det hellige gudebjerg, som længsel i sidste ende er rettet mod. 

 

Længslen udgår fra paradisdrømmen, og er et svar på den kærlighed alle søger. Kan det være den-

ne længsel, som har skabt Paradisdrømmen? Eller er det omvendt? At det er erindringen om Para-

dishaven, om det tabte Paradis, som skaber længslen efter når dertil igen, komme hjem? 

Det sidste er det gamle testamentes tema. Det er jo denne historie: 

Mennesket levede først i paradiset, men begik fejl og måtte forlade Gudshaven. Men det glemte 

aldrig Paradiset, og med udvælgelsen af Abraham besluttede Gud sig til at hjælpe hans folk til at 

finde vejen til Gudshaven. Siden åbenbares vejen for Moses, David og profeterne. 

Længslens vej kommer også stærkt til udtryk i det nye testamente i Johannesåbenbaringen, som 

netop i store billeder skildrer, hvordan mennesket endelig når frem. Men det er ikke mennesket 

som fører kampen mod det onde og baner vejen. Det er Gud. 

 

Man kan spekulere en del over, om mennesket har drømmen, fordi det har en erindring om Paradi-

set, altså fordi mennesket tidligt har oplevet paradiset, men siden mistet det.  

Kan barnet havde oplevet det, før det blev sig selv bevidst. Før det havde lært frygten og det on-

de ar kende, og endnu levede i en tryghed omgivet af hjemmets kærlighed? 

Eller er det i virkeligheden sådan at paradisdrømmen. Længslen efter Paradiset er os medfødt. 

At vi er skabt med den, men endnu aldrig har været der helt og fuldt? På samme måde, som frøet 
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skabes med et billede i sig, af den voksne plante, som den har mulighed for at blive til under de 

rette vækstbetingelser? 

Kom hønen før ægget eller omvendt? 

 

Jeg tror, at vi er født med længslen. Og at det er den vision, der skaber Paradisberetningen i biblen. 

Men derfor dækker billedet af kundskabstræet, livstræet og selv syndefaldsberetningen alligevel 

over dybsindige sandheder, som vi kender fra menneskelivet.  

Denne medfødte længsel, der virker som en stærk drivfjeder mod det, som vi egentlig er skabte 

til at blive til en dag. Længslen mod at blive fuldkommengjort er åndelig talt, at blive forenet i 

Guds Rige. 

Derfor er det også ligegyldigt, hvor mange nederlag det gode i mennesket har fået gennem tider-

ne, så vedbliver længslen, at være lige stærk i hver ny generation. Det er jo selve dynamikken i 

verdenshistorien. Hver slægt sine drømme og mål. 

 

Den kritiske vil spørge om denne længsel ikke bare er en illusion? Er det ikke bare en længsel, 

som ikke har nogen som helst mulighed for at blive indfriet? 

Kan I se det for jer. Mennesket der farer omkring og afprøver alting og rejser til jordens ende og 

mere til for at finde sit egentlige hjemland – deres paradis. Alt sammen til ingen verdens nytte. For 

det land findes ikke. Det vil i så fald være et tragikomisk billede af et naragtigt menneske. 

Og vi kan tilføje: Så må naturen have kludret slemt i det. 

 

Ja mere end det. Det er et nihilistisk billede af mennesket, som vi ikke vil kunne holde ud at leve 

med. Al mening vil forsvinde. Det ville simpelthen ødelægge os som mennesker. Alt vil blive ab-

surd. 

 

Men faktisk har græsk mytologi skabt sådan et billede. Billedet af Sisyfos, som var en græsk kon-

ge, der kom i unåde hos guderne, fordi han ville være ligeså meget som dem. Så fangede guderne 

ham og gav ham en frygtelig straf. 

Han skulle trille en stor sten op på et bjerg, men hver gang han næsten var oppe, gled stenen fra 

ham og trillede hele vejen ned igen. Sisyfos vender sig, og går roligt ned ad bjerget til det sted 

hvor stenen stoppede, og prøver nok en gang. Og sådan blev det ved. 

Er det, det sande billede af mennesket? Eller på en type af mennesker? 

 

Jeg tror, at længslen er noget meget dybtliggende, som Gud skabte os med, da han skabte os i sit 

billede. Han har lagt et kort og kompas i os, så vi har mulighed for at finde Gud. 

Sådan som det sker for digteren af salmen, som læste lige før: 

 

Send dit lys og din sandhed, 

de skal lede mig, 

bringe mig til dit hellige bjerg 

og til din bolig. 

Så kan jeg komme til Guds alter 

til Gud, min glæde og min fryd,' 

og takke dig med citerspiI, 

Gud, min Gud 
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 Længslen er længslen efter at blive guddommeliggjort. Fordi det er det, der er målet for menne-

sket. At blive som Jesus. Et sandt menneske og et sandt Guds barn. Hans sidste råb på korset var: 

”Det er fuldbragt”, og så gik han ind i sin fars rige. 

Men det er sandt, at vi ikke kan komme dertil ved at bryde kontakten med guderne, sådan som 

Sisyfos gjorde. For så kan livet blive som Sisyfos´. 

Vi kan kun komme der, når vi i troen lader Gud bane vejen for os, som billedet af Guds frelser-

vej i det gamle testamente så sandt antyder. 

Og det sidste stykke gennem døden bæres vi ind i Guds Rige af Kristus. Det levende land, som 

vi længes imod, findes ikke fuldt og helt på vor side af døden. Kun glimtvis. 

 

 

 

5. søndag efter hellige trekonger ∙ Matt. 13,24-30 

 

Jesus fortalte disse lignelser: »Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en mand fandt 

den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den 

mark. Igen: Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler; og da han fandt én sær-

lig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den. Igen: Himmeriget ligner 

et vod, der blev kastet i søen og samlede fisk af enhver art; da det var fuldt, trak de det op på bred-

den og satte sig og samlede de gode fra i tønder og kastede de dårlige ud. Således skal det gå ved 

verdens ende: Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ovnen med ild. 

Dér skal der være gråd og tænderskæren. Har I fattet alt dette?« De svarede: »Ja! Da sagde han til 

dem: »Derfor: Enhver skriftklog, der er blevet Himmerigets discipel, ligner en husbond, der tager 

nyt og gammelt frem fra sit forråd.» 

 

Lignelsen taler sit eget tydelige sprog. Børn er ikke gamle, før de opdager, at der er forskel på godt 

og ondt. Og vi er bedrøvede over, at der er så meget ondt i verden. Men lignelsens slutning kan un-

dre. Hvorfor skal man ikke prøve at fjerne den onde sæd – ukrudtet. Den sæd som Satan har sået?  

Lignelsen siger, at vi i så fald risikerer også at rykke noget af den gode sæd op. Jamen skal vi da 

ikke bekæmpe det onde? Skal vi virkelig bare lade det gro? Måske kan prædikeren hjælpe os lidt. 

Det går som en rød tråd igennem det gamle testamentes jødedom, at Gud straffer den syndige og 

lønner den retfærdige. Men prædikeren, som vi hørte i første læsning, og som har skrevet prædike-

rens bog, som står i GT, Han har gjort sig nogle erfaringer og overvejelser, som stiller spørgsmåls-

tegn ved Guds retfærdighed. 

 

”der er retfærdige, hvem det går, som om de havde handlet uretfærdigt, og der er uretfærdige, 

hvem det gået, som om de havde handlet retfærdigt. Jeg sagde: ”Også det er tomhed”.  Da priste 

jeg glæden, for intet under solen er bedre for mennesket end at spise og drikke og være glad. Det 

kan ledsage mennesket i dets slid alle de levedage, Gud har givet under solen.” 

 



31 

 

Prædikeren har svært ved at se en mening i tilværelsen. Forholdet mellem godt og ondt er måske 

ikke så enkelt endda? Paulus siger: ”det gode jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil, det 

gør jeg” 

Godt og ondt kan ofte være meget vanskeligt at skille fra hinanden. De er viklet ind i hinanden. 

I et forsøg på at forstå forholdet mellem opstod det, som blev kaldt Teodiceproblemet. Problemet 

ligger i spørgsmålet: ”Hvordan kan Gud være både god og almægtig, når det onde eksisterer?” 

 Det ondes eksistens er en kendsgerning. Så derfor: Hvis Gud er god, kan han ikke også være al-

mægtig. Eller hvis Gud er almægtig, kan han ikke kun være god. Men man var dog enige om, at 

Gud nu alligevel måtte være både god og almægtig. Altså måtte man have overset en forklaring. 

Men hvilken? Jødedommen så ikke dette problem. Ramte det onde en, var det Guds straf. 

 

Men den kristne Gud er udelukkende den tilgivende kærlighed. Eller sagt med andre ord. Satans 

udskilles og bliver fjenden.  

 

I GT spiller Fanden nærmest ingen rolle, men det kommer han til i NT. Men hvordan er Det Onde 

kommet ind i verden, hvis Gud er almægtig og god? Kunne Gud ikke have hindret Satan i at dukke 

op? Hvad lavede den slange i Paradiset? Det var jo Guds territorium? 

Det er almindelig erkendt, at kampen mellem godt og ondt foregår i verden, og den foregår i 

menneskets bryst, og skaber et konfliktfyldt sind. Men mennesket er kun en lille magtesløs brik, en 

brik som kastes rundt, som en lille båd på verdens bølger.  

Den tanke – eller det livssyn understøtter lignelsen i dag, og her fortælles, at den onde sæd til 

sidst blive siet fra – samlet og brændt, og da vil Gudsriget opstå.  

 Lignelse førte i middelalderen til læren om Skærsilden. Kun helgenerne havde levet så fromt et 

liv, at de kunne stå for dommen ved dommedag. Alle andre havde det ondes urenhed i sig, i større 

eller mindre grad, og den skulle brændes bort. Så opfandt man læren om Skærsilden, som var den 

brændende ild – men samtidig lutrende lidelse, som mennesket måtte igennem, for at kunne komme 

ind i Paradiset. 

 

I Johannesåbenbaringen læser vi om, at der til sidst opstår en voldsom kamp, hvor Gud endegyldigt 

styrter Satan ned i den bundløse afgrund. Og dernæst ser Johannes i et syn: 

 

”en ny Himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord, og havet findes ikke mere”. 

Og, skriver Johannes: ”den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, 

rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er 

Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem 

 

Prædikerens ord synes undergravende: For hvis vi uheldet og straffen ligeså godt kan ramme den 

retfærdige, som den onde, hvorfor så øve godhed, og så er livet vel tomhed? Men prædikeren har en 

pointe. Han siger lad os være glade, spise og drikke.  

Det ikke lige det, vor tids sundhedsapostle siger, men alligevel: ”Lad os være glade.” Hvorfor? 

Fordi den der er glad, gør det, som Gud sætter pris på. Glæde smitter, og glæde fordriver de mørke 

tanker, som åbner op for tomhed og ligegyldighed. Det er i de mørke tanker, synden ruges ud. Mens 



32 

 

hveden gror i glæden. ”Og hvem kan alligevel lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?” siger 

Jesus? Men skal vi så lade fem være lige, og ikke tage det så nøje, om det vi gør, er ondt eller godt?  

Jo, vi skal forsøge at have det godt med vores samvittighed,  

Men vi skal lade være med at tro, at vi kan udrydde det onde. Vi skal ikke gøre os bedre, end vi 

er. For, så lyver vi. Fremstiller vi os selv som gode, og det gør vi tit – endog meget tit. Så hovmodi-

gere vi os, og dafår den onde sæd for alvor gode betingelser.  

 

Der er altid moralister, der elsker at fortælle andre, hvad de gør forkert, og hvad de skal gøre, for at 

gøre det rigtige. I deres fodspor vokser selvgodhedens ukrudt. Der er vokset uhyggeligt meget 

ukrudt i kølvandet på både dommedagsprofeter og andre religiøse fantaster, som tror, at de har fun-

det de vise sten. Vi har set 1900-tallets ismer føre alt for meget ondskab med sig. Nazisme, kom-

munisme m.v. 

 

Dagens lignelse fortæller os, at hver gang Gud skaber noget godt, så kommer fjenden og skaber 

noget, der til forveksling ligner det gode, men netop ikke er det. Så nu blot på den aktuelle sag om 

NSA. USA, Vores allierede BIG BROTHER, overvåger sandsynligvis os alle gennem de spor, som 

vores elektroniske apparater afsætter, for hurtigt at kunne opsnappe mulige terrorister og lignende. 

Jamen er det da ikke godt. Det sikre os, og kan skabe tryghed i vor hverdag. Når vi har rent mel i 

posen, hvad gør det så, at vi bliver overvåget? Snowdon er uenig. Hans samvittighed byder ham, at 

afslører USA´s øje, som hviler på od alle. 

Men det mistillid, og det er et led i en magtkamp om verdensherredømmet, og kan misbruges i 

forfærdelig grad. Den gode vilje kan ende i en negativ handling. Fordi vi ikke kan overskue konse-

kvenserne. 

 

Her kommer Paulus ind, med sine ord, at det gode han vil, gør han ikke, mens det onde han ikke vil, 

gør han. Tilværelsen ligger jo ikke badet i sollys. Meget er skjult i mørket, i skjulte dagsordner. 

Uanset hvad vi gør, tænker vi altid os selv med, med alle vore behov, og vores begær. Det slører 

blikket. Ingen kan være 100 % uegennyttig.  

Men forlanger Gud det af os? Nej netop ikke. Skulle vi komme til at gøre det 100 % uselviske og 

gode, så er det Gud, der handler spontant i os. Men herudover har Det Onde altid en finger – stor 

eller lille - med i spillet. Derfor er Paulus også klar i mælet, når han siger, at mennesket ikke frelses 

af gode gerninger, for bilder vi os det ind, da vokser ukrudtet rundt om os, uden vi ser det. For det 

vi ser, som den gode gerning, er måske ikke den gode gerning for vores næste. 

Mennesket frelses alene ved tro, siger Paulus. Det er kristendommens klare tale. 

 

Fik vi så løs Teodiceproblemet? Nej egentlig ikke. Gud er både almægtig og god. Det er os, der 

ikke er det, og skal heller ikke være det. Vi er delt mellem godt og ondt, fordi vi er ufuldkomne. 

Men det onde kan være den udfordring, der kan få os til at skelne bedre mellem det gode og onde. 

Det kan afklare os, og det kan få os til at elske det gode, selvom vi ikke af os selv kan gøre det. 

Jamen kunne Gud dog ikke have skabt lutter gode mennesker? Kunne han ikke have skabt os 

fuldkomne? Hvordan skulle vi dog kunne svare på det spørgsmål? Vi som ikke kender dagen i mor-

gen.  
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Vi må blot konstatere, at vi er ikke fuldkomne, og glæde os over Jesus budskab, at det ikke er os, 

der skal præsterer det gode. Det gør Gud, og Gud virker i den troende. Og lad os være glade for, at 

det var den gode sæd, Guds skaberord, der blev sået først. Det betyder vi er skabt til at leve i kær-

lighed. 

Ja, lad os være glade, og glæde os over alt det smukke, der trods alt er i verden. 

 

 

 

1. søndag i fasten ∙ Lukas 22,24-32 

 

Apostlene kom også i strid om, hvem af dem der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem: 

”Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver mag over dem, lader sig kalde velgørere. 

Sådan skal I ikke være; men den ældste blandt jer, skal være som den yngst og lederen som den, der 

tjener. For hvem er størst: den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den der sidder 

til bords? Men jeg er iblandt jer som den, de tjener. Jer er det, der er blevet hos mig under mine 

prøvelser og ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal 

spise og drikke ved mit bor i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Si-

mon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro 

ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre” 

 

Fortællingen om at være den største forekommer hos tre af de fire evangelister. Foruden Lukas, 

forekommer den hos både Markus og Matthæus. Men de tre evangelister tolker historien hver på 

deres måde. 

 

I dagens tekst hos Lukas, henlægges diskussionen om ”den største”, ved påskebordet, umiddelbart 

efter nadverens indstiftelse skærtorsdag. Jesus har sammen med disciplene lige haft et meget intimt 

bordfællesskab, hvor Jesus igennem brødet og vinen har givet sig selv til sine bedste venner. Men 

så i næste øjeblik ødelægges den fortættede og højtidelige stemning, da Jesus pludselig siger: ”En 

af jer vil forråde mig”.  

Fællesskabsfølelsen er brat afløst af indbyrdes mistillid, for hvem af dem er forræderen? Hver 

begynder at retfærdiggøre sig selv, og ad den vej kommer de ind på hvem af dem, der er den største. 

Da griber Jesu ind og belærer dem, idet han siger:  

 

”For hvem er størst: den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke, den der sidder til 

bords? Men jeg er iblandt jer som den; der tjener”. 

 

Hos Matthæus spørger disciplene Jesus: ”Hvem er den største i himmeriget?” I denne situation kal-

der Jesus et barn til sig, og stiller det i midten, idet han siger, At den største er som et barn, for den 

der ikke ydmyger sig som et barn, kommer slet ikke ind i Riget. 
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Hos Markus udspinder diskussionen om den største sig umiddelbart før indtoget i Jerusalem. Brød-

rene Andreas og Johannes ser deres snit til at trække Jesus til side, og beder ham om, at give dem 

sæde i hans nær forestående Rige - den ene ved den højre hånd, den anden ved den venstre. Men 

Jesus svarer: ”I ved ikke, hvad I beder om. Det står ikke til mig at afgøre”. De andre disciple op-

snapper samtalen og bliver vrede, så der opstår indbyrdes strid mellem dem. Så afbryder Jesus deres 

unyttige diskussion med ordene:  

 

”Den der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den der vil være den største blandt jer, 

skal være alles træl. For menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene 

og give sit liv som løsesum for mange.” 

 

Aller tre beretninger markerer et kristent livssyn, men Markus er nok den, der kommer tættest på 

oprindelsen til spørgsmålet om den største. Det er meget sandsynligt, at diskussionen om den største 

netop er opstået på vej ind i Jerusalem. Hvorfor? 

Fordi, både Jesus og hans proselytter tror, at Messiasriget, som der er spået om, netop nu med Je-

sus er ved at bryde igennem. Det vidner mange beretninger i evangelierne om, og disse tekster er 

givetvis de mest historisk korrekte. 

Således beretningen om Jesus debut i sin fødeby, Nazareth, hvor han på sabbatten i Synagogen 

læser Esajas profeti om Messiasriget og siger: ”Dette skriftsted er netop i dag gået i opfyldelse”. 

Underforstået, Messiasrigets frembrud sker nu med ham, Jesus som den længe ventede Messias. 

Eller teksten der fortæller, at Johannes Døberen er blevet fængslet af kong Herodes. Fra fængslet 

sender han bud til Jesus med spørgsmålet: ”Er du Messias, eller skal vi vente en anden?” 

Hertil svarer Jesus: Fortæl Johannes, hvad I ser, blinde se, døve hører, halte gå osv. Altså netop 

beviset for Messiasrigets frembrud. 

 

Nu er de så på vej til Jerusalem, som er stedet, hvorfra Messiasriget for alvor og helt skal udbredes. 

Derfor vælger Jesus samme indtog, som de gamle konger afholdt, når de skulle indsættes på Davids 

trone. 

Andreas og Johannes´ ønsker om at side på hver side af Jesus flader helt naturligt ind i denne 

sammenhæng. Disciplene regnede naturligvis med, at få en central og magtfuld placering i det rige, 

som nu for alvor skulle konsolideres i Jerusalem med Jesus som konge.  

 

Som bekendt er evangelierne nedskrevet længe efter indtoget i Jerusalem. De er skrevet i bagklog-

skabens lys efter Jesu domfældelse, henrettelse og opstandelse, og efter den store Pinsedag, hvor 

Jesus billedligt talt opstod i deres hjerter som Helligånden – Talsmanden. De er alle skrevet i tiden 

efter Jerusalems ødelæggelse år 70. Gudsriget var ikke opstået på den måde, som først ventet. Tids-

punktet for Gudsrigets fremkomst var blevet udskudt. På evangelisternes tid ventede man det i nær 

fremtid, men nu på en anden måde. Man ventede på Jesu genkomst, på en dommedag. Først derefter 

ville Gudsriget opstå, og nu som et rige af en anden verden, et Himmels rige. 

Da Jesu vandrede rundt med sine disciple troede de, at Messiasriget ville opstå som et timeligt, 

politisk rige, som frigjorde jøderne fra romerne, og hvor Guds vilje skulle virkeliggøres gennem 

kongen, Messias.  
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Mens Markus´ beretning om den største skal forstås ud fra den oprindelige jødiske forståelse af 

Messiasriget, så skal dagens evangelium hos Lukas forstås ud fra den senere kristne forventning af 

Gudsriget. 

 

Der er dog stadig noget, som er fælles for de forskellige evangeliers beretninger om den største. 

Nemlig, at Jesus svar vender op og ned på den gængse forståelse af magt og ledelse. I de verdslige, 

politiske riger, er den største ofte den, der lader sig tjene af andre. Det er det ikke i Gudsriget. Her 

er det den, der tjener andre, hvilket er den naturlige konsekvens af næstekærlighedsbudet: ”Elsk din 

næste, som du elsker dig selv”. 

 

Igennem tiderne har vi set mange forskellige måder at være leder på. Hvad enten det er en leder på 

højt eller lavt plan. I arvekongedømmet så vi den gamle ide, at kongen i kraft af sin slægt har en 

særlig nær forbindelse med guderne, som retfærdiggjorde hans styre. 

I Det enevældige kongedømme – er kongen Guds salvede – han er konge af guds nåde, og får sin 

myndighed fra Gud – han er landsfaderen, der bedst ved, hvad der tjener folket – undersåtterne. 

Den folkelige leder, er den der er valgt af fællesskabet til at være leder – bag denne demokratiske 

måde, ser vi den kristne tanke, at den der leder, skal tjene dem, som vedkommende er blevet valgt 

til at være leder for.  

I alle tilfælde er der et ansvar forbundet med at være leder. Et ansvar, som den folkevalgte bør 

være ydmyg overfor.  

 

Vi har da også ofte hørt, når der har været f.eks. et ministerskift, at den tiltrædende minister udtryk-

ker ydmyghed over for opgaven. Og det er jo et godt udgangspunkt. Men magt har det med at kor-

rumpere. Det skyldes, at der med et hvert lederskab, stort eller lille, altid følger en fristelse. 

Det var samme fristelse, som fik Kain til at dræbe sin bror Abel. Her en fristelsen forbundet med 

Kains misundelse på Abel. 

Fristelsen, eller prøvelsen, som Jesus kalder den i dagens tekst, kommer ikke fra Gud, for Gud 

kan ikke friste. Fristelsen kommer fra vores begær. 

Fristelsen til at bruge magten til egen fordel er altid levende. Sætter vi lup på, findes der ingen, 

der i sit valg og beslutning ikke lader sig påvirke af eget behov. Vi kan jo ikke sætte os uden for os 

selv. Vi kan kun se og forstå verden gennem vore sanser, og begæret ligger i det sanselige. 

Den fristelse der følger med magten er stærk. Se blot hvor ofte vore egne politikere falder for den 

– selvom det heldigvis som regel kun er i det mindre.  

Men ind i mellem oplever vi omfattende svig og korruption hos især vore topledere indenfor er-

hvervslivet. 

 

En af kristendommens stærkeste og mest centrale fortællinger er den om Jesu fristelse i ørknen, 

umiddelbart efter sin dåb i Jordan. Ved dåben bliver Jesus for alvor klar over, hvem han er, og hvad 

der er hans opgave. Samtidig bliver han sig bevidst, hvilken enorm magt, der nu er givet ham, og at 

det er Gud, der er giveren. Kort tid efter fristes han voldsomt af Fanden, der søger at lokke ham til 

at misbruge sin magt til egen fordel til at blive jordens største hersker. 
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Og tænk, hvis Jesus havde brugt sine evner til sit eget køds fordel. Han kunne være kommet langt 

i verdslig magt, utallige muligheder stod åbne for ham. 

Jesus afviste og valgte tjenerens plads. Han veg aldrig fra den vej, skønt fristelsen fulgte ham lige 

til det sidste, da han få timer efter sin indstiftelse af nadveren, i angst og fortvivlelse bad i Getzema-

ne Have, Gud om at tage byrden fra ham. 

 

Gennem sit jordiske og menneskelige liv, skaber Jesus idealbilledet af det sande menneske, og viser 

os derigennem, hvad Der er ret og uret og hvordan vi skal leve. Og i vort hjerte ved vi, at Jesus viste 

os sandheden, vejen og livet. Dette billede vil aldrig blive udvisket. For Jesus åbnede vejen, der 

fører mod menneskets sandeste og dybeste længsel. 

 

Lukas har en mening med at anbringe historien om ”den største” her lige efter nadverens indstiftel-

se, som viste, at Jesus netop har indset, at hans egen vej nu fører mod domfældelse og død. Den 

kommer til udtryk ved, at Lukas lader Jesus sige: 

 

”Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelse og ligesom min fader har overdraget mig 

Riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde 

på troner og dømme Israels tolv stammer. 

 

Hermed videregiver Jesus den opgave, han selv fik i sin dåb, til sine disciple og dermed til alle 

kristne, at videreføre og udbrede Guds Rige blandt mennesker, efter ham som viste os. Vejen, sand-

heden og livet.    

 

 

 

2. søndag i fasten · Markus 9,14-29 

 

Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem 

og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik 

øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem: »Hvad er det, I diskuterer med 

dem?« Og en fra skaren svarede ham: »Mester, jeg har bragt min søn til dig; han er besat af en 

ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han frå-

der og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men 

det kunne de ikke.« Da udbrød Jesus: »Du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor 

længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham!«  

Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han 

faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Jesus spurgte hans far: Hvor længe har han haft 

det sådan?« Han svarede: »Fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og 

vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os.« 

Jesus sagde til ham: » Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror.« Straks råbte drengens far: »Jeg 

tror, hjælp min vantro!«  
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Da Jesus så, at en skare stimlede sammen, truede han ad den urene ånd og sagde til den: »Du 

stumme og døve ånd, jeg befaler dig: Far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham!« Da skreg den 

og rev og sled i ham og fór ud; og han blev som død, så alle sagde: »Han er død.« Men Jesus tog 

hans hånd og fik ham til at rejse sig op.  

Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham: »Hvorfor kun-

ne vi ikke drive den ud?« Han svarede dem: »Den slags kan kun drives ud ved bøn.«  

 

 

Overskriften til dette evangelium er: ”Jeg tror, hjælp min vantro” 

 

Evangeliet handler om en dreng, der er besat af en ond ånd. Ud fra beskrivelsen kunne det tyde på, 

at drengen har lidt af epilepsi. Men ud fra datidens tankegang kom de fleste sygdomme af, at man 

var blevet besat af en ond ånd. Lægekunsten var endnu ikke nået så vidt, at den i mere detaljeret 

form kunne stille en diagnose på en sygdom. 

Billedligt kan man imidlertid godt tale om, at en sygdom skyldes, at man er blevet angrebet af en 

ond ånd, fordi en sygdom er en følge af, at der er noget ondt, der har angrebet en. For selvom syg-

dommen rent biologisk skyldes en virus, en bakterie eller noget andet, jamen hvad er så det, der 

ligge bag, at denne sygdom er opstået og netop rammer den person? 

På samme måde kan man spørge, hvad er det, der ligger bag, at f.eks. en meteor rammer et be-

stemt sted på jorden? 

Ud fra den klassiske fysik – altså den gamle fysik før Einstein – ville man sige, jamen hvis vi 

kender alle naturkræfter og data om universet, kan vi forudberegne ethvert himmellegemet bane og 

derfor regne os frem. Ingen problemer. 

Men den moderne fysik er ikke nær så sikker. Ganske mange fysiske hændelser i verdensrummet 

ser i dag ud til at opstå af et utal af tilfældigheder. Eller mulige sandsynligheder. Af samvirkende 

årsager, som man ikke bare kan forudsige, men kun angive med en vis sandsynlighed. 

Den moderne fysik har flyttet sig rigtig meget siden den klassiske fysiks dage. I dag menes, at 

bag alt hvad vi ser og opfatter med vore sanser ligger en energifyldt og usynlig verden, som er den 

egentlige styrende virkelighed. Usynlige strukturer. 

Noget lignende foreslog allerede den store græske filosof, Platon, for 2400 år siden. Han hævde-

de at den fysiske verden, som vi umiddelbart ser og tror er virkeligheden, kun er et sansebedrag. 

Bag alt det vi ser, ligger den sande, åndelige verden, som er styrende for alt, hvad der sker. 

Derfor kan det i dag være god mening i at spørge om, hvad det er for en kraft eller struktur, der 

ligger bag en sygdom og er årsag til den. Vi ved jo også i dag, at bag mange fysiske lidelser ligger 

der psykiske årsager. 

 

Energi og krop veksler mellem hinanden vil den moderne videnskab sige. Jeg vil som kristen sige: 

Ånd og krop veksler mellem hinanden, og i den store målestok: Ånd og univers. De repræsenterer 

måske nok to forskellige verdner, med de er alligevel to sider ad samme verden og indgår i en vek-

selvirkning, der samlet set skaber verden og forandre den. Ligesom skaberordet, og det skaberordet 

skaber f fysisk virkelighed. 
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For mig giver det god mening at sige, at bag enhver fysisk hændelse i universet virker en kraft af 

åndelig art. Ond eller god. Det er denne åndelige kraft, som troen har indflydelse på, og som gør, at 

Jesus kan helbrede. 

 

Drengens far har hørt om Jesus helbredende evner og opsøger ham, men møder i stedet 9 af hans 

disciple. De tre sidste er gået med Jesus op på et bjerg for at bede. Faderen henvender sig til de 9 

disciple, som i Jesus fravær afprøver deres evner, velsagtens ved at efterligne det, som de har set 

Jesus gøre. Det virke bare ikke. 

 

Hvad laver Jesus på det bjerg? Han er gået derop kun ledsaget af Andreas, Johannes og Simon Pe-

ter. Der findes mange bjerge, som blev regnet for hellige, fordi et menneske på et tidspunkt havde 

haft en oplevelse af det guddommelige. Moses fik lovens tavler på Sinai. Jerusalem, som af alle 

steder var det mest hellige, lå også på et bjerg. Et helligt bjerg var et mødested mellem himmel og 

jord, mellem den guddommelige verden og menneskenes. Et mødested mellem evighed og tid. Det 

er sådan et helligt bjerg Jesus er gået op på. Velsagtens for at bede. 

Da de 9 disciple afprøver deres helbredelsesevner, har Jesus og de tre andre disciple, Peter, Jo-

hannes og Andreas, en forunderlig, himmelsk oplevelse, som er beskrevet i evangeliet lige forud for 

dagens tekst. 

 

Mens de er på bjerget oplever disciplene at Jesus forvandles for øjnene af dem. Hans klæder bliver 

skinnende hvide. Og de ser to skikkelser, der kommer for at tale med Jesus. Den ene er lovgiveren 

Moses og den anden er profeten Elias, en af de første, store profeter. Disciplene føler sig henrykket 

til Himlen. Peter udbryder spontant: ”Mester, det er godt vi er her. Lad os bygge tre hytter. En til 

dig, en til Moses og en til Elias”. Så kom der en sky, som overskyggede dem, og der lød en røst, der 

sagde: ”Dette er min søn den elskede. Hør ham”. 

Men ak, da skyen gled bort igen, var den himmelske oplevelse overstået. Elias og Moses var bor-

te, og Jesus lignende atter sig selv. Alt var som før. 

Bjerget er siden blevet kaldt forklarelsens bjerg, fordi disciplene fik en oplevelse af at være blevet 

oplyste og forklarede, sådan som vi kan forestille os, det må være, når mennesket bliver fuldkom-

mengjort, som Jesus blev det på bjerget. 

Et kort øjeblik havde de været i Himlen og oplevet Guds Rige. Et glimt ind i den anden verden, 

og mere skal vi ikke regne med at kunne opleve på denne side af døden. Og så skal vi endda være 

heldige.  

Oplevelsen må være en forsmag på, hvad vi kan forvente os, når vi kommer ud i lyset på den an-

den side af døden indgang. 

Jeg forestiller mig, at de tre disciple havde nogenlunde samme oplevelse, som de mennesker, der 

har haft en nærdødsoplevelse. Alt bliver klart og gennemsigtigt, intet er skjult i mørket. Det onde er 

for en kort stund ikke-eksisterende. Tiden står stille – evigheden er. 

 

Efter denne guddommelige oplevelse, kommer Jesus sammen med Johannes, Andreas og Simon 

Peter ned ad bjerget og møder faderen og den syge dreng, som er besat af den onde ånd. De kom-
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mer fra den ene verden til den anden. Fra Gudsriget til den problemfyldte og ufuldkomne jord, hvor 

de onde kræfter vil nedbryde de gode.  

Da Jesus hører, at hans disciple ikke har kunnet helbrede drengen sukker han dybt, som sagde han: 

”Har de mennesker, dog ikke snart fattet det”. Højt siger han: ”Du vantro slægt, hvor længe skal 

jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud?” 

 

Når vi fremsiger Trosbekendelsen, siger vi almindeligvis: ”..Pint under Pontius Pilatus, korsfæstet 

osv”. Men mon ikke det ville være rigtigere at flytte kommaet frem i sætningen, så der står: ”pint, 

under Pilatus korsfæstet”. Forstået således, at det var lidt af en pinsel for Jesus at leve sammen med 

almindelige mennesker, som havde så svært ved at fatte ham. 

 

”Kan du helbrede ham”, spørger den nedbrudte far, og et spinkelt håb lyser i hans øjne. 

”Alt er muligt for den, der tro”, siger Jesus og helbreder drengen med sit ord. ”Sit ord?”. Nej 

netop ikke. Det er med Guds ord, at Jesus helbreder drengen. Skaberordet. Det ord, som disciplene 

ikke kunne udtale. Fordi de brugte deres egne ord. 

Hvorfor kunne de ikke det? Fordi deres tro ikke var større end den syge drengs far, der udtrykte 

sig særdeles ærligt og klart: ”Jeg tror, hjælp min vantro”. Det er sagen for de fleste af os: ”Jeg 

tror, men hjælp min vantro”. Det er mennesket i en nøddeskal. 

Det er fordi fysikkens love sidder mere indgroet i os end åndens. Mennesket tror umiddelbart, at 

verden er, som de ser den med fysikkens, jordiske øjne.  

Det er dog kristendommens påstand, at den sande verden er den, som vi ser med åndens øje, som 

er den verden de tre disciple så i et kort glimt på forklarelsens bjerg. 

 

For at kunne se med åndens øje, som er Guds øje, kræves også, at vi kan glemme vort ego. Og det 

er svært, og sker sjældent. Vi står os selv i vejen. Men det skete for disciplene i et kort øjeblik på 

forklarelsens bjerg. Oftest må vi sige: ”Jeg tror, hjælp min vantro” 

 

Vi er skabte i Guds billede. Dvs. skabt til at have ånd tilfælles med Gud. Men som oftest tror vi 

umiddelbart, at den ånd, der bor i os, er vores egen, og så bliver den vores, og så kan den ikke bru-

ges til ret meget. Den kan ikke helbrede. Vi kan forstå Syndefaldet som et billede på, at vi ved at 

sætte os selv i centrum, kommer til at stå os selv i vejen. Således, at vi kun har vores egen lille ånd, 

og så kan Guds mægtige ånd, ikke kan virke igennem os, som den gør i Jesus. 

Mennesket Jesus sætter sig selv til side og lader derved Guds ånd virke igennem sig. Derfor kan 

han helbrede. Derfor er han Gud i menneske skikkelse. 

Vores lille ånd tørre hurtigt ud, hvis ikke Guds ånd, som en kilde vælder igennem os. Det er den-

ne kilde fra Gud, som giver os troen. Og det er troen, som åbner kilden. Og hvis Guds ånd virker 

fuldt og helt igennem os, kan også vi helbrede, som vi ser Jesus gør. 

 

”Jeg tror, hjælp min vantro”, betyder, at vi beder Gud om at nedbryde den dæmning, som vi selv 

sætter mellem livskilden hos Gud og os selv. Det positive ved at sige som faderen: Hjælp min van-

tro, er, at man erkender sin lille tro, men inderst ønsker den store. Sådan som det udtrykkes i sal-

men: 
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”Som tørstige hjort monne skrige 

Alt efter det rindende væld, 

Så monne og efter dig hige 

O herre, min tørstige sjæl; 

Thi du er den levende kilde, 

Og drikke så gerne jeg ville 

For aldrig at tørste igen.” 

 

 

 

3. søndag i fasten · Johannes 8.42-51 

 

Jesus sagde til dem: ”Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået 

og kommet. 

 Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad 

jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævelen til fader, og er villige til at gøre, hvad jeres 

fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke 

sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud af sig selv; for løgner er han og fader til løg-

nen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? 

Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig ikke? Den der er af Gud, hører Guds ord; men I hører 

ikke, fordi I ikke er af Gud”. 

 Jøderne sagde til ham: ”Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?” 

Jesus svarede: ”Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. 

Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg 

jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.” 

 

 

”Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke”. Det lyder som et paradoks. Er der virkelig no-

gen, som ikke ønsker at kende sandheden og ikke vil lytte til den? Åbenbart, men hvorfor? 

Jesus tilhørere, som her er farisæer og jøder i Jerusalem, ved åbenbart ikke hvad sandheden er. 

Men ved vi, der lever i dag, hvad sandheden er? Den der ikke lever i sandheden, siger Johannes, 

lever i løgnen. Sandhedens modsætning. Evangelisten Johannes tænker i et enten eller, han skelner 

ikke i nuancer, det gør hans budskab tydeligere. 

De fleste mennesker lever dog i mellemrummet mellem godt og ondt. Noget andet er, hvor ens 

ønske eller bevidsthed befinder sig. Har vi et ønske om at leve i sandheden og dermed kende den 

ubetingede sandhed, uanset om det klare lys, som sandheden vil kaste ind i enhver af os, vil afsløre 

mørkere områder, hvor det gode ingen magt har. Vi kan blot tænke på Paulus bemærkning: ”Det 

gode jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil, det gør jeg”. 

Paulus afslører, at der er onde kræfter, som rumsterer i os og skaber uorden.  
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Johannes fortsætter dog ufortrødent: Og den der lever i løgnen kan ikke opfatte sandheden, uanset 

om den siges direkte eller står lige for øjnene af en.  

 

Ja, for den der lever i løgnen, er blind og døv for livets sandhed, skønhed og storhed. Den der lever i 

løgnen, vil nemlig ikke kende sandheden, fordi sandheden vil fælde dem, netop ved at vise dem, 

som det de er: løgnere. De dyrker løgnen. De har gjort løgnen til deres far. Løgnen er blevet den, de 

træller for. Den er blevet deres Gud – herre og mester. 

 

Hvad kan løgnen være? Det viser dagens første læsning et godt billede af. 

Israelitterne er på deres vandring fra Egyptens trældom og mørke på vej mod det forjættede land, 

som Gud vil, at Moses skal føre dem til. De gør ophold undervejs ved Sinai bjerg, for det var her 

Gud åbenbarede sig for Moses og kaldte ham til at anføre sit folk til ”det forjættede land”. På Sinai 

skal jøderne møde Gud. De skal møde sandheden – for den der møder den sande Gud møder sand-

heden – hele sandheden. Og omvendt den der møder den fulde sandhed, møder Gud. Gud og sand-

hed er en helhed ligesom kærlighed og Gud er det. 

Israelitterne skal se og høre sandheden. Hidtil har de levet som uoplyste i trældommens mørke. 

For den der lever i mørket og løgnen, er ikke fri men træl. Hvorimod den der lever i sandheden, er 

blevet frisat. Blevet befriet og frelst ud af mørkets kræfter. Er blevet et menneske, som Satan ingen 

magt har over. Er blevet som Kristus. End ikke døden har mere nogen magt over den der fuldt og 

helt lever i sandheden. 

Moses er gået op på bjerget for at modtage Guds lov. Og her skal vi forstå Guds lov som et bille-

de på sandheden. Ved at følge Guds lov, vil israelitterne nå frem til det forjættede land, som er det 

Paradis, som den der søger sandheden dybest set længes imod. 

Israelitterne følger Moses med øjnene på vej mod toppen, som var indhyllet i tåge. Men nu er der 

gået 40 dage efter at Moses gik ind i skyen om bjergets top. Ville han mon komme ned igen? Til 

sidst opgiver de at se Moses igen. De havde forstået, at de her ved Sinai skulle tilbede Gud, som 

Moses havde fortalt dem om. Altså tog de sagen i egen hånd, og fremstillede den Gud, som de 

kendte fra Egypten. Egypterne dyrkede Apistyren som gud. Ligesom kanaanæerne i Israel dyrkede 

Baal som en Gud, der også blev fremstillet i en tyrs skikkelse.  

Tyren var i det vestlige middelhavsområde en central guddom på den tid. Der er fundet mange ty-

refigurer ved udgravninger. Tyren var et symbol på kraft og frugtbarhed. Israelitterne gjorde sig 

umage og fremstillede tyren i guld. Nu var det deres Gud.  En gud der udstrålede kraft, styrke og 

rigdom. Egenskaber, som var deres billede af det forjættet land. 

De dansede og hujede om tyren. Men lige netop i det øjeblik kommer Moses ned fra bjerget med 

Guds lov prentet ind på to store stentavler. Det er de ti bud. Essensen af disse bud er:  

Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke begære noget jordisk. 

 

To verdner mødtes. Den himmelske guddommelige og den jordisk menneskelige. Den guddomme-

lige sandhed møder den jordisk løgn i fortællingen fra Sinai Bjerg. Den jordiske løgn er her frem-

stillet som dyrkelsen af tyren. Dyrkelsen af det, som med jordiske øjne vil give mennesket sikker-

hed: Rigdom og magt, sundhed og kraft. 
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Er der noget forkert ved at arbejde for det som tyren symboliserer? Skal vi måske gå syge og 

kraftesløse rundt? Skal vi ikke arbejde for sundhed og velfærd? Jo, det er der ikke i sig selv noget 

forkert ved. Men det går galt, når det som tyren står for, tager magten fra os. Når vi dyrker den jor-

diske sundhed og den alene. Og det sker når vi gør tyren til vores fader – til vores Gud. Sker det, 

begærer vi det jordiske overflødighedshorn og det alene. Tilbeder det vore egne hænder kan frem-

bringe. Vi gør vores krop til vores Gud. Vi gør jorden til himlen – og glemmer himlen. Glemmer 

hvor den jordiske velfærd dybest set kommer fra, og hvem der har skabt den. Og det er løgnen. 

 

Da Moses så det uoplyste og dyriske folk skabe sig i dansen om guldkalven, var han ved at fortviv-

le. I vrede, sorg og frustration knuste han tavlerne med Guds lov mod bjerget. Men Gud forbarmede 

sig, og Moses hentede nye tavler fra Gud til folket. Der skete en forsoning. Sådan er Gud. Han tager 

imod den, der med ærligt sind vender sig mod ham. 

 

Tyren som menneskets Gud er løgnen. Det er Satan. Kilden til den ondskab og til det had som tro-

fast og med garanti følger af kampen om jordens magt og ressourcer. Kampen om verdens guld. 

Kampen om magten. Det viser historien med al tydelighed. At sende soldater til andre områder af 

jorden for at opnå kontrol har aldrig ført til fredelig sameksistens. Ej heller om formålet netop er at 

skabe fred. 

Den der tror det, har løgnen til far og vil ikke nå frem til sandheden – ikke nå frem til det forjæt-

tede land. 

Hvem kender så sandheden? Hvem lever i sandheden og har sandheden som far? Det gør den, der 

hører Jesus ord og tager ordene til sig som sine. Det er ord, som giver fred dybt inde i sjælen. De 

ord skaber ikke krig og konflikter, men kærlighed og fred. 

 Guds lov – gudsordet og skaberordet, som Jesus taler, er ordet om at elske Gud og sin næste som 

sig selv. De ord står ikke direkte og klart i Mosesloven. De bliver først udtalt i Jesus forkyndelse. 

Evangelisten Johannes prædiker i modsætninger. Lys og mørke. Sandhed og løgn. Liv og død. 

Godt og ondt. Det er hans stil og hans måde at få sit evangelium ud. 

 Hvad er så kærlighedens modsætning? Er det had? Det er det også. Men det er nok mere præcist 

magt. Jordisk magt. Den magt søger kærligheden ikke. Kærligheden ønsker ikke magt over andre. 

Tværtimod. Men det gør derimod tyranen – løgnen, angsten og hadet.  

Eller er det dybest set angsten, der er kærlighedens modpol? 

 

Kærligheden vil det bedste for alle. ”Kærligheden tåler alt. Den magter alt. Den vil fred og frihed. 

Kærlighedens frugt vokser på livets træ midt i Paradisets have. Derfor kan Jesus også slutte sin tale 

med, at den der holder fast i hans ord skal aldrig i evighed se døden. 

 

 

 

Midfaste ∙ Joh. 6,24-37 

 

Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom 

til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på d anden side af søen, sagde de til ham: 
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”Rabbi, hvornår du kommet hertil?” Jesus svarede dem: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder 

ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den 

mad, som forgår, men for den mad, som l står til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give j for 

ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på.” Så sagde til ham: ”Hvad skal vi gøre, for at vi kan 

gøre Gu gerninger?” Jesus svarede dem: ”Guds gerning er den, I tror på ham, han har udsendt. 

”Da sagde de til ham: ”Hvilket tegn gør du, så vi kan det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fæd-

re spiste mana i ørkenen, som der står skrevet: ”Brød fra himlen gav han dem at spise.” Jesus sag-

de så til dem: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fa-

der giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen 

og giver liv til verden.” De sagde til ham: ”Herre, giv altid det brød!” Jesus sagde til dem: »Jeg er 

livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tro på mig, skal aldrig tørste. Men 

som jeg har sagt til jer: I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til 

mig, den, der kommer til mig, og den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.” 

 

 

Jesus udsagn: ”Jeg er livets brød”, er et kraftfyldt guddomsord, et af kristendommens absolutte ker-

ne- og trosord. Det er et skaberord, der skaber, hvad det nævner. 

Umiddelbart forud for dagens evangelium står fortællingen om bespisningsunderet, hvor Jesus 

mætter 5000 mennesker i ørkenen med to fisk og fem brød, og hvor der så alligevel bliver masser af 

fisk og brød tilbage. Nu vender folkeskaren tilbage til Kapernaum, for at finde Jesus. Vel sagtens 

fordi de er blevet sultne igen. Det er jo fattige mennesker, så måske Jesus kan mætte dem igen? 

Bespisningsunderet må derfor kobles sammen med evangeliet til i dag. Læser vi videre i Johan-

nesevangeliet, hører vi, at dagens tekst faktisk er en del af den prædiken Jesus altså holder i Ka-

pernaum Synagoge dagen efter bespisningsunderet. Evangeliet til i dag må således forstås som Je-

sus egen tolkning af bespisningsunderet.  

I Jesu tolkning indgår det gammel testamentlige bespisningsunder fra 1. Mosebog, hvor Gud 

gennem Moses mætter de sultne israelitter med manabrød på deres ørkenvandring mod ”Det forjæt-

tede land”.  

 

Der er en vældig poetisk og storslået symbolik når vi kæder disse tre fortællinger, de to bespisning-

sundere og Jesu prædiken i Kapernaum sammen, som leder videre hen mod skærtorsdags nadver-

indstiftelse.   

Livets brød er vores helt nødvendige rejsekost, som gennem vort menneskeliv opbygger Guds 

Rige i os igennem menighedens store fællesskab.  

Og så er der endnu en kobling, som vi skal have med i dag. Det er midfastesøndag i dag. Kirke-

ligt set er vi nu midt i fasten. Netop de to bespisningsundere og Jesus udsagn: ”Jeg er livets brød” 

giver dyb og stor mening her i fastetiden. Meningen med fasten er jo netop en erindring om, at vi 

”ikke ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund”. Netop de ord Jesus afvi-

ste Fandens fristelse under sin 40 dages faste i ørknen umiddelbart efter at han er blevet døbt i Jor-

dan.  
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Meningen med fasten er, at vi skal bringes til at reflektere over forholdet mellem det daglige brød 

og livets brød. Mellem jordens brød og himlens brød.   

Det var det Jesus ville den dag, da han holdt sin prædiken i Kapernaum. Han ville have, at de 

mennesker, som han dagen før havde mættet, skulle tænke videre, fra det jordiske brød til det him-

melske.  

Videre fra De brød og fisk, der havde mættet for en stund, til det livets brød, som overvinder alt - 

ja selv døden. Og tænke endnu videre: til Ham, som selv er Livets Brød. 

Forstået sådan udførte Jesus bespisningsunderet i en højere sags tjeneste. Som en slags lignelse, 

kan vi sige. Jesus fortalte jævnlig lignelser idet han sagde, at ”sådan er det med Guds rige”. På 

samme måde gjorde han også undere for at vise, hvordan der er i Guds rige. 

Nej, Jesus var ikke tilfreds med at mætte sultne i blot nogle timer en enkelt gang. For mennesket 

lever ikke af brød alene. 

 

Hør en lille anekdote, der sætter fokus på Kærlighedsordets betydning. Den tysk-romerske kejser 

Frederik 2. (1194-1250), var meget videbegærlig. Engang blev han nysgerrig efter at kende menne-

skets oprindelige sprog, verdens ursprog. Var det mon hebraisk eller græsk eller måske et helt an-

det?  

Det fortælles, at kejseren derfor besluttede at gøre et eksperiment til opklaring. Han befalede slot-

tets ammer og barneplejersker, at de skulle give de nyfødte børn al den mælk og andet materielt, 

som de plejede at få, men de måtte ikke pludre, smile eller tale til børnene. Så skulle det vise sig, 

hvilket sprog børnene af sig selv ville tale. Det måtte jo være menneskehedens oprindelige sprog, 

tænkte kejseren logisk. 

Men hvad skete der? Alle børn døde. De kunne ikke leve uden deres ammers og plejemødres 

smil, leen og ømme ord.” 

Historien er et godt billede på at ord er livgivende brød for mennesker. Og hvad der kan ske, når 

mennesker må savne ord – savne et sprog 

Og om end børnene ikke dør, som i denne anekdote, vil de dog blive afstumpede, rå og aggressi-

ve, fordi deres dybe hunger og tørst efter kærlighedsordet aldrig blev stillet. De vil dø åndeligt. 

Hvem har ikke oplevet, hvordan et andet menneskes ord kan gå direkte ind i os, ind i vort hjerte, 

og skabe glæde og nyt liv i os? Eller et brev fra den elskede?  

 Eller tænk på den syge, der kommer til sin læge og får at vide, at det alligevel ikke var noget al-

vorligt. Vi kan hver finde mange eksempler, hvor ord er som brød. Vi kan ikke leve uden.  

 

I Ord der styrker, nærer og bærer findes og lever Gud. Det er en af måderne, hvorpå Gud kan vise 

sig for hos. Gennem vor næste. 

Forfatterinden Edith Rode (1879-1956) fortæller i samlingen ”Smaa Børn og Store” om et foræl-

drepar, der en aften hørte deres mæslingeramte børn tale sammen om religiøse spørgsmål, efter at 

lyset var slukket i barneværelset. Forældrene spidsede øren, de havde aldrig talt om religion med 

børnene. En af drengene, siger spekulativt: ”Jeg ville gerne tro på religionen, men jeg kan ikke for-

stå den!” 

Efter en lille pause lyder Lillebrors på en gang spinkle men klare stemme: Jamen tror du da, jeg 

kan forstå den! Men det er ligesom, du kunne tænke dig, at der var en meget, meget stor ting og en 
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lille, bitte pose. Og du skulle have den store ting ned i den lille pose, og den ikke kunne være der. 

Vil du så sige: Den store ting eksisterer ikke. Fortsatte lillebror og fortsatte: ”Din forstand er den 

lille, bitte pose - og Gud er den meget, meget store ting. Fordi Han ikke kan være i din lille pose - 

betyder det ikke, at han ikke eksisterer”. 

Lillebror havde mættet sine søskende med Livets Brød – givet dem nyt liv. Gud havde talt igen-

nem lillebror. Og Gud taler tit igennem børn, og vi er alle Guds børn 

 

Gid vi dog kunne blive mere bevidste om, hvor betydningsfuldt det er, at give hinanden Livets Brød 

- sige lige netop de troens ord, der styrker, nærer og bærer, hvor der er allermest behov for det. Det 

virker forunderligt. For da sker der en bespisning i ørkenen. 

 

Men hvorfor har vi under tiden så svært ved at give hinanden åndeligt brød? Her må netop reflekte-

res. Vi må gå i os selv. Det er fastens tanke. Jeg er livets brød – ikke os men Jesus – der bærer gen-

nem døden. Vi skal lægge meget mærke til, at Jesus ikke siger, at vi har, eller at han har, Livets 

Brød til de hungrende. Men han siger: ”Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, 

og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.” 

Det var sagens kerne den dag i Kapernaum – og det er det i dag her i vor menighed: ”Jesus er 

selv livets brød.” I det lever han, og i det møder vi livets Gud. 

 

Derfor er Jesus Guds Søn. Han kom til os og trådte ind på Guds plads. Han erstattede ikke Gud. 

Men han var ét med Gud. Han er selv det Livets Brød fra Livets Gud, der bærer os gennem livet – ja 

mere end det: Bære os gennem døden til det evige liv. 

Det sker på samme måde som med alt andet brød, vi spiser. Nemlig at vi bliver ét med det. At 

spise er at blive ét med det, man spiser. Vi optager det i os, og det omdannes i os og transporteres 

ud i hver lille del af kroppen, ud i alle legemets celler, hvor det opbygger og fornyr vort legeme. 

Det assimileres, og det vil sige bliver ét med os. Vi siger jo også: ”Du bliver, hvad du spiser.” Det 

gælder også det brød, som er Jesus Kristus. Ved at modtage og assimilerer det bliver vi hermed et 

Gud og Jesus. Vi bliver guddommeliggjort – men pas på – her luer slangen fra paradiset – fristelsen 

- vi bliver ikke Gud. 

 

Specielt er han i nadverens brød og vin. Og når vi spiser og drikker det, bliver vi et med Jesus Kri-

stus. Så lever vi i Gud og Gud lever i os. Vi kan ikke undvære hinanden. Som det også lyder i nad-

verens bortsendelses ord. 

 

”Den korsfæstede og opstandne frelser, som nu har givet os af livets brød og håbets bæger, han 

lever i os med sin ånd og sit ord, vi er hans legeme i verden”. 

   

Vi er, hvad vi spiser. Vi bliver fra dåbens øjeblik og hele livet igennem ét med Jesus Kristus, med 

hans liv og død - og opstandelse. Hans liv, hans død og hans opstandelse - bliver vores liv, vores 

død - og vores opstandelse. Vi skal i al evighed ikke skilles.  
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Palmesøndag ∙ Markus 14,3-9 

 

Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en ala-

basterkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over 

hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden: ”Hvorfor ødsle sådan med olien? Denne 

olie kunne jo være solgt for over trehundrede denarer og givet til de fattige. ”Og de overfusede 

hende. Men Jesus sagde: ”Lad hende være! Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en 

god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem; men 

mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til be-

gravelsen. Sandelig siger jeg jer: Hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, 

som hun har gjort, fortælles til minde om hende” 

 

 

Palmesøndag er indledningen på påskens store, kristne fortælling. Det begynder med besøget hos 

Simon den spedalske i Betania. Hvem var denne Simon? Det ved vi ikke, måske er det en mand, 

som Jesus har helbredt for sin spedalskhed, og som derfor elskede Jesus. 

Hos Simon indledes påsken med Jesus salving. Men hvem er kvinden, der salver Jesus? Det kan 

være hvem som helst. Både dig og mig.    

 

Denne navnløse kvinde kan man kun holde af. Hendes kærlighed til Jesus er fascinerende. Det er 

som om hun, ene af alle, nærværende har forstået situationens alvor. Forstået hvad Jesus indtog i 

Jerusalem betød og kunne få af konsekvenser. Og dermed forstå, hvad der rørte sig i Jesus. Glem 

ikke, at Jesus var et menneske, med samme menneskelige følelser som os. Han stod overfor sit livs 

store prøvelse. Kunne han leve op til sin egen forventning, som, uanset hvad der måtte komme, var 

Guds vilje? 

De andre fatter ingenting. Heller ikke disciplene, for de har vel også været der? De tænker kun i 

små materielle, moralske cirkler. 

 

De 300 denarer, som den fine og dyre nardusolie er værd, kunne have mættet mange sultne munde. 

300 denarer var en stor sum penge. Omkring et halvt til et helt års løn omregnet til dag. Kvinden 

ved, at Jesus netop nu, har brug for al den menneskelige opbygning og støtte han kan få. Han, som 

mere end nogen anden ødsler bort af sin rigdoms kærlighed. Han, som har oprejst mange nødliden-

de og fortvivlede mennesker. Givet dem tro – givet dem håb og selvtillid. Givet dem livets brød, 

som åndelig næring. Hvad fik han selv? 

Jo det havde han fået, at Gud havde gjort ham, til den han var. Da Jesus blev døbt i Jordanfloden 

og røsten lød foroven, fra Gud fader: ”Dette er min søn den elskede”. Da strømmede varmen og 

kærligheden ind i Jesus. Da viste han, hvem han var, og hvad han skulle. For det er kærligheden, 

der skaber mennesker, så vi hvem vi er, og hvad vi skal, og giver os tro og løst til livet. 

 

Den dag ved Jordan, da Gud kaldte ham sin elskede søn, da kendte og genkendte han sig selv, som 

den han var, som Guds søn, og det gav ham kaldet. Nu viste han, at han var den Messias, som de 

gamle havde spået om, og som det jødiske folk ventede på. Men slet ikke alle modtager ham sådan, 
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hverken dengang eller i dag. Og mindst af alt dem, der har nok i sig selv. Ingen skulle lære dem 

noget. 

 

Langt fra alt var gået nemt for Jesus. Men i dåben havde han modtaget en Gudskraft, og fra da af, 

var det Guds stemme, der talte i ham. Og nu skulle han altså drage op til Jerusalem. Sådan var Guds 

vilje. Der var ingen anden vej. Det var ikke ufarligt. Det var som at drage ind i løvens hule. Jerusa-

lem! Præsteskabet, farisæernes og de skriftkloges højborg. Og her lå den centrale romerske besæt-

ning i Israel. Klar til at gribe ind ved det mindste tegn på et folkeligt oprør. Romerne viste, at fri-

heds- og oprørstrangen ulmede i jøderne. Og der var stuvende fuldt af jøder fra alle egne i påsken i 

Jerusalem. Jesusbevægelsen kunne blive farlig og rejse et oprør både mod romerne og præsteskabet.  

Men nu vat tiden kommet til, at Jesus skulle drage ind i byen. Davidsbyen med templet. Så måtte 

Guds vilje ske. Det lå i alles bevidsthed, at det måtte være herfra Jerusalem, at Messiasriget skulle 

opstå og brede sig fra. Og for Jesus og hans proselytter – for Jesusbevægelsen – var riget allerede 

ved at bryde frem.  

Kvinden salver ham til denne rejse ind i Jerusalem. Hun udgyder olie over ham. I denne handling 

ligger hele hendes store kærlighed. Den skal styrke Jesu til at gøre, det han skulle. 

 

Jesus rider ind i Jerusalem. Præcist på samme måde, som de tidligere konger efter David havde 

gjort, når de skulle salves og indsættes som konge i Jerusalem. Sådan foregik den gamle traditions-

rige tronbestigelse. David selv var blevet salvet til konge af profeten og præsten Samuel. Og da Da-

vid på sine gamle dage beslutter, at sønnen Salomon skal indsættes som konge i hans sted, siger 

kong David: 

 

”Kald på præsten Sadok og profeten Nathan, sæt min søn Salomon op på mit muldyr og før ham til 

Gihon, Jerusalems hellige kilde. Der skal præsten og profeten salve ham til konge over Israel, og I 

skal støde i hornene og råbe: ”Kong Salomon leve!” Så skal I drage op I hans følge, og sætte ham 

på min trone”. 

 

Ordet Messias betyder, den salvede konge, underforstået den af Gud salvede konge. Igennem profe-

ten eller ypperstpræsten, salvede Gud selv kongen. Men i dag er det Gud selv, der i kvindens kær-

lighed, salver Jesus. Den gamle tanke var, at det i virkeligheden var Gud, der var Israels konge. Den 

salvede konge skulle regere på Guds vegne efter Guds vilje. Salvingen knyttede forbindelsen mel-

lem Gud og kongen. Kongen blev som en slags adoptivsøn af Gud.  

 

Men Palmesøndag salves Jesus, ikke til Guds adoptivsøn, men til det han var, nemlig Guds enbårne 

søn. Ja, til Gud selv. Palmesøndag er det ikke en stedfortræder for Gud, der drager ind i staden for 

at blive indsat som konge. Det er Gud selv. 

Folket jubler, svinger Palmegrene, brede den røde løber ud foran ham og råber, præcis som ved 

de gamle tronbestigelser: ”Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens 

navn” 

Der er feststemning i luften. Det er et festtog. 
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”Sig til Zions datter: Se din konge kommer ridende til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og et 

trækdyrs føl” 

 

Brudgommen ridder op til bruden, som er Jerusalem, Sions Datter – hele det jødiske folk.  

I dag, Palmesøndag, rider Gud ind i os alle, og vi skal åbne vore porte, til Guds tronbestigelse i 

vort hjerte – i vort tempel. 

Denne forening mellem to elskende vil skabe Messiasriget. Dengang som nu. Hvordan vil bruden 

tage imod ham? Med åbne arme, eller med en afvisning? Hvad troede Jesus selv? 

 

Dette højspændte – ja kosmiske øjeblik. Er et af de helt store øjeblikke i verdenshistorien – hvad 

tænkte Jesus? Viste han, at han drog ind til døden? Han viste, at det var en mulighed. Men måske 

også, at det virkelig ville ske, at Messiasriget nu endelig helt konkret ville opstå. Det var i hvert fald 

det, som skaren troede. Derfor blev de – ja selv disciplene - så skuffede og frustrerede, da Jesus 

blev dømt og henrettet. 

Jeg tror ikke, at Jesus altid forlods viste, hvad hans virke ville bringe. Det lagde han i Guds hæn-

der. Det var Guds vilje, der skulle ske, ikke hans. Jesu levede i nuet. Øjeblikket fortalte ham, hvor-

dan han skulle handle. 

Jesus var styret af ånden – af Guds ånd, Talsmanden. En gang ved en natlig samtale med Niko-

demus, havde Jesus sagt, at ånden er som vinden, der blæser hvorhen den vil, du hører dens susen, 

men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det at være født og styret af 

ånd. Og netop Jesus var født af Guds ånd. 

  

Det der bekymrer Jesus dybt, udtrykker han nogle dage senere med ordene: ”Jerusalem, du slår dine 

profeter ihjel”. Rent historisk var det sket flere gange, når profeterne havde talte folket eller magt-

haverne imod. Sådan var det også sket kun kort tid inden, at Johannes Døberen, Jesus ven, var ble-

vet henrettet. 

 

Jesus menneskeforstand, må have set de to muligheder. Enten at gudsriget ville opstå med indtoget, 

eller at han ville blive fanget og henrettet. Måske var han så langt fremme i sin tankegang, at for-

stod, at han skulle ofres – og at det så var hans offerdød, der ville udløse Messiasriget? 

Adskillige af de mennesker, som fulgte ham, var blevet hjulpet til nyt liv af Jesus. Det var deres 

synlige bevis på, at Gudsriget var i frembrud.  

Hvad der end måtte ske – så red Jesus ind som den var – Guds salvede og ægte søn. Men i Simon, 

den spedalskes hus, siger Jesus, at kvinden salver ham til hans begravelse. 

Og står der ikke i nogle af evangelieteksterne, endda før indtoget, at Jesus forudsiger sin død og 

opstandelse og opstandelse? Jo! Men evangelierne er skrevet længe efter både påske og pinse  

 

Derfor måtte evangelisterne nødvendigvis udsætte rigets frembrud til engang i fremtiden. Og så 

lader de Jesus selv forudsige disse hændelser. Måske har Jesus selv talt om den mulighed, at han 

skulle ofres.  

Men overvejene peger evangelieteksterne på, at ”gudsriget med Jesus allerede er ved at bryde 

frem”. 
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 Forklaringen må være, at disse tekster, udtrykker opfattelsen i Jesu samtid, mens de steder, hvor 

Jesus forudsiger sin død og opstandelse, er evangelisternes egne senere forklaringer. 

 

Lad os tage Palmesøndag for pålydende. Denne festlige dag er båret af forventning om, at nu bryder 

Messiasriget endelig frem. Og for os i dag, er palmesøndag den dag, hvor Jesus holder sit indtog i 

os. 

Gid dette bryllup – denne åndens tronbestigelse må bære frugt. Men skulle også vi i skuffelse og 

vrede ofre Jesus, så findes håbet om påskesøndags opstandelse stadig. For ånden blæser, hvorhen 

den vil. 

 

 

 

Skærtorsdag ∙ Johannes 13,1-15 

 

Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne 

verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sid-

ste. Og mens de holdt måltid - Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, 

skulle forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået 

fra Gud og nu gik tilbage til Gud - så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæ-

de og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes 

fødder og tørre dem med klædet, som ban havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og 

Peter sagde til ham: »Herre, vasker du mine fødder?« Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, fatter du 

ikke nu, men senere skal du forstå det. «Peter sagde: »Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. 

«Jesus svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig.« Simon Peter 

sagde til ham: »Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet! Jesus sagde til ham: 

»Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er 

rene; dog ikke alle. «Han vidste nemlig, hvem der. skulle forråde ham; derfor sagde han: I er ikke 

alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sag-

de han til dem: »Forstår. I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig Mester og Herre, og med rette, 

for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at; vaske 

hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.« 

 

 

Det der skete den aften, den første skærtorsdag, kom lige fra kristendommens første tid til at stå 

central i gudstjenesten. Nadveren, blev det centrale, som den kristne gudstjeneste samlede sig om 

og blev bygget op over. Men nadverforestillingen lå allerede i svøb i det gamle testamente. 

Vi møder den første nadverforestilling under israelitternes ørkenvandring fra Egyptens trældom 

til Israel, det land som Gud først lovede til stamfædrene: Abraham, Isak og Jakob. 

Undervejs både tørster og sulter israelitterne. Gud som jøderne kaldte Jahve, hører deres jammer 

og kommer dem til hjælp. Han lader det herefter regne hver dag ned fra himlen med manabrød un-

der hele ørkenvandringen. Og Jahve skaffer vand, ved at beordre Moses til at slå på klippen med sin 

stav, og da strømmer vandet ud, som en livets kilde. 
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Kort efter kommer israelitterne til Sinai, hvor de modtager Jahves lov – kaldet Moseloven med de 

ti bud.  

 

Jahve opretter en pagt med israelitterne gennem Moses. Hvis folket holder loven, vil gud på sin side 

føre dem til Det forjætte land, til stamfædrelandet. Det er en gensidig pagt. Noget for noget. Loven 

skal holdes, ellers brydes løftet til Jahve. Og den synd vil blive straffet. Og så går vandringen videre 

gennem ørkenen i 40 år indtil de endelig indvandrer i stamfædrelandet. 

 

Det er en stor fortælling, som viser et billede af Jahves førelse gennem livet. Fra trældom til frihed. 

Jahve giver rejsekosten kvit og frit, som sin del af løftet.  

Siden hen stod der i israelitternes tempel et bord, hvor der altid lå manabrød i et sølvfad og stod 

frisk vand i en sølvkande. 

Vi ser her et tidligt billede af nadverbordet. Skønt brødet og vandet kun stod til skue som et min-

de om Jahves frelse i ørkenen. 

 

Det næste billede af den kristne nadvers tilblivelse udtrykkes i evangelieres bespisningsunder. Af få 

fisk og brød, bespises en meget stor skare mennesker, og så bliver der endda mere tilbage, end der 

var fra begyndelsen. Det er som ørkenvandringens bespisning et under. Bespisningsunderet er en 

kærlighedshandling. Det ses ved, at der bliver mere mad til overs, end der var før bespisningen. 

Kærligheden forbruges jo ikke. Tværtimod vokser den i den, som giver den.   

Bespisningsberetningen er et billede på livets brød, som kommer igennem Guds ord. 

 

Men tydeligst og mest direkte kommer det til udtryk i nadveren skærtorsdag aften. Skærtorsdag 

giver Jesus sig selv gennem brødet og vinen. Og Ikke kun denne ene gang til sine disciple, men hver 

gang der holdes nadver. I nadveren er Gud i Jesus person selv til stede med sin ånd og sit ord. 

Samtidig oprettes en ny pagt. I denne pagt er Gud alene den givende. Igennem troen giver Gud i 

nadveren en rejsekost, som fører til hans Rige, omend det undertiden kan ligne en ørkenvandring. 

 

Tidligere havde kirken den opfattelse, at Jesus gennem sin korsfæstelse bar alverdens synd. At han 

tog den død og den dom på sig, som egentlig tilkom mennesket. Bag denne forestilling ligger ideen 

om, at mennesket er befængt med arvesynden, som Adam og Eva pådrog sig, da de spiste af kund-

skabens træ og blev dernæst bortvist fra Paradisets Have, og kunne så heller ikke længere spise af 

livets træ.  

Herfra stammer den forestilling, at Jesus der bær det kors, mennesket skulle have båret, men ikke 

magtede. Det blev et elsket middelaldermotiv, som har virket helt op mod vor tid. Den uskyldige 

der bar alverdens synd for at forsone Gud med mennesket i en ny pagt. Et følelsesladet billede på 

Guds uendelige kærlighed. Et billede som også den store påskesalme ”Hil dig frelser og forsoner” 

er digtet over. 

 

Jeg er vel ikke uenig i billedet, men jeg har behov for at bruge andre ord til at beskrive, hvad der 

sker i nadveren. Lad mig først præcisere den gamle opfattelse: 

Jahve havde gjort en pagt med jøderne, der byggede på Moseloven. Hvis jøderne overholdt deres 

aftale, nemlig at holde loven, ville Jahve til gengæld fører dem til Det forjættede land, som han tid-

ligere havde lovet stamfædrene. Men det kneb slemt for jøderne at holde deres del af aftalen. De 

brød gentagne gange pagten, syndede overfor Jahve og var overladt til hans straf. 

 Men der var en måde, hvorpå jøderne kunne genoprette forholdet. Det var ved at foretage syndof-

feret, hvor igennem der blev tilvejebragt en forsoning mellem Jahve og hans folk. Ved syndofferet 

blev der blandt andet ofret en lydefri buk. Herfra kommer navnet en syndebuk. 



51 

 

Den første og dermed toneangivende kristne menighed var jødisk. Medlemmerne tænkte og for-

stod verden ud fra jødiske præmisser. Så, i deres forståelse gav Jesus, den eneste syndefri, sig selv 

som et syndoffer, altså trådte ind som syndebukken, og sonede derved de kristustroende med Gud. 

Derfor er nadveren et kærlighedsmåltid. Og hver gang der holdes nadver gentagers forsoningen. 

Synderen bliver renset for sin skyld. bliver frisat. Herved blev den gamle pagt afløst af den nye med 

ordene.  

 

”Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse” 

 

Bag dette ordvalg, som sikkert stammer fra den første menighed, ligger forestillingen om ofringen 

af den lydefri syndebuk. Vi skal bagefter synge ”Hil dig frelser og forsoner”. Her stå i en linje: ”Du 

betalte syndens sold”. Altså du købte os fri ved dit blod, ved frivilligt at gå i døden i stedet for os. 

 

En ting står klar: Jahve, det gamle testamentes gud er ikke den samme gud som den gud Jesus for-

kynder. I den nye pagt er Gud alene den givende. Af mennesket kræves ikke overholdelse af nogle 

bestemte love. Kun tro.  

 

I ”Hil dig frelser og forsoner”, lyder to vers, som Grundtvig har gendigtet: 

 

”Kærligheden, hjertegløden / Stærkere var her end døden; / heller giver du end tager, / ene derfor 

dig behager / korsets død i vores sted”. 

 

Også her toner forsoningstanke smukt og stærkt igennem. Og så kommer dette vers:  

 

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”. 

 

Her udtrykkes, at kristendommens inderste væsen er kærlighed. En kærlighed som overvinder dø-

den. En kærlighed som gives mennesket igennem troens kærlighed på Kristus som Guds søn. En 

kærlighed som gives til mennesket, som det er her og nu: Ufuldkomment med fejl og manglende 

indsigt. Gives uden løftet pegefinger og fordømmende formaning.  

Jesus forkynder ikke det gamle testamentes faderlige, autoritære og straffende Gud. Jesus forkyn-

der en helt ny og radikal anderledes Gud, der ikke stempler mennesket som synder. Derfor forstod 

jøderne ham ikke. Han forkyndte kærlighedens Gud, som altid vil elske sin skabning, uanset om 

mennesket begår nok så mange dårlige og negative handlinger. 

 

Gud elsker den kriminelle, ligeså meget som en enhver anden. Og Guds kærlighed skaber nyt liv, 

der hvor den modtages. Og det gør den igennem troen alene. Den helbreder for fysisk sygdom lige-

så vel som psykisk lidelse. Aldrig før, havde nogen forkyndt Gud sådan. Ingen anden religion kan 

forestille sig en gud, der tilgiver mennesket uden at kræve noget til gengæld. Det var og er for man-

ge uforståeligt. 

Før så mennesket sig selv som den, der skulle tjene Gud holde hans bud og ikke omvendt. Gud 

var den enevældige konge, der troner højt over alle, og som dømmer vore handlinger, og straffer 

derefter. 

Sådan var de før-kristelige guder. Og langt op mod vor tid bliver denne forestilling siddende også 

i kirkens forkyndelse. I kirkens fordømmelser. 
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Men i dagens tekst viser Johannes, at Jesus i stedet for at lade sig tjene, selv er den som tjener 

mennesket. Han viser det ved fodvaskningen. Det var trællens opgave at vaske de fornemme gæ-

sters fødder ikke herrens. 

Den kristne gud er ikke den, som f.eks. i Islam, der lader sig tjene af mennesket, men den der tje-

ner mennesket. Giver sig selv. Det er radikalt anderledes. 

 

Men sig mig! Hvem er det, som har bestemt, at mennesket er en synder? Er det den kristne Gud. 

Han der indbød røverne på korset, som den første til at følge sig igennem døden og ind i Guds Rige. 

Gud elsker som nævnt lovovertræderen ligeså meget, som han elsker den lovlydige. Det er det, vi 

har så svært ved at fatte. For sådan er tænker det jordiske menneske ikke. 

Nej, Det er mennesket selv, der har bestemt, at vi er syndere. Den etiske lov har mennesket selv 

sat, i forståelse af, at sådan burde vi leve med hinanden. Derfor dømmer den etiske lov os som syn-

dere. Og den etiske lov er en følge af, at Gud har skabt os i sit billede. Billedet af et paradis ligger i 

os medfødt. 

 

I menneskets rige, er vi nødt til at have love for at samfundet kan holde sammen. I Guds Rige er de 

overflødige.   

Det er det, der er kernen i Jesus forkyndelse. I er elskede. Men jeres fejl er, at I dømmer hinanden 

og fordømmer hinanden. 

Jesus satte sit eget jeg til side for at fortælle det budskab til menneskene, at Gud elsker os, og i 

den kærlighed er vi rene, uanset vi fejler overfor hinanden. Det er kerneindholdet i den nye pagt. ”I 

er rene” lader Johannes Jesus sige ved fodvaskningen. Rensede gennem den kærlighed, som er in-

deholdt i troen. 

Og Jesus kan ikke vise Guds kærlighed stærkere end ved at gå i døden for den. Og samtidig gen-

nem opstandelsen vise, at kærligheden endog kan overvinde døden. Han blev dømt for at tale mod 

Moseloven og i jødernes øjne at bryde den. Du taler bespotteligt, lød ypperstepræstens endelige 

dom over Jesus natten til langfredag, da Jesus havde erkendt, at han var Guds søn. Selv sagde Jesus, 

at han fuldendte moseloven ved at sætte Guds kærlighedsord i stedet. 

 

Nej, Jesus blev ikke ofret som syndoffer. Han gik selv i døden for at vise, at gennem Guds kærlig-

hed er mennesket rent, og i den kærlighed renses mennesket for alle sine dårlige tanker om sig selv 

og andre. 

 

”Bliv I mig, så bliver jeg i jer, som jeg er i faderen og faderen er i mig”, siger Johannes. 

 

 

 

Påskesøndag ∙ Matt. 28,1-8 

 

Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria 

for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og 

trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder 

hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til 

kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er 

opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, 

at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér, skal I se ham. Nu 
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har jeg sagt jer det.”Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og storglæde og løb hen for at 

fortælle hans disciple det.  

 

 

Kvinderne Maria Magdalene og den anden Maria er de første, der møder opstandelsen. Det sker ved 

Jesus grav. 

Ligesom julenat og pinsen er det en kosmos oplevelse. En oplevelse, hvor man i et kort øjeblik 

hensættes til en anden og større verden. En åndelig verden, som bryder ind i uvarslet. Jorden ryster 

som ved et kraftigt jordskælv, og stenen væltes bort af en strålende engel, mens de romerske vagt-

poster segner: 

 

”Frygt ikke”, siger englen. 

 

De samme ord, som englen indleder med julenat, da den store nyhed om Jesu fødsel blev åbenbaret 

hyrderne på Betlehems mark.  

Hændelserne er en voldsom indgriben i menneskets daglige verden. Det er kosmiske hændelser, 

hvor hele universet i et splitsekund samler sig i en dyb koncentration.  

Det samme er tilfældet langfredag, da Jesus udånder på korset, da: Ryster jorden, og det bliver 

mørkt som om natten. Grave springer op, og døde viser sig. Og forhænget i templet - der skjuler det 

helligste rum, hvor pagtens ark stod – flænges i to, så Guds rum, hvor ingen må træde undtagen 

ypperstepræsten, nu åbenbares for alle. 

 

”Frygt ikke” 

  

Dødens magt er brudt. Gud har grebet ind i menneskets verden. Det er et skabelsesunder, som da 

verden blev født i lys i tidernes morgen. 

 

Og Gud sagde: ”Bliv lys!” og der blev lys, og Gud så at det var godt” 

 

Disse fire billeder udtrykker alle et uforklarligt under, som forstanden ikke kan fatte, fordi forstan-

den er dannet med bagrund i jordiske erfaringer.   

Men hjertet må juble i glæde og tro. Noget bedre kan ikke ske. Alle fire billeder er udtryk for den 

største skaberkraft. Den største kærlighedsgerning. 

Det der gør, at mennesket er anderledes end al anden skabning på jorden, er, at det har åndskraft 

til at opleve den slags kosmiske oplevelser, om end det ikke er hverdagskost. Det er det, som ud-

trykkes i menneskets skaberbillede, at vi er skabt i Guds billede, til at ligne ham. Den kærlighed 

som ligger i skabelsesunderet, tørster menneskehjertet efter, som intet andet. 

 

Det er så utrolig, at vi næsten ikke tør tro, eller kan tro det. Men påskeevangeliet siger, at det kan vi 

roligt gøre. For det er sandt. 

 

Lad os se lidt nærmere på billedet af forhænget, der flænges i templet, da Jesus dør langfredag: 

Templet var for jøderne Guds Hus – det mest hellige sted. 

 

Ved religiøse fester deltog den almindelige jøde kun fra forgården. Mens præsterne vandrede fra 

forgården og ind i det hellige, hvor skuebrødene og den syvarmede guldlysestage stod. Der stod 

også et alter, hvor der brændte røgelse. Her i det hellige, kunne også almindelige mennesker få lov 

til at bede til Gud, når man havde bragt et offer og renset sig efter ritualet. Men i det inderste – i det 
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allerhelligste stod pagtens ark med de 10 bud skrevet på de to stentavler. Her måtte kun ypperste-

præsten komme. Og kun få gange om året. 

Det var dette inderste, som var Guds bolig. Det var forbudt område – tabu - for andre, fordi det 

var så helligt – så kraftfyldt, at andre ikke kunne tåle at være Gud så nær. 

Da Jesus dør flænges forhænget. Hvad betyder det? Det betyder, at nu bliver det inderste og hel-

ligste synligt for alle. Grænsen for blufærdig overskrides. 

Ved Jesus død åbenbarer Gud sig for alle – også de romerske soldater, som var til stede. 

 

Den før så fjerne Gud rykker helt tæt på alle. Der behøves ikke længere et præsteskab til at formidle 

Gud til folket. Han kommer direkte til enhver.  

Ved oprettelsen af den nye pagt gennem Jesu blod og Jesu død og opstandelse kommer Gud alle i 

møde, som en nærværende og kærlig far. 

 

Meget symbolsk blev jødernes tempel knap 40 år senere ødelagt og aldrig opført siden. I stedet 

blev der 600 år efter opført en muslimsk helligdom. 

 

I dag har jøderne kun grædemuren tilbage. 

 

Men for den kristustroende flyttede Guds tempel ind menneskehjertet, og hans bolig er den helligste 

del af vort hjerte. Her findes kildespringet til evigt liv. Og her findes længslen efter Gud, retfærdig-

hed og godhed. 

Allerede Paulus taler om templet i menneskehjertet – og Grundtvig digter i de levendes land: 

 

”Du gerne vil trone i templet af muld” 

 

Det må være noget i den retning kvinderne oplevede ved graven påskesøndag. 

 

Det er den store forskel på den gamle pagts Gud og den nye, som er kristendommens. Gud blev 

alles far og kommer tættere på os end vi selv er. Påskesøndag bliver Jesus ophøjet til Kristus.   

Overvindelsen af døden og opstandelsen er hans tronbestigelse. En tronbestigelse af Kosmisk art 

– langt større end den jøderne havde troet mulig i deres Messiasdrøm.  

Palmesøndags festtog, der skulle indsætte Jesus som Messias, efter den gamle opfattelse, kom til 

at foregå på en helt anden måde end forventet. Festtoget gik gennem døden med påskesøndags ord: 

 

”I søger Jesus, den korsfæstede, han er ikke her. Han er opstået fra de døde, og vil gå forud for 

jer” 

 

Når et menneske går i sort og mister livslysten og troen på livet, så forsegles det inderste og hellig-

ste rum i hjertet med en mægtig, tung sten, der kan lignes med den, som blev sat for Jesus grav. Det 

rum, hvor livets kildespring findes bliver lukket ned som et gravkammer. Så er Jesus-mennesket i 

os blevet korsfæstet – endnu engang. 

Men det er så vidunderligt, at den grav kan brydes, som på en påskesøndag, så kilden vil risle på 

ny og opvækker troen på livet fra dødens mørke. 

Lynildsenglen kvinderne så er Guds- og skaberordet: ”Bliv lys”. Det kommer til os på forskellig 

vis:  

Fra et andet menneske. Fra Lærkens jublen. Fra Blomsterne og foråret. Fra Den ny udsprungne 

bøgeskov. Fra den kristne nadver. 
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Det kommer altid i kærlighed. Sådan kan vi midt i livet opleve en påskemorgen, der rejser os med 

ordene: ”Du er tilgivet”. Og så kan vi frisatte og glade fortsætte livsvandringen. 

 

Men Jesu opstandelse virker mere endnu. Den kan virke en helt ny periodes fremkomst. En ny ære. 

Når vi gerne vil være på forkant med udviklingen, laver vi statistikker om dit og dat. Om den 

økonomiske udvikling, om co2-udviklingen, om den globale opvarmning, om hvor gamle vi kan 

regne med at blive. Osv. 

Den slags statikker bygger altid på de seneste årtiers udvikling. En udvikling, som man så forud-

sætter vil fortsætte. 

Men det gør den slet ikke altid. Tit kan noget nyt, som man ikke havde indregnet i fremtidsmo-

dellen, bryde ind og ændre forudsætningerne. Det kan være nye opdagelser, ny teknologi osv. Det 

kan være så meget. 

 

Det kan også være en mere åndelige fornyelser. Vi har set flere af den slags i historien. Det er når et 

nyt syn på tilværelsen og menneske bryder igennem. Som f.eks. ved overgangen fra oldtiden til 

middelalderen, eller fra middelalderen til renæssancen. 

Middelalderens slutning var præget af ufred og død. Krig og sygdom. Religionskrige og pesten, 

den sorte død, som hærgede frygteligt og efterlod flere steder en hel egn død. 

Renæssance betyder genfødsel. Med renæssancen opstod nye ideer. Midt i al død og ruin, så 

mennesket sig selv som et guddommeligt væsen med uanede muligheder. 

En underlig overgang, for nogle en dødskrampe for andre fødselsveer. Nye kunstnere, nye tanker, 

nye opdagelser, nye tekniske vidundere. Michelangelo, Rafael, Martin Luther, Tyge Brahe og Co-

lombus, bare for at nævne nogle af de store.  

Resultatet blev en slags opstandelse. Et nyt verdensbillede. Et forynget og en fornyet tid opstod. 

Gravsejlet var brudt. Livskilden sprang på ny, troen på livet, og det åbnede op for en fornyet drøm 

om Paradis. Kilden fra Edens Have lod sin kilde risle ned til menneskets boliger. Resultatet af den 

fornyelse blev blandt andet folkestyret. 

 

Vor tid brug for sådan en genfødsel, sådan en opstandelse, hvor nye tanker åbner op for på nye 

frugtbare veje og væk fra de gamle og mosgroede krogede stier. Jeg tænker ikke mindst på den ak-

tuelle og fastlåst situation mellem Vestens verdsliggjorte, kristne kultur, og en islamisk fremmarch. 

Bare man dog en dag kunne nå frem til at forstå, at krig og had blot skaber nye krige og endnu 

mere had. Mens tilgivelse, forsoning og samtale ene kan skabe fred. 

 

Påskeevangeliet lover os, at menneskets vandring på jorden ikke stopper, end ikke ved vor endelige 

grav. Først her sker for alvor det store, kosmiske spring, hvor vi selv som Kristus tager springet 

over  

døden til det evige liv i Gudsriget. 

 

 

 

 

1. søndag efter påske · Johannes 21,15-19 
 

Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de 

andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine 

lam!« Igen, for anden  
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gang, sagde han til ham: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, 

at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vær hyrde for mine får!« Jesus sagde til ham for tredje 

gang: »Simon, Johannes' søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte 

ham: »Har du mig kær?« og han svarede ham: »Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.« Je-

sus sagde til ham: »Vogt mine får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv 

op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en 

anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.« Med de ord betegnede han den død, 

Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!«  

 

 

 

Ved Geneserat sø nær Kapernaum findes en nyere statue, der er skabt med baggrund i denne tekst. 

Statuen viser Simon Peter, der knæler for Jesus og rækker sin ene hånd bedende op mod ham, sam-

tidig med at Jesus velsignende lægger sin hånd over Peters hoved. 

 Hændelsen finder sted i tiden mellem Jesus opstandelse og himmelfart. Umiddelbart forud for 

dagens tekst er Peter ude at fiske sammen med nogle af de andre disciple, men lykken er ikke med 

dem, de fanger ingenting. Men da det bliver lyst tidligt om morgenen ser disciplene en mand stå 

ved søbredden. I første omgang kender de ikke manden. ”Har I noget at spise”, spørg han. Nej 

svarer de, som sandt er. ”Så kast nettet ud på højre side af båden, så vil I få fangst”. De kaster nu 

nettet ud igen, og denne gang er der fangst. Så meget at de dårligt kan trække garnet op i båden. 

Det myldrer med fisk.  

Den første der forstår, er Johannes. Pludselig går det op for ham, at det har de prøvet før, det her. 

Da havde de også ligget og fisket hele natten uden at få så meget som en fisk i nettet. Men så mød-

te de Jesus om morgenen, der bad dem kaste nettet ud igen. Og ligesom nu var nettet sprængfuldt 

med fisk. 

”Det er herren”, siger Johannes til Peter. Staks sprang Peter i vandet mens de andre roede i land. 

 

Da de kommer i land ser de et bål, hvorpå der ligger nogle brød og fisk. ”Kom med nogle af de fisk 

I har fanget”, siger Jesus. Og lidt efter siger Jesus: ”Kom og spis”. Og Jesus tager brødet og fiske-

ne og giver disciplene det. 

Herefter er det, at Jesus spørger Simon Peter: ”Elsker du mig mere end de andre”? 

 

Første gang de oplevede, at få nettet fuldt, var det Simon Peter der forstod. Han så dengang i et 

glimt, hvor lille han selv var i forhold til Jesus, og han blev fyldt med frygt. Han så, hvor uren eller 

syndefuld han selv var i forhold til Kristus. ”Gå bort fra mig”, svarer Peter, ”jeg er ikke værdig til 

dig”. 

Men Jesus var af en anden mening, han sagde: ”Frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker”.  

Denne hændelse kaldes ”Peters kaldelse”, fordi Jesus kaldte Simon Peter til budbringer af det 

kristne budskab. Og nogen tid senere gentog Jesus sin kaldelse af Simon. Det var dengang han gav 

Simon tilnavnet Peter. 

Jesus havde ved den lejlighed spurgt sin disciple, hvem folk sagde, at han var. Og disciplene refe-

rerede, hvad de havde hørt. Nogen havde sagt, at han var en Johannes Døbere, andre at han var pro-

feten Elias, der var kommet igen, og atter andre blot en stor profet. 

”Men hvem siger I jeg er”, spørg så Jesus. Og Simon svarer prompte: ”Du er den levende Kri-

stus”, Guds søn. ”Det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men din fader, som er i himlen”, siger 

Jesus, og mener hermed, at det ikke er med de jordiske sanser, at Simon forstår det, men at det er 

Guds ånd, som er kommet til orde i ham. Det er med ”Himlens sanser”, at Simon forstår. 
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Og Jesus siger videre til Simon: ”Og så siger jeg dig, at du er Simon Peter, og på den klippe vil 

jeg bygge min kirke”. Peter betyder nemlig ”Klippe”. 

Så det er på en tro, som Simon Peters, at kristendommen skal udbredes. Og så er det, at Jesus 

symbolsk giver Simon Peter nøglen, der kan lukke Guds Rige op. 

 Det var Simon Peters anden kaldelse. Men siden, var der sket noget ganske forfærdeligt, der hav-

de fået alt til at ramle sammen for Simon – alle det store ord, som Jesus havde talt til ham. 

 

Det skete natten til langfredag. Jesus var blevet fanget i Getsemane Have og ført til forhør hos yp-

perstepræsten. Simon var fuldt efter i en vis afstand og stod nu i ypperstepræstens gård og varmede 

sig ved en ild. Ypperstepræstens tjenestepige ser Peter og siger: ”Du var da en af dem, som var 

med ham – underforstået med Jesus”. I sin angst for selv at blive fanget nægter Simon ethvert 

kendskab. Han forråder Jesus. Og det gør han ikke mindre end tre gange, for i løbet af natten får 

han stillet det samme spørgsmål: ”Du var da en af Jesus disciple” Og tre gange fornægter Simon 

Peter Jesus. Da galer hanen, og Simon kommer i tanke om Jesus ord ved nadvermåltidet, da Peter 

havde svoret at hjælpe Jesus uanset hvad der skete:  

 

”Før hanen har galet, vil du have fornægtet mig tre gange” 

 

Det var det, der nu var gået i opfyldelse og Simon forstod i al sin gru, hvad han havde gjort overfor 

den han satte højere end alle andre. En voldsom skyldfølelse skylder ind over ham og knuste ham 

som menneske. Han gik grædende bort. 

 

”Elsker du mig mere end de andre” spørg nu den opstandne Jesus Simon i dagens evangelium. 

 

Og Simon Peter må bekræfte det ikke mindre end tre gange, og hver gang, får han sin kaldelse til-

bage med ordene: ”Vogt mine lam”, ”Vær hyrde for mine får” og ”vogt mine får”. 

De tre gange svarer til de tre gange han få uger tidligere havde forrådt Jesus. 

Statuen vidner om denne hændelse: Jesus tager den angrende og knælende Peter til nåde og gen-

indsætter ham, som menneskefisker, som apostel og missionær for Kristustroen. 

 

Det er alt i alt en dejlig historie. Peter er så ligefrem og menneskelig, så han er nem at identificerer 

sig med. Han ejer menneskets storhed og fald. Han kan se himlen åbne sig, og i næste øjeblik stik-

ke han halen mellem benene når det for alvor brænder på, og hans liv står i fare, som natten til 

Langfredag i ypperstepræstens gård. 

Han er som mennesker er flest. Vi ejer drømmen og viljen til godhed og storsind, men vi mangler 

evnen til at gennemføre og virkeliggøre det. Og som Peter vil vi i første omgang nægte, at se vor 

svaghed i øjnene og nogle formår også i lang tid at lukke øjnene for sit fald. Ja nogle får aldrig øj-

nene op for sit bedrag af sig selv og omverdenen. 

Men det gør Simon, og derfor holder vi af ham. Han formår ikke at holde skyldfølelsen borte fra 

livet. Dertil elsker han det for meget: ”Elsker du mig mere end de andre”, spørg Jesus. Og Peter 

elsker Jesus. Han elsker det gode i livet, han elsker sine medmennesker, han elsker sandheden og 

skønheden. Det er det, som giver ham den stærke tro, og det dybe fald. Han knuses af sin egen af-

magt. Af sin egen svaghed. Af sin syndeskyld. 

Men den opstandne frelser rejser ham og giver ham sin livsopgave tilbage. 

 

De sidste ord Simon Peter får med på vejen lyder: ”Som ung gik du hvorhen du ville, men når du 

bliver gammel skal du stække dine arme ud, og en anden skal føre dig derhen, hvor du ikke vil”. 
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Ifølge traditionen endte Peter sine dage i Rom under den første kristendomsforfølgelse, som den 

gale kejser, Nero, iværksatte. Peter blev korsfæstet muligvis sammen med Paulus, som også var i 

Rom på den tid. Peter blev leder af den første kristne menighed i Rom. De efterfølgende ledere af 

romermenigheden følte sig som Peters aftagere og kaldte sig for fader – det latinske papa, der blev 

til titlen: Pave. 

Dels fordi Rom var hovedstaden i Romerriget og dels fordi den første leder af kirken i Rom var 

Peter, den fremmeste af apostlene, fik paverne deres autoritet. Det var romerpaven, som fandt på 

den lære, at nøglen, som Jesus symbolsk havde givet Peter. Den nøgle som giver adgang til Guds 

rige, og som også kan lukke døren til Guds Rige. At den nøgle gik i arv til paverne, og at paverne 

dermed kunne bestemme, hvem der kunne komme i Himmerige, og hvem der ikke kunne. 

Det blev en skæbnesvanger udlægning, og en udlægning som på mange måder strider mod kri-

stendommens næstekærlighed og tilgivelse. 

 

Simon Peter fik nøglen, som billede på, at det er den klippefaste tro, som åbner døren til Guds Rige 

– og troen alene. Det er ikke gode gerninger, ikke overholdelse af den kristne lov, ej heller er det 

biblens ord i sig selv, der åbner døren til Guds Rige – men ene troen. Derfor er trosbekendelsen så 

central i kristendommen. 

 

At Peter med tiden blev ført mere og mere ind på sin livsvej, er også et udtryk for, at det var hans 

tro, hans kærlighed til Kristus, der førte hans skridt. Guds ånd tog over i Peter. Den overtog egen-

viljen. Det er det troen magter.    

 I den sang om Peters fiskedragt, som vi skal synge herefter, siger Grundtvig: 

 

På jord end findes det færgelag, 

som kaldes Sankt Peders Gilde, 

så folk vi fange endnu i dag 

og føre til livets kilde. 

Fra verden føre vi dem til Gud, 

hvor frit de evig gå ind og ud, 

og glæden dem altid følger. 

 

Ja, troens vej fører til Guds Rige – troen er nøglen, som lukker op. Og med troen som vejviser kan 

vi meget vel komme gennem egne, hvor vi ellers ikke så gerne ville være kommet. 

 

 

 

 

4. søndag efter påske · Johannes 8,28-36 
 

Jesus sagde til dem: ”Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den jeg er, og at 

jeg intet gør af mig selv; men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han som har sendt 

mig, er med mig; han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.” Da 

han talte sådan kom mange til at tro på ham.  

 Jesus sagde til de jøder, som var kommet til at tro på ham: ”Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig 

mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie”. De svarede 

ham: ”Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I 

skal blive frie?” Jesus svarede dem: ”Sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens 
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træl: Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får 

gjort jeg frie, skal I være virkelig frie.” 

 

 

 

”Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den jeg er” 

 

”Jeg er den, jeg er”. Nøjagtig samme ord bruger Jahve, jøderens gud, om sig selv, da han åbenba-

rer sig for Moses i den brændende tornebusk. Moses passer får ved Sinai, da han får åbenbaringen 

om, at han skal føre israelitterne ud af Egyptens trældom. Moses spørg: 

 

”Hvem skal jeg sige har sendt mig”, Og Jahve svarer: ”Du skal sige, at jeg er den som er”. 

 

Et gådefuldt navn må man sige. Hvad gemmer der sig bag det? 

”Jeg er”. Det er den som altid har været og altid vil være. Den, der fylder hele tilværelsen ud, så 

der ikke er et mindste sted, hvor Jahve ikke også er. Han er overalt. Jahve er altså hele eksistensen. 

Alt andet i tilværelsen er blevet til på et tidspunkt. Men ikke Jahve. Og alt andet er blevet til, alene 

fordi Jahve ville det. Det er Jahve, der har skabt alt og alle. Alt levende holdes i live af Jahve og alt 

som er til, er til i kraft af Jahve. Hvis Jahve ikke var, ville der ingenting være, hvor umuligt det end 

er at tænke på. Ikke en tanke ville der være, ikke det mindste atom. Jahve er uendelig i tid og rum. 

Og det uendelige forstår vi ikke dybden af. Jahve skjuler sig bag sit slør. Sådan åbenbarer Jesus sig 

selv for jøderne gennem Moses. 

Større kan man ikke forestille sig en Gud. De tidligere guder var begrænsede. De havde hver de-

res afgrænsede felt. En var frugtbarhedsgud, en anden krigsgud osv. Det var ikke dem, der havde 

skabt verden. I stedet var de selv blevet til på et tidspunkt af skabelsen. De udkrystalliserer sig af 

det vore forfædre kaldte Kaos eller kaoshavet, som var et urhav, hvor alt det stof som verden kom 

til at bestå af, var til stede, men i et aldeles uordnet kaos. Jahve, derimod, er et personligt væsen 

med en plan for sit skaberværk. Og det er ham, som kalder alt frem af intetheden med sit ord. Jahve 

er det hebraiske ord for ”Jeg er”.  

 

Hændelsen, hvor Jahve giver sig til kende for Moses er væsentlig set i forhold til religionshistorien 

– altså set i lyset af menneskehedens religiøse udvikling. Hændelsen markerer nemlig springet fra 

ældre tiders flerguderiet til troen på en gud, der har skabt alt og alle. Det spring resulterer i jøde-

dommens tilblivelse som en ny religion, der er markant anderledes end de tidligere frugtbarhedsre-

ligioner. Siden udskiller både kristendommen og islam sig fra Jahve-troen. 

 

Efterhånden som jødedommens tager form åbenbarer Jahve mere af sit væsen. Første gang, ikke så 

længe efter Moses kaldelse åbenbarer han sin vilje, som den lov jøderne skal leve efter. Det er mo-

seloven. Han vil være god mod dem, som overholder hans lov, dem vil han fører til det forjættede 

land. Men han vil være streng og straffende overfor dem, som forbryder sig mod loven. Den som 

ikke holdt loven, blev kaldt en synder. Det er her ordet ”synd” opstår. Jahves lov bestemmer, hvad 

der er synd, og hvad der ikke er synd. Så synden kom ind i jødernes verden med moseloven. Det er 

loven som afgør, om man er en synder eller ej.  

 

Nu kommer så Jesus i dagens evangelium og bruger de samme ord om sig selv: 

 

”Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den jeg er” 
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Og han tilføjer:  

 

”og at jeg intet gør af mig selv; men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han som har 

sendt mig, er med mig; han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.” 

 

Det betyder, at her kommer manden, som fuldtud lever efter Guds lov. Derfor er Jesus Guds ord i 

kød og blod. Igennem Jesus person, Jesus liv og gerning træder Jahve frem, og bliver hermed langt 

tydelige end før. Han viser sit ansigt. Gennem Kristus forvandles Jahve til de kristnes gud. Hvis 

man da ikke ligefrem vil sige, at de kristnes gud er en helt anden gud en Jahve. 

”Forvandles?” Sagde jeg. Men det er jo ikke helt præcist. Vi må tro, at Gud netop er den, som 

han hele tiden har været. Han er den, som altid har været. Han forandrer sig vel ikke? 

Nej, det der nok nærmere vores forestilling om Gud, der forandre sig. I gennem Jesus person 

åbenbarer Gud sig for den troende. Han kommer til syne, som den kærlige fader, der tilgiver alle, 

som tror på ham. Han dømmer ikke efter synden, ikke efter om menneskene overtræder loven eller 

ej, men ene efter troen. Han dømmer ikke efter, om mennesket i sine handlinger overholder loven, 

men om mennesket har loven indskrevet i hjertet. For den der har loven i hjertet, elsker Gud og tror 

på Gud. Vedkommende bærer Gud i sit hjerte. 

Den troende har viljen til at leve efter Guds lov, selv om evnen mangler.   

 

Jesus lærte os, hvem Gud er. Og Guds ansigt blev tydeligere. Alligevel bliver der stadig noget af 

den gådefulde gud tilbage. Fordi Gud i sit uendelige væsen, i sin uendelige væren er ubegribelig for 

vores fatteevne. Og denne ubegribelighed kan stadig fylde mennesket med frygt. Vi svimler, fordi 

vores endelighed ikke kan fatte Guds og tilværelsens uendelighed. Storhed kunne vi også sige. 

Frygten for det ukendte. Det er det, vi kalder angst eller Gudsfrygt. Men Jesus budskab er netop 

”frygt ikke”. Da Jesus fødes julenat, lyder englens budskab: ”Frygt ikke”. ”Frygt ikke” siger Jesus 

til sine disciple, de gange, de ser hans guddommelighed – hans storhed – og bliver slået af frygt. 

”Frygt ikke” siger englen til kvinderne påskemorgen ved den åbne grav, hvorfra Jesus opstod. 

Ja frygt ikke, når tilværelsens ubegribelige storhed viser sig for dine øjne, for verdens uendelig-

hed er Guds væsen. 

 

”Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den jeg er”, siger Jesus i altså da-

gens tekst. Men hvornår og hvordan ophøjes menneskesønnen?  

Det gør han ved korsfæstelsen og den efterfølgende opstandelse. Kun gennem sin død på korset 

kunne Jesus blive et med alle mennesker, så alle mennesker kunne blive et med ham. Og dermed et 

i Gud.  

Hvis man vil hjælpe et andet menneske, må man først gå hen, hvor dette menneske er.” Det er så 

logisk indlysende, at det næsten er banalt.  

Og det er først gennem sin korsfæstelse, at Jesus ydmyger sig så meget, at selv det ringeste men-

neske kan identificere sig med ham. Ved Jesus korsfæstelse kan selv den ringeste forbryder og selv 

den værste kriminelle se sig selv i Jesus. For det var kun de værste forbrydere og mest ringeagtede, 

som efter datidens skik blev korsfæstet. 

Ved at lade sig korsfæste stillede Jesus sig altså lige med det ringeste menneske. Gud ophøjede 

ham ved, på denne både, at tage hånd om den ringeste og derved igennem Jesus opstandelse ophøje 

den ringeste til den højeste. Jesus døde som det ringeste og usleste menneske for at blive ophøjet til 

Gud. Han tager gennem Jesus død og opstandelse det usleste menneske, som har brudt loven tu-

sindvis af gange, til sig og elsker ham. Det som netop aldrig nogen før har gjort. For havde forbry-

deren fået den omsorg og kærlighed i tide, var han aldrig blevet en forbryder.  
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Og fordi han aldrig har fået omsorg og mærket godheden, mærket at han var elsket, netop derfor 

er Guds Rige aldrig tonet frem for hans indre. Han er aldrig blevet afklaret ved, at billedet af Guds 

Rige er blevet hentet op fra det dybeste lag i hans hjerte. Det lag Gud ellers lever i. Derfor har for-

bryderen heller aldrig lært sandheden at kende. I stedet træller han under sine aggressive lidenska-

ber. Han er bundet af trældommen, lænket til sin skyld, som han ikke kan frigøre sig fra. 

Det første menneske, der forstår denne sammenhæng, er den ene af de to forbrydere, der blev 

korsfæstet sammen med Jesus. Da denne forbryder ser Jesus og tror, at Jesus er den han er, gør 

Sandheden ham fri og han ophøjes som det første menneske sammen med Jesus til gå ind i Guds 

Rige. ”I dag skal du følge mig ind i Paradis”, siger Jesus til ham.  

 

Abrahams børn, jøderne, træller under moseloven uden at kende sandheden. Uden at kende troens 

frigørende kraft. 

Hvem drømmer ikke om at blive frie? At blive helt fri af alt, hvad der binder en til sine drifter, si-

ne fordomme, fri af alt det, der binder til jordens uretfærdighed. Fri til at hæve sig på åndens vinger 

til Guds rige. Fri til at blive herliggjort igennem Jesu død og opstandelse.  

Jesus døde for alle. Derfor er alle døde i ham, men igennem opstandelsen bliver alle, der tro på 

ham, frie og løftes til Guds Rige.  

 

Sandheden skal gøre jer fri. I skal se Gud, siger Jesus. 

 

 

 

 

Forårsgudstjeneste – Tema: Morten Børup 

 

Tekster: 1. mos 1.1-7 Bliv lys, og gud så at det var godt – Højsangen 2,1-13. 2. påskedags tekst 

brændte det ikke i mit hjerte 

 

Hvor dog Gud er god og vis! Hvor er verden fager! Hvor dog alt til Herrens pris/ ånd og tanke 

drager! Han har stort og småt på jord, urten, som på marken gror, form og farve givet. Efter nat vi 

dagen nu/ hilse vil med frejdig hu, takke Gud for livet.  

 

Det er Morten Børups hyldest til Gud – hans hyldest til himlens og jorden skaber. Og hvordan kan 

man andet i denne tid end at takke Gud for hans fantastiske underfulde skabelse? Der bobler en 

glæde frem, når naturen sanses. Guds kærlighed og skaberglæde - Nye Skabningsunder - kalder og-

så kærligheden frem. En kærlighed, som heler sindet - med Morten Børups ord læger hjertesåret.  

Naturen taler og omfavner os, og siger med Guds røst: ”Du er mit elskede barn” 

 

Morten Børup var egentlig bonde, og det vil i 1500 – tallet sige en fæstebonde, der et bestemt antal 

dage om året, skulle gøre hoveri på herremandens mark. Det er det Morten gør den dag i Skander-

borg enge. Det var ikke Mortens lyst. Han kommer langt bagefter de andre høstarbejdere på mar-

ken, og så kommer fogeden over ham med løftet arm. Ak! Morten Børup er faldet i staver over na-

turen, over blomsterne. Han er et helt andet sted. Hvor kommer dog al den blomsterrigdom fra, 

spørger han sig selv? Han undrer sig. Som et barn.  
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Det er lykkeligt at kunne undres, og kunne bevare den evne livet igennem. For undren er en sær-

lig slags lykkefølelse. Man hensættes i en særlig sindstilstand, hvor man helt glemmer sig selv. En 

selvforglemmelse som åbner sindet udad, så vi frit kan modtage, det som gives.  

I den tilstand – i selvforglemmelsen - kan vi modtage, det der er større end os selv. Vi kan mod-

tage skabelsens kærlighed – Det er Talsmandens røst vi hører. Den som viser os vej. Og er det ikke 

sådan, at hver gang vi har modtaget kærligheden på den måde, vil vi gerne trænge dybere ind i sa-

gen. Blive en del af den – forenes med den. Sådan forestiller jeg mig, at den unge Morten har det. 

Og det er det, der nu får ham til at handle. Han smider leen og løber. Han handler uden at tænke 

konsekvenserne ordentlig igennem. Men, det er nu heller ikke nødvendigt. For når man handler ud 

fra den sindstilstand, som Morten er i, handler man sandt. Man er på en særlig vis, bragt i forbindel-

se med sandheden. 

 

Jeg tror, at meget af det, som Jesus gjorde og sagde, udsprang på en lignende måde, hvor han i en 

selvforglemmende situation - f.eks. ved synet af et lidende menneske - fik direkte kontakt med Gud 

– blev et med Gud - og derfor handlede i overensstemmelse med kærlighedens vilje – handlede i 

overensstemmelse med sandheden. 

Resolut smider Morten leen. Han vil ikke mere trælle for herremanden. Han er blevet frisat. Han 

har fået et andet kald. Gud har givet ham hans kald – han er blevet sig selv. Morten vil lære noget 

mere. Han vil i skole, og vælger latinskolen i Århus. 

Der er nu skabt en lykkelig og naturlig kobling mellem kærlighed og lærdom i Morten. Det er 

den mest motiverende tilgang til at lære. ”Thi den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han 

først ej havde kær”, siger Grundtvig.  

Det er en stor pædagogisk sandhed, som nutidens samfund og skole synes at have glemt, i et kon-

kurrerende jag efter at skulle score bedst i de såkaldte ”Pisa-test”. Men det er alt for småt og lige-

gyldigt i forhold sådan en livsoplysning, som Morten lige har fået. 

Sådan som Morten føler den dag, tør jeg godt sige, har mange af de største naturforskere og 

kunstnere også følt, og det var det, der gav dem motivationen – kærligheden – kaldet til deres ger-

ning.  

 

”Jeg vil vide, hvordan Gud har skabt verden”, sagde Albert Einstein. Einstein var den naturforsker, 

som for 100 år siden afgørende revolutionerede fysikken og astronomien. 

Der er for nylig udkommet en biografi om en anden stor naturvidenskabsmand. Det er Englænde-

ren, Isak Newton, som i 1680-erne udgav et meget skelsættende værk om himmellegemernes love 

og fysiske virke.  

De fleste har hidtil troet, at Newton brugte hele sit liv til at studere og forske naturen, for at nå sit 

resultat, som skabte et nyt verdensbillede og et højdepunkt i hans liv. Men nej - det gjorde han slet 

ikke, det var kun ind imellem han kastede sig over naturforskningen. Han brugte langt mere tid på 

at trænge ind i religionen og troens mysterier. Især Johannesåbenbaringen optog ham helt utrolig. 

Og så var han også alkymist. Den side af Newton er hidtil fortiet, fordi den trang til mystik, som 

Newton og mange andre naturvidenskabsmænd har haft til det religiøse, ikke passer til billedet af en 

stor naturvidenskabsmand.  
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Sådan har man set på det indtil for blot få årtier siden. Udfra den tanke, at naturvidenskab og religi-

on ikke kunne have noget med hinanden at gøre. Det var et enten eller sagde man. Men i dag erken-

des, at sådan forholder det sig ikke. Det er et både og. Det er en af de positive ting, som sker i vor 

tid mellem tro og videnskab. Den ene udelukker ikke den anden. Tværtimod så supplerer og inspire-

rer de hinanden. Tilbage til Morten 

 

Morten er ligeglad med, om han med sit skæg ser lidt anderledes ud end de andre elever. Han har 

sat sig nederst i klassen, men en dag står han forrest, som rektor for skolen. Egentlig var det gået 

Morten Børup ligesom det gik de to, der i dagens evangelium, er på vandring fra Jerusalem til Em-

maus, og som talte om alt det de ikke forstod omkring begivenhederne i påsken i Jerusalem, hvor 

Jesus var blevet dræbt på korset. Da kommer en tredje, som viser sig at være Jesu selv, og slår følge 

med dem. Og da Jesus hører om deres frustration over begivenhederne i påskedagen i Jerusalem, 

begynder han at belære dem. Han lukker skrifterne op for dem med sit ord – et ord som kan sam-

men lignes med skaberordet ”Bliv Lys”, så hændelserne falder på plads for dem – så de så og for-

stod mysteriet i afklaringens lys. 

Da Jesus spiste med dem om aftenen, velsignede han brødet og gav dem det ligesom han havde 

gjort skærtorsdag aften. De åbnedes deres øjne og de genkendte ham, og udbrød: ”Brændte vore 

hjerter ikke i os” 

 

Også Morten brændte i sit hjerte, da han i undren over blomsterne og Guds Skaberværk blev afkla-

ret om sit kald. Forstod, at Gud er vis og god og verden vidunderlig, og hvordan alt dybest set ånder 

i takt med naturens åndedrag, og derved er et både med naturen og Gud. 

Morten Børup blev selv en gudbenådet lærer, der vidste at ingen lærdom er noget værd, hvis ikke 

den er forstået med kærlighedens ånd – brændt ind i sindet.   

 

 

 

Kristi himmelfarts dag ∙ Lukas 24, 46-53 

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde til dem: »Således står der skre-

vet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes om-

vendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner 

om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft 

fra det høje. Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og 

velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad 

ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste 

Gud.  

 

 

Skråt overfor tempelbjerget i Jerusalem på Oliebjerget ved Betania står et lille kapel. Herinde ses et 

fladt klippestykke i jordhøjde, hvori der er et aftryk. Traditionen fortæller, at det er det aftryk, som 
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Jesu fod satte, da han for til himmels. Hvis det virkelig er Jesu fodaftryk må himmelfarten være 

foregået ligesom når en raket sendes af sted fra jorden op i rummet.  

Forestillingen om et fodaftryk hører hjemme i Middelalderens billede af verden, hvor jorden er i 

midten, Helvede nedenunder, og Himlen ovenover. Og Himlen er Guds Bolig, hvor han sidder på 

sin tronstol og skuer ud over jorden. Et enkelt og let forståeligt billede. Men alligevel et billede, 

som spærrer vejen til en dybere forståelse. 

 

Tilbage i 1961 blev den første astronaut, russeren Gagarin, sendt op i rummet i kredsløb om jorden. 

Da han kom ned, fortalte han den undrende verden, at nu havde han været ude i rummet, og havde 

også brugt sin stærke kikkert. Men han havde altså ikke set så meget som bare set skyggen af nogen 

Himmel eller nogen Gud. Så underforstået, nu måtte enhver da kunne forstå, at den gamle kristen-

dom var det rene opspind. Bag Gagarins udtalelse lå, at nu måtte det blive klart for enhver, at viden-

skaben havde sat religionen skakmat. 

På samme måde med fodaftrykket i klippen ved Betania. Det er blevet udnævnt som Jesu fodaf-

tryk, for at give et konkret bevis på himmelfarten. På samme måde, skal scenen, hvor Jesus efter sin 

opstandelse spiser sammen med sine disciple, gælde som bevis på Jesu fysiske opstandelse.  

 

Verden vil forstå kristendommen fysisk og konkret. Og det dur ikke. Det giver et vrangbillede af 

troen. Det er troens svære opgave, at få folk til at indse, at de religiøse fortællinger foregår på et 

andet plan – nemlig det åndelige. Men vi hører også, at Jesus pludselig dukker op og viser sig for 

sine venner og forsvinder så igen senere. I nogle tilfælde genkender de ikke Jesus straks. Sidst-

nævnte billede, hvor Jesus pludselig viser sig ganske uventet for sine disciple hører sammen med 

billedet af Jesus, der Kristi Himmelfart bliver båret op i himlen og forsvinder i skyen for deres øjne. 

Sidstnævnte billeder fortæller på det åndelige plan, at Jesus igennem sin Død er gået over i en anden 

dimension – i en ikke-fysisk - men i en åndelig.  

 

Det er denne overgang fra den fysiske verden til den ukonkrete, åndelig verden, som er opstandel-

sen. Det er også en overgang fra tiden til evigheden. Vi må forstå Jesu himmelfart som en åndelig-

gørelse. Der er ikke tale om en fysisk hændelse. 

I religiøs forstand er Himlen noget helt andet end i den fysiske verden. I den fysiske verden er 

himlen det rum Gagarin rejste rundt i.  

 

I det religiøse sprog er Himlen en anden dimension. Himlen er ganske enkelt Guds nærhed. Himlen 

er et billede på Guds Rige. Og skal ikke placeres noget fysisk sted i verdensrummet. Himlen er at 

være Gud nær. Derfor beder vi i Fadervor, at Guds rige skal komme til os. Igennem sin død og ef-

terfølgende himmelfart, kom Jesus hjem til Gud, hvorfra han var udgået. 

I den gamle film fra 50-erne: ”Mød mig på Cassiopaja” siger den kvindelige hovedskuespiller 

om mødet med sin elskede: ”Aldrig har jeg været himlen så nær”. I titlen ligger, at parret mødes i 

deres kærlighed et sted i Himlen, nemlig i stjernebilledet Cassiopaja. Det er et godt billede, for 

Guds rige er det sted, hvor kærligheden er. 
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Man kan komme himlen nær i mange situationer og på mange måder. Eller rettere, Himlen kan 

komme os nær på mange måder. At være himlen nær er en åndelig tilstand. En sindstilstand fuld af 

lykke og kærlighed. 

 

Mennesket er et underligt væsen. Vi lever i både den fysiske – og den åndelige verden. Vor krop er 

fysisk, men vor ånd er åndelig og har sit hjemsted hos Gud. Vi lever og opfatter i to dimensioner: 

Den fysiske og den åndelige. En godt lagret porsesnaps fra den fysiske verden kan smage him-

melsk. Et veltillavet måltid kan smage himmelsk. Musik kan lyde himmelsk. Et menneske kan se 

himmelsk ud. Og også elskoven er både fysisk og himmelsk. 

 

Tidligere gjorde fromme kristne en dyd ud af, at fortrænge den fysiske verden, med alle dens fristel-

ser og fordærv. Munke og nonner forsagede deres krop, for at søge bort fra verden og ene leve i den 

åndelige, himmelske dimension. De spiste mindst muligt og led gerne alle mulige afsavn. De måtte 

heller ikke gifte sig. Men det kan ikke lade sig gøre. Føler vi – af den ene eller anden grund - os 

hensat i en smukkere verden, er det dog med kroppen, vi sanser denne verden. I tiden er vor be-

vidsthed bundet til den fysiske krop. 

 

I vores liv – i dette liv - kan vi ikke skille den fysiske verden fra den himmelske og åndelige – de er 

flettede sammen. Den Jesus, disciplene havde kendt indtil påsken, havde været bundet af alt det, vi 

mennesker fysisk er bundet af - først og fremmest tid og sted. Enten var han at finde i Galilæa eller i 

Samaria eller Judæa. Men ikke alle tre steder på en gang. Han var bundet af stedet. På samme måde 

var han bundet af tiden. Det ene øjeblik var han det ene sted, næste dag et andet, men han kunne 

ikke være flere steder på samme tid. 

 

Men ved sin himmelfart tog han afsked med alt det, der bandt ham. Han gik over i Guds usynlige 

verden, løst fra tid og sted. For derved for altid at kunne være nær hos hvert eneste menneske på 

jorden til en hvilken som helst tid. Det er det, som Kristi Himmelfart, markerer.  

 

Ved Himmelfarten forlod han os ikke, men overgik til altid at være os alle nær, hvor vi end befinder 

os.   

I evangelieteksten står, at Jesus blev båret ”op” til Himlen. Men det ord ”op”, skal altså i virke-

ligheden forstås som, at han gik over i en anden dimension – i den åndelige. Og han kan nu mødes 

med enhver af os i et åndeligt møde – i et åndeligt fællesskab, der er lige så virkeligt som et fysisk. 

Kristi himmelfart betyder ikke, at han drog væk fra os. For så engang, måske i en fjern fremtid, at 

komme tilbage for at genoprette sit rige på denne jord, hvor man igen tænker på den fysiske verden. 

Nej, verden er verden, og det vil den blive ved med at være. Men Guds rige er af en anden ver-

den, en anden dimension. Og det rige lærte Jesus os om. Og på grund af Kristi Himmelfart kan vi 

allerede nu mødes i Guds rige – i de glade og lykkelige stunder i selvforglemmelse, da er vi i korte 

øjeblikke i Guds rige. 
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Kristi himmelfart er ikke nogen sørge- og afskedsdag. Det står også i evangeliet, at disciplene vend-

te tilbage til Jerusalem ”fyldt med glæde” Ja, det er klart, for nu var han med dem og os alle dage 

indtil verdens ende. 

I dag kan vi derfor sige det meget enkelt: Uden Kristi himmelfart ingen gudstjeneste. Hvis ikke han 

er nær - hvis ikke det er Guds nærhed, vi oplever i gudstjenesten, er den bare et farvestrålende skue-

spil. 

Og dåben, også om den må vi sige, at uden Kristi himmelfart, hvad skulle vi så med den? Hvis 

ikke vi må tro, at det er Jesu Kristi egen hånd, der tager fat om præstens hånd og døber den lille i 

Faderens og Sønnens og Helligåndens navn - hvis ikke vi må tro det, så falder hele dåbshandlingen 

sammen og bliver til ingenting.  

Det samme gælder nadveren. Uden Kristi himmelfart, uden hans nærhed, ingen nadver: ”Dette er 

Jesu Kristi legeme” og ”dette er Jesu Kristi blod”. Og bønnen. Uden Kristi himmelfart ingen kristen 

bøn, for så er der ingen til at høre os. 

 

Samlet må vi i ét sige: Uden Kristi himmelfart ingen kristendom. For kristendom er, når det skal 

siges kort, at leve sit liv i Jesu Kristi nærhed. Hans nærhed er den røde tråd igennem det hele. Den 

dybe sammenhæng i alt.   

 

 

 

Pinsesøndag ∙ Johannes 14,15-21 

 

Jesus sagde: »Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg bede Faderen, og han vil give jer en anden 

talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi 

den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke 

efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I 

ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og 

jeg i jer Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, 

skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.” 

 

 

Pinsen er talsmandens komme. Talsmanden er et andet navn for Helligånden. Når et menneske får 

besøg af Talsmanden, er det Guds ånd, der gør sit indtog i os. Tager bolig i os. Da er vor krop Guds 

tempel. 

Første gang Talsmanden gjorde sit indtog i menneskets verden var den dag i Jerusalem for snart 

2000 år siden. Og siden sker det daglig rundt om i verden. 

Pinsen er på engang noget der er sket for længe siden og noget der stadig sker. Derfor må hæn-

delsen beskrives i det mytiske sprog, sådan som vi læser det i dag i Apostlenes gerninger. 

Pinsen er et under som Verden aldrig vil forstå. For Talsmandens komme kan umuligt forklares 

logisk som noget rent, konkret fysisk. Netop derfor er Pinsen også den kristne højtid, som alminde-

lige mennesker har sværest ved at forstå. 
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Julen er meget nemmere at forholde sig til. Da blev Jesusbarnet født. Det ved alle. Påsken er lidt 

sværere, men de fleste ved dog, at da blev Jesus korsfæstet, og at de kristne tror, at han opstod fra 

de døde påskesøndag. 

Men pinsen, hvad er det for noget mærkeligt noget med den talsmand, som taler med Guds tunge 

– en ildtunge, som sætter sig på Disciplenes tunger og gør dem til apostle – til glødende budbringe-

re af Jesu budskab. Gør dem til Guds talsmænd? 

Og så talte apostlene oven i købet sådan, at man kunne forstå dem på alle sprog. Det lyder som et 

eventyr. Men det kristne ord tales faktisk i dag på alle sprog. Ja, det er på en måde et eventyr. For et 

eventyr fortæller i sit billedsprog om hændelser, der gælder til alle tider. Det samme gælder for en 

myte, som altså ikke her skal forstås som en skrøne, selvom mange måske vil sige, at pinseunderet 

er en skrøne. 

Men så tænk på de historiske følger denne skrøne i så fald har haft. For her 2000 år efter er 2,2 

milliarder af jordens befolkning kristne, og dermed døbte med samme dåb, som apostlene døbte 

med på pinsedagen i Jerusalem. Og ikke nok med det. Den etik, som fulgte med kristendommens 

udbredelse blev retningspil for mange nationers samfundsopbygning, og som har sat sit spor i deres 

love. 

Kan en hændelse, der virkelig har haft så stor en virkningshistorie, virkelig blot være en skrøne? 

Jo, vil mange sige. Jesu lære var en god lære rent menneskeligt, for den rimer med vores hjerte. Og 

faktisk er det det Jeremias profeterer. Vi bærer Jesus lov i vort hjerte, og det er den lov, som Tals-

manden vækker og gør levende. 

Men derfra og til, at han skulle være opstanden, og nu sider ved Guds side, og så oveni købet hver 

dag også kan tale i mennesker med den røst vi kalder Talsmanden. Det falder svært at tro. Men så 

alligevel. 

Graver vi lidt i kristendommens historie ses, at det har kostet megen lidelse og blod fra de kristne, 

før verden accepterede Jesu lære. Og den dag i dag er kristendommen den trosretning, som er den 

mest forfulgte trosretning af alle religioner. 

I vores del af verden accepterer vi anderledes troende – som noget ganske selvfølgeligt - også 

muslimer. Men ikke desto mindre er det netop muslimer, der i andre dele af verden er de værste til 

at forfølge kristne og i øvrigt anderledes troende. 

Den kristne lære har mødt og møder megen modstand fra Verden. Kristne er blevet tortureret og 

har lidt, som Jesus led. For disse lidende mennesker var og er det af allerstørste betydning at de ved, 

at deres mester led som dem. Det gav dem styrken og modet til at gå gennem lidelsen. Uanset hvil-

ken vej en kristen kommer til at gå, vil Jesus altid kunne følges med dem. Det i sig selv er et bevis 

på, at Jesu kan leve i os til alle tider, og et bevis på hvor stærk troen kan være, hvor meget den kan 

udholde. Kærligheden udholder alt, siger Paulus: For ”Størst er kærligheden” 

Hvor kommer den kraft fra, som trods voldsom modstand fra anderledes troende til alle tider har 

båret Kristi apostle frem? Hvad er det for en kraft? 

 

Lad mig give et eksempel: 

Bonifacius, var en af Europas største apostle – oprindelig hed han Winfred og kom omkring år 720 

fra et engelsk kloster til det europæiske fastland. Han drog ud med det formål at kristne sakserne, 
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der var hans landsmænd på den anden side af Kanalen. Men også Friserne ville han kristne. De 

holdt hårdnakket fast i fædrenes gamle religion. 

Han kom først til friserne i det nuværende Holland, men stødte snart på stor modstand. Så rejste 

han til Rom for at stille sig til pavens rådighed som missionær. Paven gav ham fuldmagt til at for-

kynde kristendommen blandt hedningene og sendte ham til tyskerne. Tyskland var endnu et stam-

mesamfund med mange høvdinge og småkonger. Sakserne var et af de største af disse stammesam-

fund.  

Det lykkedes denne ildsjæl at udbred kristendommen i store dele af Tyskland, og han er siden 

blevet kaldt Tysklands apostel. På pavens vegne udnævnte han biskopper og indsatte dem rundt om, 

hvor kristendommen vandt frem. 

Siden kaldte den franske konge, Pipin, ham til Frankrig, hvor han blev bedt om at reorganiserer 

den franske kirke, som var i stærkt forfald grundet uduelige præster og biskopper. 

Bonifacius gik energisk i gang og arbejdede derpå 10 år i Frankrig og genrejste den frankiske kir-

ke, men blev til sidst uvenner med kongen. 

Bonifacius glemte aldrig friserne. I en alder af 80 år tog han med nogle få munke til Frisland 

igen, og nåede et godt stykke frem og kristnede mange. Men til sidst døde han på den måde, han 

ønskede. Som martyr ligesom hans mester, Jesus, blev han dræbt af sine trosmodstandere. 

Bonifacius er en ud af mange, som i gennem tiden har viet deres liv som Guds apostel og talt med 

Talsmandens glødende tunge, så troen brændte sig ind i mange af hans tilhøreres hjerte. Sådan et liv 

vælger man ikke, hvis ikke Talsmanden virkelig brænder i én. 

 

Også flere af Jesu egne disciple måtte lide og dø fordi de fulgte Talsmandens røst i dem. 

Kristendommens historie kan oplyse os om mange mænd og kvinder, som Talsmanden virkede i. 

Og arbejdet resulterede i en ny organisering af samfundet. 

 

Disse sandfærdige historiske beretninger vidner om, at talsmandens virke ikke er en skrøne, men at 

den har haft og stadig har en glødende kærlighedskraft, som Verden dog stadig ikke forstår. 

Men i det øjeblik du i medfølelse og kærlighed til en sag glemmer dig selv, så vær vis på, at det 

er Talsmanden, der har taget styringen i dig. Og den vil føre dig derhen hvor du skal. 

 

Men hvad mon der egentlig skete inde i disciplene i tiden mellem påske og pinse i Jerusalem? Peter 

giver svaret i den tale, som han holdt i Jerusalem, og som er gengivet i apostlenes gerninger lige 

efter pinseevangeliet. 

Han opsummerer de væsentligste af de gammeltestamentlige fortællinger, for at vise, hvordan al-

ting har peget frem mod Messias. Den Jesus, som I slog ihjel, siger han henvendt til de lyttende 

jøder.  

Overbevisningens kraft giver ham mod til at tale lige op mod de mennesker, som stod bag henrettel-

sen af Jesus. Nu er han ikke bange, som han var skærtorsdag nat, da han tre gange benægtede at 

kende noget til Jesus, mens Jesus var til forhør hos ypperstepræsten. 

 



69 

 

Hvor fik Peter den indsigt fra? Og det mod? Der er kun et svar: Fra talsmanden. Fra den visionære 

ånd, der får livets hændelser til at falde på plads som brikker i et puslespil, så det færdige billede 

pludselig åbenbarer sig for en. 

Disciplene havde været bange efter påskens begivenheder og skjult sig, men nu træder de frem i 

fuld offentlighed og vidner om, at Jesus stadig lever i dem. Den Jesus som I korsfæstede, siger de 

henvendt til deres landsmænd. Disciplene brugte tiden fra påske til pinse, hvor de flere gange mær-

kede Jesu nærvær, til komme til klarhed.  

Først kunne de ikke forstå, hvorfor det ikke var lykkedes Jesus at oprette Messiasriget, som de 

havde troet, han ville. Og det havde gjort dem angst og forvirrede – ja frustrerede, men nu indser de 

– med lynets klarhed, at Jesus rige er af en anden verden – er en åndelig verden, der er båret af ån-

den – af Talsmanden. Den dag og de efterfølgende dage døber de 3 tusind mennesker. 

 

Jo! På pinsedagen i Jerusalem skete der storværk. 

En susen og en ånd fra himlen åbnede disciplenes øjne og de så sandheden – så ind i Guds rige – 

blev indfanget i det – og troede – og gav det videre med en ildnende kraft – gennem pinsedåben. 

Pinseunderet markerer en ny verdensreligions fødsel, med det enkle men store og gode budskab, 

at vi er elskede uanset hvad, der end sker os. 

”Tag imod dette barn” beder vi ved dåben og rækker det frem for Gud, og Gud svarer – ligesom 

allerførste gang ved Jesu dåb i Jordan: 

 

”dette er mit barn det elskede” 

 

 

 

 

1. søndag e. trinitatis ∙ Lukas 12,13-21 

 

En i skaren sagde til Jesus: »Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han 

svarede: »Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?” Og han sagde til dem: 

»Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv, afhænger ikke af, hvad det ejer, 

selv om det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse: »Der var en rig mand, hvis mark havde 

givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sag-

de han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg 

samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods lig-

gende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i 

nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler 

sig skatte, men ikke er rig hos Gud.«  

 

”Hvorfor vil broderen absolut skifte arven”. Faderen må være død for nylig, siden sønnerne står 

med arven. Og når broderen vil have hjælp udefra til at få sin del af arven, må det være fordi den 

anden bror ikke vil være med til at dele arven. 
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Den ukendte bror, ham som ikke vil lade arven dele, ønsker måske at leve i et broderligt fælles-

skab i overensstemmelse med salme 133 i Salmernes Bog, hvor der i første linje står: ”Hvor er det 

godt og herligt, når brødre sidder sammen!  

Sådan ser den anden slet ikke på det. Han vil bare have sin del. Han er sig selv nok. Jesus afviser 

at hjælpe. Det er ikke hans opgave. Jesus kommer ikke med jura men med kærlighed. Han kom ikke 

for skille, men samle. Men Jesus benytter sig af situationen, til at klargøre forskellen mellem den 

materielle rigdom og den åndelige. Han fortæller en lignelse om den rige bonde. 

Fortællingen om den rige mand - der vil til at udvide sin bedrift, her hvor opsvinget viser, at der 

er kommet bedre konjunkturer, er dagsaktuel. Der kan så nemt drages sammenligninger med vor 

tid. Om vor tids grådighed, hvad enten det nu gælder den politiske eller erhvervsmæssige verden.  

Den rige mand kunne ikke drømme om, at bruge sine penge på at bygge en sportshal til egnens 

befolkning. Så overfloden kunne være gået til at opbygge et fristed for fællesskabet. 

 

Vi ser mennesket, der altid tænker på sit jordiske udkomme – urolig i sindet – det kan aldrig få nok 

– men vil investere for at blive endnu rigere. En indgroet og nedarvet drift, der bunder i naturens 

kamp for at overleve. Og vi ser os selv i dette drama.  

Selvopholdelsesdriften - driften til at samle forråd og blive ved så længe der er noget at samle – 

driften til at sikre sig, gerne langt ud i fremtiden, så man ikke kommer til at lide nød, den dag hvor 

og uheldet måske rammer en. Man kan aldrig vide 

Det er den ene side af vor natur. Nedarvet fra dyreverdenen. Den sidder dybt i os. Vi tænker dår-

ligt nok over den. Problemet er, hvis denne drift uhæmmet får frit løb – hvis der ikke er noget til at 

styre den, løber den løbsk. Forblændet ses kun egne fornødenheder. Det bliver et jeg – og jeg – og 

jeg igen.  

Man isolerer sig ubevidst, skønt man grundet sin jordiske rigdom, tilsyneladende har venner nok. 

Alle har den drift – men ikke alle er sig den bevidst – og slet ikke dens skyggesider. Men så allige-

vel. 

Modsat dyreverdenen har mennesket også en anden side, den åndelige, vel ikke som en drift.  

Snarere som en trang eller som en længsel, som kærlighedslængslen, sandhedslængslen, skønheds-

længslen.   

Den åndelige side åbner op for et meget større perspektiv: Meningen med livet? Med det hele? 

Vidsynet skuer den på ørnens vinge ud over verden. Den har øje og medfølelse for andre. 

Ånd går udad i dåd og kamp for en bedre verden. 

 

Jesus stiller disse to verdner op mod hinanden, og lader den åndelige belyse den dyriske. Ofte har 

den åndelige røst svært ved at komme til orde og få lydhørhed for sit budskab.  

Sådan er det i vor tid, hvor kølig og nøgtern, økonomisk centralstyring i dag går forud for det ån-

delige, menneskelige behov. Alt handler først og fremmest om økonomisk vækst. 

I overflod bliver mennesket meget nem træl af sin grådighed, for mærkværdigvis er det sådan for 

de fleste, at jo rigere man bliver, desto mere grisk bliver man. Jo mere man har, desto mere tørster 

man efter mere. Og jo mere lukker man sig inde om sig selv og sit. Modsat den åndelige trang. Jo 

mere ånd der rører sig i en, desto mere folder man sig ud – desto mere givende bliver man for sine 

omgivelser. 
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Det går galt i et samfund, hvis grådigheden bliver ustyrlig. Det viser den sidste økonomiske krise, 

som økonomerne nu mener, er overstået. Gad vist om samfundet har lært noget? Det eneste der kan 

stoppe grådigheden er ånd. Og det er det Jesus vil vise med sin lignelse. 

 

Det samme viser en god fortælling fra de nordiske myter. Det er fortællingen om Fenrisulven – det 

forslugne dyr. Det var Loke, der kom med den, da var den en lille sød hundehvalp, som ingen kunne 

stå for. Ved samme lejlighed kom Loke også med Midgårdsormen og Hel. Tvivlsomme unger må 

man sige, som han havde fået sammen med en troldkælling i Jernskoven. Men nu kom han altså 

med sit afkom. Og det fortæller jo også lidt om faderen. Om han var stolt af sit afkom, ved jeg ikke. 

Guderne kiggede noget. Midgårdsormen synes de, var ulækker, den ville de ikke kendes ved, så 

den smed de ud i havet. Det skulle de aldrig have gjort. Det blev en tvivlsom lykke, for der voksen-

de den sig drabelig stor af grådighed og af forurettet vrede over sin skæbne. En dag lukker den jor-

den inde med et fast greb, og da er det for sent at gøre noget 

Hel så heller ikke for køn ud. Hun var hul i ryggen, ligbleg og fuld af løgn. Hende satte de som 

dronning i dødsriget, bleg som en maddike. 

Men ulveungen – hundehvalpen – den var kær, så den hyggede de om, forkælede den med alle 

lækkerier – så den voksede sig hurtigt stor og forfærdelig forslugen. Den blev bare større og større, 

og nu var den ikke spor rar, altid gnaven og altid ville den have mere. Til sidst var det kun Tyr, som 

turde fodre den. Den var blevet en ren plage i Asgård. For sendt indså guderne, at den burde have 

haft en bedre opdragelse, så den kunne have lært at styre sig. 

Endelig fik de bæstet bundet med en snydesnor, som ikke så ud af noget, men som de vise dvær-

ge havde smedet sammen af de underligste ting: Kvindeskæg, lyden af kattepoter, fuglespyt og fi-

skens ånde.  

 Den snor holdt. Men i Ragnarok, verdenskampen, der kommer den løs. Sådan vil mere have me-

re, og forkælelse fører ikke til menneskelig ånd og indsigt - tværtimod. 

Men der er en magt, som kan styre den dyriske griskhed. Guderne fik trods alt bundet bæstet, selv 

om det var i sidste øjeblik. Guderne er billedet på åndsevnerne, på åndskraften i mennesket. Så hvis 

ikke grådigheden holdes i ave af menneskeånden går ethvert samfund i stykker, og alt måles heref-

ter i penge og magt. Moral kan man lede længe efter. 

 

Det er ånden, der får os til at se det, som prædikeren også ser, at der er noget i menneskets liv, som 

er vigtige end materiel velfærd. At der er noget, som giver os langt mere rigdom end gods. Og det er 

det fællesskab, som netop menneskeånden kan skabe. 

Det giver os en helt anden mening i vores liv end rigdom i overflod. Med sin lignelse lægger Je-

sus op til denne tilsyneladende konflikt i mennesket, konflikten mellem det verdslige og åndelige, 

for vi har rod i begge verdener.  

 

I den nordiske mytologis sprog er guderne billede på menneskeånden og jætterne på den griskhed, 

som hele tiden vil have mere. Ånd skaber Kosmos, mens den utøjlede griskhed skaber kaos. Hvem 

mon vinder? 
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Ser vi tilbage i historien ser vi perioder, hvor griskheden dominerer og krige skaber ulykke. Men så 

midt i dette Ragnarok spirer længslen efter kærligheden op indefra og skaber en ny tid, en fremgang 

mod Kosmos. Indtil der nås et klimaks, hvorpå den dyriske grådighed påny tager over og ender med 

at skille samfundet ad og skabe Kaos. 

 

Hvad ville Gud egentlig med mennesket? Hvad går hans plan ud på? Det kan næppe være hans me-

ning, at mennesket i sin grådighed, skal forpeste jorden og rive den fra hinanden. Nej det må være 

det omvendte. Skabt i Guds billede med hans ånd i os, skal vi forædle jorden og livet. Det er men-

neskeåndens opgave, at eliminere det dyriske, at omskabe verden til et Kosmos – de dybe længslers 

mål. 

 

Vi må tro, at Guds ånd, Talsmandens røst, en dag blivende vil kunne omorganisere den jordiske 

verden til et Eden. Men den skabelse går gennem kamp, og denne kamp foregår i mennesket. Kam-

pen mellem aser og jætter, mellem Gud og det onde. Gennem lidelse, korsfæstelse og død, og gen-

opstandelse 

Vi har Guds ord på, at det vil lykkes i Jesu opstandelse og i pinsedåben. Lad os styrkes i denne 

tro. 

 

I denne tid ødsler naturen af sin rigdoms skønhed. Så, på sin vis, set med åndens øje bære også det 

jordiske det evig-guddommelige i sig? 

 

 

 

2. Søndag e. tr. · Lukas 14,25-35 

 

Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: »Hvis nogen kommer til mig 

og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, eget liv, kan han ikke være min 

discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. Hvis en af jer vil 

bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at 

gøre det færdigt? - for at man ikke skal se ham lægge sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle gi-

ver sig til håne ham og siger: Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det! Eller hvil-

ken konge vil drage i krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned for at overveje, om 

han med ti tusind mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med tyve tusind? Hvis 

ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er 

langt borte. Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en 

god ting; men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken 

til jord eller gødning; man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre!«  

 

 

 

Teksten til i dag handler om at efterfølge Jesus. 

 



73 

 

Aller først kan man spørge, hvordan 1. læsning fra profeten Jeremias kan belyse dagens evangelium 

om at følge i Jesus fodspor. Jeremias var profet i Jerusalem på en tid hvor byen var i stor krise. Ba-

bylonierne belejrede byen med en stor overmagt. Årsagen var, at Jerusalem ikke ville betale sin skat 

til den babyloniske storkonge, Nebukadnezar. Jøderne var blevet overmodige og troede, at deres 

gud, Jahve, ville redde dem ligesom tilfældet havde været godt 100 år tidligere, hvor det var stor-

magten Assyrien, der belejrede Jerusalem. Dengang havde assyrerne pludselig ophævet belejringen, 

ifølge biblen, fordi en dødens engel gik gennem assyrernes lejr. 

Jeremias var inde i Jerusalem sammen med sine belejrede bysbørn og prædikende på torve og 

stræder, at Jerusalem skulle overgive sig, betale sin skat og slutte fred med babylonierne. Fordi, 

som han sagde, hvordan kan I tro, at Jahve vil redde jer. I har jo brudt hans lov, ved at dyrke de ka-

naanæiske frugtbarhedsguder. Men nu er målet nået. Gud vil straffe Jerusalem. Derfor har han sendt 

Babylonierne. Jerusalems indbyggere blev rasende og smed Jeremias ned i en tom brønd, så kunne 

de måske blive fri for at høre på ham. Men selv hernede fra råbte han til folk om at vende sig mod 

Gud. 

 Jeremias var en profet, der talte med Guds mund, og det måtte han i den givne situation lide for. 

Han råber sin nød for Gud. ”Hvorfor kan mit sår ikke læges”. 

Jeremias blev, som Jesus, offer for sit folks vrede, fordi han taler med Guds tunge på Guds vegne. 

Det har sin pris at tale Guds ord. Der vil altid være folk, som bliver vrede og aggressive. 

 

Men at prisen for at følge i Jesus fodspor skulle være, at man ligefrem skal hade sine forældre og 

sin øvrige nære familie rimer ikke med evangeliets ord om næstekærlighed, hvor man endog skal 

kunne tilgive og elske sine fjender. 

Ikke desto mindre har netop evangeliets opfordring om at efterfølge Jesu inspireret mange men-

nesker og også skabt skel i mange familier. Det gælder generelt, hvis man brænder så meget for en 

sag at man nødvendigvis må missionere for den. 

Hør f.eks. beretningen om den hellige Frans af Assisi. 

 

Frans blev født i 1182 som søn af en rig klædehandler i Assisi i Mellemitalien. Som barn og ung gik 

han klædt som den rige mands søn han var og blev allerede som 14 årig en del af faderens forret-

ning, og kunne gøre selvstændige indkøb og handler. I sin fritid festede han med sine venner og 

kunne ødsle mange penge væk. 

Men Frans havde andre ambitioner end faderen. Han ville være ridder, og deltog i en krig, hvor 

han blev hårdt såret. Under sin sygdom havde han en religiøs drøm, der afgjorde hans videre vej. 

Han drog på pilgrimsfærd til Rom, og prøvede at leve som tigger udenfor byen. Han begyndte at 

tage sig af syge, og overvandt sin afsky for de spedalske og begyndte at pleje dem. Han bad til Gud, 

og foran et krucifiks i den lille forfaldne kirke San Damiano hørte han en dag den korsfæstede Jesus 

tale til ham og sige: "Gå hen og byg mit hus op, for det er ved at styrte sammen". Det tog han i før-

ste omgang meget bogstaveligt og begyndte en restaurering af den lille kirke. For at skaffe midler 

hertil solgte han nogle af forretningens varer. Det medførte en alvorlig konflikt med faderen, der 

endte med gennem byen biskop at anlægge en retssag mod sønnen. Her kom så det afgørende brud 

med faderen. 
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Offentlig på torvet for biskoppens øjne og alle de nysgerrige mennesker, som ville se og høre ud-

faldet af dommen, tog Frans alle sine fornemme klæder af. Gav dem til faderen og sagde, at han nu 

ikke mere ville kalde ham sin far. Hans far var nu alene "Vor fader, som er i Himlen". 

Frans holdt sit løfte. Først hånede hans gamle venner ham, men efterhånden samlede der sig en 

kreds af trofaste disciple om Frans. 

 Frans blev stifter af fransiskanerordenen, der satte fattigdommen i højsædet. Han opfattede det 

som sin opgave at prædike. Hans prædiken var enkel, og glæde og fred var hovedord i den. Han 

optrådte flere gange som fredsstifter. Og kom også på lange missionsrejser, selvom han vedblev at 

have sit hovedsæde omkring Assisi. 

Som missionær i mellemøsten blev han i 1219 voldsomt frastødt af de kristne korsfarernes gru-

somheder og opsøgte korsfarernes hoved modstander, den tyrkiske sultan, for at prædike for ham. 

Sultanen tog høfligt imod og lyttede til Frans men afslog. 

Han døde efter længere tids sygdom allerede i 1226 kun 44 år gammel. Han havde som så mange 

asketer ødelagt sin krop. Hans lig blev efter eget ønske afklædt og lagt på jorden. Han ville forlade 

livet ligeså nøgen, som han var kommet ind i det. 

To år senere blev han helgenkronet af paven og allerede efter to år mere blev den store Basilica di 

San Francesco færdigbygget så meget, at hans jordiske rester kunne overføres dertil. 

Frans´s orden kom her hjemme til gå under navnet gråbrødrene. 

 Frans er et eksempel på et menneske som tog Jesus ord, som vi hører i dagens tekst til sig, og 

hans brud med faderen matcher også teksten. 

 

Men jeg mener fortsat, at der må være noget galt, hvis vi forstår teksten om at hade sine forældre 

ordret. Det ville have været opløftende, hvis Frans siden var blevet forsonet med faderen. Jeg har 

derfor søgt efter andre udlægninger af ordene i dagens evangelium:  

En tidligere præst og teolog Erik Overgår har udgivet en god prædikensamling på nettet. Han 

skriver om dagens tekst. 

 

”Når Bibelen taler om at hade, har det ikke altid noget at gøre med vrede eller ondskab. Når Bibe-

len taler om at hade, er der først og fremmest tale om at sætte det ene ringere end det andet. Altså 

fravælge det ene til fordel for det andet. Jesus taler altså om at fravælge dem, vi er bundet til med 

kærlighedens bånd, når og hvis der skal vælges mellem dem og ham. Han taler om at vende dem 

ryggen, hvis de vil hindre os i at følge ham. 

 

Den udlægning giver mening. Har man valgt at gå i Jesus fodspor, da er det det, som er sagen frem 

for noget andet. Sådan som det skete for bl.a. Frans af Assisi. Vi bør også lægge mærke til indled-

ningen:   

 

Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: »Hvis nogen kommer til mig 

osv” 
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En stor skare følger altså i beundring eller måske blot i nysgerrighed i Jesus fodspor. Jesus vil med 

sine ord gøre alle disse mennesker klart, hvad der kan blive krævet af dem, hvid de vælger at gå i 

hans fodspor og blive hans discipel. Lidelse, smerte og afsavn vil blive deres følgesvend. 

 

I salmebogen nr. 604 digter Brorson: 

 

”Det koster mer, end man fra først betænker, at være tro i det, som Gud os skænker”. 

 

Det kræver stort mod og viljestyrke at gå den vej, som man selv er blevet overbevist om, er den 

rette. Man undgår ikke fjender og ubehagelige konflikter. Vandene vil dele sig om en. Folk vil en-

ten være for eller imod.  

Men ikke mindst skal man altid kunne sætte eget hensyn og tilfredsstillelse til side. Den nære fa-

milie og gode venner vil altid komme i anden række. 

Men det kan være svært at se, hvordan det internationale samfund, skulle kunne eksistere, hvis al-

le levede som Frans. Kompromiser er nødvendige. Det samme er børn og familier, hvis slægten skal 

fortsætte. 

 

Det er godt at der og har været personer af Frans´ slags, der med glødende ildhu går ind for sin sag. 

Sådanne personer har betydet meget for mange og skabt historie, men det er kun de få, der er udsty-

ret med evnerne for det. 

Det er da også muligt at leve som kristen på anden vis. Men det må ikke ende i den modsatte side, 

som vi hører i anden læsning. At man i sin rigdom hverken er kold eller varm. Underforstået, at 

man er der, hvor det til enhver tid og lejlighed er mest fordelagtig for en.  

 

I den kristne kan findes en indre uro, som skyldes samvittighedens bedømmelse af, hvor vi til en-

hver tid sætter grænsen mellem at tjene vor egen sag eller næstens. 

 

 

 

3. søndag efter 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 og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem.« Men han fortalte 

dem denne lignelse »Hvis en af jer har hundrede far og mister et af dem, lader han så ikke de ni-

oghalvfems 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 ven-

ner 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 vender sig, end 

over nioghalvfems retfærdige, som har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har ti drakmer og 

taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og fejer i huset til hun finder den? Og når 

hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: Glæd jer med mig, 
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for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde Guds engle 

over én synder, som omvender sig.« 

 

Lukas 15,11-32 

 

Jesus sagde også: »En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af 

formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede 

den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et ud-

svævende liv; og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han be-

gyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine 

marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men 

ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke 

mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: 

Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig 

gå som en af dine daglejere. 

Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik 

medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham: Far, 

jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn.. Men faderen 

sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring 

på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedeka1ver, slagt den, og lad os spise og 

feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var for tabt, men er blevet fundet. 

Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nær-

mede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var 

på færde. Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået 

ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham 

komme ind. Men han svarede sin far: Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et ene-

ste af dine bud; men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. 

Men din søn dér, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger - da han kom, slagtede du 

fedekalven til ham. Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde 

vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er 

blevet fundet.«  

 

Lignelsen om det bortløbne får og den fortabte søn, står begge til 3. søndag i trinitatis, som det er i 

dag. Det bortløbne får er 1. tekstrække, som bruges i ulige år, mens den fortabte søn, er teksten til i 

dag. Lad os sammenligne dem. De har noget til fælles, men der er også en forskel. 

I begge lignelser viser Gud stor omsorg og bekymring for enhver, som fare vild i sit liv. Han el-

sker os så meget, at han vil gøre alt for at få os tilbage på den vej, som er den rigtige for os. 

Gud fokuserer i den grad på den enkelte, så han gerne forlader de 99 andre, som er på ret spor, for 

at finde den ene, som er kommet på afveje. I Guds øjne er enhver af os unik. Gud har en mening 

med enhver. Også alle dem, som vi ikke kender, eller vil kendes ved. Gud er den, som giver vores 

liv mening. 
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Det skal ikke tages helt bogstaveligt, at Gud forlader de 99 retfærdige, fordi Gud kan være alle ste-

der på en gang. Han er nær hos enhver. Men Gud er særlig opmærksom på den, der er faret vild. Det 

svarer til, at når det går os godt i alle måder, føler vi ikke Guds nærhed på samme måde, som når vi 

er faret vild. 

Men der er en forskel på de to lignelser.  

I lignelsen om det bortløbne får, er Gud opsøgende. I det øjeblik fåret er faret vild, begynder Gud 

at opsøge det. Den fortabte søn må køre linen ud. 

Gud, faderen i lignelsen, forsøger ikke at advare den fortabte søn, selvom han kender ham godt 

nok til at vide, at sønnen er på vej i fordærv. Allerede det, at sønnen beder om sin arv, før faderen er 

død, taler sit eget sprog. Når sønnen får arven, mens faderen er i live, må det betyde, at faderen i 

sønnens øje er død.  

Sønnen vil ikke kendes ved de værdier, som faderen lever sit liv på. Han må have fået nok af fa-

derens levevis. Han kan ikke længere ånde frit. 

Sønnen vender faderen ryggen. Det kunne ligne et oprør. Eller måske nærmere et opgør. Faderens 

overvældende autoritet er ved at kvæle sønnen. Han må væk, hvis han skal gøre sig håb om at finde 

sig selv, blive sig selv.  

Faderens storhed ligger i, at han forstår sønnen. Han sætter sig ikke imod. Han kommer ikke med 

modargumenter eller en løftet pegefinger. I stedet giver han gladelig og uden forbehold sønnens 

arvedel ud. 

Helt anderledes med broderen. Han trives hjemme. Han er trofast overfor den tradition, som han 

er blevet opdraget i. Han har ikke behov for at afprøve sig selv ligesom broderen. 

Den fortabte søn afviser sin far. Afviser Gud. Er han ved at blive ateist? Ikke desto mindre må 

den fortabte søn alligevel have fået ikke så lidt med i rygsækken, for der går jo en rum tid, inden det 

går galt for ham.  

Folk vil gerne feste og være sammen med ham. De kan lide ham lige indtil den dag, hvor han ik-

ke har mere at give dem. Og vi behøver ikke kun at tænke i klingende mønt. Arven kan forstås som 

et billede på en åndelig arv. Grundet sin åndelige arv har den fortabte en dannelse, som hjælper 

ham. Men en skønne dag krakelerer facaden. Hans sande jeg træder frem, hans åndelige armod, i 

hans vilde udskejelser øjnes efterhånden hans åndelige armod. Han har ikke selv noget at byde ind 

med. 

Han er afsløret. Men indtil videre kun af de andre – ikke af sig selv. Han skal længere ud. Dybere 

ned i sølet. Men så en skønne dag sker det, at han ser sig selv som et svin blandt andre svin. Pludse-

lig ser han med al tydelighed sit sande jeg. Sin fattigdom. Det er altså det, jeg er – et svin. 

Den svir. Det billede han ser af sig selv i sine omgivelsers spejl, synes han ikke om. Er det virke-

lig ham? 

Staks ser han i relief hertil faderens sande værdier. De værdier, som han før kun havde hån til-

overs for. 

 

Netop i den situation ser han faderens storhed, da han lod ham rejse uden forbehold. Hvor fattig og 

uduelig han er i forhold til faderen. Galt er det, for nu har han svinet sin faders navn og rygte til. 

Hvad vil faderen sige til det? 
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Mens faderen har slidt sig til sin rigdom, ødsler sønnen den op. En arv har ikke altid samme værdi 

for sønnen som for faderen. Det er før set. 

Men, tænker sønnen, faderen spillede jo ikke den sårede og afvistes rolle, selvom han kunne have 

god grund til det. Måske er der håb? 

Og da faderen glædestrålende løber sønnen i møde, oplever den fortabte den fulde kærlighed. 

Den som er uden forhold. Han omsluttes i faderens favn. Han omsluttes af livet storhed, sandhed, 

skønhed og kærlighed. 

 

Han var blevet væk, men er kommet hjem - hjem til sig selv. Han rejste fra sit hjem, vilde bort, for 

at blive til noget i sig selv, men snublede. Så gik han i sig selv, vendte om og kom hjem, og blev sig 

selv.  

Det han ville, da han rejste ud, blev han da han nåede hjem. 

 

Faderen er klog. Han ved, at det ikke dur, at sønnen lever sin faders liv. Sønnen skal leve sit eget.  

Mange fædre bliv smigrede og stolte, når sønnen uden at stille spørgsmål og uden afprøvelser, 

overtager faderens livsførelse. Hvor mange fædre ville ikke blive skuffede, føle sig vraget, når søn-

nen vender ham ryggen. Men ikke Gud.  

Den anden søn har gjort det, som mange fædre ville rose sig af. Vi ser da også, at broderen hver-

ken har lært livet eller sig selv at kende. Han kan kun forarges på broderen. Og denne selvretfærdig 

– denne selvgodhed - falder ikke i faderens smag. 

Vi må håbe, at faderens handling overfor den fortabte søn, bliver en øjenåbner for den smålige 

brod. Men det er ikke sikkert. Den fortabte søn må fortabe sit liv for at vinde det. 

 

Min morfar fortalte en historie om sin far, min oldefar, der var helt anderledes. Min oldefars far var 

husmand og snedker på Bornholm, han skar bornholmerurkasser. Sønnen Ole, min oldefar, hjalp 

ham, og blev snart bedre til det end faderen, men Ole ville hellere til søs. Nej, sagde hans far. Da 

Ole var 14 år stak han alligevel af, ligesom den fortabte søn. Han tog ind til Rønne, fik hyre hos en 

skipper, og sejlede et år som skibsdreng. 

Det var et hårdt år for knægten, så da han kom hjem, bad han om godt vejr, og lovede faderen at 

hjælpe ham med snedkeriet.  

Nej sagde faderen. Har du valgt søen, må du blive ved det. Så blev Ole det, bornholmerne kalder 

for essig – gik ned til havnen og tog en ny hyre. Han sejlede i 14 år, så gik han i land i København. 

Fandt sig en kone, fik familie og slog sig ned som fisk- og vildthandler på H.C. Ørstedsvej på Fre-

deriksberg. 

Da Oles far blev gammel og enkemand, hentede Ole ham fra Bornholm, og tog ham hjem til H.C. 

Ørstedsvej i København, og tog sig af ham på hans gamle dage. Det har jeg altid beundret min olde-

far for. Ole fandt sin vej, så hans åndelige fader var med ham. 

 

Den fortabte søn, skal selv mærke at han er fortabt, før han kan blive frelst. Og at blive frelst er at 

blive sig selv. Den som Gud har skabt os til.  

Vi skal selv gøre troens bevægelse, som er, at erkende og fortryde sine fejltrin – erkender sin 

skyld – går i os selv og vende om.  
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Vi kan sammenligne den fortabte søn med fåret, der for vild. Begge for vild. Men den fortabte søn 

blev ikke bare hentet hjem ved at blive langt op på hyrdens stærke skuldre, og så bare blive båret 

hjem. Han måtte først selv angre sin fattigdom. Han måtte selv foretage en svær handling. Han måt-

te erkende, at han ikke var den storladne fyr, han først havde givet sig ud for at være. Men i stedet 

en opblæst nar. 

”Den der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Sådan gik 

det den fortabte søn, som nu vandt sit liv.  

Hver af de to lignelser, er udtryk for et bestemt kristendomssyn. Det ene siger, at mennesket intet 

kan gøre for at frelse sig selv, men at det er Gud, og Gud alene, der grundet sin ubegribelige nåde 

bærer den kristne synder hjem.  

 

Det er nærmest den kristendom Luther satte op imod den katolske kirkes tale om retfærdiggørelse 

og frelse ved gode gerninger. 

Lignelsen om den fortabte søn viser, at selvom vi er født som prinser og prinsesser, skal vi nå en 

erkendelse om os selv, så vi ser hvor utilstrækkelighed. Men i det øjeblik det sker, løber Gud os i 

møde og slagter fedekalven og holder nadver med os. 

 

 

 

4. søndag e. Trinitatis ∙ Mattæus 5,43 – 48 
 

Jesus sagde: ”I har hørt, at det er sagt: ”Du skal elske din næste og hade din fjende”. Men jeg si-

ger jer: Elsk jeres fjende og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders 

børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfær-

dige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis 

I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkom-

ne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!” 

 

 

 

Denne tekst er et mindre uddrag af Jesus bjergprædiken. Kun disciplene er forsamlet om ham. 

Bjergprædiken er Jesus program tale. Hans lære om hvem Gud er, og om hvordan vort forhold til 

Gud og hinanden bør være. 

Jesus lære er anderledes end hidtil hørt. For at understrege det nye i sin lære siger han netop: ”I 

har hørt, at der er blevet sagt. ..Men jeg siger.” Den talemåde bruger han flere gange i bjergprædi-

ken. 

Det siges ofte, at  andre store ånder har udtalt ord lignende ord som Jesus og før ham. F.eks. har 

den kinesiske vismand Kung Futze ca. 500 år tidligere udtalt: ”Hvad du vil andre skal gøre mod 

dig, skal du også gøre mod andre”. 

 Men netop ordet om at elske sine fjender har ingen andre sagt eller skrevet før Jesus, og det mar-

kerer et helt andet og helt nyt menneskesyn på, hvordan vi bedst lever med hinanden. Og hvordan 

Gud er. 
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Bemærk dog, at Jesus siger: ”I har hørt sagt: Du skal elske din næste og hade din fjende”. Han 

siger ikke, som i andre lignende tilfælde: ”I har hørt, at der står skrevet”. For der står rent faktisk 

ikke skrevet nogle steder, at vi skal hade vore fjender. Men der står heller ikke nogen andre steder 

end her i NT, at man skal elske sin fjende. Der står blot i Det Gamle testamente i 3. Mosebog, at du 

skal elske din næste som dig selv.  

Og i første læsning hørte vi fra 5. Mosebog, at man skulle tænke på de svage, enken eller den fa-

derløse og hjælpe dem i stedet for at tænke for meget på egen ret. Men det er heller ikke det samme, 

som at elske sin fjende. Det er i stedet at vise barmhjertighed mod den som er svag. 

 

Men vi skal være opmærksom på, at i det gamle testamente betyder en næste ikke hvem som helst 

man møder. En næste var kun en landsmand og oven i købet kun en fra ens eget parti eller retning. 

Nogle skriftkloge ville endda hævde, at en personlig modstander ikke var deres næste. Derfra er der 

ikke langt til at sige: Du skal elske din næste og hade din fjende. Det stod der ikke skrevet noget 

sted; men det blev der uden tvivl sagt. Ellers ville der heller ikke være nogen idé i, at Jesus siger: ”I 

har hørt sagt” 

 

Men er det virkelig muligt, at elske det menneske, som ønsker det værste for en? Hvordan skal man 

dog kunne elske den, som har ødelagt ens liv, som har dræbt eller måske blot gjort en man elsker 

skade på sjæl og legeme? Er det ikke en uoprettelig hændelse? Kan man andet end at hade ved-

kommende? 

Er Jesus fordring overhovedet rimelig? 

 

Paulus hjælper til en dybere forståelse i dag, når han skriver:  

 

”Ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når 

vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kri-

stus og blev levende igen, for at han skulle være herre over både døde og levende”. 

 

Her siger Paulus indirekte: ”Vi har ingen ret til at dømme en anden, vi skal jo alle stå frem for Guds 

domstol”.  

Hader vi en anden, dømmer vi den anden som ond. Men det er ikke vores opgave at dømme an-

dre. Det er ene Guds. For ham tilhører vi alle. 

Jeg er også ved Jesus ord i dagens tekst kommet til at tænke på en oplevelse jeg havde i skolen 

for længe siden. I min klasse gik en dreng, som både var svag og irriterende. Derfor blev han mop-

pet. En dag omkring 5. eller 6. klasse sagde en af mine gode kammerater. Jeg vil ikke længere drille 

eller slå Carl, som drengen hed. For ved du hvad: ”Carl har også en mor, som elsker ham.” Altså 

underforstået, der er også en som elsker Carl, og som det gør ondt på, at han bliver moppet.  

Så enkel og forståelig en argumentation. Som en mor elsker Gud alle sine børn. Derfor gør det 

ondt på Gud, og derfor lider faktisk hele verden hver gang, der er en, som bliver hadet eller gjort 

uret.  

Min ven havde med stor intuition, som børn umiddelbart kan følt med det dybeste lag i sit hjerte, 

der hvor Gud selv lever.  

 

Men gælder det nu alligevel altid? Har vi ikke både ret og pligt til at hade f.eks. en massemorder, 

som har gjort menneskeheden uoprettelig skade. Kan vi andet end at hade vedkommende? Kræver 

vores retsfølelse ikke, at morderen skal have en straf som gengæld, så skaden kan blive genoprettet? 

Et menneske som i den grad er styret af det onde, skal vel straffes for at det onde kan blive elimi-

neret? 
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Sådan har tidligeres retsfølelse skrevet loven. Det blev udtryk som: ”Øje for øje og tand for tand”. 

Den retspraksis findes også i Moseloven. Det er en tanke, som sidder dybt i mennesket. 

Skulle terroristen blive skudt i forsøget på at fange ham, vil mange i deres stille sind sige, at han 

faldt får sine gerninger. Godt vi er af med ham. 

 

I dag ved vi dog noget mere. Vi ved, at selv om det er dybt tragisk, når ondskaben fuldstændig be-

mægtiger sig et menneskehjerte, så lå den ondskab ikke i terroristens gener. Men det skyldes den 

verden, det miljø, terroristen er opvokset i. 

Tidligere troede man, at når det gik et menneske dårligt, så var det en straf fra de højere magter. 

Det var himlens hævn, for i sidste ende var det ”himlen” eller gud eller guderne, der var blevet 

krænket. Det var denne retfærdighedsforståelse, der blev i: ”Øje for øje og tand for tand”. 

Men den lov blev efterhånden undergravet. Alt for ofte kunne man opleve, at det onde gik ud 

over den forkerte. Den retfærdige kom galt af sted, mens den uretfærdige kunne klare sig godt. 

I prædikerens bog i det gamle testamente siges mistrøstigt: ”Gud lader det regne og over retfær-

dige som uretfærdige”. Altså, Gud er ligeglad med retfærdigheden. Gud er ligeglad med hvem der 

lider, om det er onde eller gode. Det er næsten det samme som at sige, at Gud ikke findes. Og det 

vælges også af flere.  

 

Den store fejl ved den bedømmelse er, at man stiltiende går ud fra, at Gud dømmer efter samme 

kriterier som mennesket. Og det er det Jesus gør opmærksom på, at Gud netop ikke gør. 

Gud elsker alle, også dem som er besat af ondskaben. Ja, måske især dem. For de har mere end 

nogen anden brug for Guds kærlighed. Det er den tanke, som menneskeheden har så svært ved at 

fatte. Så hvis en dom virkelig skal kunne kaldes retfærdig, skal den kunne hele alle de involverede. 

Både skadevolderen og den skadesramte. Og det gør kun den rene og fulde kærlighed. Det kan kun 

ske, hvis vi virkelig elsker dem vi ellers hader.  

Vi skal bekæmpe og hade det onde, men det må vi ikke forveksle med at bekæmpe og hade den 

som gør det onde. Vi bekæmper kun det onde i et andet menneske ved at elske det. Det er det, som 

ligger bag Jesus ord i dag.  

Der er kæmpeforskel på at hade Det Onde – Fanden – og så den, som det onde har fået magt over. 

Generelt magter verden ikke at elske den i hvem det onde regerer. Kunne den det, var verden et 

Paradis.  

 

Kristendommen er en tro, men den også en livstydning. Jesus bjergprædiken er en livstydning om, 

hvordan vi skal leve, for at verden kan blive et godt og trygt sted at være. 

Jeg mener ikke, vi skal tage en tekst for sandfærdig uden eftertanke, bare fordi den står i biblen. 

Biblen er skrevet af almindelige fejlbarlige mennesker som alle andre. Det er ikke i sig selv et sand-

hedskriterie, at noget står i biblen.  

Min pointe, som jeg begrunder i historien om min gamle klassekammerat er, at alle mennesker er 

født med en værdi- og sandhedsmåler. Den ligger i det Gudsbillede, vi er skabt i. Og det er det dy-

beste lag i vort hjerte. I det lag lever Gud. Det er gudsordene fra dette lag, som Jesus tyder i dag i 

bjergprædiken. 

Ingen har været i stand til at tyde dette sandhedslag som Jesus. Det er det, der gør ham til Guds 

søn, ja til Gud selv. 

 

Det inderste lag i os græder over verdens ondskab. Problemet er, at det bare ikke kan undgås, at der 

i vort samliv med hinanden dannes en mere eller mindre tyk skal udenom. En skal som døver guds-

laget i os. I hele sit virke søger Jesus at trænge ind gennem skallen, ind gennem den skal, som ver-
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den har dannet om de ædleste i os, og på ny gøre os lydhører over for det bedste af det bedste – 

Guds ord.  

 

 

 

5. søndag e. trinitatis ∙ Matthæus 16, 13-26 

 

Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: ”Hvem siger folk, at 

Menneskesønnen er?”De svarede: ”Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jere-

mias eller en anden af profeterne.” Så spurgte han dem: ”Men I, hvem siger I, at jeg er?” Simon 

Peter svarede: ”Du er Kristus, den levende Guds søn.” Og Jesus sagde til ham: ”Salig er du, Si-

mon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger 

dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt 

over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i 

himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.” Da forbød han strengt sine disciple 

at sige til nogen, at han var Kristus.Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skul-

le gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og 

slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham 

og sagde: ”Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!” Men Jesus vendte sig om og sagde 

til Peter: ”Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad 

mennesker vil.”Da sagde Jesus til sine disciple: ”Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte 

sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mi-

ster sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, 

men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv?” 

 

 

Ja, hvem tror vi, Jesus er? Også i dag findes forskellige bud. Nogle siger: Jesus var et dybt religiøst 

og forstandigt menneske, en menneskekender, en profet. En profet på linje med Buddha, konfutze 

eller Muhammed. Mange mennesker kalder sig i dag kulturkristne, men erklærer sig samtidig - ikke 

egentlig troende. Også de mener, at Jesus var et usædvanligt stort menneske, der viste vej. Ja, viste 

en helt anden etisk måde at leve på. 

 

Har man først engang hørt, at man ikke skal gøre gengæld, selv om der er blevet begået en uret mod 

en, så kan et normalt tænkende menneske godt se, at det netop er vejen frem til at skabe mere fred 

of fordragelighed i verden. Ligeledes vil de fleste også være enige i, at man skal hjælpe den, der har 

brug for hjælp. At det er en menneskelig pligt – en samfundspligt. 

Jo Jesus var et usædvanligt, stort menneske – måske en profet? Men herfra er der alligevel et stort 

spring til at tro, at Jesus er Guds søn. 

 

”Men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarer overraskende prompte: ”Du er Kristus, den le-

vende Guds søn”. Det var en bekendelse – faktisk den ældst kendte trosbekendelse. ”Du er Guds 

søn” 
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Lige så prompte følger nu Jesus bekendelse til Peter: Salig er du, Simon – det har kød og blod ikke 

åbenbaret dig, men min fader i himlen” – ”Og du er Peter, og på den klippe, vil jeg bygge min kir-

ke, og Du skal have Himmerigets nøgler” 

I dag siger vi i trosbekendelsen: ”Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne søn.” Ligheden med Pe-

ters bekendelse er åbenbar. Peter er den klippe Jesus vil bygge sin kirke på – og han fik nøglerne, 

der kan åbne døren til Guds Rige. Hvad betyder det? 

 

Lad os lige foretage et historisk tilbage i kirkens historie. Oldkirken, som var forløberen for den 

katolske kirke med pavemagten i Rom, var hurtig til at give deres forklaring. Den lød: Peter er den 

klippe, som Gud vil bygge sin kirke på. Ordet ”Peter” betyder faktisk klippe.  

Ifølge en fortælletradition skulle Peter som ældre var kommet til Rom omkring år 50-60, hvor 

han blev leder af den nyetablerede romermenighed. 

Denne fortælling skabte tradition for, at Peters efterkommere – romerbiskopperne – automatisk 

arvede Peters førerstilling og dermed også nøglerne, og dermed værdigheden til at være den første 

blandt alle biskopper i kristenheden. Rom var jo også dengang verdensstaden, hvorfra romerriget 

blev regeret. 

 

Paverne udlagde nu skriftens ord således, at kirken skulle bygges på pavestolen – Pavestolen var 

klippen, og derfor havde paven åndelig talt arvet nøglerne, og dermed magten til at bestemme, 

hvem der kunne lukkes ind i Himmeriget. Paven fik rang af Jesu stedfortræder på jorden. Paven 

blev anset som Guds statholder, og havde derfor den højeste myndighed blandt alle kristne. Også 

højere end konge og kejser. 

Og snart proklamerede paven, at uden kirken, underforstået den katolske kirke, var der ingen frel-

se. Uden kirken var man fortabt. Så længe folk troede, det hang sådan sammen, fik paven en enorm 

magt og autoritet. Det holdt ved i henved 1000 år. Der gik politisk magt i kristendommen, og det 

kom på længere sigt til at skade kirken og dens omdømme.  

 

Først Luther satte for alvor en stopper for den udlægning. Men hvad så, hvilken autoritet skulle man 

nu sætte i stedet for paven? For kirken skulle da have en autoritet? Luther satte biblen. Her kan me-

nigmand selv læse Guds ord.  

Den ufejlbarlighed, man før havde tillagt paven overførte lutheranerne til Biblen. Biblen blev den 

klippe, kirken skulle bygges på. Biblen blev bøgernes bog, og flittigt oversat til flere og flere sprog. 

Christian den 3. bibel fra omkring 1540 var den første bibel på dansk. 

Men hvad skete? I virkeligheden blev myndigheden igen lagt i hænderne – eller rettere i munden 

– på præstestanden – den gejstlige stand. De havde studeret Biblen, og vidste derfor også bedst, 

hvordan den skulle udlægges.  

Men så omkring 1750 blev det farlige spørgsmål stillet: Er biblen virkelig så ufejlbarlig? I oplys-

ningstiden begyndte man at stille spørgsmål til sandhedsværdien. Man havde bemærket, at der slet 

ikke altid var overensstemmelse mellem evangelieteksterne. Evangelisterne skrev hver i sær ud fra 

deres udlægning af kristendommen. 
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Stadig hævder flere kristne grupper, at Biblen er Guds rene ord. Gud - Helligånden indgød hvad 

evangelisterne skulle skrive. Hvad skal vi så tro? Ja, I evangelieteksten står udtrykkeligt, at Jesus 

siger til Peter: 

”det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene” 

Det er altså Gud – talsmanden – som besøgte Peter og lagde ham bekendelsen i munden. Det var 

troen, der opstod i Peters hjerte, som fik ham til at sige ordene. Troen er den klippe, som Gud byg-

ger sin kirke på. Egentlig ganske enkelt. Men ingen i hele kristenheden så det, før Grundtvig fik øje 

på det i 1825. 

Derfor bliver Helligånden og dermed Pinsen, så væsentlig i Grundtvigs kristendom. Helligånden 

– den der indgyder os troen i hjertet – er den der ene kan fortælle os sandheden om Gud. 

 

Helligånden er Guds ånd – på en gang både Skaberånd og Kærlighedsånd – og den vil gerne bo i 

vort hjerte og samle mennesker i Guds navn i Guds menighed. Biblen er en klog bog til at få forstå-

else af, den skal derfor ligge opslået på alteret, men det er Talsmanden, der bygger kirke. Kirken 

bygges af levende sten – af mennesker – Den levende menighed af menneskekroppe er Guds kirke 

til alle tider. 

 

Jeg har besøgt stedet, hvor Peters udtalte sin bekendelse. Ved Cæsarea Filippi op mod Golanhøjder-

ne. Det er et meget smukt og frodigt sted. Her udspringer en kilde fra klippen. Den kilde vokser til 

Jordanfloden. Den smukke natur udstråler Guds skaberånd og kærlighed. Der lå tidligere et græsk 

tempel for sangen og lysets Gud, Apollon, Zeus´ elskede og smukke søn, som også er Gud for vis-

dommen, poesien og sundheden. 

Det er der symbolik i. Stedet hvor Trosbekendelsen lød første gang i Simon Peters mund, var det 

sted, hvor Jordankilden vælder frem. Den flod, som Jesus selv blev døbt. Det er billedlig talt Kri-

stendommens kilde, troens kildespring, Talsmanden i naturens egen smukke klædning.  

I det miljø er det forståeligt, at troen gæstede Peter den dag. 

 

Troen er den klippe, kirkens hjørnesten, som kan modstå alt, men som mange har vraget, som også 

Peter fortæller i sit brev til os i dag. Og Peter ved, hvad han taler om. 

Men så lidt senere, tager Peter Jesus i lære, for at pille de griller pillet ud af hovedet på ham, at 

han skal lide og dø. Lige så prompte lyder ordene nu til Peter: ”Vig bag mig, Satan! Du vil bringe 

mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.” 

De samme ord, som Jesus afviser Fanden med i fristelsens ørken. Så stort et religiøst spektrum 

findes i Peter - Og i enhver af os. Et spektrum, der spænder mennesket ud mellem Gud og Satan.  

 

Det er ikke kun Gud, der kan bo i vort hjerte. Også Satan kan snigende dukke op. Det sker da Peter 

verdsliggør Gud. Det sker, når vi tænker Gud ind i menneskets verden. Ud fra vore tanker. 

Da vrages hovedhjørnestenen. Og det gør faktisk de rene humanister i vore dage – dem som ikke 

vil, eller kan tro, at Jesus er Guds søn.  

Mennesker vil ikke forstå eller anerkende, at vejen til opstandelsen i Guds Rige går gennem lidelse 

– gennem dødens lidelse – gennem angstens mørke – gennem troen. 
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Peter fik betroet nøglerne til Himmerigets port i det lykkelige øjeblik, da troen, lig en julenat for-

kyndte ham, at Jesus er Guds søn. Den tro åbner Porten til Guds rige. Men forsvinder den tro for-

hekses Guds Rige til en drøm om et slaraffenland, hvor det i virkeligheden er Fanden, der regerer. 

Det er den rent menneskelige humanisme største udfordring og anstødssten. Velfærdsstaten, der 

vrager hovedhjørnestenen. 

 

Men troen vil aldrig dø. Gang på gang melder den sig på ny i en mørk julenat, og lyser op og åbner 

porten ind til Guds Rige. 

 

 

 

6. søndag e. trinitatis ∙ Matthæus 19,16-26 

 

Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?« 

Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode. Men vil du gå ind til 

livet, så hold budene! Han spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: »Du må ikke begå drab, du må ikke 

bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor! og: Du skal 

elske din næste som dig selv.” Den unge mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mang-

ler jeg så?” Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv 

det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!” Da den unge mand hørte 

det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple: 

»Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, 

det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige. Da 

disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« Jesus så på 

dem og svarede: »For mennesker er dét umuligt, men for Gud er alting muligt.«  

 

Denne tekst har i tidens løb givet mange mennesker anfægtelser. Især tidligere. Hvis det virkelig er 

så svært at komme ind i Guds Rige, hvem kan da bestå prøven. Den prøve, som den unge mand 

dumpede til? Min morfar talte flere gange om denne tekst. Den bekymrede ham i nogen grad. Min 

morfar var en dybt troende mand, men han var også – efter datidens forhold – en forholdsvis rig 

mand, der havde tjent gode penge som ostefabrikant. 

Det skulle være sværere for en rig at komme ind i Guds Rige end for en kamel at komme igen-

nem et nåleøje. Jamen kan det så overhovedet lade sig gøre, at komme ind i Guds Rige? 

Min morfar, der var medlem af Osted Valgmenighed, må have talt med præsten om det, for ved 

hans begravelse talte præsten netop udfra teksten om den rige unge mand. Jeg husker ret tydeligt 

præstens udlægning. Den lød: 

 

Det kan lade sig gøre for en kamel, at komme gennem et nåleøje. For det som man dengang kaldte 

et nåleøje, er ikke det vi i dag forstår ved et nåleøje. Et nåleøje var en lille fårelem, der var beregnet 

til at får skule kunne komme igennem. Et stort dyr som en kamel havde ganske rigtig svært ved at 

komme igennem, men hvis den lagde sig på knæ og bøjede nakken kunne den godt mave sig igen-

nem. Og så ydmyg mente præsten nok at min morfar havde været. 
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Jeg forstår billedet, men jeg har tit tænkt, at det ikke er fyldestgørende, for det vi ret faktisk hører i 

fortællingen om den rige unge mand, der opsøger Jesus. Jeg vil hellere hæfte mig ved ordvekslingen 

mellem Jesus og den unge mand, og herfra søge en forståelse. Den unge mand stiller spørgsmålet: 

”Hvad skal jeg gøre for at komme ind i Guds Rige”. Det er det samme som at spørge om: Hvad skal 

jeg gøre for at opnå livsfylde – livsrigdom og livsvisdom. 

Det hjælper på forståelsen af teksten, når vi medtager den umiddelbart forangående fortælling. 

Det er den, hvor Jesus velsigner de små børn, og siger: ”Lad de små børn komme til mig, for Him-

meriget er deres” 

 

Matthæus har en klar pointe med at sætte de to fortællinger i belysning af hinanden. De små børn 

får ude videre Gudsriget forærende, mens den unge mand spørger om, hvad han skal gøre for at 

vinde det. Barnet der umiddelbart tager imod, det der gives det, og den voksne, som tror, at man 

skal gøre sig fortjent. Det ved Jesus selvfølgelig, derfor vil han prøve den unge mand.  

”Hold budene”, siger Jesus. Det samme ville det jødiske præsteskab sige. I pagten med Gud skal 

mennesket ifølge GT. overholde loven. Til gengæld vil Gud så lede dem til sit Rige – Det forjættede 

land. 

Altså byggede den gamle pagt på princippet om ”noget for noget”, som vi også kender så godt fra 

vores almindelige hverdag. Det er en meget menneskelig tanke. Gør du det for mig, så gør jeg det 

for dig.  

”Hvilke bud” spøger den rige unge mand. Han er klar til en handel. 

Jesus nævner de 10 bud, som Gud gav Moses på Sinai, og som besegler den jødiske pagt med Gud. 

Men de 10 bud kan alle rummes i buddet: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og din 

næste som dig selv” 

”Nåh! siger den unge mand uden tøven:” Det har jeg allerede gjort”. Jesus spiller med, og siger. 

”Vil du være fuldkommen, da sælg alt, hvad du ejer af ejendom, og giv pengene til de fattige, og 

kom så og følg mig.” 

Med andre ord: ”Lad ikke penge styre dine handlinger og dit liv.” Den sad. Han gik grædende 

bort. Han blev ramt. 

 

Med det sidste svar laver Jesus en prøveboring i mandens indre liv. En efterprøvning af, om hans 

selvsikre ord virkelig kan holde. Hvis han virkelig elsker Gud af hele sit hjerte, ville det netop ikke 

være penge, der styrer hans liv, men Guds ånd og hans kærlighed til livet.  

Med sine spørgsmål afslører Jesu mandens hulhed. Jesu holder et spejl op for ham, så han kan se 

sig selv, som den han virkelig er. Det burde han takke Jesus for, for nu er hans selvforblindelse 

kommet for dagen. Han mangler den dybere åndelige indsigt, men mødet med Jesus vil måske æn-

dre hans liv. Give ham en eftertanke. Hvorfor fortæller Jesus ikke den unge det med det samme? 

Fordi Jesus vil give manden en lære – en chance – som han kan gribe.  

 

Jesus bruger det man i undervisning kalder ”prøve- og fejlemetoden”. Det vil sige, at læreren brin-

ger eleven til selv at indse sandheden, i stedet for blot at fortælle den med det samme. Eleven skal 

lære lektien med egen krop, havde det ind under huden.  



87 

 

Fordi det selvlærte går dybest og bliver en del af ens personlighed, hvorimod det tillærte hurtigt 

glemmes. Så længe den unge mand ikke har indset, at der findes et eneste mennesker, der kan holde 

de ti bud til fuldkommenhed, er porten til Guds rige lukket. 

Vi skal først opdage, at vi kommer til kort. At vi ikke selv kan gøre os fortjent til Guds Rige. Det 

er forskellen på den gamle og nye pagt, som Jesu stifter. 

 Jesu budskab er, at Gud ikke forlanger, at vi skal gøre os fortjente. Gud ved udmærket godt, at det 

kan vi ikke. Han har jo selv skabt os. Det er bare os, der tror det.  

 

Derfor må vi først indse vor magtesløshed overfor det, vi allerhelst vil, nemlig finde den varige 

tryghed og glæde, finde den livsfylde, som netop er Guds Rige. 

Vil eller kan vi ikke indse hvor ufuldkommenhed, kan vi græde, indtil vi måske indser det. Og vi 

må håbe for den rige unge mand, at han kom til det. Dengang som nu. 

Men den gode moral i vort samfund byder os, at vi skal gøre os fortjent til en nydelse. Og vi kan 

spørge os selv, om samfundet kunne hænge sammen, hvis ikke vi havde den ”noget for noget mo-

ral?” Alligevel må vi tilføje, at nutidens samfund i den grad er styret af pengepungen.  

 

Jesus siger ikke, at det er forkert at være rig. Det tror jeg også dybest set min morfar vidste. Men 

hvis pengepungen altid for førsteprioriteten, ja så må vi skuffede gå grædende bort, hvis vi samtidig 

tror, at vi kan opnå livsfylde i forening med Gud. Vi må skelne mellem nydelserne. Mellem de ma-

terielle nydelser, hvortil vi skal gøre os fortjent og de åndelige, som vi ikke kan gøre os fortjent til, 

men som vi får, når vi modtager Gud som et barn. 

Ordet ”nydelse” passer dog ikke så godt om det åndelige liv. I stedet må vi kalde det glæde, ånde-

lig rigdom, fylde og visdom. 

 

Forleden kunne vi høre en historie i TV 2 øst. Det var en meget rammende og sigende historie, som 

kan sammenlignes med dagens tekst. Det var en ung pige, der havde fundet en pung på gaden. Hun 

åbner den, og finder ejerens navn og adresse i pungens indhold. Så går hun hen til vedkommende og 

aflevere pungen. Det opstod der meget virak om, da offentligheden opdagede den uegennyttige pi-

ge. Faderen skrev i stolthed vidt og bredt på facebook, hvor der blev svaret med mange positive 

kommentarer. 

Sådan fik pressen det at vide. Pigen fik en præmie, og kom på TV, hvor hun udtalte, at hun egent-

lig ikke kunne forstå, hvorfor hun skulle have den præmie og al den hyldest. Hun havde jo bare 

gjort det, som enhver ved, man skal gøre i sådan en situation. Vist næstekærlighed. Det kræver ikke 

altid så meget. 

 

Faktisk kom min yngste datter ud for det samme for ikke længe siden. Min svigersøn fandt den 

uheldige, der havde tabt pungen, og afleverede den. Vedkommende blev så glad, at hun stak ham 

100 kr. Jo! Noget for noget. Moralen er intakt. 

 

Engang troede jeg faktisk naivt, at det kun var et spørgsmål om tid, før menneskene ville blive så 

oplyste, at de ville kunne indse, at alle ville få det bedst, hvis alle viste hinanden næstekærlighed. 
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Det var en ren humanistisk tanke. I dag tror jeg historien om den rige unge mand altid vil gælde. 

Verden, som nu verden er, vil altid være solgt til mammon.   

Verden bliver aldrig til Guds Rige. Der er tale om to grundforskellige verdner, som vi i det time-

lige liv må lære at begå os i og finde os tilrette i. Det kræver mere end et menneske formår at leve 

helt og fuldt i Guds Rige. 

 

Men for Gud er alle ting mulige. Det er vort håb og vor tro. Og den tro viser vejen til Gud. Gud går 

selv med os, tager os ved hånden, når vi indser hvor lidenhed. Men den indses først igennem afsavn, 

smerte og lidelse, og en blødende kærlighed til livet. 

 

 

 

7. søndag e. trinitatis · Matthæus 10,24-31 

 

Jesus sagde: »En discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være 

nok for en discipel, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans 

herre. Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget snarere da ikke hans husfolk!  

Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, 

som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der hviskes jer i 

øret, skal I prædike fra tagene. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, 

men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede. Sælges ikke to 

spurve for en skilling? Og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på 

jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve.« 

 

 

 

Du er meget værd! Frygt ikke! Sådan lyder det centrale budskab i denne gudstjeneste. 

 

Evangeliet til i dag er et stykke af Jesu udsendelsestale til sine tolv disciple. Det handler hele Mat-

thæusevangeliets kapitel 10 om: hvor de skal virke, nemlig blandt jøder. Og hvordan de skal virke, 

nemlig ved at prædike og helbrede. Og hvordan det skal gå dem: de skal blive slæbt for retten og 

blive pisket og hadet og dømt til døden. 

 

Budskabet: ”Frygt ikke, du er meget værd”, er også et budskab til os. Det er det hver morgen, når vi 

står op og tager fat på en ny dag. Vi har hver især en plan om, hvad vi skal bruge dagen til, men 

faktisk ved ingen af os hvad der kan ske i løbet af dagen. Vil det gå os godt, eller vil vi måske 

komme galt af sted. 

Så er det godt at huske Jesu ord: ”Frygt ikke, du er meget værd.” 

 

Som bekendt er der tre læsninger fra biblen i en almindelig gudstjeneste. Det er de tre tekster, som 

gudstjenesten skal bygges op over. Teksterne er valgt, så de belyser samme sag eller emne. Den 

første tekst i dag er fra Prædikerens bog, som er en af skrifterne i det gamle testamente. 

Prædikerens bog består af en samling filosofiske tanker over livet og især over menneskenes 

kortsynede og manglede forståelse af det, som sker i verden.  

 

”Hvilket udbytte har vi af alt vores flittige arbejde spørges der”.  
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For ikke så længe siden så vi tv-avisen, hvordan nogle byer i mellemitalien blev ødelagt af vold-

somme jordskælv. Mange mennesker mistede i løbet af kort tid alt, alt hvad de havde satset på i 

deres liv. Familiemedlemmer som døde, huse, ejendom som blev smadret og dyr, som blev hjemlø-

se. I løbet af få sekunder lå de overlevendes liv i ruiner. Det de havde arbejdet for i hele deres tilvæ-

relse var pludselig væk. Et frygteligt slag. 

Er det retfærdigt? Hvordan skal man i sådan en situation kunne tro på en god og retfærdig Gud, 

der siger: ”Frygt ikke, du er meget værd”? Lyder det ikke nærmest hult? Sådan er mange menne-

sker i tidens løb blevet desillusionerede. 

Hvis man tror, at Gud specielt belønner den gode, ærlige og flittige, kan man nemt ende med at 

blive desillusioneret. Livet vil blive tomt, tilfældigt og ligegyldigt. Nej, mennesket skal ikke tro, at 

det altid vil blive belønnet efter sin flid for at skaffe sig det, vi almindeligvis kalder materielle goder 

og velfærd. 

  

Prædikeren konkluderer, at jagten efter materiel velfærd er en plage, som Gud har givet menneske-

ne at plage sig selv med”. Det er den plage, vi plager os selv med, når vi bekymrer os for vores ma-

terielle, jordiske liv. Og der er meget i verden, man kan blive bekymret om. Rigtig bekymret, så vi 

til sidst glemmer at kunne glæde os. Plagen opstår, når mennesket klamrer sig til det jordiske og ser 

jordisk lykke, som det højeste mål i livet. 

Prøv at forestil jer, at I kunne lægge alle bekymringer og al frygt til side, hvordan ville jeres ver-

den så se ud. Uden frygt og angst, uden tanke for sygdom og død eller andet ubehageligt, som kan 

ramme dig. Så ville livet være som i et Paradis. 

Prædikeren slutter med, at plagen skyldes, at vi ikke forstår Guds skabelse, ikke forstår Guds lov 

eller orden. I stedet for at satse på materiel rigdom – altså jage efter jordisk lykke - skulle vi hellere 

lede efter det, som har en varig værdi. Det, som uforudsete uheld ikke kan tage fra os.     

Men hvordan skal vi så leve for at leve efter Guds lov?  

 

Det har Paulus et bud på i sit brev til den romerske, kristne menighed. Brevet er skrevet omkring år 

55 efter Jesus fødsel, altså godt 30 år efter korsfæstelsen og opstandelsen. Paulus siger, at hvis vi 

bruger livet på at jage efter jordisk lykke, det han kalder at leve i kødet, lever vi under syndens og 

dødens lov. At det er dødens lov er egentlig klart nok. For hvis et menneske udelukkende og blindt 

stræber efter jordisk rigdom, stræber det faktisk mod døden. Ganske enkelt fordi alt jordisk på et 

tidspunkt forgår.  

Og sådan vil det gå, hvis ikke vi opdager, at der er noget i livet, som er langt større at leve for, 

end at leve for at opfylde alle de behov som f.eks. reklamer og andet prøver at vække i os. Et tænkt 

eksempel herpå. 

 

Det kan jo være godt med stræbsomme unge mennesker. Unge der vil noget med deres liv. Som 

nøje planlægger, at nu vil de først det, og så det og det. Uddannelse, job, passende bolig og andre 

materielle goder, og til sidst også børn. Men risikoen lurer, for når så børnene kommer til verden, 

måske i forældrenes lidt moden alder, så er der en fare for, at forældrene ser på deres børn, ligesom 

de ser på alt andet, de har anskaffet sig. Nemlig som et led i en opbygning af deres eget ego.  

 

At leve under syndens lov, som Paulus siger, er at være forblændet. Det er at være så optaget af at 

berige sig selv i livet, at man ikke ser andet, end det man selv er optaget af. Man ser kun verden ud 

fra sin egen snævre synsvinkel.  

For lever man sådan ser man ikke dybere ind i, hvad livet egentlig er. Man kan ikke se Guds or-

den for sin egen næsetip. Man er blind og døv for alt det store i tilværelsen. Man sanser ikke, at der 
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uden for ens eget jeg, udenfor ens jordiske sanser, findes en åndelig verden med det klareste kilde-

væld og dejligste natur. 

 

Syndens lov, er alt det, som forhindrer et menneske i at få del i Guds kærlighed. Den indeholder den 

mekanisme, som indkapsler og forsegler menneskehjertet, som er det sted, hvor Gud ellers lever i 

mennesket. For Guds lov er kærlighed. 

 

Paulus ved hvad han taler om. Han levede selv i sin tidligste ungdom under syndens lov. Han var en 

fanatisk forfølger af de første kristne. Han skyede ingen midler for at nå sit mål. Torturerede og slog 

ihjel. Men da han er på vej til Damaskus for at forfølge de kristne der boede i byen, møder han Je-

sus i et overvældende drømmesyn. Synet slår ham af hesten og blænder ham, så han for en tid mi-

ster synet. ”Paulus, hvorfor forfølger du mig”, spørg Jesus i drømmen. 

Det resulterer i, at Paulus omvender sig fra at forfølge de kristne til at blive en ivrig, ihærdig og 

en fremragende forkynder af kristendommen. 

Paulus levede under syndens og dødens lov, men så og oplevede pludselig Guds lov. Det gik ham 

til sidst, som Jesus forudsiger muligheden af i dagens tekst. Paulus blev selv henrettet, sandsynlig-

vis korsfæstet som sin mester. 

 

At leve efter Guds lov betyder ikke, at man ikke skal bruge tid og kræfter på at arbejde for at tjene 

til livet. Ikke at man skal leve sådan en hippietilværelse eller flower-power-tilværelse som var 

fremme også i min ungdom, som en protest mod det regelrette livs normer. For det er blot et andet 

blændværk, hvormed man dyrker sig selv. 

Men det betyder, at man dybest set lever for noget andet og noget større end blot at tjene til dagen 

og vejen. At ens arbejde og virksomhed også skal komme andre til gavn, at vi lever i et fællesskab 

med hinanden og for hinanden. 

 

Jeg kan dog godt forstå, at en af de overlevende fra jordskælvet i Italien efter at have hørt min præ-

diken vil sige: ”Du aner ikke hvad det vil sige, at miste alt. Og ikke mindst, at have mistet sine børn, 

forældre eller andre mennesker, som betød noget for en, men som nu ligger inde i de sammenstyrte-

de murbrokker. Om jeg virkelig tror, at mine ord kan trøste dem” 

 

Dertil vil jeg sige, at jeg tror, at det først bliver svært, hvis man når den konklusion: ”Der kan ikke 

være nogen kærlig Gud, der har skabt alt det som er.” Vi skal ikke give Gud skylden eller æren for 

alt det der sker i vort liv, men vi skal tro og forstå, at netop når vi står i smerten og lidelsen, så er 

Gud os nærmere end nogensinde før. 

Han afværgede ikke jordskælvet, men han er til stede for de overlevende med sin ånd og en hånd, 

som trods alt, kan få dem videre i livet, og sandsynligvis derigennem give disse mennesker end stør-

re indsigt i hans lov. 

 

”At det jordiske forgår, mens det åndelige består” og endog kan forædles gennem lidelsen. Sådan at 

Jesus ord i dagens tekst går i opfyldelse, at der ikke er noget hemmeligt, som ikke skal åbenbares, 

og intet skjult, som ikke blive kendt. 

Frygt ikke, I er meget værd. De ord er forbundet med hans missionsbefaling, men den befaling 

gælder også os i dag. For sandheden er, at lever vi med hinanden og for hinanden, lever vi under 

Guds lov og er derved med til at udbrede guds orden, som er kærlighed. Herved bliver også vi mis-

sionærer for Guds rige.  
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8. søndag e. trinitatis ·Matt. 7,15-29 
 

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 frugter, og et dårligt træ 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 faders himmelske vilje.” 

”Mange vil den dag sige til mig: Herre. Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke 

uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil 

jeg sige dem; som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!  

Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget 

sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men 

det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler 

efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floden steg, og 

stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.«  

Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han 

underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge.  

 

 

 

 

Der er dommedag i dagens tekst. Jesus henviser til en dag, hvor der gøres regnskab for gode og dår-

lige handlinger. En dag, hvor sandheden og ærligheden kaster sit lys over verden, og afslører godt 

og ondt, sandhed og løgn. Bedrag og ærlighed. 

En dag, hvor lyset sejrer over mørket. En dag, hvor samvittigheden banker på. 

 Teksten er en del af bjergprædiken og indeholder en formaning om at gøre sig umage med at 

skelne mellem sandheden og løgnen. Sandhedens frugter er ædle og velsmagende, mens løgnens er 

beske og stikkende. 

 

De fleste mennesker har sikkert mere end en gang oplevet at være i tvivl om, hvad man skal gøre i 

en given situation. Hvad er sandheden? Hvis f.eks. to politikere fra hver sit parti forsøger at overbe-

vise os om, at netop deres program, vil skabe det bedste og mest retfærdige samfund – og det er i 

dag nærmest blevet ensbetydende med det rigeste samfund - og de hver især er dygtige talere, som 

kan fremlægge deres synspunkter med gode, overbevisende argumenter. Ja, så kan det være svært, 

at finde ud af, hvor man skal sætte sit kryds. 

Vi skal hver dag tage stilling til mange ting og handle derefter. Men den enkelte kan umuligt have 

så stor en indsigt, at man kan vurdere alle forhold i en kompleks hverdag. Derfor er man afhængig 

af vejledere, som har specialiseret sig netop på det område. F.eks. ernæringseksperter, psykologer 

eller økonomiske vismænd. Og når vi så opdager, at specialisterne er uenige, hvad kan vi andre så 

stille op? Hvordan skal vi så kunne finde den rette løsning? Hvem er den sande profet og hvem den 

falske? 

Vi ved, at der er mange, som gerne vil vildlede os, for egen vindings skyld. Og det kan være 

svært at få øje på den ofte lille nuance, der skiller løgnen fra sandheden. Ikke sjældent er det ens 

egne lidenskaber og lyster, som er den glubske ulv i fåreklæder, der spiller os et puds og vildleder 

os. 
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Som er den falske profet, der lyver over for sig selv, og får sine handlinger til at se rigtige ud. Den 

falske profet er den selvretfærdige, som bruger megen energi på at bedyre sig selv og andre om, 

hvor rigtige og gode hans eller hendes handlinger er. Mennesket bruger kolossal megen tid og op-

findsomhed på at finde argumenter på det rigtige i deres handlen og gøren.  

 

I december stemte et lille flertal nej tak til at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning i EU-regi. 

Mange af os havde meget svært ved at gennemskue konsekvenserne. Så mon ikke mange vælgere 

stemte mere efter deres øjeblikkelige følelse overfor EU end efter en indsigtsfuld og rationel vurde-

ring? Og det var det EU, som ikke kunne finde fælles fodslag i sagen om de mange flygtninge. 

Er det ikke i den slags tilfælde ofte tilfældigheder, der kommer til at afgøre et udfald, som siden 

vil få store konsekvenser for vort samfundsliv? Det samme kan siges om Englændernes nej til EU. 

Dagene og årene derpå kan vise sig at blive vanskeligere end ventet. 

Men er det egentlig så galt at lade følelserne afgøre ens valg? Hvorfor skulle følelserne ikke kun-

ne afgøre et sandhedsspørgsmål, ligeså godt som den rationelle eftertanke? 

 Med baggrund i teksten er svaret. Jo, det kan følelsen og også bedre end forstanden, hvis den vel 

at mærke kommer fra det dybeste lag i hjertet dvs. at vore egne, personlige lidenskaber og interesser 

er sorteret fra. Altså som evangelisten Johannes siger i sit første brev. ”Prøv om ånden er fra Gud. 

Og det er enhver ånd som tror, at Jesus er Kristus”. Og profeten Mika siger, at de profeter der vild-

leder folket, er dem, som økonomisk tjener på deres budskab. 

 

Den sande tro, der udspringer af kærlighed til Gud, tager ikke fejl. Dømmes der på baggrund af 

kærligheden til verden og til næsten, dømmes der sandt. Og i fodsporet af dem, der dømmer og 

handler herefter vokser de skønneste og reneste druer og figner. 

Som i eventyret, hvor der voksede velduftende roser i den sande men forsmåede kongedatter fod-

spor, mens der voksede tidsler og torne, hvor den falske steddatter kom frem. Eller, for at blive i 

eventyrets billedsprog. At den onde steddatter blev grimmere og grimmere, hver gang hun kikkede 

sig i spejlet, mens den tilsidesatte, men ægte prinsesse, kun blev smukkere og smukkere. 

 

Kernen i dagens tekst er ikke blot lydhørheden overfor Guds ord – lydhørheden overfor stemmen i 

det dybeste lag i vort hjerte.  Den lydhørhed, som kan skelne mellem de sande og falske profeter. 

Kernen er lydigheden. 

Det er ikke nok at høre Guds ord, hvis ikke der kommer handling ud af det. Det er det den sidste 

del af teksten fortæller. 

Den der hører Guds ord og handler derefter ligner en, der har bygget sit hus på klippegrund, mens 

den der nok hører ordet, men ikke handler derefter, ligner en, der bygger sit hus på sandbund. Ofte 

tolkes det at bygge sit hus på lippegrund, som at tro på Guds ord. Men i denne tekst drages en yder-

ligere konsekvens. 

Det er ikke nok at tro på Gud, hvis ikke troen opfølges af handling. Det er ikke nok, at have kær-

lighed til livet, hvis ikke der følger handling med. Når livets regnebræt gøres op, tæller det ikke 

noget, at have alle de rigtige meninger, og gode handlinger tæller ikke, hvis de blot er udført, for at 

personen kan bryste sig, og ikke af kærlighed til livet. 

For at være lydig overfor Gud, er det samme som at have kærlighed til det skabte, og at denne 

kærlighed afspejles i alle ens gøremål. Det siger Paulus meget tydeligt i første Korintherbrev med 

ordene: 

 

”Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende 

malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og 

ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet.” 



93 

 

 

Og fra hans apostelkollega Jakob lyder det tilsvarende i Jakobsbrevet: ”Vær ordets gørere, ikke blot 

dets hørere, ellers bedrager I jer selv!”  

 

Det kan lyde som om, der kræves en større, næsten overmenneskelig indsats fra vores side. Men 

sådan er det ikke. For den, som elsker livet for hvad livet er, kan ikke lade være med at tage denne 

kærlighed med sig i alt, hvad der gøres, i alle handlinger og i alle beslutninger.  

 Det er den sande profet. Den der yder kærligheden uden eftertanke, men som noget helt naturligt. 

For den der taler og handler uden denne kærlighed uanset glimrende egenskaber og færdigheder, 

taler kun tomme ord og mundsvejr, og de handlingerne der følger er kun handlinger til egen vin-

ding. Handlinger som ikke bærer frugt. 

Hvorimod de handlinger som gøres af kærlighed bærer frugt, som forplanter sig i verden fra slægt 

til slægt. 

 

 

 

9. søndag e. trinitatis ∙ Luk. 12,32-48 

 

Jesus sagde: »Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer Riget. Sælg jeres 

ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor 

ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være.I 

skal have kjortlen bundet op om lænderne og ha lamperne tændt og være som mennesker, der ven-

ter på, hvornår deres herre vil bryde op fra brylluppet, så straks kan lukke op for ham, når han 

kommer og banker på. Salige de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer! Sandelig siger 

jeg jer: Han skal binde kjortlen op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge 

for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt - salige er de, hvis han finder dem 

vågne. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken time tyven kommer, så ville han forhindre, at 

nogen brød ind i hans hus. Også I skal være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke 

venter det. Peter spurgte: »Herre, er det os, du taler om i den lignelse, eller er det om alle?« Her-

ren svarede: »Hvem da den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjene-

stefolk mad i rette tid? Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han 

kommer! Ja, sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis 

den tjener siger som så: Min herre lader vente på sig! og derpå giver sig til at slå karlene og piger-

ne og at spise og drikke og fylde sig, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i 

en time, han ikke kender, og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med de utro. Den tjener, som 

kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have man-

ge prygl. Men den, som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal 

have få prygl. Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har fået meget 

betroet, skal der forlanges så meget mere af.”  

 

 

”Frygt ikke du lille hjord, for jeres far har besluttet at give jer riget.” De ord er gode at gemme på. 

For i de fleste menneskers liv, er der ganske meget frygt. Og det er der, fordi vi er så sårbare. Vi 
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ved ikke hvad dagen i morgen bringer. Det sidste afspejles i dagens tekst. Den kan virke truende. 

Den kalder på vor frygt. Men giver også en hjælp til at overvinde frygten.  

Historisk set, vil jeg tro, at Lukas med denne tekst har været påvirket af Jerusalems ødelæggelse. 

Romerne indtog og ødelagde Jerusalem år 70. Det var en enorm katastrofe i enhver jødes øjne. 

Guds Hellige stad, som rummede så mange minder, var blevet smadret. Hvorfor? 

 

Efter religionshistorikernes bedømmelse skriver alle evangelister efter Jerusalems ødelæggelse. 

Men alligevel så kort efter, at katastrofen står stærkt præget i deres sind. Det er sket i deres tid og 

måske har nogle af de fire evangelister selv været til stede i området på den tid. Det afspejles flere 

steder i deres beretninger. Og hvordan skulle de se det anderledes? Kunne ødelæggelsen være andet 

end Guds straffedom over sit troløse folk. Fordi de ikke havde kendt deres besørgelses tid. Fordi de 

ikke havde været vågne, da Gud besøgte dem. Fordi de ikke ville modtage Gud i Jesu person, men 

havde travlt med at dyrke deres eget. Men når teksten er så historisk bestemt, kan vi så bruge den til 

noget i dag? 

Det kan vi. Alle biblens fortællinger er jo skrevet på en bestemt baggrund med et tidsbestemt 

indhold og budskab. Men de er samtidig skrevet i et fortællende billedsprog udfra en dyb forståelse 

af menneskets inderste verden. Og den verden ændrer sig ikke.  

 

Evangelierne er skrevet ud af den menneskeforståelse, som Jesu budskab gav evangelisterne. Tek-

stens opfordring til at være klar gælder til alle tider. Gud kan komme, når vi mindst venter det. Så, 

lev sådan, at din dør altid står åben for Gud. Hvis vi mener, at Jesu komme nok ikke ske, eller at der 

i hvert fald er meget længe til, så har vi lukket vores dør til Gudsriget. Nej: ”Vær årvågen” som med 

Grundtvigs ord i salmen: ”Et jævnt og muntert virksom liv på jord”.  

”Lysvågnen for alt stort og småt herneden” 

 

Til Guds komme, eller Jesu tilbagekomst, er der i evangelierne knyttet en dommedag. I trosbeken-

delsen lyder det: ”Hvorfra han – underforstået Jesus – skal komme at dømme levende og døde” 

Den sætning har jeg det ikke helt nemt med. Den kunne jeg godt ønske mig udtrykt på en anden 

måde.  

Og hvordan står den sætning i trosbekendelsen i forhold til dagens indledning med ordene?: ”Frygt 

ikke du lille hjord, for jeres far har besluttet at give jer riget.” 

Lad os først konstatere, at forestillingen om en Dommedag står meget centralt i alle religioner. 

Uanset tid og sted. Tanken om en dommedag indgår som et grundliggende menneskeligt syn. Vort 

liv skal bedømmes efter, hvad vi har gjort af godt og ondt. Og livet efter døden vil være afstemt 

derefter. Den forestilling ligger dybt i menneskesindet, at vi får efter fortjeneste. ”At vi ligger, som 

vi reder.” Det er erfaringen fra vort daglige liv. Vores moralske retfærdighedssans bygger på, at vi 

skal have, som vi har fortjent.  

Den erfaring overføres til vort forhold til livet og Gud. I slutningen af dagens evangelium står og-

så: ”Enhver som har fået meget, skal der kræves meget.” Det er i virkeligheden det gamle testamen-

tes syn på straf og belønning, som her alligevel er fulgt med over i det nye testamente. På trods af, 

at evangelisterne mange andre steder lader Jesu udtale, at det ene er Guds kærlighed, der frelser os. 
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”Frygt ikke du lille hjord, for jeres far har besluttet at give jer riget.” Men her er jo ingen dom, 

for Gud vil give os riget. Det er hans vilje, og den er styret af hans uforbeholdne kærlighed.  

Vi kan simpelthen ikke gøre os fortjente, lige så lidt som vi kan løfte os selv op ved håret. Det er 

Gud som er skaberen. Gud der skaber grundlaget for vort liv, ikke os selv. Men Gud har skabt os i 

frihed, og til at tage ansvar for os selv. Så det vi skal, det er at holde vores dør åben. Ellers går Gud 

forbi.  

 

Evangelierne taler ikke med samme tunge. Teksten i dag kan foranledige til den tro, at frelsen kun 

gælder den lille hjord, som Gud nu engang har udvalgt. Resten er dømt til fortabelse. Den tro kan 

jeg slet ikke med. Det ligger langt fra mit billede af Gud. 

Men adskillige kristne lærere og ledere har i tidens løb sagt, at den lille hjord er guds udvalgte 

flok. Dem som Gud har udvalgt fra begyndelsen? 

Hvad så med alle de andre? Dem der er flest af? Kan Gud ikke lide dem? Men hvorfor har han så 

skabt dem? 

Nej. Gud elsker alle sine skabninger, men han har skabt mennesket i frihed, derfor kan et menne-

ske vælge at holde døren lukket. Selvom valget desværre ofte er styret af det miljø den enkelte er 

opvokset i.  

Her har vi kristne virkelig en opgave. At hjælpe disse uheldige med at få åbnet deres dør ud til Livet 

– til at se livets skønhed og sandhed. Til at møde kærligheden. Til at åbne op for de dybe længsler.  

Det er næstekærlighed. Og her har vi ganske rigtig en stor og vigtig opgave. Den kan man ikke 

betale sig fra med klingende mønt. 

 

Nej dommedag, eller lad os så sige den yderste dag, hvor den store revolution for alle jordens folk 

vil indtræffe med Jesu genkomst, har jeg det svært med. Guds rige er jo egentlig ikke noget, der 

kommer. Det er noget, der er, og som altid har været. Guds Rige er, hvor Gud er. Og han har altid 

været. 

Vores problem er, at vi i vores almindelige daglige liv er fyldt op med problemer, bekymringer 

og frygt. Og det lukker døren til Guds Rige. Vi lukker Gud ude, ved at lukke os selv inde.  

Men, vi er jo nødt til at tænke på dagen i morgen. Vores krop kræver mad og et godt helbred. 

Sundhed og velvære. Vi lever i og med vores krop, og for kroppen gælder, at vi rider som vi sadler. 

Den arter sig i høj grad, som vi behandler den. Men vi kan ikke forhindre, at den ældes. Vi er så 

pokkers afhængige af dens velbefindende. Her har det gamle bud fra Moseloven virkelig et pointe: 

”Kom hviledagen i hu, at du holder den hellig.” 

Gør forskel på dagene. 

 

Tving dig selv til at se ud på alt det skønne og dejlige, der er i Guds skaberværk, i hans have, åben 

dig så det siver ind og fylder sindet med en helt anden form for velvære, åndeligt velvære. Det er en 

god andagt og meditationsøvelse. Den skaber fred i det urolige sind.  

Åben døren og lad Gud gøre sin velsignede gerning i dig. Da er du i Guds Haven og når engang du 

så dør, så ved din ånd og sjæl, hvor den skal rejse hen. Vejen er banet. Det gjorde Gud selv igennem 

Jesu liv og gerning. 
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10 søndag e. trinitatis · Matthæus 11, 7-19 

 

Jesus begyndte at tale til folkene om Johannes: »Hvad gik I ud i ørkenen For at se? Et siv, der sva-

jer for vinden? Nej hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer for-

nemme 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 din vej for dig.  

 Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Dø-

ber. Men den mindste i Himmeriget er større end han.  

Alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser. Og om I vil tage imod det: Han er 

Elias, som Skulle komme. Den, der har Ører, skal høre!  

Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og rå-

ber til de andre: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede 

ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat. Og Menneske-

sønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker, ven med toldere 

og syndere!« Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger.  

 

 

Jesus sammenligner os med børn, der sidder på torvet og råber til hinanden. Just ikke en opløften-

de sammenligning, men derimod en afslørende. Hvorfor gør han nu det, når han har stor kærlighed 

til menneskene? Er der en sammenhæng? 

Jesus dom lyder: 

Ingen gider hører på hinanden. Man er ligegyldig overfor hinanden. Hvorfor? Fordi hver sætter 

sig selv i centrum. Mennesket vil kun sit eget. Og så bliver det, der skulle have været en samtale i 

stedet en enetale. Det er ren sandkasse. Det bliver ikke bedre af at tilslutte sig en gruppe, man sym-

patiserer med, hvis de enkelte grupper kun vil snakke indbyrdes og ikke gider lytte til de andre. Så 

har man stadig nok i sit eget og lukker sig ude fra den øvrige verden. 

Og hvordan kan man skabe et demokratisk samfund, hvis de enkelte partier stiller ultimative krav 

til hinanden. Hvis ikke du vil som jeg, gider jeg dig ikke.  

 

Nogle foreslår, at man skal lege, at livet er lutter munterhed og fest, men det gider de andre ikke. De 

mener, at livet kun er sorg og klage.  

Ja, netop lege! For livet i sig selv tages ikke alvorligt, når vi tror, at vi fuldt og helt selv kan skabe 

vort liv, sådan som vi nu har lyst til. Og hvis det ikke bliver, som vi vil have det, bliver vi sure og 

gider ikke noget ligesom forkælede børn.  

Sådan er denne slægt, siger Jesus. Der kævles og ævles, strides og mundhugges. For denne slægt, 

tager ikke livet alvorligt. De tager ikke livet, for det, det er. De tager kun livet på egne præmisser. 

Så en dag kommer en mand, der er anderledes. Det er en Johannes. Han har et helt andet syn på 

tilværelsen. For ham er livet ikke er en leg, vi kan lege, sådan som vi vil. For ham er livet lutter 
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alvor. Kort efter kommer Jesus. Som Johannes ved han, at livet ikke bare er kagemand. Men han er 

ikke enig med Johannes i, at livet er lutter alvor og begravelse. Jesus forkynder, at livet i sit inderste 

er glæde og fest. Begge ved, at livet har en dybere mening med menneskene end pop og overfladisk 

pjat, snyd og humbug. At livet handler om andet end køb og salg, og hvem der kan score kassen.  

 Begge ved, at det ikke handler om, hvad du kan bruge livet til, men hvad livet kan bruge dig til. 

Ikke handler om, hvad du vil med dit liv, men hvad livet vil med dig. For dernæst at opdage, at net-

op det, livet vil med dig, er det, som vil give dig den største livsfylde.  

 

Vi skal lige høre historien om Johannes og Jesus inden vi gå videre. 

 Johannes er en alvorlig mand, der tidligt i sit liv bliver klar over, at Gud har givet ham en stor op-

gave. Johannes sætter sit eget liv til side, for at lytte sig til, hvad Gud og dermed livet vil med ham.  

Johannes bliver dybt grebet af det jødiske folks historie, som Guds udvalgte folk.  

Han fordyber sig i de gamle tekster og ikke mindst i profeternes spådomme om en kommende Mes-

sias, der skal skabe et fredsrige blandt jøderne. Et rige, hvor der ikke er forskel mellem rig og fattig, 

men hvor der er fred og retfærdighed for alle. Hvor der tages hånd om fattige, syge og svage. 

Ved at indleve sig i historien, går det op for ham, at denne Messias er lige på trapperne. Og, at 

han, Johannes, netop skal introducere Jesus for jøderne. Johannes skal bane vejen for Messias. Det 

er den opgave livet har med ham. 

 

Alt det har Johannes fundet ud af gennem askese. Det vil sige, at han har ydmyget sig over for Gud. 

Vi kan også sige, at Johannes har gjort bod på sit folks vegne. Det har han gjort ved at leve sit liv 

simpelt og i fattigdom. Han forlod den trygge bolig og søgte ud i ørkenen for at finde og være ene 

med Gud og sin tanker.  

Da Johannes bliver klar over, hvad der er hans opgave i livet, stiller han sig ved Jordanflodens 

vadesteder og prædiker omvendelse.  

 

”Omvend jer, for Gudsriget er nær. Snart kommer Messias og opretter det”. 

 

Omvend jer? Fra hvad? Ja, fra det overfladiske liv, de hidtil har levet. Omvende sig ved at se livet 

ud fra Gud i stedet ud fra deres eget jeg, og derigennem forstå livets mening med dem. Som tegn på 

omvendelsen døber han dem i Jordanfloden. Det gamle og løgnagtige liv skal druknes og begraves i 

floden. Dåben renser dem for deres gamle selvskabte jeg, deres synd. Nu er de klar til at begynde at 

leve det liv, som de er skabt til. Altså at finde deres sande jeg i stedet for det indbildte.  

 

En dag kom også Jesus til Johannes for at lade sig døbe. Da Jesus steg op af dåbens rensende vand, 

lød en røst fra himlen: ”Dette er min søn den elskede”. 

Og sådan blev der også sagt i dag ved Laurits dåb: ”Du er mit elskede barn”. Bliv i mig, så vil li-

vet elsker dig. 
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Efter sin dåb indleder Jesus sin forkyndelse om Guds riges glæde, mens Johannes fortsat prædiker 

bod og omvendelsens dåb ved Jordan. 

Så er det, at Johannes kommer i unåde hos kong Herodes og kastes i fængsel. Det bringer tvivlen 

op i Johannes: ”Er Jesus nu også Messias”? Johannes ser ikke i sit fængsel, at Guds Rige er ved at 

bryde frem. Derfor sender han en af sine disciple til Jesus med spørgsmålet: ”Er du Guds søn, Mes-

sias, eller skal vi vente en anden”. 

Jesus svarer, at døve bliver lyttende, blinde seende og syge raske. Underforstået: At de som har 

været blinde og døve for Guds Rige, nu har fået både øje og øre for livets herlighed. Dets glæde og 

jubel. 

 

Herefter følger dagens tekst, hvor Jesus hædrer Johannes for hans indsats og ironisk karakteriserer 

den selvoptagne menneskeslægt, som er blinde og døve for Guds Rige, fordi de kun ser og hører det 

rige, de selv har skabt. 

Når mennesket åbnes for den livets sandhed, begynder Guds herlighed at bryde frem i det.  

 

Tilsyneladende prædiker Johannes og Jesus hver sin vej til det rige. Jesus siger: 

 

Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat. Og Menneskesønnen kom, 

han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker, ven med toldere og syndere!« 

 

Johannes og Jesus falder begge uden for menneskets snævre moral. Den kan ikke rumme nogen af 

dem. I verdens øjne går Johannes for vidt i sin askese – i sin alvorstunge strenghed. Jesus derimod 

dømmes, fordi han frådser og ses sammen med de mennesker, som de småborgerlige finder sig for 

gode til at ville være sammen med. 

 

Men bemærk: Johannes og Jesus stemmer, udgør to toner, som begge lyder gennem biblen. Og to-

nerne harmonerer, hvor forskellige de end er. 

 Uden Guds afslørende strenghed, kan vi ikke opleve hans mildhed, storhed og kærlighed. Guds 

strenge dom afslører menneskene, som forkælede børn i sandkassen. Og den afsløring er sund. Den 

får mennesket til at se sin egen hulhed. 

Det vanartede barn skal druknes i dåben, så det renset for sit selvcentrerede ståsted kan få øje på 

Guds kærlighedsrige.  

Med biblens gamle ord: Hvis ikke mennesket indser og forsager sin synd, ”forsager Djævelen og 

alle hans gerninger”, vil det ikke kunne få del i Guds Riges glæde og godhed. 

At forsage sin synd er at erkender sine fejl, og den erkendelse nedriver den mur som egeninteres-

sen og selvhøjtideligheden har bygget op rundt om en. 

 

Gennem dåbens afsværgelse af det onde bryder Guds Rige frem indefra i os. 
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11. søndag e. trinitatis ∙ Luk. 7,36-50 

 

En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved 

bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i 

farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham 

ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår,og hun 

kyssede hans fødder og salvede dem med olie Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte 

han ved sig selv: »Hvis den mand var profet, ville han de, hvad det er for en slags kvinde, der rører 

ved ham, det er én, der lever i synd.« Jesus sagde da til ham: » Simon, jeg har noget at sige dig.« 

Han svarede: »Sig det Mester!« »En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte fem hund-

rede denarer, den anden halvtreds. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge 

deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede: »Den, han eftergav mest, vil jeg 

tro.« Jesus sagde: »Det har du ret i.” Og vendt modkvinden sagde han til Simon: »Ser du denne 

kvinde? Jeg kom ind i hus; du gav mig ikke vand til mine fødder; men hun har vædet mine fødder 

med sine tårer og tørret dem med hår. Du gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med at 

kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet 

mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket 

meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.« Og han sagde hende: »Dine synder er tilgi-

vet.« De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: »Hvem er han, som er og tilgiver syn-

der?« Men han sagde til kvinden: »Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!”  

 

Tre vidt forskellige personer mødes i teksten til i dag: Farisæeren Simon, synderinden og Jesus. Det 

skaber et rum og en fortælling. Farisæeren Simon inviterer Jesus hjem og spise. Men Simons gæst-

frihed er alt andet end venlig og imødekommende. Det rejser spørgsmålet: Hvorfor inviterer Simon 

Jesus? Hvad er hans hensigt? Når der nu ikke har tænkt på hyggeligt samvær. 

 

Til at forstå farisæeren Simon bedre, har vi brug for et historisk tilbageblik. Vi kan jo stadig bruge 

udtrykket, at han eller hun er en værre farisæer. Og de fleste vil nok vide, at det ikke er en positiv 

karakteristik. Oprindelig var ordet farisæer navnet på tilhængere af en ny religiøs retning, som op-

stod omkring år160 før Jesus fødsel. Bevægelsen opstod i forbindelse med, at det lykkedes det jødi-

ske folk at kæmpe sig fri af datidens stormagter - af Syrien og Ægypten. 

Under fremmedherredømmet som gik tilbage til Alexander den stores erobring omkring 330 f. kr. 

var græsk kultur under navn af Hellenismen blevet udbredt over et stort område, og hellenismen var 

også trængt ind i Israel. Grækernes hovedgud Zeus var af magthaverne blevet opstillet og forlangtes 

dyrket i Jerusalems tempel.  

Det var en grov hån mod jødedommen og en torn i øjet på mange jøder. Og det gav stødet til fri-

hedskampen.  

 

Befrielsen førte til en væsentlig fornyelse og nytolkning af jødedommen. I denne religiøse proces 

kom farisæernes parti til at spille en stadig voksende rolle frem mod Jesu tid. 
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Også på den tid, da evangelierne blev skrevet, stod farisæerne meget central og stærkt i det jødi-

ske samfund. Farisæerne fik altså meget stor indflydelse på jødedommens udvikling i tiden frem 

mod Jesu tid og endnu mere efter Jerusalems fald i år 70.  

Farisæerne lagde meget stor vægt på Moseloven set i lyset af hele den jødiske tradition, som de 

tolkede ind i deres forståelse af loven. Deres indflydelse var så stor, at loven gled ind som baggrund 

for jødernes daglige liv. Renselsesforskrifter betyd også meget for dem. Deraf Simons forargelse 

over kvinden – synderinden – en uren, der uanmeldt bryder ind i selskabet.  

Gud havde jo åbenbaret sig for Moses og givet folket loven. Og Gud havde lovet, at hvis de holdt 

loven, ville han lede dem til det forjættede land, som han først havde lovet Abraham, Isak og Jakob 

– patriarkerne og jødernes stamfædre. Det var en gensidig pagt mellem Gud og jøderne. 

 

Med tiden vogtede farisæerne mere og mere nidkært over, at Moseloven blev holdt ned i mindste 

detalje. Og de lagde et stort arbejde i at beskrive, hvorledes de enkelte bud skulle forstås og holdes. 

Jeg skal give et enkelt eksempel på deres firkantede tænkemåde. Et af de ti bud lyder: ”Kom hvile-

dagen i hu, at du holder den hellig”. 

Til tolkning af dette bud fastlagde farisæerne ned i mindste detaljer, hvad man måtte foretage sig 

på en sabbat, og hvad man ikke måtte. Hvor mange skridt man måtte gå osv. Derfor hentyder ordet 

”en farisæer” i dag til en meget nøjeregnende, smålig, selvretfærdig og selvhøjtidelig person. Én, 

der føler sig bedre og rigtigere end andre. 

Men ved siden af denne noget negative karakteristik, må vi ikke glemme, at farisæerne samlede 

jødernes bibel – Toraen – som i århundreder har holdt jøderne sammen tværs over mange lande-

grænser. 

 

I evangelierne fylder stridsamtaler mellem Jesus og farisæerne ganske meget. Ikke så underligt. Der 

var himmelvid forskel på Jesu og farisæernes. Forskellen lå i den modsætning, at mens farisæerne 

ville fastholde og binde jødernes liv til moseloven, så ville Jesus frisætte dem fra loven gennem 

Guds kærlighed og tilgivelse. Gennem næstekærligheden. 

Farisæerne var derfor den største modstand mod Jesu budskab. Omvendt anså farisæerne Jesus 

for at være så farlig en oprører mod den rette jødiske tro, så det til sidst lykkedes dem, med romer-

nes hjælp, at få ham korsfæstet. Så, når Simon inviterer Jesus er det ikke af venlighed, men for at se 

ham an. Simon vil finde ud af, om han kan bruge Jesus til noget i sit favør? Eller måske vil han se, 

om han kan finde en svag side hos Jesus og sætte ham skakmat? En eller anden rævekage har Simon 

i hvert fald gang i. I det ydre holdt Simon sig altså til, nok elskværdig, men køligt afventende. Det 

er som Simon tænker: ”Lad os se, om jeg kan bruge dig i min favør – i min forretning”. Og når folk 

tænker og lever sådan, forsvinder varme og venskab. Tilbage står kold beregning. 

Der er ikke meget ved at blive indbudt på det grundlag. Men det hænder jo man får sådan en invi-

tation. 

 

Nu kommer så hovedpersonen, Synderinden, vel sagtens en prostitueret, og hun gør alt det, som den 

gode og velmenende vært ville gøre for sin gæst, og som Simon sprang let hen over. Simons forar-

ges. Anmassende kommer hun ind, spørg ikke Simon om lov. Man kan tænke sig, til hvordan hun 
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ser. Tøjet, håret, lugten. En uren synder, en repræsentant for alle dem, som ikke lever op til farisæ-

ernes forskrifter. 

Loven dømmer hende og Simon væmmes. Ved Jesus da ikke, hvad hun er for en kvinde? En uren 

synder? 

 

Nu fortæller Jesus lignelsen om de to, der fik deres gæld eftergivet, fordi de ikke kunne betale. Og 

på spørgsmålet, hvem af de to, der nu vil elske pengeudlåneren mest, falder Simon i. Den som får 

eftergivet mest. For lige så lidt, som de to skyldnere kan betale deres gæld, ligeså lidt, kan menne-

sket betale sin gæld til Gud, endsige efterleve Moseloven til punkt og prikke. 

 

Jesus har sat et spejl op for Simon, og nu ser vi så den rigtige Simon. En firkantet moralist, smålig 

og fordømmende. Han lever stadig i bedste velgående i dag. Det gør synderinden også, men ikke 

altid i bedste velgående. Mobbeofferet, som er blevet menneskeligt nedbrudt af, at folk som Simon 

har hævdet og hævet sig på hendes bekostning. 

Heldigvis lever også Guds ord blandt mennesker, og det giver mulighed for indsigt, kærlighed og 

barmhjertighed, som ikke er fordømmende, men tilgivende og dermed menneskeligt oprejsende og 

frisættende. 

 

Kvinden må have kendt Jesus fra tidligere. Jesus har med sit ord og handling fjernet den skyld og 

skamfølelse, som hun før levede med, og som tyngede hende til jorden, og gjort hende til den hun 

var: En synderinde. Nu kom hun tilbage til Jesus for at vise sin taknemmelighed og kærlighed. 

Kvindens handling viser, at oprejsningen har givet kvinden overskud til selv at være givende og 

kærlig.  

Hun bliver menneskeligt og socialt en samfundsbærer, da hun møder Gud i Jesus, og gengælder 

med sin uforbeholdne kærlighed. 

 

 

 

12. søndag e. trinitatis · Matthæusevangeliet 12, 31-42 
 

Jesus sagde: ”Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal 

ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod 

Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. 

Tag et træ: Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt 

også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige 

noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting 

frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger 

jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine 

ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes.” 

Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham: ”Mester, vi vil se dig gøre et tegn.” Men 

han svarede dem: ”En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten 

Jonas' tegn. For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneske-

sønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sam-

men med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved 
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Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sam-

men med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salo-

mos visdom, og se, her er mere end Salomo”. 

 

 

 

 

Teksten er en del af en stridssamtale, som Jesus har med farisæer og skriftkloge. Teksten handler 

om ordet. Om de ord vi bruger, når vi taler med hinanden og med Gud.  

Der er folk, som mener, at ord ikke betyder så meget. Det er blot et praktisk kommunikations-

middel. Det er det også, men samtidig er det meget mere og rent åndeligt noget meget dybere. 

I ordet ligger nemlig den ånd, som skaber kærlighed, samliv og fællesskab, men også det modsat-

te: Tyranni, had, adskillelse og splittelse. 

 Ord kan være både legende og skæbnetunge. Ord skaber virkelighed og handling. Derfor er ord 

også begivenhed. Alle har oplevet ordets kraft og mærket dets virkning. Det burde få os til at tænke 

nøjere efter, hvordan vi selv bruger ordene. Hvor meget vi kan glæde andre, og hvor meget vi kan 

skade andre. 

Ordet skaber, hvad det nævner. Der er skaberkraft i ordet. Det er ingen tilfældighed, men en dyb 

sandhed, at biblen lader Gud skabe verden med ordet. Gudsordet er skaberordet. ordet der skaber 

liv, lys og glæde. 

Gud viser os en helt ufattelig tillid, når han lægger sit skaberord i vor mund. Hermed giver han 

sig selv til os med en ubetinget kærlighed. Herved bliver Gud talsmanden eller Helligånden, der 

tager bolig i os. Med Johannes evangeliets indledning om ordet, der blev kød og tog bolig blandt os 

tænkes først og fremmest på Jesus fødsel, men når Jesus i dagens tekst kalder sig selv for menne-

skesønnen, tilkendegiver han, at der grundlæggende ikke er forskel på ham og os. Vi er også kød, 

hvori gudsordet har taget bolig. Vi bliver, som Jesus, alle guds børn. Vi bliver alle menneskedøtre 

og menneskesønner. Som Gud er Jesus far, er han også vores far. 

 

På trods af, hvor meget giftig ondskab, vi med vores ord kan forvolde andre, så siger Jesus alligevel 

i dagens tekst, at de ord skal tilgives os. Den tilgivelse kan kun en helt ufattelig og uendelig kærlig-

hed give. Den kærlighed havde Jesus. Selv da han hang på korset, bad han gud tilgive sine bødler 

med ordene. ”Fader tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør”.  

Tænk hvor mange gange vi i vort liv kommer til at gøre andre ondt og nogen gange måske uden 

at vide, hvor ondt det gjorde. Alligevel kan og vil kærligheden tilgive det. 

Men teksten fortæller altså også, at der er en synd, som ikke tilgives, og det er bespottelse mod 

Helligånden. Hvordan skal vi forstå det? 

Helligånden er Guds ånd, der tager bolig i mennesket gennem pinsedåben. Det er Gud, som giver 

sig selv til enhver, der døbes i hans navn. Det sker ved, at Gud tager bolig i os, og vil gøre sin ger-

ning i os. 

Bespottelse af Helligånden er derfor en benægtelse af, at Gud lever i os og dermed en benægtelse 

af, at Gud lever i verden. Det er en benægtelse af, at der overhovedet skulle findes noget guddom-

meligt i verden og i livet. 

 

For nærmere at belyse, hvad Jesus mener, sammenligner han det gode og det onde med et frugttræs 

frugter. Jesus fortæller hermed, at den gode kendes på, at vedkommendes handlinger fører noget 

godt med sig, mens den ondes handlinger kun kan føre ondt med sig. Og ordet afspejler, om et 

menneske er godt eller ondt. For det som hjertet er fyldt med, flyder munden over med. 
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Et menneske er sjældent udelukkende godt. Vi må derfor forstå sammenligningen således, at det 

menneske, som grundlæggende har viljen til det gode også grundlæggende er godt. Et godt menne-

ske kendes på, at det får dårlig samvittighed, når det bliver sig bevidst, at det har gjort noget ondt. 

Omvendt vil det onde menneske, som jo kun kan handle ondt, få tilfredsstillelse af at gøre sine 

onde handlinger.  

Men hvad med en humanistisk ateist, som gerne vil gøre det gode, men altså ikke tror på eksi-

stensen af nogen Gud? Er der tilgivelse for en ateist, som bestræber sig på at være god? Det må der 

være. Hvis ateisten har en samvittighed og derfor angrer sine dårlige handlinger, tror vedkommende 

jo på det gode. Tror på at det gode lever i mennesket og i verden og ønsker samtidig, at al ondskab 

skal bekæmpes. Forskellen mellem ateisten og den kristne er, at den kristne kalder det gode for 

Gud, og opfatter det gode som en personlig kærligheds- og skabermagt uden for os selv. En magt, 

som er så langt større end os, 

 

Der er uden tvivl kristne, som bliver bange, når de hører dagens tekst, fordi de stiller sig selv 

spørgsmålet: ”Er jeg nogensinde kommet til at tale mod Helligånden”. Hertil er kun at sige, at alene 

det, at vedkommende kan få den frygt, er nok til at vise, at det har vedkommende ikke. Den som har 

en samvittighed tror på det gode. 

 

Farisæerne i dagens tekst er endnu ikke overbevist om, at Jesus ord er sande, så de beder om et tegn. 

De får svaret, at der ikke skal gives andet tegn end Jonastegnet. Fortællingen om Jonas er nemlig en 

god og sigende fortælling om synd og tilgivelse. 

Jonas var en profet, som Gud beordrede til den store by Nineve for at fortælle indbyggerne, at 

Gud ville ødelægge deres by på grund af deres ondskab. Det har Jonas slet ikke lyst til. Han er ban-

ge for sit liv, For hvad vil ikke Nineves indbyggere gøre ved ham, når han kommer med den mel-

ding. De ville sikkert slå ham ihjel.  

Nineve var assyrernes hovedstad, og assyrerne var tidens stormagt, som tyrannisk regerede over 

et stort rige i Mellemøsten. Assyrerne var frygtet for sin nådesløse hårdhed. 

Så i stedet for at følge Guds ord flygter han fra Gud. Han vælger sig selv frem for Gud og går 

ombord i en båd for at komme væk, men skibet løber ind i en brandstorm, som truer båden med 

forlis. Det ender med, at Jonas tilstår, at det var hans skyld, fordi han var flygtet fra Gud.  

Jonas smides over bord og sluges af et havuhyre. Et havuhyre er efter datidens tankegang et bil-

lede på livets kaoskræfter. Jonas er altså ved at drukne i livets brusende bølger og aner ikke sine 

levende råd. I hvalfiskens bug angrer han sin skyld: ”Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp”, for-

tæller Jonas. Nu hører Gud ham, og tilgiver ham. Frelst følger han nu Guds vej til Nineve og for-

kynder Guds ord. Og se, nu går det ganske anderledes end Jonas havde frygtet. Befolkningen lytter 

og omvender sig, så Gud ender med at tilgive Nineves indbyggere. 

Det forstår Jonas ikke. Han fatter ikke, at byens omvendelse er nok til at Gud tilgiver den. Han 

ser kun sagen fra sit eget ego. Han ser ingen mening i, at Gud sender ham til Nineve med byens 

dom, når Gud alligevel ikke vil holde sit ord og ødelægge byen? 

Men ærlig talt var, det i virkeligheden ikke noget tilsvarende han selv havde oplevet, da han så 

sig anbragt i dødsrigets dyb, og bad i sin store angst og nød Gud om hjælp? 

Jonas havde ved at følge egen indskydelse i stedet for Guds ord, billedlig talt korsfæstet sig selv, 

og oplevede sin redning som en opstandelse. Og det samme gjorde Nineves indbyggere. 

 

Den der i nødens stund vender sig mod Gud, har inderst en tro på, at Gud findes og vil hjælpe en. 

Det kan godt være, at vedkommende tidligere har sagt, at han eller hun ikke troede på Gud. De fle-

ste mennesker vil nok i løbet af deres liv opleve at komme i en situation, som de ikke kan overskue. 

Når de så kommer ud af det mørke, som har lagt sig om dem, vil de opleve lyset, som en fornyelse 
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af deres liv. Netop den oplevelse er Jonastegnet: Når livet bliver farligt og uoverskueligt og mørket 

indhyller én, så vil den, der blot har en lille tro i sig, vende sig mod Gud, Og Gud vil løse den fast-

låste situation op, så det føles som lyset fordriver mørket. Jonastegnet er tegnet på, at det gode er 

stærkere end det onde, at kærligheden er det stærkeste i verden. At livet vil os og verden. 

 

Men det kræver en tro. Bare en lille tro. Det kræver, at Gud stadig lever i hjertet, om end han er 

blevet godt kapslet ind af negative tanker eller af en rationel tanke om, at Gud ikke findes, at der 

intet guddommeligt er i verden.   

Jonas blev reddet, og mange, er lige som han i tidens løb blevet reddet fra deres eget uforstandige 

og frygtsomme ego.  

 

Den kristne ved, at det gode, som hjertet vil, at vi skal gøre, er Gud, som lever i os, og som gør os 

til menneskedøtre og menneskesønner Gud  

 

 

 

13. søndag e. trinitatis ∙ Matt. 20,20-28 - høstgudstjeneste 

 

Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og 

ville bede ham om noget. Han spurgte hende: »Hvad vil du?« Hun sagde til ham: »Sig, at mine to 

sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd.” Jesus 

svarede: »I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke?” »Ja, det kan vi.« 

svarede de. Han sagde til dem: »Mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min 

venstre hånd står det ikke til mig at give nogen; det gives til dem, som min fader har bestemt det 

for. Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: 

»I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. 

Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og 

den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl, ligesom Menneskesønnen ikke er kom-

met for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.«  

 

Danskerne snakker gerne om vejret. Oftest kunne mange ønske det bedre. Alligevel har vi oplevet 

endnu en dejlig sommer med vekslende vejr og nu en smuk, varm og dejlig sensommer, der er ved 

at gå over i efteråret. Skaberkraft og Skaberpragt gået altid smukt hånd i hånd og vist sig så utilslø-

ret. Skønt selve sommerferien i de flestes smag har været lidt for kølig og overskyet, så har solen 

alligevel varmet både jord, krop og sjæl op. Sol og regn har vekslet og givet grøde.  

 

Nu er kornet høstet og bærerne er ved at blive det. Træer og buske bugner, bugner af fedme, som 

gazeller, der – med et bibelsk billede - springer og boltre på Libanons skråninger. 

 

Brombær, hindbær og blåbær er af sol, varme og væde omdannet til saftige, velsmagende vitaminer, 

der styrker både krop og sjæl. Ja, lad os med denne gudstjeneste takke Gud Skaberen for høsten. 

Den giver næring ikke kun til krop, men også både til sjæl og ånd. 
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Taknemmeligheden til Gud fylder mennesket med glæde og ånd. Det heler sindet og gør kroppen 

sund og stærk. Netop sådan en taknemmeligheds glæde, sådan en kærlighed til livet, føder trangen 

og overskuddet til selv at gøre godt, så også næstekærligheden uvilkårligt udfolder sig. 

 

Og så! Netop nu, hvor sensommerhaverne, mættet i et rigt flor, stadig fremvisende stor skønhed, 

men samtidig også en gylden rødme, der fortæller os, at efteråret og den mørke tid ikke er så langt 

væk. Så er det, at der kan komme et stik i hjertet. Et stik af vemod som Jørgen Bukdahl fanger med 

ordene: ”mindes alle de himle blå.” Dette stik kommer ikke kun ved synet af sensommerens klare, 

blå himmel. Det kommer længere inde fra - fra hjertet - fra åndens blå himmel. Ludvig Holstein 

rammer samme stemning med ordene:  

 

”Ak, så blev det sommer, smægtende på ny, skønhedsdrømmen stiger op mod himlens sky. Svane-

hvid den svømmer som et dejligt smykke i det dybe blå — Hele jorden drømmer om en lykke, som 

den ej kan nå.”   

 

Det er det, den dejlige sommer – den storslåede natur – ja alt det vi møder, som er godt og smukt. 

Det er det, der kærligt taler til os. Taler ind i os – og vækker en drøm, dybt inde i sindet. En drøm, 

der altid ligger og slumrer i os, men som vi ikke helt kan få virkeliggjort. Det er drømmen om Para-

dis. Men den ligger der. Har altid ligget der. Er blevet lagt der af Gud og bærer hans signatur. Det er 

Guds aftryk i os – hans billede. Det hvormed han skabte os  

Det er det billede, som sommeren og alle gode stunder vækker og som svarer med en både læng-

selsfuld og vemod kærlighed. Længsel, der sætter os ud på vor livsrejse, for at realiserer drømmen 

og vemod, når vi ved høsten, og i vor ældre dage, ser tilbage, ser hvad vi har opnået, mindes alt det 

skønne og gode vi har oplevet.  

 

Men hvor meget skønt og dejligt vi så end har oplevet i løbet af sommeren, og i løbet af vort liv, så 

er drømmen ikke blevet indfriet fuldt ud - endnu. Og det er det, der er kernen i vemodsfølelsen. 

Drue jeg var, perser jeg er, vin jeg vel bliver omsider – siger Bukdahl. 

Vi ved, at der skal en gæring til, og gæring tager tid, jo længere jo ædlere bliver resultatet. Og 

den forædling nås ikke nemt. Jeg tror, at den forædling først bliver helt virkeliggjort gennem op-

standelsen. Og som jeg læser dagens evangelium, er det også det, det handler om. 

At forædlingen først sker fyldest, når vi kommer igennem og om på den anden side af døden. Det 

har mennesket ikke nemt ved at godtage. 

Mennesket vil så gerne nå at opbygge et Paradis i sit jordiske liv. Men netop i det jordiske liv, 

tænker vi så tit forkert, vildledt af det jordiske livs sødme og bitre erfaringer.  

 

Dagens evangelium sætter fokus på forskellen mellem menneskets rige og Guds. Dagens tekst står 

skarpere, når vi tager forhistorien med. Her hører vi, at Jesus sammen med sine disciple og andre 

tilhængere er på vej til Jerusalem for at fejre påske. Da de lige har forladt Jeriko, ser Jesus sit snit til 

at tage sine disciple til side. Han vil forberede dem på, hvad der skal ske i nærmeste fremtid inde i 

Jerusalem. Han siger til dem:  
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 ”Menneskesønnen skal overgives til ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de skal dømme ham til 

døden, og overgive ham til hedningene, og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet, og på den 

tredje dag skal han opstå” 

 

Ja, Jesus skal opstå, for at kunne oprette Guds Rige. Men det har Zebedæussønnernes moder, der vil 

sikre sine to sønner en første plads på hver sin side af Jesus, når han nu opretter sit rige, slet ikke 

forstået. Hun og alle de andre Jesus-tilhængere har ikke forstået, at der er en helt afgørende forskel 

mellem menneskets verden og Guds verden. 

De tror, at Jesus nu rejser op til Jerusalem for at oprette Messiasriget, et retfærdigt rige, hvor in-

gen, hverken fattige eller syge bliver trådt under fode. Sådan havde Jesu tale lydt i deres øre, og det 

stemte også med den forventning, der lå i Det gamle Testamentes spådom om det kommende Mes-

siasrige. 

Men altså, et rige af denne verden. Anderledes kunne de ikke opfatte det. Og sådan er det også 

nok for mange i dag.  

 

Dette billede af den tidløse mor, der gør alt hvad hun kan, for emsigt og egoistisk at få skubbet sine 

sønner frem - forstiller sig, at Jesu Rige indrettes som et magthierarki, der kan lignes med en kran-

sekage. Hvor Jesus står øverst, og så lige neden under i kransekagemodellen, vil hun gerne have 

sønnerne anbragt. Men magt og ånd er hinandens modsætninger, når man ved magt forstår ”magt 

for magtens skyld”. 

 

”Kan I drikke mit bæger”, spøger Jesus. ”Ja”, svarer de uden tøven, for at vise, at de er klar til at 

dele hans liv. Klar til at følge ham i tykt og tyndt. Intetanende hvad de taler om, og hvad det vil 

komme til at betyde for dem. Da Jesus kort efter tages til fange, dømmes og henrettes, flygter og 

gemmer disciplene sig i frygt for, at komme til at lide samme skæbne. 

Men i løbet af den efterfølgende tid kommer den store ændring i deres liv. Troen på opstandelsen. 

Det forandrer dem totalt. Troen på Gud og opstandelsen forandrer et menneske fuldstændig. Frygt 

bliver forvandlet til mod. 

 

Adskillige af Jesus tilhængere kom rent faktisk til også at tømme bægeret, idet de led martyrdøden. 

Traditionen vil vide, at det netop kom til at gælde zebedæussønnerne. 

Fra at være frygtsom og bange for at vove noget eller gøre noget, som strider mod andres menin-

ger, normer og magt, kan troen frisætte mennesker for denne afhængighed. Troen fjerner trællen i 

os. Troen myndiggør mennesket, fordi nu lever det ikke mere på andres præmisser, men ene ud af 

Guds ånd. 

Troen gærer druen i os til ædel vin. 

 

Men hvorfor kan Jesus egentlig ikke bestemme, hvilken plads brødrene skal have i Guds rige? Det 

kan kun Gud, siger Jesus. Jesus er ikke selve Skaberkraften. Det er kun Gud alene, men skaberkraf-

ten virker igennem Jesus. Derfor møder vi Gud igennem Jesus, fordi Jesus lever fuldt og helt ud af 

Guds ånd. Guds ånd lever i ham, og fortæller ham, hvad han skal gøre i de og de situationer.  
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Det samme kan ske i de af troen gennemglødede menneske. Vi må ikke glemme, at det er fra 

Gud, at livets kilde rinder. Det er fra Gud, at ”alle gode gaver kommer oven ned”. 

 

Da de andre disciple opdager, at zebedæussønnerne forsøger at få en førsteplads før dem, er pokker 

løs. Som en flok børn, skændes de om at komme Jesus nærmest. Det får Jesus til at give dem den 

vigtige lære om forskellen mellem Guds rige og verdens riger. Om forskellen mellem ånd og magt. 

 

I menneskets Verden, er den stor, som lader sig tjene. Og magt stiger til hovedet og korrumperer. I 

Guds rige er den stor, som tjener andre – altså omvendt verdens riger. 

Og der er da heller ikke nogen tvivl om at tjenerånden og evt. martyriet, giver gode betingelser 

for, at druen kan gære til den himmelske frugt, som vi blev skabt til. 

 

 

 

17. søndag e. trinitatis ∙ Mark. 2,14-22 

 

Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg 

mig!« Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere' og 

syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de 

skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans 

disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?« Men da Jesus hørte det, sagde han 

til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfær-

dige, men syndere.”Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og 

spurgte: »Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« 

Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe 

de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra 

dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på. en gammel kappe; for så 

river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle læ-

dersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye 

sække!  

 

Levis kaldelse er en god fortælling. Prøv at se den for jer! Der sidder Levi ved sin skranke. Folk 

kommer modstræbende til ham for at betale deres skat til den romerske besættelsesmagt. Det er et 

surt job Levi har. Han er ikke en afholdt mand. Han er jo værnemager, for han har valgt at gå fjen-

dens ærinde.  I den almindelige jødes øjne har han svigtet sit folk. Og når man, som jøderne, opfat-

ter sig som Guds udvalgte folk, så har Levi svigtet Gud og er derfor stemplet som en synder.  

Levi har det ikke godt. Vi ved ikke hvorfor, og hvordan han har fået det job. Men han har det dår-

ligt med det, føler sig som en træl - en ufri. 
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Så en dag kommer Jesus forbi, ser med et blik Levis triste og ufrie situation, men ser samtidig men-

nesket i Levi, ser hans gode muligheder, der nu ligger ubrugte lukket inde i et fængsel. Og så lyder 

de befriende ord, som alle i Levis situation inderst inde ønske at høre. ”Følg mig” 

Hvad ligger i de ord? Befrielsen – det frie åndedræt. Ikke blot har det jødiske samfund stemplet 

ham som synder. Hvad værre er, han har også selv stemplet sig som synder. Han foragter sig selv. 

Deraf hans ufrihed. Det er hans opfattelse af sig selv – hans selvidentifikation - der har holdt ham 

fængslet inde i sig selv. Det billede vi har af os selv er altafgørende for vort liv. 

 

I ordene ”følg mig” ligger den nøgle, som lukker Levi ud af fængselsdøren – ud i friheden. Det er 

ganske utroligt. Jesus ord, sandhedsordet, er som et lys, en solstråle, der rammer ind i det lukkede 

menneskehjerte, kalder og vækker et hidtil undertrykt og tilbageholdt ekko.  

Det ord giver troen og styrken til at rejse sig - følge stemmen og bryde ud – ud i friheden – ud ad 

den vej, som fører mennesket hjem til Gud, og dermed hjem til sig selv og ind i vennekredsen. 

Billedligt kan det siges, at Jesus Kristus, frelseren, kalder og vækker kristusmennesket til live i Le-

vi. Kalder det til genopstandelse, ligesom da Jesus i en anden fortælling kalder den døde Lazarus ud 

ad graven. 

Vi er hver især født med et kristusmenneske i os – en kristusmulighed. Det er vi, fordi vi er skabt 

i Guds billede, skabt til at ligne ham, dele ånd med Gud, blive et med Gud. 

 

Lad os glemme det. Lad ikke vold og ødelæggelse få os til at glemme menneskets guddommelige 

ophav.  

Kristendommens kernebudskab, også i dagens evangelium, er, at menneskeånden og kærligheden 

kan opstå og befries af dødens fængsel. Og ydermere, i kraft af gudsbilledet, kan enhver af os i en 

lykkelig situation med vort menneskeord kalde et andet menneske ud af trældommen. Sige netop de 

ord, der kan frisætte vor næste. 

Med dette ord kan vi ikke blot lette hinandens byrder, men give hinanden liv og tro. Det er næ-

stekærlighedens gerning. 

 

Levi bliver født på ny og er nu så glad, at han inviterer alle sine arbejdskollegaer, toldere og synde-

re, hjem til sit bord. Han må dele sin glæde med sine venner. Også Jesus og hele Jesu følge bliver 

indbudt til bordfællesskabet. 

Hændelsen rygtes hurtigt, og folk får noget at snakke om. Det gode borgerskabs forargelse væk-

kes. Jesus har brudt med den gængse moral. Sidder han ikke til bords med syndere og toldere! Vor 

Herre bevares! Jamen ved han da ikke, hvad det er for nogle mennesker han spiser sammen med? 

Lyder det fra farisæerne! 

 

”Det er vel de syge og ikke de raske, der har brug for lægen”, er Jesus svar. Den forkyndelse er så 

enkel og logisk, at et barn kan forstå det. Men så prøver Jesu modstandere at fange ham på det andet 

ben. 

 

”Farisæernes disciple faster, Johannes Døberens disciple faster, hvorfor faster dine disciple ikke? 
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Igen er Jesu klar. Faste er det modsatte af at slå sig løs i en fest, og Jesus betragter sit samvær med 

sine disciple som en bryllupsfest. En fest, hvor Guds ord som bruden forenes med menneskeånden 

som brudgommen. Fest for sig og faste for sig. 

Der kan være godt at faste, når fasten bruges på ret måde til den rette tid. I dag er der flere religi-

øse retninger, som faster på bestemte tidspunkter, som er fastlagt for alle. Hvorfor faster man? For 

at vise ydmyghed og gå i rette med sig selv. For at minde kroppen om, at livets gaver kommer fra 

Gud, og ikke fra os selv.  

Hvis man er kommet bort fra Gud og gerne vil hjem, kan faste være en måde. Ligesom bøn og li-

gesom en pilgrimsvandring. Men når Gud er nærværende som i Jesus, er der ingen grund til at faste.  

 

Med dagens to billeder:  

– forargelsen over, at Jesus tager sig af de mennesker, som samfundet har stemplet som syndere og  

- forargelsen over, at Jesus ikke overholder samfundets regler med hensyn til fasten  

Med disse to billeder viser evangeliet, hvor anderledes – ja, hvor omvendt - kristendommen er fra 

andre religioner og fra almindelig menneskemoral. Andre religioner lover belønning til de gode og 

straf til de onde. De gode, som gør det rigtige, kommer i himlen. De onde kommer i Helvede. Det 

afspejler denne verdens moral. Det gode skal belønnes, det onde straffes.  

 

For, hvordan skal man ellers holde et velordnet samfund oppe? Kan et samfund eksistere, uden der 

sættes en lov, om hvad der er ret og uret? Efter det mønster er verdens samfundssystemer og retsvæ-

sen og politik stort set bygget op efter. I den ånd prøver vi også i dag at bekæmpe terror? 

 

Jesus har en anden tilgang. Hvor det i andre religioner hedder: ”Adgang for vellykkede”, hedder det 

hos Jesus: ”Adgang for mislykkede”. Lad mig give et eksempel: I Bhagavadgita, hinduismens mest 

udbredte hellige skrift, lyder det f.eks. sådan fra guddommen: 

 

Den, der ikke hader noget væsen, men er venlig og medlidende, blottet for havesyge og selviskhed, 

ens i ulykke og lykke, tålsom, tilfreds, stadig anspændt, selvbehersket og beslutsom; 

- den, hvis tanke og sind er rettet mod mig, og som elsker mig, han er mig kær… 

- den, der intet hensyn kender; den, som er ren, dygtig, upåvirkelig og frygtløs; den, som forsager 

alle foretagender og elsker mig, han er mig kær. 

- den, der er ens over for fjende og ven, over for ære og vanære, ens over for kulde og varme, lykke 

og ulykke; den, der er uden tilknytning, lige glad for dadel og ros, tavs og tilfreds med hvad som 

helst, hjemløs, med fast tanke, og som elsker mig, den mand er mig kær. (12. sang, 13-20) 

 

Her tales til dem, der har magt over livet, orden i tingene. Men det er et ideal, som ingen kan over-

komme, selvom også nutidens farisæere, nutidens moralister, bilder sig selv ind, at de kan. 

 

Jesus henvender sig derimod direkte til dem, som føler sig mindreværdige, dem som er tynget af 

loven, fordi de ved, at de ikke kan overholde den. Men Jesus henvender sig også indirekte til dem, 

som mener, at de hører til de gode, til de raske, som ikke behøver en læge. Det sker ikke mindst i 

lignelserne.  
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Jesus vil have dem til at se deres livsløgn. Kun den der føler sig som en skyldbetynget synder, en 

Levi, kan blive befriet for sin ubærlige byrde. Kan blive frelst. De, der tror sig rene, korsfæster Je-

sus. For at blive fri for at høre sandheden. Men samtidig korsfæster de kristusmennesket i sig selv.  

 

Når en lov er sat, er også synden givet. Uden lov ingen skyldige. Det er loven, der dømmer dem, 

som ikke kan overholde loven, som syndere. Mennesker ikke kan forstille sig et ordentligt samfund, 

som ikke er konstitueret ved en lov. Ikke desto mindre forkynder evangeliet, at Guds ord står over 

loven.  

Han kan ophæve den med kærlighedsordet. I menneskets riger gælder loven. I Guds rige er loven 

sat ud af kraft. Omvendt f.eks. i den muslimske sharialov og den jødiske moselov. Her er loven sat 

som Guds lov. Men for den kristne Gud er der ingen syndere. 

 

Den lære forarger det menneskeskabte samfunds bedsteborgere. Ja den lære er som en ny vin, der 

vil sprænge enhver gammel vinsæk. Ny vin skal på nye sække, siger Jesus. Der skal være plads til 

tilgivelsen. 

 

 

 

18.søndag e, trinitatis ∙ Johannes 15,1-11 

 

Jesus sagde: »Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som 

ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal 

bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i 

jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan 

I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er: vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg 

i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, ka-

stes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver 

brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved 

herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Som Faderen har elsket mig, 

har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, 

ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min 

glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen.«  

 

De ord, vi lige har hørt, siger Jesus til sine disciple under påskemåltidet umiddelbart før hans tilfan-

getagelse, domfældelse og korsfæstelse. Jesus begynder med at sige, at han nu ikke længere taler til 

dem som sine disciple, men som sine venner. Mellem linjerne hører vi en dyb og åndelig inderlig-

hed, en stor kærlighed, som er karakteristisk for evangelisten Johannes. ”Jeg er det sande vintræ, 

min far er vingårdsejeren, og I er grenene.” 

Med disse ord tegner Jesus et organisk og sammenhængende billedet at et kristent verdensbillede. 

Dette billede for mig til at tænke på et langt ældre religiøst billede, som stammer fra vore forfædre 

før agerbrugets tid, dengang menneskene levede son jægere, samlere og fiskere. Vi plejer at kalde 

denne tidlige religion, hvor folk levede direkte af naturens frugter, for naturreligion. 
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I dette gamle religiøse billede er alt i verden besjælet – alt har liv – ikke blot alt det organiske liv, 

men også f.eks. sten, bjerge, sol, måne og stjerner – og dertil kommer, at alt liv er forbundet med 

hinanden i en magisk åndeverden. Jeg hæfter mig ved sammenhængen mellem dette, at alt liv er 

forbundet og Jesus billede af det sande vintræ. 

Man kan sige, at Jesus her den aften omtolker et gammelt religiøst billede således, at naturreligi-

onens mange indbyrdes forbundne ånder erstattes af den kristne Gud – af Guds ånd – af Helligån-

den og Skaberånden. 

 

Det er en grundlæggende tanke i det gamle testamente, som også er videreført i kristendommen, at 

mennesket er skabt i Guds billede, skabt til at ligne Gud. I den anden skabelsesberetning hører vi, at 

Gud skaber mennesket ved at blæse sin ånde ind i den af jorden dannede krop. Vi er skabt i Guds 

billede og har ånd til fælles med Gud. Vi har ikke livet i os selv, men det strømmer fra Gud over i 

os og holder os i live. Alt får liv fra Gud. 

 

Hvis vi forestiller os, at Gud ikke længere lod sin ånd strømme ud i verden, så ville alt forsvinde. 

Alt vil opløse sig i intetheden. Uden Gud ville der intet være. ”Gud er vejen sandheden og livet”, 

siger evangelisten Johannes. 

 

Det er også Guds ånd, der giver vintræet frugt. Frugten er druen, og når druen gærer forædles den til 

vin. Sådan kan også menneskenes ånd forædles gennem et fællesliv i åndens tjeneste. Som apostlen 

Johannes siger i sit første brev, som jeg før læste fra alteret. ”Ingen har nogensinde set Gud, men 

når vi lever i næstekærligheden lever Gud i os”.  

 

”Bliv i Gud, så bliver han i dig.” Det er troens frugt, og troens frugt er kærligheden. Tro og kærlig-

hed er dybt forbundne. Blusser kærligheden til livet, til vennerne, til ægtefællen og børnene eller 

arbejdet og naturen, så er det for den kristne i virkeligheden kærligheden til Gud, der blusser op, 

fordi Gud bliver levende i os. Og da er det, at druen forædles – eller med evangeliets billede – at 

grenene renses, så de bærer mere frugt. 

 

Men hvad er tro? Er det en viljeshandling? Kan vi selv beslutte, at nu vil vi gerne tro og vise kær-

lighed til Gud og næsten? Forfatteren Benny Andersen har i digtet Godhed på sin måde besvaret 

dette spørgsmål. Han skriver: 

 

Jeg har altid prøvet at være god 

det er meget krævende 

jeg er en hel hund efter 

at gøre noget for nogen 

holde frakker 

døre 

pladser 

skaffe nogen ind ved et eller andet 
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og lignende 

brede armene ud 

lade nogen græde ud ved min skjorte 

men når lejligheden er der 

blir jeg fuldstændig stiv 

vel nok en slags generthed 

 

jeg rusker i mig selv 

slå nu armene ud 

men det er svært at ofre sig 

når nogen kigger på det 

så svært at være god 

i længere tid ad gangen 

som at holde vejret 

men ved daglig øvelse 

er jeg nu nået op på en time 

hvis ikke jeg bliver forstyrret 

jeg sidder helt alene 

med uret foran mig 

breder armene ud 

gang på gang 

der er ikke spor i vejen 

jeg er egentlig bedst 

når jeg er helt alene. 

 

Benny Andersen har en pointe. Selv om man måske gerne vil elske Gud og næsten, kan vi ikke af 

egen drift og vilje komme til det. Lige så lidt, som vi kan rense os selv for skyld eller løfte os selv 

op med håret. Ikke blot Troen og kærligheden men også tilgivelsen er indbyrdes tæt forbundne. Og 

dette åndelige guld, kan vi ikke selv frembringe, om end vi er nok så viljestærke. Fordi kærligheden 

lige så lidt som livet kommer fra os selv. Kun Gud, kan give os disse klenodier.  

 

”skilt fra mig, kan i slet intet gøre”, siger Jesus. Og ”Bliv i mig, så bliver mine ord i Jer” 

 

Men det er det, der tit kan være så svært, skønt viljen måske er der, er der også så meget andet, som 

frister og får os til at vende os bort og følge andre veje – egne veje. Og så bærer grenene ikke frugt, 

men tørrer i stedet ud. Det er i virkeligheden syndefaldet - adskiltheden fra Gud. Billedligt bespis-

ningen af frugten fra Edens Have, hvor mennesket lærer det onde at kende. 

 

”de grene, som ikke bærer frugt, kastet væk, som en gren der visner; man samler dem sammen og 

kaster dem i ilden, og de bliver brændt” 

 



113 

 

Sådan lever også angsten. Angsten for ikke at være god nok. Angsten for tilintetgørelsen. Der er 

dom i de ord. De dømmer os. 

Sådan følte også den stakkel, som vi hører om et andet sted i det nye testamente, der kommer til 

Jesus og udbryder: ”Herre jeg tror, hjælp min vantro”. 

Lad os huske, at Jesus giver os lignelsen om vintræet skærtorsdag i forbindelse med nadveren. 

Her denne aften rakte Jesus dem personligt vintræets frugt. Det gør han hver gang, vi går til alters. 

Blodet til syndernes forladelse og det nye liv. I nadveren giver Gud os sig selv med ordene: ”Bliv i 

mig, så bliver jeg i jer.” 

Det gælder også, for den, som ellers var visnet og føler gru derved. Ja! Det gælder netop det 

menneske. 

 

Når troen og kærligheden er udtørret, når vores gren visner, og vi i den frygtelige erkendelse råber 

ud af vort hjerte: ”Jeg tror, hjælp min vantro”, så vil livet, Guds ånd, fylde os på ny, som det også 

gik den vantro. Og sådan gik det netop den fortabte søn, der gik i sig selv, da han åd med svinene. 

Vendte sig mod Gud. Og da stod Gud parat med åbne arme og smilede af glæde. Og Gud tager atter 

bolig i hjertens tempel, på trods af, at vi før sad i dødens og det ondes mørke. 

 

Bliv i mig - bliv i mine ord - bliv i min kærlighed - bliv i min glæde. Så vil jeres glæde blive fuld-

kommen. 

 

Vi kan vende os og flygte fra Gud, men i virkeligheden er det kun os selv, vi flygter fra. Gud er os 

altid nær med sit ord. Og venter trofast på, at vi vender os mod ham, så han kan gøre sin gerning i 

os arbejdet. 

 

 

 

22. søndag e. trinitatis ∙ Matt. 18,1-14 23 

 

På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den største i Himmeriget?« Han kald-

te et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke 

vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver 

som dette barn, er den største i Himmeriget; og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager 

imod mig. 

Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møl-

lesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ve verden for det, der fører til fald. Vel må der 

komme fald, men ve det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til 

fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet 

end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til 

fald, så riv det ud og kast det fra dig; du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje end med 

begge øjne i behold at kastes i Helvedes ild. Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger 

jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For Menneskesønnen er kommet 

for at frelse det fortabte. 
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Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og ét af dem farer vild, lader han så ikke de ni-

oghalvfems blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det, 

sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det end over de nioghalvfems, der ikke for vild. 

Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.«.  

 

 

Hvad er det for et fortrin barnet har frem for den voksne, når det gælder vejen til Guds Rige? Børn 

har i det hele flere fortrin frem for voksne. De er mere umiddelbare. De siger oftest umiddelbart, 

hvad de mener, de forstiller sig ikke – i hvert fald ikke så meget som voksne kan gøre. Derfor ved 

man også bedre, hvor man har dem. 

Men først og fremmest er deres fantasi større end de voksnes. De er utrolig gode til at danne bil-

leder, af det de oplever og ikke mindst det de lytter sig til. Heraf følger, at de er gode til at forundre 

sig, og det betyder, at deres verden kan blive meget stor og rig på mange planer og i mange facetter.  

Både kærlighed og tro, men også visdom er tæt forbundet med forundring. Det er en gave at kun-

ne forundre sig, men det går desværre tit sådan, at forundringskraften aftager med alderen. 

 

Forundring er porten ind til troen, fordi forundring fører ind til en verden, som forstanden så langt 

fra har kort langt og heller aldrig vil kunne komme til det. For selv om forstanden med tiden kort-

lægger mere af tilværelsen, altså at man logisk kan forstå sammenhænge, processer og lignende, så 

har det i vore dage vist sig, at jo mere mennesket kortlægger med forstanden, desto mere indses, at 

der er så langt meget mere, man ikke har kortlagt, og står uforstående overfor. 

Men sådan så man ikke på det for omkring 100-150 år siden. Da mente især videnskabsfolk, at 

det kun var et spørgsmål om tid, hvornår videnskaben havde kortlagt alt. Man talte om, at det sidste 

der manglede var at finde en slags verdensformel, der bandt alt videnskab sammen under en para-

ply. Det betød, at en del mennesker begyndte at tro, at jo mere videnskaben fandt ud af, desto min-

dre blev der brug for religion. Altså at eksakt viden snart ville komme til at erstatte den mere barn-

lige tro. Man var på vej ind i en ny tidsalder og så uanede muligheder for udvikling af menneskets 

forstand. 

 

Denne tro på fremskridtet voksede sig stærk især tiden op mod 1. verdenskrig. En mand som Georg 

Brandes var i Danmark en stor fortaler for denne moderne tanke. Troen på, at den menneskelige 

forstand kunne trænge ud i alle områder af tilværelsen skabte den tidsalder man har kaldt moder-

nismen, og i dag siges, at vi lever i senmodernismen. Eller i en eftertid af modernismen. 

Men frem mod vor tid har en række epokegørende opdagelser inden for naturvidenskaben bragt 

en anden holdning frem. Nemlig den jeg var inde på før, hvor man nu erkender, at jo mere af uni-

verset og tilværelsen man kortlægger, jo mere bliver man klar over, at der er så uendelig meget man 

ikke ved og ikke forstår. 

Hver ny opdagelser åbner blot en ny dør ud til nye uopklarede områder, som man aldrig før havde 

skænket en tanke. Det forudsagde allerede oldtidens store græske filosof - Sokrates. Han sagde, at 

det eneste han vidste med sikkerhed, var, at han ikke vidste ret meget. Han havde indset, hvor umå-

delig stor, forunderlig og uforståelig verden var.  
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Alligevel befinder vores kultur sig stadig i modernismens efterspor. Man kan ikke rigtig rive sig 

løs fra den tryghed, der lå i den tanke, at mennesket snart havde styr på tilværelsen. 

 

Når man bliver sig bevidst, hvor uendelig stor og uforståelig tilværelsen er, kan man godt få kulde-

gysninger, måske ligefrem angst for den ukendte verden. Hvad kan der ikke ske? 

Tænk f.eks. på klimaændringen. Hvad vil der komme til at ske. Hvordan vil jorden ændre sig? – 

og hvilke konsekvenser vil det få for os? 

Eller meteorer. Sådan en meteor, der netop har bragt Stevns klint på verdensarvslisten, og som 

udslettede en stor del af al dyre- og planteliv for 65 millioner af år siden. Sådan en kan vel ramme 

jorden igen? 

Og der kunne nævnes meget mere, som ængster, fordi vi ikke kan styre tilværelsen. Det er som at 

se ind i et Kaos. Og den menneskelige fantasi er også god til at se dommedags scenarier. 

De voksnes frygt kan smitte af på børnene. Men umiddelbart har det upåvirkede barn den fordel, 

at de har en medfødt tillid til det gode i tilværelsen. Og lad os fastholde, at det er et kristent ud-

gangspunkt, at verden og mennesket er skabt godt. Det onde er noget der indsniger sig, og som kan 

fordærve det gode. Første skabelse – så syndefald. 

 

Børnenes forundring og tillid fører til deres tro. Når børn hører de bibelske fortællinger kommer de 

ganske naturligt til at tro på Gud. Og det gør unge mennesker i konfirmationsalderen faktisk også. 

Men så er det, at de møder den modernistiske kultur, som dræber troen, som noget fantasifuldt pjat. 

Det er de mennesker, som fører sådan en kultur frem Jesus i dagens tekst er vred på, og siger, at det 

var bedre om der var bundet en møllesten om deres hals. 

 

Lad være med at bringe børn til fald. Tag ikke deres umiddelbare tro på livet og Gud fra dem. Det 

er at smide dem ud i en kaotisk verden.  

Men vejen ind i det uforståelige og uforudsigelige kan også blive vejen ind til Gud – en ny vej. 

For også Gud selv er også uforståelig og kan være uforudsigelig. Gud er netop livets mysterium.  

At tro er at kunne overgive sig til Gud. Og tro på, at når han har skabt verden, så er det nok ikke 

for igen at lade den tilintetgøre? Han har skabt hele tilværelsen. Onde kræfter nedbryder den, så 

godt de kan, men Skaberordet ”Bliv lyst” lyder bestandigt fra Gud. Han skaber uophørligt. Han gør 

alting nyt på ny. 

Derfor er der en genopstandelse. Ellers ville hele verden efterhånden forsvinde som dug for solen. 

Og det er netop det, barnet er bedre til at forstå end den voksne.  

 

I stedet for at ængstes over alt det uforudsigelige er det langt mere trygt, hvis man har tro til at over-

lade de sager til Gud, og tro, at han som er kærligheden, også vil det bedste for os, så uanset hvad 

der sker, er Gud os nær og tager os med derhen, hvor vi skal. Hvis vi ikke selv absolut vil en anden 

vej. ”En spurv falder ikke til jorden, uden det er jeres faders ´vilje”, siger Jesus et sted. 

Og Gud er den, der gerne forlader de 99 frelste får, for at gå ud for at lede efter det ene, som er 

blevet væk i kaos. 
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Umiddelbart oplever man måske ikke i vore dage, at barnet er ydmygt. Men overfor det store og 

uforståelige er barnet ydmygt, fordi de så nemt får kærlighed til de store fortællinger om Guds Rige. 

At være ydmyg betyder, at man har øje for, at der er noget, man er meget lille overfor og altså 

noget, der er meget større end selv. 

Måske kan man undre sig over Jesus drastiske tale om at lemlæste sig ved at rive hånd, fod og øje 

fra sig og smide dem væk. 

Men vi skal som så ofte i de bibelske fortællinger ikke forstå ordene bogstaveligt, men billedligt. 

 

Hånden er et billede på, alt hvad vi kan, og alt hvad mennesket i tidens løb har frembragt. Og rig-

tigt, hånden er et fantastisk redskab, som har givet mennesket mulighed for at skabe og forme det 

fantasien har set. Men det skal ikke få os til at ophøje os selv og tro, at vi er noget, sådan som de før 

omtalte modernister gjorde. Sker det alligevel, ja så arbejder vor hånd imod vores tro, så er hånden 

med til at nedbryde troen – med til at fjerne ydmygheden overfor livet storhed, skønhed og sandhed. 

 

Foden. Med foden kan man komme langt omkring og se meget. Men hvis foden bringer os i en for-

kert retning, fører den os vild. Så vi mister orienteringen mod Guds Rige, og så var det nok bedre, 

om vi ikke havde foden. Det ville heller ikke være rart at miste øjet. Her kan vi se øjet som et bille-

de på vores syn på andre og på os selv. 

Og det kan virkelig vildlede os, hvis vi har et forkert, måske overdrevet syn på os selv eller andre. 

Og tænk på alle dem, der blindt følger en bevægelse som IS – altså den organisation, der i øjeblik-

ket kæmper for oprettelsen af en Islamisk stat med de grusomste midler. 

 

Ydmyghed, forundring, tro og kærlighed hører sammen. Angst er vel dybest set en frygt for at blive 

tilintetgjort af intetheden, at ende i tomheden og i det øde. Men husk, det var netop ud af denne in-

tethed, at Gud skabte en vidunderlig verden for dig og mig og alle andre. 

 

 

 

23. søndag e. trinitatis · Markus 12,38-44 

 

I sin undervisning sagde Jesus: »Tag jer i agt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange 

gevandter og lade sig hilse på torvet og sidde øverst i synagogen og til højbords ved fester. De æder 

enker ud af huset. De beder længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere.«  

Og Jesus satte sig over for tempel blokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. 

Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres 

værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Denne fattige 

enke har givet mere end alle de andre. som lægger penge i tempelblokken. For de har alle give; af 

deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt hvad hun havde, alt det, hun havde at leve 

af.«  
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Billedet af den fattige enke, der giver af sin fattigdom, glemmes sent. Selvom hverken tempelblok-

ken, som enken lægger sine sidste penge i, eller templet på tempelpladsen, findes mere. Den fattige 

enke, som gav af sin fattigdom er tidløs. Hun vil til alle tider stå som symbol på en ærlig kristen, der 

udlever kristendommens inderste jeg. Derudover er billedet, som evangeliet tegner i dag, i øvrigt 

kontrastfyldt. Som modsætning til enken ses de selvpromoverende skriftkloge, der studerer skrifter-

ne, og derfor bedre end nogen anden skulle kende loven og etikken. Men dem vi ser i dag lever for 

egen vinding, de går i fine klæder, tager sig ud, føler sig vigtige, og så ”æder de enker ud af huset”. 

Lever og hævder sig på andres bekostning. Også billedet af de skriftkloge er tidløst. Deres type fin-

des til alle tider. 

 

Det drejer sig ikke om, hvor meget der gives. Enken giver betydelig mindre end dem, som giver af 

deres overflod, alligevel giver hun mere end dem, for hun giver af sin fattigdom. Det betyder, han 

hun selv kommer til at savne noget. Hun må selv sulte i nogen tid. Enken ofrer sig altså, mens den 

rige velgører blot får lidt mindre luksus. 

 

Søren Kirkegård foretager i skriftet, ”Kærlighedens gerninger” et tankeeksperiment over den fattige 

enke, som tydeliggør det, sagen handler om.  

”Lad os digte en lille forandring” begynder han. De to penninge hun lægger i bøssen, er for hende 

en stor sum, som hun ikke sådan har fået på én gang. Hun har længe sparet for at få dem sparet 

sammen; og derpå har hun gemt dem indsvøbt i en lille klud, for at afleverer dem, når hun gik op til 

templet næste gang. Dog, en bedrager som havde opdaget, at hun ejede disse penge, havde fralistet 

hende dem og lagt en ganske lignende klud i stedet, hvori der intet var – men det vidste enken ikke. 

Hun gik altså op til templet, lagde, som hun mente, de to penninge, det vil sige intet, i tempelkisten. 

Mon ikke Kristus alligevel ville have sagt, hvad han sagde om hende, at ”hun gav mere end alle 

de rige”?  

 

Jo, for hun ville stadig have givet alt, hvad hun ejede, og således stå som den, der opfyldte det bud 

om kærlighed, som evangelisten Markus netop meget bevidst har anbragt lige foran beretningen om 

enkens gave. Nemlig dette: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af 

hele dit sind og af hele din styrke. Og du skal elske din næste som dig selv.  Det var det, hun gjorde, 

denne fattige enke. Hun gav sig selv, intet mindre, til sin Gud og sin næste.  

Markus´ beretning om den fattige enkes offer foregår umiddelbart før skærtorsdag og markerer 

derved afslutningen på Jesu ophold i templet og på hans offentlige virksomhed overhovedet. Heref-

ter går hans vej til pinsel, kors og død. På vej til, som den fattige enke, at ofre alt. Ja mere end hun 

ofrede. Jesus Kristus gik for at ofre sit liv.  

 

Fortællingen om ”Den fattige enkes gave” får mig til at tænke på et eventyr, der hedder ”Kongens 

hare.” 
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 Tre brødre rejser på tur til kongens gård for at passe kongens hare. Kongen har lovet sin datter til 

den, der kan løse opgaven, at passe kongens hare. Opgaven består i hver dag at vandre ud i skoven 

med harerne og komme hjem om aftenen med alle harer i god behold. Ikke en eneste måtte mangle. 

Da den ældste, Per, er på vej, kommer han igennem en skov. Her ser han en gammel kone, som har 

fået næsen i klemme i en træstub, da hun var i færd med at flække den. 

”Åh hjælp mig fri”, beder hun, men Per ler blot hånligt og går videre. Da han skal passe kongens 

harer, går det galt. Han får harerne fint ud i skoven, men da han skal samle dem om aftenen, løber 

de til alle sider, og til sidst må han vende tomhændet hjem. Kongen står ved leddet med sit sværd 

klar. Og da Per ikke har kunnet løse opgaven, får han et snit i ryggen. 

Så prøver den næste bror, Poul. Det går ham som Per. Blot får han også drysset salt i såret i ryg-

gen efter kongens sværd. Han burde have lært af sin storebrors ungdommelige men dyrekøbte erfa-

ring. 

Nu kommer så den yngste, Esben, skønt faderen fraråder ham på det kraftigste. Da han ser den 

gamle kone med næsen i klemme i stubben, får han straks medlidenhed med hende og skynder sig 

at hjælpe hende fri. Og ikke nok med det, han giver den udsultede kvinde sin medbragte mad. 

Kvinden bliver lykkelig og giver Esben en fløjte, som han skal bruge, når han vil kalde harerne 

sammen. 

Senere fører Esben kongens harer ud i skoven, og da det bliver aften pifter han i fløjten, og straks 

kommer harerne og stiller nok så pænt op i to rækker, så Esben kommer tilbage til kongen med alle 

harerne i god behold. 

Kongen har svært ved at tro sine egne øjne og tæller harerne to gange. Kongen afprøver nu Esben 

i de kommende dage på forskellig vis, ved at prøve at få lokket fløjten fra ham. Da det mislykkes og 

Esben tilmed afslører kongens svindelnummer, må kongen nødtvungen give ham prinsessen. 

 

Eventyrets pointe er klar. Da Esben ofrer sig for den stakkels kvinde i skoven, bliver han belønnet, 

mens brødrene redder sig skam og et snit i ryggen. 

Men er det nu sådan, at Esben viser sin næstekærlighed for selv at få en fordel? Kan man yde næ-

stekærlighed med den skjulte hensigt selv at opnå en fortjeneste? Det kan vi godt finde eksempler 

på, men spørgsmålet er så, er det så næstekærlighed. Er det så ikke snarere egoisme? Er det det vi 

gør, når vi, af vores overflod, giver penge til ”folkekirkens nødhjælp”, Frelsens hær giver lignende 

godgørenhedsgaver? Eller hvis vi melder os som frivillige indsamlere? 

Gør vi det for at få en god samvittighed, eller fordi vi har medynk med de nødlidende? Næstekær-

lighed eller egenkærlighed. Der er medfølelsen til forskel mellem næstekærlighed og egenkærlig-

hed. 

 

Esben i eventyret gør det, fordi det gør ondt i ham at se den gamle kones lidelse. Han tænker ikke 

på nogen vinding, Han ved jo heller ikke, at kvinden vil forære ham det redskab, hvormed han bli-

ver i stand til at løse sin livsopgave.  

Der var tre brødre. De to kendte ikke til medfølelse, men det gjorde den tredje. Er en tredjedel af 

danskerne medfølende som den ene bror Esben, og hjælper de nødlidende på deres vej, netop fordi 
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de har brug for os? Er det færre eller flere end den tredjedel, der er sådan? Jeg tror egentlig, der er 

flere. Eller sagt anderledes. Når vi er i stand til at hjælpe en der har brug for vores hjælp, gør vi det 

af ægte godhed. Det kan måske undre i en tid, hvor samfundet i stigende grad verdsliggøres. Hvor 

kirkeveje foreslås gjort private, som ved Mariager fjord. Hvor forkyndende missionærer er ildesete. 

Hvor mange ønsker religion ud af det offentlige rum. Hvor antallet af folkekirkemedlemmer er støt 

faldende, og måske bliver ved med at være det en god tid fremover, fordi folk ikke længere er bange 

for sin frelse fordi man ikke er døbte. 

Disse tanker er et sidespring i forhold til dagens tekst. Det ved jeg, men man kan undre sig, for 

langt de fleste mennesker lever alligevel i god overensstemmelse med de kristne idealer uden at tro 

på en skabergud eller et liv efter døden. 

Esben får fløjten, ikke fordi han går efter den, men fordi han handler i overensstemmelse med det 

livet indgiver ham. Han handler uden at tænke over det. Og det gør han i overensstemmelse med en 

grundlæggende livslov. En lov som bunder i, at vi er skabt af Guds kærlighed, til at leve i kærlig-

hed. Skabt i Guds billede, hvad enten vi er os det bevidste eller ej. 

Vi er skabt til at blive konger og dronninger i Guds rige. Og det er lige netop det Esben forædles 

til. 

 

 

 

Alle Helgens dag ∙ Johannes' Åbenbaring 21,1-7 

 

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet 

findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede 

som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: 

»Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv 

være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej 

heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. 

Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!« Og han sagde: »Skriv! For disse 

ord er troværdige og sande.« Og han sagde til mig: »Det er sket. Jeg er Alfa og omega, begyndel-

sen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal 

arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. 

 

Matthæus 5,13-12 

Jesus sagde: ”I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det 

duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger 

på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en 

stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode 

gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.” 

 

Det er i dag Alle Helgens søndag. Dagen hvor vi mindes alle dem, som nu er døde, og som er gået 

forud for os. Men allerførst, hvad skal vi forstå ved ordet en helgen? 
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En helgen betød oprindelig en hellig kvinde eller mand. Jomfru Maria var en helgen. Ordet stammer 

fra den katolske kirke. Hvis et menneske havde levet et særligt fromt, kristent liv kunne vedkom-

mende efter sin død blive helgenkronet. Men det var kun paven, som kunne helgenkrone et menne-

ske.I Danmark blev Knud Lavard og Knud den 6. helgenkronet. 

Helgenbegrebet blev egentlig afskaffet med reformationen. Men ordet blev ved med at blive 

brugt som en betegnelse for et særlig fromt menneske. 

 

Salmedigteren Brorson, som blev biskop i Ribe skrev i 1765 den sang, som vi indledte med at syn-

ge. ”Den store hvide flok”. Her giver han ordet Helgen en ny betydning. Den store hvide flok, ser 

Brorson, som de mennesker, der er blevet renset for al deres skyld i ”lammets blod”. Dvs. renset 

ved troen på Kristus, Guds søn, i billedet af et offerlam, der ofrer sig for os, så vi ikke længere skal 

føle os syndige. Troen og kun troen alene renser et menneske for sin skyld. Troen gør mennesket 

rent. 

Brorson bruger Johannesåbenbaringens billede, hvor de troende, som har renset deres klæder i 

lammets blod bliver iført den hvide dragt, hvorefter de i en lang række under jubelklang vandre ind 

i Guds rige. Billede af den hvideklædte skare, der vandrer ind i Gudshaven kommer lige før den 

tekst, som jeg læste som anden læsning i dag. 

Fem år senere i 1770 indførte den enevældige konge Allehelgens dag. Det blev til en gudstjene-

ste, hvor man mindes de, som er gået bort og ind i Guds Rige. Ligesom man i den katolske kirke 

mindes helgenerne på hver deres dag i kirkeåret. 

 

I 1837 digter Grundtvig ”Helgen her og helgen hisset”, som vi skal synge om lidt. 

Grundtvig har også Johannesåbenbaringens billede i tankerne, men tillige den gammeltestament-

lige fortælling, hvor Israels tolv stammer af Josva føres over Jordanfloden – i sangen kaldet arke-

vadet - ind i Israel, ind i Det Forjættede Land, som Gud havde lovet sit folk. Grundtvig ser Gudsha-

ven, som det sted hvor vi samles efterhånden, hvortil slægt efter slægt vandre gennem døden over 

det lille sund – i digtet sammenlignet med Jordan - og her vil menneskeheden samles efterhånden 

som Guds menighed eller det vi i trosbekendelsen kalder ”De Helliges samfund”  

 

Ordet helgen, har igennem Brorsons og Grundtvigs udlægning, fået en ny og bredere betydning, 

som vi i dag lægger til grund for Allehelgens søndag. Som dagen hvor vi mindes alle dem, som nu 

er døde, og som er gået forud for os, men som sammen med os, og sammen med alle dem, der 

kommer efter os, billedlig talt udgør en lang helgenskare, som slægt efter slægt vandrer ind i Guds 

Haven, hvor vi efterhånden mødes igen som Guds menighed.  

Inden for vores lille flok – i vores menighed, skal vi da særlig mindes dem som i det forgangne år 

er gået videre ind i De Helliges Samfund. Så lad os rejse os og mindes. Det er: 

 

Birgit Marie Larsen. Bisat den 22. december 2015 

Knud Hillerup. Begravet den 16. januar 2016 

Erna Jensen. Bisat den 19. januar 2016 

Gerda Jensen. bisat den 23. januar 2016 

 
”Ære være deres minde”   

 

Jeg tillod mig i dag at skifte den gammeltestamentlige tekst i første læsning ud med Vølvens spå-

dom, som er en tekst fra den gamle nordiske asatro. Jeg regner også Asatroen for nordboernes gam-

le testamente. 
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Mellem Johannesåbenbaringens store vision om Guds Rige, der, som et nyt Jerusalem kommer ned 

fra Himlen som en smykket brud, der kommer til sin brudgom og Vølvens spådom om Gimle, den 

udsonede verden, er der en lighed. Begge er store, digteriske, billedrige tekster. Fælles for de to 

tekster, er visionen om og troen på, at der vil komme en ny verden, hvor det onde ikke er. Hvor alt 

er udsonet. 

I Vølvens spådom, tvinger overguden Odin, den gamle spåkvinde, vølven, til at fortælle, hvad der 

skal ske. Hun begynder forfra med jordens skabelse, og fortæller dernæst om den lykkelige tid, hvor 

alting åndede fred, men så en dag kom ondskaben ind i både gudernes og menneskenes verden. Den 

kom med tre tursemøer, der onde kom hid fra jættelandet, og udspyede deres ondskab i guder og 

menneskers verden. Og så ruller vølven et historisk drama op. Hun fortæller om en række hændel-

ser, der ødelagde og forvanskede livet for guder og mennesker. Den ene medfører den anden, og til 

sidst, da bægeret af ondskab er fuldt, bryder Ragnarok ud. Den store strid mellem aser og jætter. 

Det ender med, at alle dræber hinanden, hvorefter der sættes ild til den fordærvede jord, der der-

næst synker i havet. Var det så det? Nej, Ragnarok er ikke slutningen. Vølven ser længere. Hun ser 

en ny verden stige op af havet. Renset, udsonet og ren. Som hos Johannes er denne verden helt ny-

skabt, og det onde vil ikke være mere. Det onde er nedstyrtet i dybet, tilintetgjort. 

 

Det er ret beset utroligt, at mennesket kan blive ved med at få visioner og drømme om et liv, som er 

bedre end dette. Drømme om en bedre verden. Men sådan er det. Troen på det godes sejr fornyes 

hver dag, ligesom solen overvinder mørket hver morgen. Det ligger Gud ske lov dybt i mennesket. 

Det er Adam, som Gud har taget i mod i dag, et klart og stærkt vidnesbyrd om. 

På grund af dette håb kan vi på trods af mørket og det onde alligevel leve i glæde og kærlighed.  

 

Der kan heller ikke være tvivl om, at det netop er dette dybt menneskelige håb, der i forbindelse 

med en urgammel erindring om en guldalder for lang tid siden, har formet skabelsesberetningen og 

fortællingen om mennesket i Paradisets have. Skabt af det samme håb, som skaber troen på mor-

gendagen. Og det håb lever i os.  

Men der kan heller ikke være tvivl om, at syndefaldsfortællingen er en konsekvens af visionen 

om Paradiset.  

Hvis ikke vi havde Paradisets ideelle billede af, hvordan vi burde leve med hinanden, ville vi al-

drig have kunnet se vores fejl og mangler. Vi ville både mangle saltet og lyset, som Mattæus taler 

om i dagens tekst. 

 

Mennesket dømmer sig selv syndige på baggrund af forestillingen om Paradiset. Syndefaldsberet-

ningen kommer lige efter fortællingen om Adam og Eva i Edens Have. Så tæt, at det der ud som en 

sammenhængende fortælling. Urfortællingen om skabelsen, om paradisets have og om syndefaldet 

lever i os som et menneskeligt anlæg, et gen, som også Adam er født med, og som han via sine for-

ældre har fået anslået i dag ved døbefonten. 

 

I er jordens salt, siger Jesus. Han siger det til sine disciple, men i dag siger han det til alle os kristne. 

Jordens salt. Ja, hvad sker der, når vi bruger salt i maden. Det giver smag. Salt giver livet smag, 

sætter kulør på tilværelsen.  

Men salt kan svie ganske forfærdelig i et sår. Ligesom skyldfølelsen kan svige i sjælen. Her hjæl-

per saltet til at afslører dem, som bilder sig ind at være fejlfri. Og den afsløring er måske nok ube-

hagelig her og nu, men er på sigt en nødvendig betingelse for, at man kan få et sandt billede af sig 

selv, og arbejde videre herfra. 

Salt også smelte is, ligesom kærligheden kan smelte et frossent hjerte. 
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Jesus kunne ligeså godt have sagt. Jeg er jordens salt. Det salt, som sætter menneskelivet i et sandt 

lys. Som giver tilværelsen værdi. 

 

I, er verdens lys, siger Jesus i samme åndedrag. Hvis ikke der var lys, var der slet ingen ting. Intet 

liv. Det ved vi. Lyset er absolut en forudsætning for alt liv. 

Derfor er billedet af Gud, der indleder skabelsen med ordet: ”Der skal blive lys” rent poetisk me-

re sandt end vi måske gør os klart. Verden er skabt af og ved lyset. Og lyset oplyser verden og gør 

den synlig. 

Og lyset oplyser mennesket, så det får viden og forståelse. Lyset viser vej gennem mørket og af-

klarer mennesket. 

 

I er jordens salt og I er verdens lys. Ja lige netop, sådan er de mennesker, som udlever kristendom-

mens ord. Det er de mennesker, som gennem deres liv viser, at Jesus Kristus lever i dem som Guds 

ånd, der giver dem tro og liv, glæde og kærlighed.  

 

Johannes billede af Kristus, der som Guds søn kommer fra Himlen til os som en smykket brud til 

sin brudgom, er et kosmisk billede på noget meget stort. At han er den, som kom og til stadighed 

kommer med Gudsriget. 

De mennesker der lever sådan et liv, er nutidens helgener. 

 

 

 

 

Sidste søndag i kirkeåret · Matthæus.  kap. 11, v. 25-30. 

 

”På den tid tog Jesus til orde og sagde: ”Jeg priser dig, fader, himlens og jorden herre, fordi du 

har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var din 

vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender sønnen undtagen faderen og ingen kender 

faderen undtagen sønnen og den, som sønnen vil åbenbare ham for. 

      Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit 

åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæ-

le. For mit åg er godt, og min byrde let.” 

 

Denne tekst bærer overskriften: ”Jesus fryderåb”. Mætthæus har imidlertid sat dagens tekst umid-

delbart efter den tekst, som bærer overskriften: ”Veråb over Galilæas byer”. ”Her udtaler Jesus” 

Veråb over byerne Korazin, Betsajda og Kapernaum. I disse byer var de fleste af Jesus største ger-

ninger sket, men byerne havde ikke omvendt sig. Det har naturligvis smertet Jesus, der selv var fra 

denne egn. Især Kapernaum har smertet Jesus. Og i veråbet udtaler Jesus om Kapernaum, at ”du 

skal styrtes ned i dødsriget. På dommens dag, skal det gå Sodomas land bedre end dig”.  

 

Når Jesus siger: ”Jeg priser dig, fader, himlens og jorden herre, fordi du har skjult dette for vise og 

forstandige og åbenbaret det for umyndige.”; hvad er så det, der er skjult for vise og forstandige? -   

og hvem er vis og forstandig, hvem tør kalde sig det? Sokrates, den græske filosof sagde, at det ene-

ste han vidste, var, at han ikke vidste noget. Var Sokrates nu vis og forstandig? Eftertiden har sat 

Sokrates som en af de største vismænd, der har levet. Sokrates` jævne virke fik skelsættende betyd-

ning for eftertiden – især gennem Platons skolevirksomhed. Platon var Sokrates´elev. 
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 Der er faktisk en vis lighed mellem Jesus og Sokrates. Begge færdedes blandt jævne, alminde-

lige menneske, som de gerne ville i samtale med – og begge fik mægtige fjender blandt samfundets 

spidser på grund af det de sagde – og begge blev af deres modstandere dømt til døden og henrettet. 

Hvordan kunne Sokrates være vismand og samtidig sige, at han ikke vidste andet, end han ikke vid-

ste noget? Ganske enkelt fordi Sokrates ikke blev opblæst af sine kundskaber. Han forblev en yd-

myg mand, der med sindsro tog imod sin kones vrede, fordi hun mente, at han hellere skulle tjene 

nogle penge i stedet for at gå rundt og snakke med alle mulige mennesker. 

”Efter tordenvejr kommer regn”, sagde Sokrates, når hans kone smed en spand vand i hovedet på 

ham, fordi hendes udskælning ikke havde nogen virkning på ham. 

 

Vi kender det godt. Nogle mennesker er gode at lytte til og lære af, andre ikke. Det kommer an på 

personens eget livssyn og ærinde. Jeg husker en lærer, jeg havde på seminariet. Han havde en om-

fattende viden, men han kunne ikke lade være med at prale af den, og gøre sine elever til grin, fordi 

de ikke vidste bedre.  Nogle bruger deres kunden og viden til at slå andre i hovedet med, som om de 

siger, se alt det kan jeg.  Man er ikke i tvivl om, at de selv mener, at de har styr på det hele.  

Det er de vise og forstandige, som Jesus hentyder til.  De er vise og forstandige i egne øjne, og 

de puster sig op over det, for at slå sig selv fast, både over for sig selv og overfor andre. Hermed 

skaber de en falsk selvforståelse. De lever i kejserstaden.  Kejserstaden er den fantasi by, hvor alle 

de mennesker lever, som mener, de er noget, de i virkeligheden ikke er. Man kender dem ofte på, at 

de selv er dårlige lyttere, når andre vil fortælle noget. De bryder af, og bliver i deres eget spor.  Li-

gesom Kapernaum forblev i sit, trods Jesu gerninger. 

 

For hvem er nu egentlig noget? Sokrates var det, fordi han var ydmyg overfor livets storhed, overfor 

det guddommelige. Når han sagde, at han ikke vidste noget, var det fordi han med al sin viden og 

indsigt havde indset, at den slet ikke rakte til at forklare hele tilværelsen. Jo mere han lærte, desto 

tydelige indså han, at tilværelsen er ubeskrivelig i sin uendelige storhed og følte just derfor sin li-

denhed, og netop derfor opstod hans store kærlighed til livet, kærligheden til det guddommelige. 

 

Et menneske der lever og taler ud ad sin kærlighed til livet, skaber forundring hos alle, der ikke le-

ver i kejserstaden, men som har en naturlig tørst efter selv at lære livet at kende. Da Jesu ifølge Lu-

kas´ beretning gik ind i synagogen i sin barndomsby Nazaret og der udlagde teksten, blev folk først 

slået af forundring over klarheden, der strømmede ud af hans mund. Men siden jog de ham ud af 

byen, da de kom i tanke om, at han blot var tømmerens søn. Han skulle ikke komme og tro, at han 

var noget. Han skulle ikke komme og lære dem noget. De vidste selv bedre. 

Men Jesus havde også oplevet, at folk, der erkendte deres lidenhed flokkedes om ham, og blev 

som nye og rensede, når de greb hans ord i forundring og glæde. Han glædede sig over, at de i deres 

genfundne tro på Gud havde fået oprejsning og genskabt deres menneskeværdighed. 

Derfor glædede Jesus sig over, at Gud har indrettet det så viseligt, at gudsriget, livets ubeskrive-

lige storhed, er skjult for dem, der selv mener, at de er forstandige og vise, mens det åbenbares for 

umyndige. Og hans glæde kulminerer med ordene: 

 

”Ingen kender sønnen undtagen faderen og ingen kender faderen undtagen sønnen og den, som 

sønnen vil åbenbare ham for”. 

 

Faderen og sønnen hører sammen, de er ´et. Og den, der kommer til troen, bliver et med dem og 

finder her i gennem sin sande identitet som Guds barn. Det er kristendommens store budskab, og 

det må være kernen i det gudsbillede, som vi er skabt i.  
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Dette billede må være vort inderste, og heri finder mennesket sin værdighed, sit tilhørsforhold til 

Gud. Og i kraft af dette er vi alle noget, indtil vi bliver for selvkloge, og hæver os ud af barnefor-

holdet og derfor mister tilhørsforholdet til Gud, barnets forhold til Gud. Dette billede, selve gudsbil-

ledet, er sønnen, gudssønnen. Gudsbilledet er kristusmennesket i os. 

Da vi blev skabt blev billedet, kristusmennesket, indlagt i vort hjerterum, vort tempel. Over ind-

gangen står, Guds hus, for i det tempel vil Gud gerne bo. ”O fader så huld, du gerne vil trone i tem-

plet af muld” synger Grundtvig. Templet af muld er mennesket. 

Dette billede, gudsbilledet er vor gåde, og det har været længe om at blive tydeliggjort i menne-

skehedens religiøse historie. Flere naturfolk kaldte alt det store, som de ikke forstod for det, der var 

deres ord for Gud eller Himlen. Men der var megen frygt for dette ukendte store. 

 

Vore nordiske forfædre tegnede et billede af Gimle – den nye verden, der skulle følge efter Ragna-

rok, hvor ”den store styre kommer til sit herredømme” som det udtales i det gamle kvad, der bærer 

navnet ”Vølvens Spådom”. 

 

Sokrates kaldte den guddommelige storhed, som han havde oplevet, for Guds indre stemme i sit 

bryst. Den stemme vi skulle lære at lytte til. Og netop den lytten gav ham selv en stor ro, da han 

tømte giftbægeret, som hans bøddel rakte ham. 

 

Men det er først Jesus, der forkynder faderligheden i gudsbilledet, og som Guds søn forstår han, at 

forholdet mellem Faderen og hans børn i sit inderste er et kærlighedsforhold, et trygt forhold, hvor 

der ikke er frygt eller smerte.  

 

Jesus siger: 

 

 


