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

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

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

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

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

til Zions datter: Se din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. ”Disci-

plene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper 

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

træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: ”Hosianna, 

Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!” 

 

I dag er det første søndag i advent, og det er også første søndag i et nyt kirkeår, men hvorfor indledes det 

nye kirkeår egentlig ikke med Jesus fødsel? Adventstidens liturgiske farve er lilla. Og den lilla farve sym-

boliserer bod, ånd, alvor og anger. Både sjæl og krop skal gøres klar til at tage imod Kristus. Man kan jo så 

i sit stille sind gøre op med, hvor meget velfærdssamfundets gaveindkøb og øvrige juleforberedelser rimer 

med anger og bod. 

Men lad os ikke blive for ensidige. Er det at gå til julemarked og foretage gaveindkøb samt måske også 

få sig en god julebuffet er en nutidig måde rette sindet mod jul? 

 

Adventstiden blev indført som en forberedelsens tid. En forventningstid, hvor man stemmer sindet til at 

modtage Kristus. Og det kan gøres på mange måder. Enhver familie, enhver af os, kan have vores egen 

måde at stemme sindet på. Og det er det det handler om. 

Advent betyder Herrens komme. Ordet kommer af det latinske ord "adventus", som blev brugt om en 

feltherres hjemkomst, efter han havde besejret sine fjender. Her ledes tankerne måske mere i retning af 

Jesus genkomst, hvor det er den sejrende Jesus, der holder sit indtog. Men i evangeliet til i dag ser vi ikke 

Jesus som sejrherren, der vender hjem efter at have bekæmpet fjenderne, i stedet ser vi en ydmyg mand, 

der rider ind i Jerusalem på et æsel.   

Alligevel kan det give god mening at holde sig begge billeder for øje. Det vender vi tilbage til.  

 

I dag er adventstiden uløselig forbundet med adventskransen. Skønt adventskransen er forholdsvis ny i 

Danmark. Den kom til Sønderjylland fra Nordtyskland omkring år 1900. Det er en fin og symbolsk skik at 

tænde et lys første søndag i advent, og dernæst et lys mere for hver søndag, vi nærmer os jul. Det er nok i 

virkeligheden dette fælles ritual, der i dag bruges mest til at stemme sindet mod jul. Lys i mørket er billedet 

på tro, og det er billede på skabelse. Verden blev skabt og skabes i lys. Og håbet tænder lys. 

 

Vi kan lade adventskransen symboliserer de lys, der i den bibelske fortælling tændes, som fire afgørende 

skridt på vejen mod Jesus fødsel.  

Ved det første lys ser vi Abraham, troens fader, som i lys modtager det første løfte om et land, som Gud 

vil vise ham, og som hans efterkommerne skal have som evigt eje. 

Det andet lys symboliserer Moses gerning, manden der førte israelitterne sikkert igennem ørkenen til det 

forjættede land, et rigt og godt land, hvor man kunne spise sig mæt. Lyset blev tændt, da Gud åbenbarede 

sig for Moses i den brændende tornebusk og gav ham kaldelsen. 

Det tredje lys oplyser det rige, som kong David skabte med Jerusalem som hovedstad, den hellige stad 

på Zion, en by og et bjerg, der i sig siden i sig selv kom til at symbolisere Guds Rige. 

I kongetiden var Nytårsfesten i Jerusalem nok den mest centrale årligt tilbagevende religiøse fest. Nyt-

årsfesten blev indledt med, at kongen red ind i byen og op til templet, hvor han blev genindsat hvert år. Det 

blev kaldt tronbestigelsesfesten, og til denne fest knytter sig adskillige salmer, som i dag er samlet i Sal-

mernes bog i Biblen. Bl.a. den vi hørte ved første læsning i dag. 
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Løft jeres hoveder, løft jer I ældgamle porte så ærens konge kan drage ind. Hvem er han, ærens konge? 

Ærens konge er Gud, hærskarers Herre. 

 

Rent fysisk var det jo altså kongen, der red ind i byen. Men ideen var, at kongen gjorde det på Guds vegne, 

som en adoptivsøn af Gud. Kongen var blevet salvet af Gud via ypperstepræsten. Det skulle betyde, at 

kongen regerede efter Guds vilje. 

Men alt for ofte så man alligevel, at de fleste af disse konger regerede ud fra deres egeninteresse, hvilket 

betyd at troen på det hellige kongedømme ebbede ud. Og den døde endeligt, da Jerusalem blev erobret af 

babylonierkongen. 

Men håbet og troen genopstod, da det fjerde lys blev tændt. I det lys skabte profeternes deres spådomme 

om Messiasriget. F.eks. profeten Zakarias, som vi hørte bag evangeliet til i dag. 

 

Bryd ud i jubel, Zions datter, 

råb af fryd, Jerusalems datter! 

Se, din konge kommer til dig, 

retfærdig og sejrrig, 

sagtmodig, ridende på et æsel, 

på en æselhoppes føl.  

 

Retfærdig og sejrrig, men ridende på et æsel. Præcis sådan red Jesus ind i Jerusalem Palmesøndag.  

Here træder Jesus lyslevende ind i den gamle jødiske tradition, som enhver jøde kendte.  

Jesus rider ikke ind i spidsen for en strålende hær af brynjeklædte soldater, og ej heller tiljubles han af 

rigets bedste mænd og kvinder - underforstået, dem der har magten. Tværtimod er det en flok fattige men-

neske, men deres fortrin er, frem for rigets førstemænd, at de tror på, at Jesus er Messias. De har set ham 

gøre undere, flere er selv blevet hjulpet af ham. Han har rørt ved deres hjerte. De elsker ham den dag. 

 

Nej, Jesus red ikke ind i den hellige stad med prompt og pragt, som en repræsentant Gud, Hærskarers Herre. 

Han red ind, som den han var. Gud selv, sagtmodig på et trækdyrs føl. Hans følge breder deres kapper ud 

foran ham, svingede med palmegrene og tiljublende: 

 

”Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!” 

 

Jesus red ikke ind som en magtfuld hersker, der vil befale, adlydes og tjenes af sit folk. Han red ind som en 

konge, der selv vil tjene sit folk med den største tjeneste nogen nogensinde kan få – livets frelse. Netop 

sådan rider Jesus i dag i adventstiden ind i den, som åbner sindets port. Sagtmodig rider han ind, for at 

holde jul med os. Som Brorson digter:  

 

”Ak kom jeg vil oplukke, mit hjerte, sjæl og sind, med tusind længselssukke, kom, Jesus, kom herind! det er 

ej fremmed bolig, du har den selv jo købt, så skal du blive trolig udi mit hjerte svøbt.” 

 

Der er i de sidste par generationer skrevet mange prædikener om, hvordan forretningsverdenens juleræs 

står i fare for at overstråle og dermed skjule den sagtmodige frelser, som kommer ridende på et æsel. Men 

er det ikke mere interessant at bide mærke i, at flere af de senere års julekalendere mere eller mindre tydeligt 

har indeholdt et juleevangelium. Noget som var utænkeligt for blot 10-20 år siden. 

Og så i år kan vi glæde os over Adam Prices: ”Herrens veje”, der sendes i fjernsynets bedste sendetid. 

En serie som optager mange. 

Kristendommens fortælling indeholder mange dybsindige billeder af mennesket på godt og ondt, sådan 

som vi også ser det i Johannes i ”Herrens veje” og de andre medvirkende. 

Kan vi tolke de ting, som et Tegn på, at vor tid måske alligevel er på vej ind i en selvbesindelsens tid – 

i en adventstid? 

Vi skal turde tro på, at Jesus kommer både som den sagtmodige konge, der har besejret det onde. 

Og som derfor kan sætte os fri til at være den vi er. 

Lad os håbe det, som det håb det første lys tænder i dag.  
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2. søndag i advent · Lukas 21,25-36 

Jesus sagde: ”Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, 

rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer 

over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt 

og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning 

nærmer sig”. 

Og han fortalte dem en lignelse: ”Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe 

ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige 

er nær. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, 

men mine ord skal aldrig forgå. 

Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag 

pludselig kommer over jer som en snare; for den dag skal komme over alle dem, der bor ud over hele 

jorden. Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran 

Menneskesønnen”.   

 

 

Profeten Esajas´ tekst i GT, som jeg læste fra i første læsning, er, efter min mening, en af de flotteste og 

poetiske tekster i hele Biblen. Den har fascineret mig siden jeg i skolen sang Grundtvigs gendigtning: 

”Blomstre som en Rosengård, skal de øde vange” 

Hvad er det, der fasciner? Det er budskabet. Billederne i ordene. De smukkeste roser, der skyder op fra 

ødemarken. Livet der bryder frem af dødens golde tomhed. Det er et billede på opstandelse. På Gudsrigets 

komme. Billedet af et land, hvor intet af det, som frygter eller smerter her i vores jordiske liv, findes. 

Esajas udtrykker et gammelt håb – en drøm ældre end nogen ved af - og ved I hvad, det lever stadig 

iblandt os. Men det kan ske, at drømmen og håbet, glæden og jublen, kan dø og sindet tørre ind og blive 

som en ørken, men så alligevel en dag bryder solstrålen igennem mørket og gør alting nyt. Gang på gang.  

Ligesom den ørkenplante, som hedder Jerikos rose, og som sælges til turister i Israel. Den kan se fuldstæn-

dig tør og visen ud, men sætter man den i vand, går der ikke lang tid før den blomstre igen. 

Det er vidunderlig og mærkeligt, ja uforståeligt, at troen og håbet kan vågne, netop når livet ser allermest 

trøstesløs ud. Netop sådan var håbet og troen lagt øde i Israel dengang Esajas trådte frem med sin profeti. 

 

Det var på den tid, da Salomons prægtige tempel sammen med store dele af Jerusalem var blevet erobret, 

plyndret, ødelagt og brændt ned af Babylonierne. Og byens rigeste og mest indflydelsesfulde blev ført i 

fangenskab til Babylon. Babylonierne havde vanæret jødernes Helligdom, dræbt deres sjæl. 

Da er det, at Esajas vågner og digter sine strålende profetier, der rummer billeder af et nyt forjættet land. 

Messiasriget. Og det virker, spådommene rammer de sørgende og nedslåede israelitter i landflygtigheden 

som en solstråle og giver dem nyt liv – og da perserkongen Kyros senere erobrer Babylon og siger til 

israelitterne: ”Rejs hjem” byg jeres tempel op igen”. Så rejser mange i flere omgange. Genopbygningen 

blev et hårdt arbejde, og det tog tid, for jøderne måtte samtidig bekæmpe de folk, som i mellemtiden havde 

bosat sig i Jerusalem. De byggede med murskeen i den ene hånd og sværdet i den anden. 

Men til sidst lykkedes det, og det andet tempel blev rejst og indviet, som et synligt tegn på håbet og 

forventningen om Messiasrigets komme. Det var det tempel, som Jesus siden vandrede rundt i. 

 

Og det er sandt. Livet har en forunderlig evne til at forny sig. Dødens engel kan gå hen over landende og 

lægge dem i ruiner, som vi f.eks. så under anden verdenskrig. Men tænk alligevel hvor hurtigt Europa blev 

genopbygget, og hvordan gode kræfter stadig arbejder på at skabe et demokratisk og fredeligt Europa, så 

handel og kultur kan vokse, som tegn på et nyt håb for fremtiden. Det er slet ikke sikkert, at det ville være 

gået sådan, hvis ikke en modbydelig død først havde langt store dele af Europa øde. 

Hver gang det onde har ramt verden, har der rejst sig ny verden af ruinerne, som en fugl Føniks af asken.  

 

F.eks. opstod renæssancen, som en kulturelt, videnskabelig og handelsmæssig opblomstring på baggrund 

af den sorte døds lidelser – altså af den pest, som dræbte omkring halvdelen af Europas befolkning o. 1400.  
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Nye visioner blev født. En ny kultur skød frem af den forpinte jord. Men vi må aldrig glemme, at tusindvis, 

ja millionvis af mennesker led og døde, mens ondskaben hoverede. 

 

I Vølvens spådom beskrives, hvordan de onde, livsnedbrydende kræfter skal ødelægge jorden og livet. Til 

sidst vil joden brænde og synker ned i havet. Men nej, tro ikke det er slutningen, for spåkvinden, vølven, 

ser længere frem, hun ser jorde stige op på ny af havet, sonet og renset, hvor usåede agre spirer. 

Esajas var ikke den eneste, som så, at livet ikke kan dø, ikke kan udslettes, men altid vil forny sig igen. 

Som skaberordet: ”Bliv lys” lyder på ny og på ny. Og det er den samme historie, vi hører Lukas fortælle i 

evangeliet til i dag. 

 

Dengang tog man varsel af Himlen. En sol- og måneformørkelse eller en komet på himlen var sikre tegn 

på, at der snart ville komme til at ske noget skelsættende, ondt eller godt. Således indleder Lukas også i dag 

med dommedagsprofetier. 

Heller ikke vore dage mangler dommedagsprofetier. Vi kender dem kun alt for godt. De viser sig som 

billede af vores måde at leve på. Og det skal vi naturligvis tage alvorligt.  

 

Frygt skaber dommedagsscenarier. Det samme gør en dårlig samvittighed. Begge dele kan få os til at 

handle. Både frygt og dårlig samvittighed udspringer af, at vi dybest elsker livet, og helst vil det gode. 

I dag fortæller videnskaben os, at solen omkring 4-5 milliarder af år vil brænde ud, og så vil alle solens 

planeter dø. Det regnes også så godt som sikkert, at Universet ligeledes en dag vil kollapse. Det er ikke 

muligt at tegne en forsikring, så det jordiske kan vare evigt. For universet og alt det jordiske tilhører tiden 

og ikke evigheden. 

Universet opstod på et tidspunkt, det samme gjorde vores jord, og det samme gjorde du og jeg. Og på et 

tidspunkt er det slut. Vi vil dø, jorden vil dø, og universet vil dø. 

 

Hvad siger Lukas til det? Han er enig: ”Himmel og jord skal forgå”, siger han. Men han har en vigtig 

tilføjelse, og det rummer hele evangeliet: ”men mine ord skal aldrig forgå”. Guds ord skal ikke forgå. Og 

hermed menes, at Guds Rige altid vil være. For mens det synlige univers med det synlige liv er tidsbestemt, 

er Gud evig. Tiden og evigheden står her overfor hinanden som modsætninger. 

I kristen livsforståelse er mennesket en blanding af tid og evighed. Vi er billedligt formet af ler og har 

fået liv af Guds livsånde. Et dybsindigt billede, der i dag må tolkes således: 

Leret symboliserer hele den biologiske udvikling, fra en encellet organisme til menneskets krop, men 

Guds livsånde er det liv, som har givet alting liv og som holder verden oppe. Den jordiske krop er tidsbe-

stemt, men vores ånd er Guds ånd, og den er af evigheden. Lukas siger, at når vi ser tegnene på, at jord og 

himmel vil forgå, så skal vi løfte hovederne og glæde os, for nu kommer det vi længes mod, Gudsriget, og 

der skal vi leve evigt. Ødemarken vil blomstre. Døden være lagt bag os. Sorg og frygt forsvinder. 

 

Lukas og den ældre kristendom troede, at Gudsriget først kom ved dommedag, og altså afløste det jordiske 

liv. Jeg vil gerne udlægge teksten på flere planer. Vi kan også i vores tidsbestemte liv opleve ødemarken 

blomstre, som jeg gav eksempler på før. Det tidsbestemte liv er et liv på godt og ondt. Mellem liv og død. 

Gudsriget er ganske rigtigt af evigheden, men det er ikke kun et Rige eller en tilstand, der først kommer 

efter en verdensomspændende dommedag, eller efter det enkelte menneskes død. Gudsriget er noget der 

ER, og som altid har været. Gudsriget er den usynlige del verdensaltet – det er eksistensen. Den som intet 

teknisk måleapparat kan fange. 

Gudsriget er, hvor Gud er, og det kan komme til os midt i det tidsbestemte liv, som et lys, en lykke, som 

et Gudsord midt i verdens jammer. Det er evigheden, der slår ned midt i et tidsøjeblik og skaber lys, varme 

og glæde. Og når vores jordiske krop ikke kan mere, så er der kun Gudsriget tilbage i os. Og det rige er 

Gudsordet i vores hjerte. Kærligheden og sandheden. 

Med min grundtvigske baggrund har jeg meget svært ved at tro på en dommedag en gang for alle. Vores 

jordiske krop dør, og hele Universets synlige krop vil nok også forgå, men menneskeånden vil leve i kraft 

af Guds ånd.  

Vi kan trygt fortsat synge i høstsalmen: ”En evig sommer hos vor Gud” 
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3. søndag e. advent ∙ Matthæus 11,2-10 

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

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

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

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

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

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

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

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

vej for dig.” 

 

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

og visionære. Esajas åbner en ny verden for os – teksten er som et forår, hvor alting grønnes og bliver født 

på ny – hvor alt den gamle tyngende skyld er renset bort med vinteren – hvor livet og energien sprudler 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alting nyt – som får kilden til at springe i ørkenen – som skaber en rosengård af ødemarken - som rejser det 

faldne menneske, så det springer som hjorten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sket et brud? – er de to fætre blevet uenige om den rette tolkning af de bibelske skrifter, eller er Jesus rejst 
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videre i god forståelse med Johannes? Kan Johannes have set en konkurrent i Jesus, da Guds røst vokser 

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

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

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

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

så ser du det selv - nybruddet. 

”Blinde ser og døve øren høre, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Herodes lod ham henrette bestialsk. Anledningen kom, da hans stjålne hustrus bedårende datter dansede 

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

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

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

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

ham for hans hårdhed og magtbegærlighed.  

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

profeter – eller blev han den første blandt de kristne? 

Jesus dom over Johannes er livsbekræftende: 

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

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

min engel foran dig” 

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

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

og Jesus ord og gerning den dag i dag.  

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

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

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

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

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

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

kan blusse op igen. 

 

 

 

4. søndag i advent · Johannes 3,25-36 
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Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde: 

»Rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv, 

og alle kommer til ham.« Johannes svarede: »Et menneske kan ikke tage noget som helst uden at have fået 

det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde: Jeg er ikke  

Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som 

står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den 

er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre.  

Den, der kommer ovenfra, er over alle; den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der 

kommer fra himlen, er over alle; hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans 

vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sanddru; for han, 

som Gud har udsendt, taler Guds ord; Gud giver jo ikke Ånden efter mål. Faderen elsker Sønnen, og alt 

har han lagt i hans hånd. Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke 

se livet, men Guds vrede bliver over ham.«  

 

 

 

»Et menneske kan ikke tage noget som helst uden at have fået det givet fra himlen”, sagde Johannes Døber. 

 

Man kan kun holde af Johannes Døberen. Hans liv var ikke let, og det blev heller ikke langt. Men han døde 

for en sag, som var større end ham selv. Han var budbringer, en herold for Gud, for evangeliet. Og han var 

en der blev lagt mærke til. Han var overbevist om, at nu var tiden inde. Det som profeterne havde spået om, 

var ved at ske. Messias var lige på trapperne. 

Hans kald var, at forberede Jesus komme, vende folks hjerter til Gud og den messias, som snart ville 

komme. Han stillede sig ved Jordanfloden på et sted, hvor der kom mange mennesker. Han stod ved et 

vadested, og der råbte han sit budskab ud, så det gav genlyd over hele Israel. 

 

Mange kom ud og hørte ham. Også Jerusalems lærde kom ud for at se og høre ham. De spurgte: ”Er du 

Kristus”. Nej, det er jeg ikke, sagde han. ”Er du så profeten Elias, der er kommet tilbage”. ”Nej, det er jeg 

ikke, sagde han”. ”Jamen hvem er du så”, spurgte de. ”Vi skal have svar med tilbage til Jerusalem”. Det 

var formodentlig farisæerne, der ville vide besked. De var altid meget opmærksomme på, at ingen udgav 

en lære, som sted mod deres. Og da svarede Johannes: ”jeg er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej; 

som profeten Esajas har sagt”. Jo, Johannes var en herold.  

 

Kort efter kom Jesus til Johannes, og Johannes døbte Jesus i Jordanfloden. Jesus har formodentlig været 

Johannes discipel i nogen tid. Da Jesus bliver døbt åbenbares det for ham, at han er Guds søn, den elskede. 

Messias er en hebraisk benævnelse for Guds søn, Kristus er græsk, men de betyder det samme. 

 

Så forlader Jesus Johannes og får selv disciple. Nu er det så, at Johannes disciple bliver i tvivl. Måske har 

Johannes disciple lyttet til Jesus og hørt en uoverensstemmelse mellem deres lære. Da er det, at Johannes 

for anden gang bevidner, at han ikke er Kristus, og siger, at ”han skal blive større, jeg skal blive mindre”. 

 For anden gang overvinder Johannes en fristelse, som mange både før og siden er faldet for: Nemlig at 

sætte sig selv i centrum. Han overvinder sin egoisme, om han da overhovedet har haft nogen. Der er ingen 

vaklen hos Johannes. Han kender sig selv. Han ved, at han ikke er Kristus. Han ved, at hans opgave er, at 

bane en vej for Kristus. Da Jesus træder ind i historien, træder han til side. Johannes´ mission er ved at rinde 

ud, men hans glæde er fuldkommen. Johannes er stor. Et menneskeligt forbillede. Han dør kort efter. Han 

bliver henrettet af kong Herodes, fordi han påtalte kongens synd, da kongen forkaster sin første hustru til 

fordel for en anden. 

Da Johannes sider i fængslet kommer han alligevel i tvivl. Er Jesus nu også Messias? Johannes sender 

en af sine disciple til Jesus med spørgsmålet: ”Er du Messias eller skal vi vente en anden”. Først nu, da 

Johannes sidder i mørket og venter på sin dom, kommer han i tvivl. For hvis Jesus ikke er Messias, har 

Johannes jo ikke løst sin opgave, at bane vejen for Messias. 
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Jesus sender buddet tilbage med de ord: ”Se, blinde ser, døve høre, stumme taler”. Jesus bruger de ord, 

som profeten Esajas brugte i sin spådom om Messias. Jesus ved, at Johannes kender Esajas ord. Så den 

besked Jesus sender tilbage til Johannes i fængslet er: Esajas spådom er gået i opfyldelse. Vær rolig. Guds 

rige er i frembrud. Johannes opgave er løst. 

Johannes oplevede i en periode at være centrum for en religiøs vækkelse, alligevel satte han aldrig sig 

selv i centrum, men trådte til side med ordene: ”Jer er ikke”. 

 

Hvor gerne vil mennesket ikke kunne: ”Jer er den og den, og har gjort det og det,” for at promovere sig 

selv, og tage sig ud i andres øjne. For at styrke sit selvværd. Men sådan var Johannes ikke. Jesus kaldte 

ham: Den største blandt mennesker. 

Hvor nemt kunne hans succes som leder af en ny religiøs bevægelse ikke være steget ham til hovedet, 

så han til sidste troede, at det var ham, der var Messias? I stedet sagde han: »Et menneske kan ikke tage 

noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. 

 

Nej, et menneske kan ikke skabe sig selv og holde sig selv i live. Det kan kun Gud. Et menneske kan kun 

blive et sandhedsvidne, når vedkommende lader Gud taler igennem sig. Sådan som Johannes gjorde. Intet 

menneske kan udtrykke en åndelig sandhed, uden det er Guds ånd, som taler igennem dette menneske.  

En sand kunstner skaber i kraft af Guds ånd, som lever i kunstneren. Et menneske kan ikke blive forædlet 

uden at Gud virker i det.  

Denne sandhed afbildes poetisk i skabelsesberetningen, hvor Gud skaber Adam. Adam skabes af jorden, 

men levendegøres af Guds livsånde. Mennesket er en blanding af jordisk liv og Guds ånd. Det er Guds ånd, 

som giver mennesket liv og som derfor holder det i live i hvert splitsekund. Som Adam har mennesket ånd 

tilfælles med Gud.  

Ånden udgår fra Gud, mennesket har den ikke i sig selv, men mennesket bliver til ved den, og den virker 

ud fra den måde, som mennesket forholder sig til Gud på. Gud er faderen, som giver mennesket liv, sit liv. 

Menneskets ånd er Guds ånd. Men mennesket har fået mulighed for at anvende Guds ånd, og dermed indsigt 

og skaberevne. Men det kræver, at samhørigheden mellem Gud og mennesket er intakt. Det sker gennem 

troen. 

 

Den fristelse, som Johannes ikke faldt for, var netop den fristelse, som Syndefaldsfortællingen afbilder i 

fortællingen, som Eva og Adam, og de fleste mennesker med dem, falder for. 

Gud havde sagt, at mennesket ikke må spise af Kundskabens træ på godt og ondt. Gør de det, vil det dø. 

Men det sætter slangen med sine besnærende ord spørgsmålstegn ved, da Eva en dag kommet faretruende 

tæt på træet:  

 

”Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at den dag I spiser af det, bliver jeres øjne åbnet, så bliver I som Gud 

og kan kende godt og ondt”,  

 

Slangen insinuerer, at forbuddet skyldes, at Gud vil have træet for sig selv, for hvis menneskene bryder 

forbuddet, vil de blive Gud lig, og det ønsker Gud åbenbart ikke. Ved at sætte spørgsmålstegn ved sandhe-

den af Guds ord samtidig med at Eva får øjnene op for, hvor dejlige frugterne tager sig ud, skaber slangens 

ord en voksende fristelse i hendes sind. Hendes jordiske attrå vækkes. Eva ser nu, hvor dejlige frugterne er, 

og at de er gode at få indsigt af. Hun spiser af frugten og giver resten til sin mand. 

Syndefaldsmyten er en poetisk perle, der krystalklart afslører menneskets største problem: 

 

”At ville være sin egen gud, at sætte sig selv i centrum” 

 

Men mennesket kan aldrig blive sin egen gud, selvom det er fristende at sætte sig selv i centrum. Vi kan 

ikke skabe os selv, vi kan ikke holde os selv i live. Vi er ikke selv lyset. Både livet og lyset kommer til os 

fra Gud, men vi erkender og lever i kraft af lyset. Vi er ikke vor egen arbejdsgiver, men Guds medarbejder. 

Når mennesket vil være sin egen herre devaluerer det sit gudsbillede, som ellers er det reneste og smukkeste 

mennesket har i sig, dets adelsmærke, slægtskabet og enheden med Gud.  
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Devalueringen af gudsbilledet skaber det jegcentrerede menneske. Det gode som er enerådende i Eden 

paradis forvrænges og giver plads for det onde. Johannes modstod fristelsen til at spise af træets forbudte 

frugter, selv om de i hans virke som en herold for Jesus, hang lige for næsen af ham. I stedet træder han til 

side, da Jesus træder frem. Netop sådan baner et menneske vej for Jesus.  

 

Det er i dag 4. søndag i advent. Julen er nært forestående. Lad os da gøre som evangeliet forkynder, træde 

til side, så også vi baner vej for Kristus. Så vores jul ikke bliver en iscenesættelse af os selv, men i stedet 

åbner døren, så Guds ånd i Jesus skikkelse finder vej til vort hjerterum og lader sig genføde der med ordene: 

 

Han gav os ånden i vore hjerter. 

 

 

 

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 var 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, fred over jorden og i mennesker kærlighed” 

 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

romerske kejser har beordret det.  

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

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

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

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

over dem. 

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

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

føde når som helst”  
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”kendte du dem? - spurgte en anden hyrde.  

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

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

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

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

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

freden uden ophør – over Davids trone” 

Det slog mig – kunne det være det barn, denne unge kvinde skal føde – Messias – guds søn – fredsfyr-

sten?” 

 

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

den ser anderledes ud. Det er magten der tæller, er det ikke det, vi præcis ser nu, hvor kejserne forlanger 

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

 

Men da blussede vreden op i den gamle Jonatan. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

TAK.  

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

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

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

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

sige, hvad man egentlig er bange for.   

 

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

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

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

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

Men kærligheden mobber ikke 

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

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

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

er også vi skabt. 

 

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

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

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

sig rigtigt, så der skabes en Edens Have. 

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

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

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

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

er det store, og det er tegnet på, at der er noget, det onde aldrig kan få bugt med, noget som er stærkere, ja 

stærkere end døden. 

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

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

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

 

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

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

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

bort - Som en påskemorgens opstandelse. 

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

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

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

nyt liv. 

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

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

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

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

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

den med Guds øjne,  

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

frygt, dersom vi ikke inderst elsker livet.   

Kærligheden lever, som kristusmennesket i vores hjerte. Måske møder andre en dag Kristus i din godhed.  

 

 

 

1. Juledag · Johannes 1,1-14      Seidelin 

 

Fra først af var Guds Ord, og ordet var hos Gud,  

og ordet selv var Gud. 

Det var fra først hos Gud, og alt blev til ved det, 

Uden det blev slet intet til. 

Hvad det skaber, er liv, og Livet er menneskers Lys,  

Og Lyset skinner i Mørket, og Mørket opslugte det ikke.  

 

Et menneske blev til, udsendt fra Gud, hans navn var Johannes.  

Han kom som et vidne, han skulle vidne om Lyset,  

og alle skulle tro ved ham. Han var ikke Lyset,  

han skulle vidne om Lyset.  

 

Lyset var det sande, det oplyser hvert menneske, det kommer til Verden. 

Ordet var i verden, og verden blev til ved det, og verden kendte det ikke. 

Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. 

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

ikke af blod, ikke af krops vilje, ikke af mands vilje, fødte af Gud. 

Ordet blev kød og blod, han boede iblandt os, vi skuede hans herlighed, den enbårnes herlighed, givet af 

Faderen, mættet med nåde og sandhed. 
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Lys er det centrale ord i skabelsesfortællingen. Gud indleder skabelsen med ordene: ”Der skal være lys”, 

og så bryder verden frem af urdybet, fra intetheden. Før var kun øde og tomhed, men Guds ånd svæver over 

vandende. Guds ånd, ordet, er der før alt andet, og nu i skabelsesøjeblikket udfolder Guds ånd sig i et lys, 

som indleder skabelsen. Guds ord overvinder intethedens og tomhedens mørke. I skabelsen overvinder lyset 

mørket, og livet overvinder døden. Lys er forbundet med liv og varme, med tryghed og kærlighed. Og lys 

skaber oplysning. Gud ser, at lyset er godt, og man læser mellem ordene, hvordan Gud fyldes af glæde over 

sit skaberværk.  

I de følgende dage folder Gud verden helt ud ved sit skaberord, og Gud ser, at alt det han skaber, er godt. 

På den syvende dag hviler Gud. Skabelsesberetningen er ikke i tvivl. Verden skabes i godhed, sandhed og 

skønhed. Den skabes i lys, fra det lys som udgår fra Gud, som er Gud, og det lys gennemtrænger og opløser 

mørket. Mørket er billedet på det onde, det endnu ikke oplyste. Det uoplyste. 

På den sjette dag, står der videre i den bibelske skabelsesberetning skaber Gud mennesket. Gud skaber 

mennesket i sit billede, så det ligner ham. Gud skaber mennesket som mand og kvinde. Og Gud velsigner 

menneskeparret med ordene:  

 

”Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den, hersk over havets fisk, himlens fugle og alle 

dyr, der rører sig på jorden  

 

Gud gør mennesket til sin medarbejder. Giver det en store opgave. Det skal underlægge sig jorden og her-

sker over den og over alt det levende, som rører sig på jorden. Gud tror på det gode i mennesket, tror på det 

gode i ethvert menneskebarn, han giver liv. Og han har en forunderlig stor tillid til mennesket. Et nærmest 

ufatteligt stort ansvar gives til menneskeheden, en stor tillid til vores evner og vores vilje til at bruge dem i 

ordets og lysets tjeneste.   

Men hvordan har mennesket så igennem tiden forvaltet den opgave Gud gav os, at vi skulle herske over 

jorden og al jordens liv? 

Just Ikke for godt, vil de fleste nok sige. Undertiden i triste øjeblikke kan man få den forfærdelige tanke, 

at menneskeheden i sit tilsyneladende umættelige begær er godt på vej til at ødelægge Guds skaberværk. 

På vej til at ødelægge den skønhed, godhed og sandhed, som Gud skaber med sit lysord. 

Sidder Gud nu og vrider sine hænder i fortvivlelse over, at han gav mennesket den opgave? Vidste han 

ikke, hvad han gjorde? Kendte han ikke menneskets svaghed til at lade sig friste og lade sig føre vild af sit 

eget begær? 

 

I forlængelse heraf vil jeg referere til tre dommedagsagtige artikler, som jeg har læst inden for den sidste 

uge. Den første var skrevet af en professor, som mente, at cro magnong mennesket, som er navnet på den 

menneskerace, som alle nulevende mennesker tilhører, inden for de næste 200 år ville have udryddet sig 

selv, grundet følgende af vores rovdrift på jordens ressourcer. 

Det er det samme som at spå, at mørket alligevel, trods Guds skabelse, ender med at sejre og fortrænge 

lyset og ikke omvendt.  

I den anden artikel læste jeg, at klimaforskerne har det så dårligt at nogle af dem bliver psykisk syge. 

Det skyldes at verdens ledere ikke lytter tilstrækkelig til dem, og i stedet lader hånt om deres forskning. I 

stedet for at gå helt anderledes radikalt til værks med et hurtigt stop for al afbrænding, der udleder CO2. 

samtidig med, at de vil gøre alt hvad de kan, for at fremme og begunstige den grønne teknologi, som skal 

afløse den gamle. Og i stedet hører vi verdens kommende mest magtfulde mand sige, at den fortælling som 

klimaforskerne kommer med, den er han nu ikke så sikker på, er rigtig. Nej han vil i stedet sætte gang i 

kulproduktionen. 

Klimaforskerne må have det, som Jesus havde det, da hans ord heller ikke blev taget alvorligt af de fleste 

af hans egne, af hans landsmænd. 

I den tredje artikel læste jeg om en tysk journalist, som var rejst til hjertet af det islamiske kalifat, for at 

blive klogere på, hvad det var, der skete. Han kom hjem, skønt han var nær ved at blive skudt. Det han 

havde set og oplevet, førte ham til den konklusion, at det er vestens og USA s indblanding i Mellemøsten, 

som har gjort vrede, ekstremistiske islamister til terrorister. At det er vestens og USA s magt- og ressour-

cebegær, der giver næring til vreden og ondskaben.  
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Had avler had, ondskab avler ondskab. Det er en gammel lære. I terroristernes øjne fører de krig mod os i 

form af terror, fordi vesten har blandet sig og angrebet dem. Vesten og USA har angrebet dem i deres 

hjemland, så fører de krigen – en slags guerillakrig ind i vesten. 

I bjergprædiken siger Jesus: 

 

”I har hørt, at der er sagt til de gamle: Du skal elske din næste og hade din fjende, men jeg siger jer: Elsk 

jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer.”  

 

Derfor spørgsmålet: Vidste Gud, hvad han gjorde, da han skabte mennesket med evner og mulighed for at 

kunne komme til at herske over jorden Underforstået, skabe en fredelig og tryg verden. Var han naiv. Tos-

segod? Kan mennesket kun formørke det lys Gud skaber verden i? ja, det kan det. 

Det lys Gud skabte menneske ved, har også båret frugt og reflekteret lyset videre ud i verden. Mennesket 

vil almindeligvis gerne oplyses. Det søger lyset, fordi mennesket har en længsel efter lyset, varmen, skøn-

heden, sandheden og kærligheden. En længsel efter at forstå og lære verden at kende. Fordi menneskene 

generelt elsker livet. En længsel efter at blive fuldkommen. 

Den meste forskning, skulle jeg mene, er foretaget i menneskehedens tjeneste. Og her er sket store frem-

skridt. Mange problemer er løst. Det har gjort menneskelivet større og rigere. Det har adlet mennesket. 

Sygdomme er blevet bekæmpet. Og det ser ud til, at vi nu endelig er på ret vej til at bekæmpe den frygtede 

kræftsygdom. Og i et længere tidsforløb måske også demens og Alzheimer. Så flere ældre kan få en bedre 

alderdom. 

Oplysningsmæssigt er der sket den ene revolution efter den anden, som har gavnet verden og menneske-

livet. Oplysningen har sammen med godt håndelag ført til dannelsen af velfungerende samfund, der giver 

gode muligheder for menneskets kreative udfoldelse og kærlige evner. 

Jo, mennesket har båret Guds ord og lys ud i verden. Spredt det. Fjernet meget af råheden og uvidenhe-

dens mørke. Hvor kunne vi ikke nemt skabe et verdenssamfund med fred og gode vilkår? 

Men det er begæret, der volder problemer. Vores umådehold, mere vil have mere, og vores forfængelig-

hed arbejder i også i den forkerte retning. Mellem lyset og mørket hersker en lidelsesfuld og ødelæggende 

konflikt. Et stort lys blev tændt på jorden, da ordet og lyset blev kød og blod i guddomsmanden Jesus. 

Netop de fristelser, som plager mennesket dag og nat, afviste Jesus med ordene: ”Vig bort fra mig Sa-

tan”. I Jesus person afslørede lyset løgnen, magtbegæret og korruptionen. Jesus rettede lyset mod det onde. 

Med sit evangelium afslørede han det onde.  

 

Jo, selvfølgelig viste Gud, hvad han gjorde, da han gjorde mennesket til sin medarbejder, og gav det den 

opgave at underlægge sig jorden og herske over jordens liv. Gennem menneskets virksomhed skal lyset 

bæres gennem verden, og det sker, når mennesket lader Guds ord virke i sig. Vi skal, som Johannes Døbe-

ren, med vores liv vidne om lyset. Vi skal skabe et sprog, som oplyser verden. Den opgave kan vi løse, når 

vi gør os klart, at vi ikke selv er lyset. 

 

Verden blev skabt i ordets lys. Men Gud skabte ikke verden fiks og færdig, som den bibelske skabelsesbe-

retning ellers fortæller. Gud skaber stadigvæk med sit ords lys. Og dertil skal han bruge mennesket som sin 

medarbejder. Gud udbreder sit lys gennem menneskets daglige virke. Men når mennesket af egoisme, vil 

drage fordel af de evner Gud har givet det, formørkes livet og verden. 

Lyset er stadig i frembrud. Det må stadig bekæmpe mørket. Uvidenhedens mørke, ondskabens mørke 

og begærets mørke. Jesus viste os. At ordet kan stoppe Satans fristelser. At Lyset skinner i Mørket, og 

Mørket opslugte det ikke.  

Det skal huskes, når dommedagsprofetier truer med at overvælde os. 

 

Lysvæld vil vedblivende udgå fra himlen. ”Lysvæld bag ved Lysvæld i himlen ind”, synger Jakob Knudsen 

i sin lyssang. ”Se nu stiger solen”. 
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2. Juledag ∙ Stefanus, Apostlenes Gerninger 6,8-14; 7,54-60 

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

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

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

som han talte med. Så fik dej al hemmelighed nogle mænd til at sige: ”Vi har hørt ham tale spottende om 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

han havde sagt dette, sov han hen.  

 

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

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

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

billede af kristendommens første spæde gennembrud. 

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

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

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

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

forbryder.  

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

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

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

og skaber en kødelig menighed – et fællesskab af kristne – holdt sammen af kærligheden til Gud og næsten. 

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

en livsstærk religiøs vækkelse af dimensioner.  De jødiske ledere, præsteskabet, de skriftkloge og farisæerne 

overrumples og sættes tilsyneladende skakmat i disse dage. De troede, at de havde stoppet bevægelsen med 

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

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

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

medlemmer omvendes.  

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

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

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

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

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

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

nylig selv er blevet omvendt. Åndfuldt prædiker Stefanus kristendommen, hvor han kommer frem. 
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En dag kommer han i ordstrid med en flok jødiske lærde, der tager til genmæle. Stefanus taler sig varm, 

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

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

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

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

rådet. 

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

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

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

Stefanus udenfor byen. Men Guds ånd strømmer stadig gennem Stefanus – der fortsætter sin forkyndelse 

med ordene: ”Nu ser jeg himlen åbne sig, og Kristus stå ved Guds side”. 

Modstandernes raseri når nye højder og de begynder kaste sten mod Stefanus. Ramt og såret falder han 

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

martyr. 

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

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

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

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

at ville nedkæmpe den, og rejser til Damaskus. 

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

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

mig”. 

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

de kristne apostle.  

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

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

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

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

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

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

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

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

romere og andre.  

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

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

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

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

f.eks. omskærelse. 

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

og mund, så det kristne budskab kan modtages og videregives igennem Guds ånd, som et sandhedsvidne. 

Han er langt forud for sin tid. 

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

men kun kan fuldkommengøres gennem Guds kærlighed. 

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

kristne børnelærdom. 

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

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

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

hedsordet med sig, og at dette Gudsord ”gerne vil trone i templet af muld”. 
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Det er godt for alle kristne at genopleve den første tid, da kristendommen brød sig vej frem ved ordets kraft, 

gennem strid og forfølgelse.  

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

ene menighed efter den anden helt frem til vore dage. 

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

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

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

selv nærmest i jagten efter profit og magt. 

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

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

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

magtens tjeneste. 

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

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

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

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

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

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

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

også af frygt – først og fremmest af frygt for den radikalisering af unge, rodløse danskere til ekstreme 

muslimske terrorister. 

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

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

et gennemkristnet folk. 

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

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

parts ord hører op, tager næveretten over. 

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

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

 

 

 

Nytårsdag · Lukas 2,21 

 

Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af 

englen, før han blev undfanget i moders liv 

 

 

Evangelieteksten til i dag, nytårsdag er kort. Men den rummer meget. 

 

Når et barn i vore dage får et navn, er det almindeligvis forældrene, der vælger det navn, som de 

synes bedst om, og oftest, tror jeg, uden at først at undersøge, hvad navnet egentlig betyder. Hertil 

er julebarnet en undtagelse. Navnet Jesus var givet barnet på forhånd af Gud via englen. Jesus er 

udledt af navnet Josva, som (ifølge hjemmesiden ”Navnebetydning.dk”) betyder ”Herren er 

frelse”. Og i kristen forståelse betegner ordet frelse ”Frisættelse fra den fortabelse, som følger af 

synden”, dvs. frelse er indgang til Guds Rige. Det er Guds julegave til os. Det er en kærlighedsgave 

som indeholder tilgivelsen. Her åbenbare Gud sig tydeligere end nogensinde før.  
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Første gang Gud giver sig tilkende i den jødisk-kristne fortælling, er, da han åbenbarer sig for 

Abraham med de ord, vi hørte i første læsning. Gud lover Abraham, at han skal blive stamfar til et 

stor folk i et land, som Gud vil vise ham. Her gives for første gang siden Syndefaldet et løfte - der 

løfter blikket mod Himlen og fjerner sløret, så et andet rige end det, menneskene hidtil har kendt, 

kommer til syne. Men heller ikke mere. Hvad det mere præcist er for et rige, får vi ikke at vide. Ej 

heller hvem denne Gud egentlig er, og hvad han kan. 

Men igennem bibelhistorien oplyses vi gradvis mere og mere om hvem Gud er, og hvad han vil 

med os.  

 

Jeg ser fire hovedtrin på denne oplysningens vej, hvor Gud giver sig til kende sammen med det 

land, han vil give hans børn. Det første trin var Abraham. 

Det andet er Moses kaldelse. Moses er hyrde og passer dyr ved foden af Sinaibjerget. Her møder 

han Gud i en brændende tornebusk. I busken ser Moses en lue. Ud fra luen åbenbarer Gud sig som: 

”Jeg er. ”og selvom det også lyder noget tåget, så er ”den som er” eksistensen. Selve livet. Gud er 

altså livets giver. Han er den, der står bag alting og holder alting oppe. 

Gud kalder Moses til at føre hans folk ud ad Egyptens mørke og trældom til det land, som han 

tilsvor Abraham. Undervejs på denne troens vandring mod landet giver Gud sig yderligere til kende 

gennem lovgivningen på Sinai, hvor han slutter pagt med folket. Essensen er, at hvis israelitterne 

holder de 10 bud, så vil Gud føre det til ”Det forjættede Land”, som landet nu kaldes. Og er det 

sandt, at hvis alle overholdt de ti bud, ville vi få et samfund uden vold og krig, uden snyd og bedrag 

og hvor alle taler sandhed og ingen misunder nogen, fordi Guds navn holdes helligt. I det samfund 

vil godheden sætte dagsordenen. 

 

Det tredje store lys i bibelhistorien tændes, da Gud åbenbarer kong David, at han vil bygge ham et 

hus med en trone, som skal være grundfæstet til evig tid. I det rige vil Gud være som faderen, og 

kongen skal være som hans søn. Men Davids kongedømme forfalder med Davids efterkommere, 

fordi israelitterne begynder at dyrke de hedenske guder, selv i Guds tempel. 

Da kommer babylonierkongen Nebukadnezar og erobrer Jerusalem, nedbryder byen og templet 

og fører de ledende jøder i eksil i Babylon. Der sidder nu jøderne i et nyt mørke indtil de oplyses 

af profeternes spådomme, der som det fjerde lys åbenbarer Gud og hans Rige. 

Det er profetien om Messiasriget, ”Et barn er os født, han skal kaldes underfuld rådgiver, vældig 

Gud, evigheds Fader, Freds Fyrste.” lyder det fra Esajas. Disse fire store lys i GT´s bibelhistorie, 

kan vi sammenligne med de fire lys, vi tænder i adventskransen op til jul. 

 

I GT var det overholdelsen af loven – Moseloven – som gav håbet om den frelse, som skulle banen 

vejen til Det forjættede land, som siden blev kaldt Davidsriget og Messiasriget. Men nu i dag, hvor 

Gud åbenbarer sig i Jesus navn, åbenbarer han, at det alene er troen på ham, der giver frelsen, der 

åbner døren ind til Gudsriget. Sådan som også Paulus fortæller os i dag. Det er ikke overholdelsen 

af loven i sig selv, men ene Troen der åbner døren til Gudsriget.  

Før var israelitterne trælle under loven. For loven definerede dem som syndere. Men troen på 

Kristus frisætter trællene til frie mennesker, som Guds børn og arvinger til Guds Rige, uanset hvem 

man er. Forkynder Paulus. 

Troen føder glæden og kærligheden til livet. Og i kærligheden ligger tilgivelsen. I bjergprædiken 

siger Jesus, at vi skal elske vores fjender. Har du en uven, så skal du, før du gør noget andet, gå hen 

og forsone dig med vedkommende. Ved at tilgive, bliver vi også selv tilgivet. Vi bliver løst af den 

bundethed, som uvenskabet skabte. Vi bliver forløst og oplever en følelse af lettelse.  

Vi siger jo også i Fadervor: ”Forlad vores skyld, som vi forlader vore skyldnere.” Jo, der er en 

dyb sammenhæng mellem selv at tilgive og selv blive tilgivet.  
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Lad mig give et konkret, aktuelt eksempel. 

Der har lige været klimatopmøde i Polen. Politikerne kom hjem og sagde: Denne gang blev der 

endelig vist vilje til samarbejde om at nedtrappe specielt co2 forureningen. Men en anden gruppe, 

og ikke mindst klimaforskerne siger: De vedtagne tiltag er alt for små, det går for langsomt, ind-

landsisen smelter hurtigere end først troet, verdenshavene stiger, vejrliget bliver kun mere ekstremt. 

Der skal mere, meget mere vilje og ansvarlighed til. 

Men når politikerne forsøger at tale sig nærmere ind på, hvordan globale problemer kan løses 

effektivt, træder magtkampen mellem verdens nationer frem. Så ser vi, hvordan de enkelte lande 

mere er optaget af at mele deres egen kage end at se sagen objektivt fra verdenssamfundets side. 

Hvad er det egentlig for en kamp, der foregår indenfor menneskeheden? Det er en konflikt mellem 

selvopholdelsesdriften og menneskets ånd. Selvopholdelsesdriften eller naturens lov har vi arvet 

fra dyreverdenen, det er vores biologiske arv. Aben i os. 

Menneskeånden har vi fået fra Gud. Det er vores guddommelige arv. Udtryk ved, at vi er skabt 

i Guds billede. Mennesket er en blanding af en abe og et gudebarn. 

Klima- og naturudfordringen sammenholdt med overbefolkning er netop et resultat af konflikten 

i menneskesindet mellem dyret og gudebarnet. Vi er i dag (også i dag) vidne til en mægtig verdens-

politiks styrkeprøve, som kan fordunkle håbet om nogensinde at kunne finde et fælles fodslag, så 

vi kan løse de problemer, som kun international enighed kan løse. 

Menneskehedens problem kan kun løses, hvis vores guddommelige arv – næstekærligheden, 

tilgivelsen - kommer mere i spil. Den er vores håb. Kan næstekærligheden overbevise selvophol-

delsesdriften om, at der er andre måder at leve på end den stærkes ret? Der står konflikten.  

 

I Jesus møder vi det lys og den stemme, som bevidst afslører selvopholdelsesdriftens verden, dens 

ødelæggende side, og viser os i stedet en anden verden, hvor man skal elske selv sine fjender. Da 

Guds ord i Jesus kom til jorden, fik menneskeånden en tiltrængt indsprøjtning. Og den virker stadig. 

Guds ord i verden er kommet for at udbrede sig. Det er det, vi kristne tror på, og det skal vi blive 

ved med, især når der trækker mørke skyer op over os. 

Hvad ånden kan udvirke i et menneske, så vi i guddomsmennesket Jesus. Derfor vil den tro sejre. 

Lyset skinner i Mørket, og Mørket opslugte det ikke. Lyder evangeliet juledag i Seidelins oversæt-

telse. Mørket kan aldrig besejre lyset, men lyset kan trænge ind i mørket og afsløre menneskenes 

mørkesider, hvor egoismen og begæret har sin højborg. 

Vi kan godt se den globale magtkamp i verden som dommedagstrusler, men det er meget mere 

livsbekræftende at se, hvordan den samtidig afslører sig selv, som det den er. For afsløringen af det 

onde er en forudsætning for at kunne bekæmpe det. Lysvæld vil vedblivende udgå fra himlen. 

”Lysvæld bag ved Lysvæld i himlen ind”, siger Jakob Knudsen i sin lyssang. ”Se nu stiger solen”. 

 

  

 

 

Helligtrekongers søndag · Matthæus. 2, 1-12   

 

Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes´ dage, se da kom der nogle vise mænd fra Østerland til 

Jerusalem og spurgte: ”Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet 

for at tilbede ham”. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han 

sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De 

svarede ham: ”I Betlehem i Judæa. For således står der skrevet ved profeten: 
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”Du, Betlehem i Judæas land, du er på ingen den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en 

hersker, som skal vogte mit folk, Israel” 

Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde 

vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde: ”Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har 

fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det”. Da de havde hørt kongen, tog de 

af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor 

barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor 

Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse 

og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til 

deres land ad en anden vej. 

 

 

Denne dejlige fortælling om de vise mænd er udsprunget af et gammelt sagn. Og er derfor næppe 

nogen historisk hændelse, der er forgået netop sådan. Det er en legende, der skal forstås som et 

poetisk billede af himmelkongens fødsel og rejsen mod Kristus. 

 

Denne prædiken bliver en lille fortælling om den store religiøse rejse gennem menneskehedens 

historie. En rejse som har fulgt den ledestjerne, som også de vise mænd så og fulgte. Det er en rejse 

mod menneskets åndelige sandhed, som også er en rejse mod Guds Rige, som det sted, hvor vi 

endelig afklares om hvem og hvad Gud er, og derigennem også hvem vi selv er. 

 

Hvor stammer fortællingen om de vise mænd fra? I Israel var der en forventning om Jesus fødsel. 

Det havde adskillige profeter spået om længe før Jesus fødsel. Ventede Østerland også på en mes-

sias? Det hvor de vise mænd kom fra? Ja, for på en måde er det Kristus står for ventet i alle verdens 

religioner, mere eller mindre klart udtalt. Kristus forstået som menneskets frelse, dets frisættelse 

fra alt det negative, vi er bundet af, og som hæmmer eller binder os i vores liv. Kristus som livets 

kærlighed – næstekærligheden, hvor du også skal elske din fjende.  

 

I det helt store perspektiv indledes rejsen mod Kristus, da mennesket begyndte at forundres over 

tilværelsen. Sandsynligvis var det netop stjernehimlen, der vakte forundringen. Himlens skønhed 

vækker til alle tider undren, og vækker herved menneskets ånd og giver ånden næring. Himlen taler 

til det religiøse i menneske. Den undren fik de første mennesker til at bygge et alter og tilbede det 

guddommelige.  

 

Østerland, hvor de vise mænd kom fra, må være oldtidens Babylonien, der sammen med Egypten 

er verdens ældste kulturer og meget ældre end Israel. Babylonierne blev oldtidens førende astrono-

mer. Stjernehimlen drog dem og kaldte på dem. De var fascinerende af himlens kosmiske skønhed. 

Himlen måtte være gudernes bolig. Og de mente, at himlen rummede al viden om universet og 

mennesket.  

Himlen er menneskets religiøse og videnskabelige opdrager. Babylonierne havde studeret him-

len, og gav stjerner og stjernebillederne de navne, som vi stadig bruger. Planeterne så de som guder, 

der bevægede sig rundt i baner blandt tusindvis af stjernebilleder. Derfor fik planeterne gudenavne, 

som andre lande overførte til deres guder, også her i norden. F.eks. er den romerske Venus, kær-

lighedsgudinden lig med den græske Afrodite og den nordiske Freja. Som fredag er opkaldt efter. 

 

Himlen var gudernes sprog, der talte til babylonierne gennem himmellegemernes indbyrdes kon-

stellationer. Der blev taget varsler af himmelbevægelserne. Man tog varsler af himmelbevægel-

serne. Sol- og måneformørkelser var sjældent gode varsler, men værst var det, når en komet som 
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en drage fløj hen over himlen. En ny stjernes fødsel var derimod et godt varsel, der varslede glæ-

deligt nyt. 

Derfor holdt hofastronomer øje med himlen hver nat. Sådan som de vise mænd gjorde. Og da de 

ser den meget smukke stjerne fødes over Israel, følger de den. Det måtte varsle en stor konges 

fødsel. En ny og bedre tid banker på. 

 

Stjernen over Betlehem er et billede på det religiøse mennesker længsel. Den ledte de vise mænd, 

som den har ledt mange både før og efter. Jødedommen står i gæld til babyloniernes religion. Jø-

dernes stamfader Abraham kom fra den rige by Ur i Babylonien.  

 Jødedommen er vokset ud af den kana´anæiske religion, som var gren af den babyloniske reli-

gion, som kaldes den semitiske religion. Den har igen dybe rødder, der går tilbage til urtidens na-

turfolk. 

 

Der er fundet gamle velbevarede babyloniske gudefortællinger, tekster om skabelse og syndefald, 

som tydeligvis er de grundfortællinger, som jøderne flere hundrede år senere omtolker til den bi-

belske urfortælling om skabelsen og syndefaldet, om syndfloden og Babelstårnet. Den jødiske re-

ligion markerer en religiøs fornyelse, en videreudvikling, en afklaring og tydeliggørelse af Jahve, 

som en suveræn Gud, der altid har været, og som i tidernes morgen skaber himlen og jorden og alt 

levende. Han skaber verden i sandhed, skønhed, glæde og godhed. 

 

Som stjernen ledte de vise mænd, leder den jødiske religiøse længsel hen mod Messias, der skulle 

fødes i Betlehem. Den religiøse længsel har skabt de mange religiøse fortællinger, der findes på 

jorden. Den længsel er vi født med. Den jødiske urfortælling siger, at længslen udspringer af Guds 

billede i os. I Østerland tændte himlens skønhed længslen efter Guds Rige.  

 

I Israel var det billedlig talt Jakobs stjerne, som skabte den bibelske fortælling, som følger efter 

skabelses- og syndefaldsfortællingen, og som til sidst leder hyrderne til stalden, hvor Jesus blev 

født. Ligesom Abraham regner jøderne også Jakob for deres stamfader. Navnet Israel, som blev 

navnet på det jødiske folk, er det navn, som Gud gav Jakob i den store nattekamp ved Jabokfloden. 

Det er en nattekamp, som kom til at give genlyd i hele det gamle testamente, og kan billedlig 

talt kaldes Israels ledestjerne eller Jakobs stjerne. Jakob var på vej hjem fra et længere ophold hos 

morbroderen i byen Haran i det nuværende Syrien. Han skulle hjem og overtage faderens ejendom 

i Mamre Lund, hvor Abraham tidligere havde slået sig ned. Jakob er bange for at komme hjem. 

Han flygtede i sin ungdom fra broderen Esau, som ville slå ham ihjel, fordi Jakob havde narret 

arveretten fra ham. 

Men Jakob bliver selv i det fremmede en rig mand med 4 koner og 12 børn samt en stor hjord af 

dyr og mange tjenere. Da han nærmer sig hjemmet, skal han passere Jabbokfloden, som er en side-

flod til Jordan. Her møder han om natten en fremmed dæmonagtig kæmpe, som angriber ham, men 

Jakob kæmper imod. Ved daggry dæmrer det for Jakob, at det er Gud, han kæmpet med. 

 

”Slip mig”, siger Gud. ”Jeg vil ikke slippe dig, før du velsigner mig”, svarer Jakob. Det gør så Gud 

mod ordene: ”Du har kæmpet med gud og mennesker og sejret, dit navn skal herefter være Israel” 

 

Jakobs frygt for, at hans skyld eller synd vil hævne sig mod ham, er afbildet i dæmonen. Men det 

viser sig under nattekampen, at det som han først oplevede som en dæmoni virkeligheden er en 

magt, som vil Jakob det godt, og som derfor i Jakobs oplevelse forvandles til Gud, der velsigner 

ham, da solen stiger op over klippen, ligesom en stjernesol. Det er Jakobs stjerne.  
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Israel betyder gudskæmperen, eller den der kæmper med Gud. Vi kan se Jakobs kamp som et favn-

tag med Gud. Jakobskampen er et billede på det jødiske folks historiske kamp for at finde en nådig 

Gud, som vil elske dem, trods deres mange synder. Århundreder senere spår profeterne, at det vil 

ske, når en kommende Messias bliver født i Betlehem. 

Den opgående stjerne fra nattekampen bliver det jødiske folks ledestjerne, der leder dem frem 

mod forventningen om Messias, og som til sidst leder hyrderne til stalden i Betlehem. Men de fleste 

jøder anført af de religiøse ledere, vil ikke kendes ved Jesus, som den ventede Messias. 

 

Det er i det lys en skæbnens ironi, at israelere i dag kæmper mod de arabiske palæstinensere. For, 

som israelerne ser Jakob som deres stamfader, ser araberne Esau, som deres stamfader. Jakob og 

Esau, tvillingbrødrene, kæmper i dag om arveretten til Israel, til tempelbjerget. Jo, Israel kæmper 

stadig for en nådig gud, som vil elske dem og fører dem til messiasriget, som de stadig venter på. 

 

Men ledestjernen over Betlehem, blev af trofaste Jesustilhængere - af hans apostle ført fra det af-

visende Jerusalem ud over hele verden. Jesus tegnede klarere end nogen anden billedet af Guds 

Rige gennem den ubetingede næstekærlighed. 

 

Det er synd og skam, at broderfolkene strides i Mellemøsten. Og det er synd og skam at også 

Kristustilhængere strides med Allahtilhængere, som afbilder striden mellem vesten og de arabiske 

- tyrkiske folk – den islamiske verden. 

Det ville være lykkeligt, om de stridende parter i Mellemøsten, kunne blive ledt til forsoning og 

falde hinanden om halsen, sådan som Esau og Jakob omfavnede hinanden efter Jakobs nattekamp. 

 

Gid stjernen en dag vil lede til den forsoning og dermed forståelse af, at Guds tempel, tempelbjerget 

ikke findes et bestemt fysisk sted, men i stedet i det troende menneskes hjerte. 

Selvom verden rent magtpolitisk ser skæv ud her ved årsskiftet, så må vi på trods tro at menne-

skehedens ledestjernen fortsat vil lyse og vise vej til Jesus Kristus og Guds Rige. Kristus er det lys, 

som mørket ikke kan få bugt med. Ledestjernen kan aldrig slukkes. 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham: »Barn, hvorfor gjorde du sådan 

mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige. Men han sagde til dem: »Hvorfor ledte I 

efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?« Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så 

fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. 

Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.  

 

 

Det emne som de tre læsninger lægger op til i dag, er ”at bo hos Gud”. Mest poetisk lyder budskabet med 

salmistens ord: 
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Hvor er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre! 

Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, 

mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. 

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

hvor den lægger sine unger, ved dine altre, 

Hærskarers Herre, min konge og min Gud 

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

Lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig 

 

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

mede sig ofte som en kamp – en kamp for en nådig Gud. Det bedste billede på denne kamp er patriarken 

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

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

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

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

nede Gud Jakob, og gav ham navnet Israel – Israel betyder, den der kæmper med Gud – underforstået 

kæmper for at finde en nådig Gud 

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

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

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

ord til i dag: 

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

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

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

ham, det fuldkomne. 

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

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

Ønsket viser sig i Paradisdrømmen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

bod og bøn for deres medmennesker. 

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

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

dets lidenskaber og lyster. 

Det at et menneske skal opgive sit ego, for at blive forædlet, ligger tungt for nutidsmennesker. Det ligger 

ikke længere i vores kultur og virker derfor uforståeligt. 

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

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

sker, der har et personligt mål med sit liv. 

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

sags tjeneste, som tjener menneskeheden? 

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

med sin skabning – om at gøre sin krop til et tempel for egoet eller for Gud. 
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Skyldes det en konflikt mellem selvopholdelsesdriften - som vi har arvet fra dyreverdenen – og så den 

åndelige og guddommelige længsel vi også har i os?  

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

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

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

til det guddommelige. 

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

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

i skabelsen ligger en forvandlende kraft, der forædler tilværelsen. 

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

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

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

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

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

Gud. 

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

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

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

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

ikke egoet i skak. 

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

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

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

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

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

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

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

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

lyset skinne over på kongestolen i kongepaladset, sådan at kongen kunne regere riget med Guds retfærd. 

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

Guds vilje. Det er det salmisten mener med ordene: 

Hvor er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre! 

Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde. 

Jesus har hørt om historien om Davids trone og Salomons tempel så mange gange og dannet sig sine fore-

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

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

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

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

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

fylder livet med mening, glæde og kærlighed. 

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

hos min far”- Selvfølgelig – hvor ellers? 

 

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

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

ældes, men ikke ånden. – den er evig. 

 

 

 

2. søndag efter hellig tre konger ∙ Johannes 2,1-11 



25 
 

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

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

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

hvad som helst han siger til jer.” 

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

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

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

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

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

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

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

disciple troede på ham. 

 

 

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

lupsfest, med munterhed og glæde. Og så sker det, der er enhver værts mareridt. Midt under festen slipper 

vinen op. Hvad skal man gøre, gæsterne skulle nødig opdage noget. Ellers vil det være det brylluppet vil 

blive husket for.    

Er der mon nogen, der kan hjælpe?  En god ven eller et familiemedlem. Det er nok sådan, at Maria 

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

Ordene mellem Maria og Jesus, mellem mor og søn, er også livagtige og nutidige. Den emsige mor 

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

og svarer afværgende, men gør så alligevel, det moderen beder om. Og moderen ved, det vil gå sådan. ”Gør 

alt hvad han siger” siger hun med moderlig stolthed til tjenerne. 

 

Billedet af brylluppet i Kana er mesterligt lavet, og blev et kært motiv, som kan ses på mange ældre billeder.  

Billedet taler til os. Men ud af denne almindelig kendte situation springer miraklet. Vandet forvandles til 

vin.  

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

Vinen derimod er en ædel drue, der i de bibelske fortællinger flere steder knytter sig til Jesus og til Guds-

riget. ”Jeg er det sande vintræ”, siger Jesus om sig selv, og ”i er grenene”.  

 

I flere lignelser er Gud vingårdsejeren, mens menneskene er arbejdere i Herrens vingård. I nadveren er 

vinen Jesus blod, og bliver i nadveren gjort til den nye pagt, som Jesus stifter med sine troende.  

Brylluppet indleder Jesus virksomhed, og tegner billedet af det, som blev Jesus hovedopgave: At forædle 

menneskene. Og mennesket holder af forædling. Det vidner mange fortællinger om: Lige fra eventyr til 

romaner og skuespil. Og mennesker holder selv af at forædle, ligesom det holder af forædlede varer.    

Et kunstværk, et musikstykke. En film, et teaterstykke. En velsmagende middag. Gennem sådanne op-

levelser føler vi os selv løftet og forædlet. 

 

Universets tilblivelse er i sig selv en forædling, et guddommeligt kunstværk, som også er indfældet i men-

nesket. Et skaberværk, som ved skaberordet folder sig ud. 

Den der søger kærligheden, har en dyb og stærk længsel efter at blive forædlet. For mere end noget andet 

er det kærligheden, der forædler. 

 

Oldtidens egyptere, sumerer og babylonier har ældre skabelsesberetninger end den bibelske. Disse meget 

gamle beretninger fortæller om en forvandlingsproces, som den bibelske skabelsesfortælling går lettere 

henover. En proces der fortæller, hvordan der af urhavet skabes et Kosmos. I det oprindelige Urhav, biblens 

urdyb, findes alt det stof, som verden og livet bygges op af, men dette urstof er i begyndelsen en mørk, 

uordnet masse, der bisidder voldsomme kræfter. De såkaldte kaoskræfter, der ofte symboliseres ved 

havuhyrer. 

Så går der en skabelsesproces i gang, en ordnende proces som først kløver urhavet i himmel og jord, så 

der kommer et land til syne. Det er urhøjen. I en egyptisk version sidder der på urhøjen en gud, som med 
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sin tunge og hjerte kalder tingene frem i den videre skabelse. Det er klart denne tradition det bibelske 

gudsord kommer fra. Ligesom urhøjen i den bibelske fortælling bliver til Edens Have. 

 

I de gamle beretninger er jord og himmel personificerede som jætteagtige guder, som føder næste genera-

tion af guder, der er mere forædlede, og som fortsætter skabelsen, men i kamp med kaoskræfterne, som er 

symboliserede ved er et havuhyre. 

Pointen i de ældste beretninger er, at der udad Urhavets Kaos igennem en gudekamp skabes et Kosmos. 

En ordnet og smuk verden, en forædling. 

 

I den bibelske skabelsesfortælling er der ingen anden kamp, end at Jahve med sit skaberord overvinder 

mørket og tomheden ved at kalde lyset frem, hvorefter han uden kamp kalder jord, himmel og alt livet på 

jorden frem med sit skaberord. Den bibelske skabelsesversion er tydeligvis centreret om den vældige og 

suveræne skabergud, der ene skaber verden med sin ånd og sit ord.  

Og så alligevel. I salmernes bog, som indeholder ældre tekster end den kendte bibelske skabelsesberet-

ning i 1. Mosebog, ses spor af en skabelseskæmp. En overgangsfortælling fra de ældre til den jødiske. I 

salme 89 som jeg valgte som 1. læsning står: 

 

”Du (underforstået Gud) hersker over det hovmodige hav (underforstået urhavet). Du dæmper dets bru-

sende bølger. Du knuste Rahab, han lå dræbt, du splintrede dine fjender med din stærke arm. Himlen til-

hører, jorden tilhører dig, du grundlagde jorden med alt, hvad den rummer” 

 

Det hovmodige hav, kaoshavet har ikke noget at gøre med det vi i dag forstår som et hav. Men det indehol-

der altså selve urstoffet, som verden skabes af. Og bliver i den senere version til urdybet. 

I salme 74 står der: 

 

”Gud er min konge fra ældgammel tid, han gjorde frelsesgerninger på jorden, du bragte havet i oprør i din 

styrke og knuste Livjatans hoveder” 

 

Rahab og Livjatan er kaosuhyrer, og billeder på den modstand, som Gud må overvinde, for at han kan skabe 

en smuk og harmonisk verden. Vi må forstå slangen i Paradiset, som Livjatan eller Rahab. Fordi Kaosmag-

terne altid lurer på en revanche. 

Således fortæller de gamle beretninger, at det onde ligger i det endnu ikke tøjlede eller ordnede. Her 

ligger det onde og lurer, som kaoskræfter i urhavet. I den nordiske fortælling kæmper Thor med slange-

monstret, Midgårdsormen. 

 

De ældre skabelsesberetninger tegner et tydeligere billede af en verden, som bliver til igennem en foræd-

lende proces, hvor Kosmos bliver til gennem en styring af kaoskræfterne. Sådan som Jesus afviste Satan, 

da han fristede ham med rigdom, magt og succes, hvis blot Jesus ville falde på knæ og tilbede ham.  

 

Det er menneskene der har skabt skabelsesberetninger, og derfor afbilder beretningerne mennesket psyke. 

Skabelsesbillederne fortæller måske mere om menneskesindet end om Verdens skabelse. De fortæller om 

længsler og drømme, og om destruktive, onde kræfter, der skal overvindes, for at forædle mennesket og 

verden. 

Menneskene har også et urdyb i sig, et kaoshav, som er de dunkle områder, vi måske ikke engang selv 

kender ret meget til. Her ligger kræfter som kan ødelægge vort og andres liv, hvis ikke de skabende og 

guddommelige kosmoskræfter holder kaoskræfterne nede.  

Kræfter som f.eks. Martin Luther kendte alt for godt, og som han i sit klosterliv søgte at bekæmpe, men 

uden held. 

Både i det vældige verdensrum og i vore egne dybder ligger skjulte kræfter, som stadig venter på ud-

forskning. En udforskning, som i bedste fald kan være med til skabe en oplysende orden i tilværelsen. 
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Ifølge de gamle myter ligger mulighederne i kaosstoffet, i det endnu uudforskede, i det endnu uoplyste. 

Som uoplyste er det farlige kaoskræfter, som indeholder ”Det Onde”, der skjuler sig i mørket. Men også 

som muligheder, der kan forædles til noget smukt, sand og godt.  

 

Fanden talte til grådigheden, men Jesus afviste med ordene: ”Vig bort fra mig Satan”. Jesus afvisning af-

slørede det onde, og det gjorde mennesket Jesus til guddomsmanden Kristus. Han knuste det hovmodige 

Hav symboliseret ved Livjatan. 

Jesus var et menneske, som 100% kunne bruge sine guddomskræfter til at hjælpe sine medmennesker 

med en stor og ægte ærlighed og trofasthed, som bundede i hans kærlighed til livet. Det viste han ved at gå 

i døden i stedet for at afsværge det, han stod for at rede sig selv og undslippe henrettelsen. 

 

Mennesket Jesus blev forædlet til guddomsmanden Kristus gennem sin afsløring af Fanden, gennem sin 

overvindelse af kaoskræfterne, som også han var født med. 

Luther oplevede i klosteret, at jo mere han bekæmpede kaoskræfterne i sig, desto mere blev han netop 

indfanget af dem. Siden gjorde han den dyrekøbte erfaring, at troen på Gud redede ham ud af Satans klør. 

  Troen skabte en kanal til Gud, hvorigennem Guds forædlende skaberkraft og kærlighed flød over i Lu-

ther, og gav ham den kraft, som fordrev hans angst for dommens dag. 

 

Mennesket ejer ikke selv de Kosmoskræfter, som kan bekæmpe kaoskræfterne. Men de gives os igennem 

troen og kærligheden til Gud. Altså er det troen, der forædler mennesket 

 
 

 

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

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

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

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

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

fastsat, som er vidnesbyrd for dem.”  

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

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

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

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

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

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

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

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

gråd og tænderskæren. ”Men til officeren sagde Jesus: ”Gå, det skal ske dig, som du troede!” Og hans 

tjener blev helbredt i samme time. 

 

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

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

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

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

fra Gud på Sinaibjerg.  

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

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

prædiken ikke ophæver moseloven. Tværtimod er hans prædiken Moselovens opfyldelse. Altså moselovens 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

havde overtrådt loven og syndet. De var fortabte. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

skal der være gråd og tænderskæren.” 

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

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

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

ud fra jødedommen.  

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

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

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

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

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

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

da fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

bjergprædiken - og nu i sin handling.   

Allerede i 5. Mosebog siges: ”I var jo selv fremmede i Ægypten”, og videre: ”Gud er den frygtindgydende 

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

som elsker den fremmede. Gud er din lovsang”. 

Det havde jødernes glemt. 
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Men Jesus vil, at de fremmede på jorden - den spedalske og den romerske officer - skal ophøjes og sidde 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

mange menneskers forestillingsverden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

der endelig ske noget, som den rationelle tanke ikke kan begrunde, så vil den dog en dag kunne, når vi er 

blevet endnu klogere.   

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

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

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

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

skubbet ud af det almindelige, jordiske liv.  

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

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

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

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

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

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

ved at gå ind i en læreproces. De kunne ikke lukke sig op og tage imod.  

Ved at lukke Gud ude, lukker vi livet ude. For Gud er livet, men Gud er også det underfulde – det 

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

under.  

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

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

alt forsvinde som dug for solen. Blive til intet. 

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

livet forplanter sig.  

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

ikke beskrive rationelt – kun at den sker på den og den målbare måde – efter de og de love.  
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Skal vi alligevel prøve at give en beskrivelse af skabelsens og livets underfulde mysterium, dur det ratio-

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

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

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

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

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

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

slået den underfulde natur ihjel.  

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

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

bliver det et forkvaklet liv. 

 

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

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

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

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

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

muligheder, og skaber inde i hovedet en syg verden, som gør én fremmed i livet, fordi man har udstødt sig 

selv.  

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

adlyder ham?” 

  

Angst er en del af vort livs indhold. Angst for at miste livet. Angst for at miste en man holder af. Angst for 

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

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

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

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

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

med den, er at være et menneske. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ordet i vor mund – det levende ord. Så man må bøje hovedet og takke på Gud. 
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Livet kan være så meget. Livet kan være som en mild forårsdag, hvor forårets første lys og varme får urterne 

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

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

de forskrækkede forårsbebudere, der så dristigt stak hovedet frem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

glemt dig”. 

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

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

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

og kærlighed. Men kærligheden er dybest, og fra den udgår alle de andre. 

Det er naturligt, at sammenligne vore sindsstemninger med naturens billeder. Vi forstår i høj grad os selv 

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

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

til Gud, som også Job råbte.  

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

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

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

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

barnets angst til live og få det til at føle sig fortabt. Kærligheden er lovens fylde siger Paulus, for kærlighe-

den heler det brudte. 

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

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

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

af Job. ”Se min tjener Job”, siger Gud overleget til Fanden, mere retfærdig og gudfrygtig mand finder du 

ikke, ham kan du ikke få fingre i.  

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

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

række hånden ud efter”. 

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

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

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

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

”men du må ikke tage hans liv”. 

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

skår. Da kommer hans kone og siger: ”Forband dog Gud og dø”. 
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”Nej”, siger Job, ”tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage det onde” og intet syndigt ord kom 

ud af hans mund. 

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

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

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

end Gud?” siger de. 

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

bebrejdende op mod Gud: 

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

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

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

”Hvor var du, da jeg grundlagde jorden, kan du beordre morgenen frem. Har du været ved Havets kilder, 

har du vandret på urdybets bund” 

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

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

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

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

skammet ud af Gud. De havde retled Job forkert. 

Historien om Job, er et billede på, hvordan et menneske kan fastholde troen på Gud skønt man overfaldes 

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

skole. Skal helst forædle mennesket. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ikke kunne forstå.  

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

uretfærdighed – udvikler det ædle – det stærkeste og livsduelige, i kampen for at overleve. Det jordiske liv 

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

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

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

livet – kærligheden til livet. 

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

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

dybe og egentlig gode sandhed. 

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

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

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

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

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

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

stormen. ”Ak I lidettroende”, hvorfor er I bange? 
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Angsten er bundet til, at vi ved, at vi kan komme i havsnød, men vi ved ikke forlods hvordan, og i hvilken 

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

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

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

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

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

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

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

er Kristus med dig, og leder dig frem til en lysere dag. 

 

 

 

5. søndag efter Hellig tre konger ∙ 1 række. Matt. 13,24-30 
 

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

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

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

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

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

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

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

lade”  

 

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

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

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

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

Skaberen. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ikke så nemt. 

 

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

afgørende med de gammel testamentlige skabelsesberetninger.  

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

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

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

Det Gamle Testamentes skabelsesberetning. 

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

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

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

som evner at tilpasse sig bedst – altså de mest livsduelige – mest omstillingsparate – ville vinde kampen 

for overlevelse, og det vil derfor være dem, der videregive arvemassen til næste generation. Derved sikres 

den bedst mulige og sundeste biologiske udvikling. Det individ, som bedst kan tage vare på sig selv og sit 
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afkom fører slægten videre i tilværelses ubønhørlige kamp. Der er tilsyneladende ingen barmhjertighed. 

Naturen er både gavmild og grusom. Gavmild for skaberværket som helhed, men grusom mod dem, der 

bukker under. 

Udvælgelsen er grusom mod dem, der bukker under, og det støder vor næstekærlighedsfølelse. Den er i 

strid med menneskets medfødte, sociale og humanistiske instinkt. Det, at vi har et ansvar for hinanden.  

I den gamle bibelske skabelsesberetning er skabelsen fremstillet som god. Skabelsen, der med skaber-

ordet først tænder lys over urdybets mørke og øde skildres poetisk som en kærlighedsakt. 

 

Som ung overvejede Darwin at blive præst, men med alderen tog han mere og mere afstand fra kristendom-

men, hvilket ikke behøver at være det samme som, at han blev mindre religiøs. Det skyldtes, at han i natu-

rens udvælgelse netop så en anden lov end kærlighedens, og især fordi han oplevede en stærk smerte i eget 

sind, da hans yndlingsdatter døde fra ham, endnu mens hun endnu var ung. Det var ham ikke længere muligt 

at tro på en kærlig Gud. 

 

Det er her, at det gamle testamentes fortælling om Job, bliver interessant. 

Jobs historie sætter fokus på forholdet mellem retfærdighed og uretfærdighed og dermed på godt og 

ondt. Vi hører den ejendommelige historie, at en gudssønnerne en dag træder frem for Gud, og blandt dem 

er såmænd Satan. Hvordan kan han dog være en af gudssønnerne? Gud spøger da også, hvor han kommer 

fra.  

Satan fortæller, at han har rejst viden om blandt menneskene, og Gud spørger, om han så har lagt mærke 

til Job, hvis lige ikke findes. Han er retsindig, retskaffen og gudfrygtig.  

Men Satan er ikke imponeret. Det er da ikke så underligt. Gud har jo selv sikret ham på alle måder med 

hæder og rigdom. ”Ræk hånden ud og ødelæg det alt sammen for ham, så skal du høre, hvordan Job vil 

forbande dig”, foreslår Satan. Gud lader det komme an på en prøve. Gud giver Satan magten over Job. 

”Du kan nu få magten over alt, hvad han ejer, blot må du ikke ødelægge ham selv”. 

Satan forårsager, at Job mister hele sin store rigdom, sine børn og sin agtelse i byen. Men Job resignerer 

blot: ”Herren gav, Herren tog”.  

Næste gang Gud møder Satan, siger han, der kan du se, Job er mig stadig hengiven. Giv mig magt over 

hans krop, siger Satan, så skal du høre Job forbande dig. Nuvel, siger Gud, men du får ikke magten over 

hans liv.  

Nu bliver Job syg og sætter sig i askedyngen, fyldt med bylder. ”Forband Gud, og dø” siger Jobs kone, 

men det vil Job ikke. 

Såkaldte gode venner henvender sig til Job og siger, at hans uheld må skyldes, at han har syndet, derfor 

bør Job angre. Det afviser Job. Han ved, at han levet er retfærdigt. Job forbander ikke Gud. I stedet råber 

han ud af al sin smerte og lidelses op mod Himlen og anklager Gud, for at have behandlet ham uretfærdig. 

Det får Gud til at handle. I al sin storhed viser Gud sig for Job og råbende gennem stormen: ”Hvor var 

du, da jeg skabte verden, kan du gøre det efter? Hvem er du, der tror, at du ved alt, og kan gå i rette med 

mig, kender du måske alle mine dybder?” 

Job svarer: ”Nu ved jeg, at du formår alt, intet er umuligt for dig. Jeg har talt om noget jeg ikke forstod. 

Nu har jeg set dig med egne øjne, derfor kalder jeg alt tilbage, hvad jeg har talt og angrer i støv og aske” 

”Fra da af velsignede Herren Job, og gav ham mere, end han før havde mistet, sønner og døtre, rigdom og 

ære”  

Jobs erkendelse er væsentlig. ”Ja, der er meget, jeg ikke forstår af verdens gang. Din storhed, din skaberkraft 

og dine dybder er fuldstændig ufattelig for et menneske”.  

Vi kender ikke universets dybder – vi kender ikke skaberværkets uendelighed – og ej heller Guds kærlighed 

nok, til at konkludere og dømme sådan. Teodiceproblemet viser snarere menneskets klynkeri når, der er 

noget, der gør ondt. Hvis forældre altid bøjer af, når deres børn klynker overfor en svær opgave, i stedet for 

at styrke dem til at fortsætte og anstrenge sig, gør man ikke børnene en tjeneste. Bøjer man af, er man for 

blødsøden. Og det må ikke forveksles med kærlighed, for man hjælper netop ikke sit barn. Bøjer man af og 

siger, at det skal du heller ikke, det er for hårdt, gør man ikke sit barn livsdueligt, tværtimod. 
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I dagens lignelse siger husbonden. Lad det onde gro, du kan ikke luge det op uden at ødelægge den gode 

sæd. Det onde kan altså ikke udryddes, uden at det gode også bliver ødelagt. Betyder det ligefrem, at det 

onde har en funktion i Guds skaberværk? 

Mange har erfaret, at hvis man vil frembringe noget nyt eller bare skabe noget, der er svært, må man kæmpe 

med stoffet, man må overvinde en modstand. Netop ved at kæmpe for at overvinde modstanden kan ens 

evner udvikles så meget, at ens arbejde lykkes. Det er også det der ligger i Darwins teori ”Den naturlige 

udvælgelse”. Og er det ikke netop lidelsen, der gør Jesus til Kristus? Jesus stak ikke af, da det onde overfaldt 

ham.  

Enhver kan sige: ”Hvis du havde været i en koncentrationslejr eller på anden måde være trådt under fode 

eller lidt usigeligt, ville du så også sige sådan?” Jeg tror, at Jesus i den situation heller end gerne ville tage 

pågældende i hånden og vandre den tunge gang sammen med dig. Han kender den og ved, at der er lys 

forude. Det er sådan, at vi skal hjælpe den ulykkelige. Vise næstekærlighed over for den tabende. 

I fortællingen om Job, er der en stærk pointe. Da Gud løfter Job op, får Job ikke blot det igen, han havde 

mistet, da Fanden slap løs på ham. Nej han får mere end han havde før. Job bliver lutret, han bliver forædlet 

gennem sin lidelse. Satan ville ramme ham, men resultatet bliver det stik modsatte.  

På den måde får også det onde en mening i Guds skabergerning. Næstekærlig styrker menneskets overle-

velse 

 

Den dag hvor hveden høstet, sorteres ukrudtet fra og brændes. Den dag vil skaberværket nå sin fuldendelse 

og gå over i evigheden. 

 

 

 

Sidste søndag efter helligtrekonger · Matthæus 17, 1-9 
 

Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, 

hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder 

blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham.  Så udbrød Peter og 

sagde til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til 

Moses og én til Elias.«  Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst 

fra skyen: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« Da disciplene hørte det, faldt 

de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs 

jer, og frygt ikke!« Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, 

befalede Jesus dem: »Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde.” 

 

 

 

I første læsning hørte vi hvordan Gud slutter pagt via Moses med sit folk Israel. Gud lover at føre folket til 

det forjættede land, såfremt de overholder den lov, som Moses har modtaget på Sinai bjerg. 

Da Moses kommer ned ad bjerget stråler hans ansigt. Og folket bliver bange for ham. Der udstråler en 

ny kraft fra ham. Mødet med Guds vilje og lov har gennemlyst Moses. Han er forklaret og afklaret. På 

bjerget har han fået en større og dybere indsigt i menneskelivet, en visdom, som han ikke før havde kendt. 

Det er den sandhed, som Gud har skænket ham gennem de ti bud, som nu er nedskrevet på de to stentavler, 

han bærer under armen. Kernen i den visdom Moses har fået er: Der er kun en Gud, og han har skabt alt og 

alle, alt er blevet til ved ham. Han er en omsorgsfuld Gud, der vil føre israelitterne til et dejligt, paradisisk 

land. 

 

Vi bliver alle oplyste af ordene. Hovedbudskabet i moseloven er: 
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Hvis ingen misunder nogen noget, hvis ingen begår vold mod andre, og hvis ingen stjæler noget fra nogen 

og sætter Gud over alle, ja så vil vi kunne få det trygt og godt med hinanden – Vi ville komme til at leve i 

et forjættet land.  

Egentlig er det enkelt for sandheden er enkel, men svær at få øje på, fordi vi står os selv i vejen med alle 

vore egne ønsker og gøremål. 

 

Moses glemmer aldrig det øjeblik, da han gik forklaret ned ad bjerget. Derfor får han senere trang til at 

komme endnu tættere på Gud, og beder: 

 

”Lad mig dog se din herlighed”. Men Gud svarer: ”Jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, men du får 

ikke lov til at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet.”  

 

Og Gud fortsætter:  ”Her hos mig er der et sted; stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller 

jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg hånden 

væg, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se.” 

 

At se al Guds herlighed på en gang er så stærk oplevelse at intet menneske kan overleve. Det er et godt 

billede på Guds ophøjede majestæt, på hans strålende guddommelighed, og den enorme kraft, som udgår 

fra ham. Det er et godt billede, fordi det fortæller, hvor stor Gud er i forhold til os.  

 

Da Gud fandt tiden moden til, at menneskene skulle have et endnu tydeligere billede af ham, åbenbarede 

han sig i Jesus person. Men også i Jesus menneskeskikkelse holdt Gud sin skærmende hånd mellem sig selv 

og os. Guds guddommelige herlighed var stadig for voldsomt en oplevelse for menneskene. 

 

”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”  

 

Siger evangelisten Johannes.  

 

Ja, I Jesus ser vi Guds herlighed, men ikke hans fulde guddomsherlighed, for så vil vi dø. 

I selve Jesus menneskeskikkelse var der næppe meget herlighed at se, han vandrede jo rundt som de 

fattige. Det guddommelige lå i de ord han talte, og i de gerninger han gjorde. 

Alligevel, bare en enkelt gang på ”det hellige bjerg”, fik Jesus´ nærmeste disciple, Peter, Jakob og 

Johannes et glimt af Kristi guddommelighed. De så Jesus strålende forklaret. Og de så, at han fik besøg af 

Moses og Elias. Og de talte sammen. Moses er lovprofeten, mens den noget senere Elias, er domsprofeten. 

Aldrig havde Peter oplevet noget så dejligt. Han kunne gerne være blevet der på bjerget resten af sine 

dage sammen med Jesus, Elias og Moses. Men så kom der en lysende sky, hvorfra ordene lød: »Det er min 

elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!  - Ja, Hør ham! 

Og da de så op igen, var både Moses og Elias forsvundet, kun Jesus stod tilbage og lignede nu sig selv 

igen. 

 

Glimtet af Guds Rige varede kun kort, men ordene klang stadig i deres øren, da de gik ned ad bjerget, og 

det blev ved med at fylde deres hjerter, og det gjorde dem siden til budbringere af Guds ord. Dette billedet 

af Jesus guddommelighed på forklaringsbjerget får mig til at tænke på Jakob Knudsens store hyldest til 

skaberen: 

 

”Se nu stiger solen af havets skød”.  

 

For 14 dage siden var det netop 100 år siden, at Jakob Knudsen døde.  

Jakob Knudsen var i sin ungdom elev på Askov Højskole hos Grundtvigdisciplen Ludvig Schrøder. 

Derefter tog han teologisk eksamen i København og blev derefter selv lærer i nogle år på Askov Højskole. 

I 1890 blev han valgmenighedspræst i Mellerup og samtidig lærer på Mellerup Højskole. Det var her 

han, i et forklaret øjeblik i begyndelsen af 1991 skrev sin store hyldest til lyset og livet.  
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Men salmen: ”Se nu stiger solen”, får en dimension mere, når den ses på baggrund af, at Jakob Knudsen 

kun få måneder før skrev: ”Tunge mørke natteskyr”, som vi sang umiddelbart før vi sang ”se, nu stiger 

solen”.  

I ”tunge, mørke natteskyer” er stemningen og sceneriet ganske anderledes. Her møder vi et menneske i 

nød, et menneske der er fanget i depressionens mørke, og klamrer sig til Gud i sin angst. 

 

”Fri mig ud af mørkets bånd, så min frygt jeg glemmer”, lyder det. Og fortsætter. ”Og når natten i mit 

bryst, hjertet vil omlejre, o, da skænk mig livsens trøst 

Vind mig lysets sejre”. 

 

Det gjorde Gud, Jakob Knudsen så lyset igen. Det udløste ”Se nu stiger solen”, hans hyldest til solen, til 

Gud. 

Da Jakob Knudsen kom til Mellerup, var han gift og havde tre børn, men på højskolen møder han forstan-

derens pur unge datter, og bliver dybt forelsket i hende. En heftig attrå, som han aldrig før havde oplevet. 

Den er ved at tage magten fra ham. Han er låst fast i en stærk følelsesladet spænding mellem tiltrækningen 

af den unge kvinde og hans loyalitet mod sin hustru. Han kastes ud i en mørk krise. Det er sandsynligvis 

den krise, som udløser hans første store digt: ”Tunge mørke natteskyer”. 

Der findes en anekdote, som fortæller om digtets tilblivelse. Digtet er nedskrevet på bagsiden af et fore-

dragsmanuskript. Et foredrag, som Jakob Knudsen holdt i november 1890. 

Da Jakob Knudsens kusk hørte, at digtet var nedskrevet på bagsiden af foredraget, kom han til at tænke 

på, at han på den tid kørte Jakob Knudsen hjem fra et foredrag i nærheden af Randers. 

Egentlig ville Jakob Knudsen helst have overnattet, fordi han vist var noget mørkeræd, forklarede ku-

sken, men det kunne ikke lade sig gøre, og fortalte videre, at Jakob Knudsen på hjemturen sad indsunken i 

sine egne tanker og stirrede tomt frem for sig ud i den mørke november nat.  

Jakob Knudsen overvejede på det tidspunkt at forlade sin hustru til fordel for den unge kvinde. Ikke 

længe efter nytår 1891 bryder lyset frem og renser hans sjæl. Det er lyset sejr over mørket. Livets sejr over 

døden. Solen i ”Se, nu stiger solen”, er den opstandne frelser. Kristus står forklaret for ham.  

Jakob Knudsen kredser ofte i sit forfatterskab omkring skyld og angst. Nogle år senere lod han sig skille 

fra sin hustru, og giftede sig med den unge kvinde. En svær beslutning. Af samme årsag måtte han forlade 

Mellerup, der dømte ham efter Moselovens bud, du må ikke begå ægteskabsbrud 

 

I dagens evangelium taler Jesus med Moses og Elias. Moses står som lovprofeten, mens Elias er domspro-

feten. Da disciplene ser op efter ordene »Dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør 

ham!« Er både Moses og Elias borte. 

Ja, for deres tid er forbi. Loven og dommen måtte give plads for den nye pagt, som Kristus indstifter: 

Kærlighedens, forsoningens og tilgivningens pagt. Tilbage står Jesus alene: ”Hør ham”.  

Det gjorde Jakob Knudsen, og det udløste en af de stærkeste, smukkeste og mest elskede salmer i sal-

mebogen: ”Se nu stiger solen” 

 

Sådan åbenbarer Gud sig, i lys og tilgivelse, så vi nu med Ingemanns ord kan se forklaringskysten i det 

forjættede land, og med Jakob Knudsen se lyset, der ”stander stille på livets kyst”. 

 

                       

 

Søndag septuagesima ∙ Matthæus 20,1-16 
 

Jesus sagde: »Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til 

sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård.  

Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I også 

hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende 

time gik han ud og gjorde det samme.  
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Ved den ellevte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående dér, og han spurgte dem: Hvorfor har 

I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem: Gå I også hen 

i min vingård.  

Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, 

men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den ellevte 

time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere; men også de fik hver en 

denar.  

Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde: De sidste dér har kun arbejdet én 

time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem: 

Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå! Jeg vil 

give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? 

Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste.«  

 

I en vis forstand er vi alle arbejdere i Guds vingård. Der findes mange forskellige arbejdsgivere. Men det 

er vist kun Gud, der handler som lignelsens vingårdsejer.  

Har vi fantasi til at forestille os, at verdenssamfundet kan forædles til den vingård, som Jesus fortæller i 

dagens lignelse? 

Husker I fortællingen om brylluppet i Kana, hvor Jesus gjorde vand til vin. Den fortælling kan også 

udlægges som en lignelse om, hvordan Jesu virke i menneskelivet forædler den måde, som vi lever på med 

hinanden. Ligesom vand, der forædles til vin.  

Jesus mål med lignelsen er at give folk et billede af livet i Guds Rige – i Edens Have. Hermed ses også 

den store forskel, der er til vor verden. 

Datiden har ikke haft svært ved at forstå Jesu budskab. Han taler lige ind i en velkendt situation i deres 

liv. Arbejderne, der i står på torvet fra morgenstunden og håber på at blive hyret af en vingårdsejer.  

Hvem bliver hyret først? Og hvem sidst? Svaret er enkelt. De sundeste og stærkeste bliver først udvalgt. 

Sådan vil det være, når hensynet til den materielle profit går forrest. Det ved alle, og derved vender Jesus 

med sin lignelse op og ned på virkeligheden. Lignelsen taler til den menneskelige side, den næstekærlige, 

der ikke tænker i profit, men i omsorg, i rimeligheden af at alle kommer i arbejde og får en løn, som de kan 

leve af. Alle bør have så mange penge, at de kan et værdigt liv. 

Jesus tvinger til eftertanke: Hvad er retfærdigt? Den gang som i dag.  

Overfører vi lignelsen til vor tids politiske, erhvervsmæssige liv er det spørgsmålet om liberalisme eller 

socialisme. Samfundshistorien siden 1850 har lært os en del om de to ismers virkning i vort samfund. 

 

Liberalismen har vist sig at skabe den største profit i samfundet, men øger til gengæld uligheden mellem 

rig og fattig. Især hvis der ikke, som i Danmark alligevel også er indført humanistiske, sociale love, som 

skal hjælpe de ringere stillede. Og de fleste danskere mener, at denne blanding mellem liberalisme og so-

cialisme skaber det bedste og mest retfærdige samfund for alle. Det er godt med velfærd, men der skal også 

være penge til det. 

Liberalisme alene kan ikke undgå at skabe grådighed. Mere vil have mere, og til sidst bliver dette begær 

så dominerende, at det frister svage sjæle til økonomisk kriminalitet. Det har vi set flere eksempler på, ikke 

mindst som det, der var medvirkende til krisen. 

Socialismen, som Jesus fremhæver i dagens lignelse, brød politisk set sammen i 1989 i Østeuropa. De 

kommunistiske lande kom bagefter i produktion, fordi faren er, at når alle alligevel får samme løn, vil den 

enkelte ikke yde en særlig indsats, som i liberalismen. 

 

Er Jesus lignelse så en utopi, set i forhold til en nutidig politisk markedsmodel? Ja, sådan ser det ud, hvis 

vi holder os til det hidtil afprøvede. Sådan må historiens dom lyde. Og mange vil nok tilføje – desværre. 

Konklusionen bliver, at det er fordi menneskene ikke er så gode som de burde være. 

Inden vi helt forkaster kommunismen, bør vi betænke, hvilke opvækstvilkår den fik. Den kom aldrig til 

at virke i et frit samfund. Den blev indført med magt, hvilket betyd, at de kommunistiske lande også blev 

diktaturer med en uhyggelig overvågning – der skaber en evig utryghed. Der findes ikke frihedsrettigheder. 
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Anderledes tænkende elimineres. Vi ved i dag, at Stalin var skyld i mange millioner menneskers henrettelse 

og ligeså mange menneskers overførsel til glemsel i de Sibiriske fangelejre. 

Det har ikke noget med Jesus lignelse at gøre – tværtimod var det et satanisk styre. 

Kommunismen voksede ikke op fra neden i folket, men blev skabt foroven. Lenin var ikke selv arbejder – 

men en intellektuel ideolog. Han kunne ikke oprette en socialistisk styret stat uden ved et kup, hvor han tog 

magten fra magthaverne, som enhver anden tyran.  

Samlet kan vi sige, at liberalisme uden næstekærlighed bliver umenneskelig. Det samme gør kommunis-

men. 

Enhver ved, at det generelt er mere inspirerende og skaber mere arbejdsglæde, hvis man arbejder i sin egen 

virksomhed end i en andens, hvor ejeren og de øverste i firmaet tjener mest. Kan vi forestille os virksom-

heder, som oprettes af en kreds af mennesker efter egen tilskyndelse og som ligeværdigt enes om at alle 

medarbejdere skal have samme løn, uanset stillingens art, og at alle så også er fælles om ansvaret? Det kan 

vi godt, bortset fra lige løn og dermed lige ansvar.  

I Dagens lignelse mener de arbejdere, der blev ansat fra morgenstunden, at vingårdsejeren er uretfærdig, 

fordi de sidste får samme løn som dem. Vingårdsejeren vender sagen med spørgsmålet: ”Er dit øje ondt, 

fordi mit er godt”. Vingårdsejeren handler ud fra en anden lov, udfra den tanke: Kan de svage måske gøre 

for, at de er svage? Har den svage ikke lige så meget ret til et godt liv materielt liv som den stærke? Hvorfor 

skal de, der ikke har så gode muligheder, ikke have samme ret til et godt liv som de heldige, der er født 

med bedre egenskaber og i et inspirerende, trygt miljø? 

Vingårdsejeren handler ud fra barmhjertighedsloven – næstekærligheden.   

Liberalismen ligner den Darwinistiske Evolutionslære: Den naturlige udvælgelse. Den bedst egnede 

overlever og giver derved den bedste arvemasse videre til næste generation. Men den synes at være i strid 

med menneskets anden medfødte drift. Medfølelsen – barmhjertigheden.  

Et af de mest brugte Grundtvigcitat lyder: 

 

”Mennesket er et guddommeligt eksperiment, der gennem tusinde slægter skal vise, hvordan ånd og støv 

kan gennemtrænge hinanden i en fælles guddommelig bevidsthed”. 

 

Her udtrykker Grundtvig sin væksttanke. Hans tro på, at Guds ånd gennem Jesus gerning i tidens løb vil 

virke forædlende i mennesket som fortællingen om Jesus under, hvor vand blev til vin. Grundtvig skrev 

citatet i 1832, altså før liberalisme og socialismen brød frem som politiske systemer. Grundtvig var idealist. 

Alligevel var han på ingen måde blind for det ondes greb i mennesket. Han var utrolig fascineret af Johan-

nesåbenbaringen, Den spillede en stor rolle gennem hele hans liv. 

Johannesåbenbaringen, det sidste skrift i biblen, ender med beskrivelsen af det kosmiske bryllup mellem 

Kristus og mennesket. Denne forening kunne udlægges som Grundtvigs tale om ånd og støv, hvor ånden 

fuldstændig har gennemtrængt støvet – gennemtrængt og guddommeliggjort den biologiske krop, som er 

dannet af jorden. 

 

Umiddelbart forud for det kosmiske bryllup i Johannesåbenbaringen udkæmpes en voldsom og kosmisk 

strid i Himlen, hvor endelig det onde, i billede af et uhyre, overvindes og kastes i afgrunden. Det er Gud 

selv, der ene har magt til at bekæmpe det onde. Ikke mennesket. 

 

Spørgsmålet er, om der nogen sinde kan opnås retfærdighed, hvor talen er om det materielle liv? 

Da de skriftkloge engang vil afprøve Jesus, viser de ham en mønt med kejserens billede på, og spørger ham, 

om man skal betale kejserens skat. Jesus svarer? Giv kejseren hvad kejserens er, og Gud hvad Guds er. Her 

skelner Jesus mellem det materielle liv, der måles i mønter, og det åndelige, hvor der gælder andre normer. 

Det samme gør Paulus i sit brev til romerne, når han skelner mellem dem, der løber for at vinde en 

sejrspris, som en dag alligevel visner, fordi den kun tæller i det materielle liv, og så dem, der løber efter en 

pris, som ikke visner, som altså ikke forgår, men varer evigt. 
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Profeten Jeremias er enig. Der er ikke grund til at være stolt af hverken rigdom eller visdom. Det er der 

derimod af at have indsigt i Guds Rige. 

Det er slet ikke den materielle rigdom, som tæller i Guds rige. Men alene den åndelige rigdom. Derfor 

betyder det i sidste ende heller ikke noget om de sidst ankomne arbejdere får ligeså meget i løn som dem, 

der har arbejdet hele dagen. 

 

I Grundtvigs væksttanke siges ikke noget om materiel rigdom eller fattigdom. Det er ikke i det materielle, 

at væksten skal måles. At ånden fuldt har gennemtrængt det kropslige betyder netop, at materiel stræben 

efter rigdom er afløst af åndelig indsigt i de varige og sande værdier.  

Er den skat først fundet, da har det materielle stræb ikke længere nogen værdi i sig selv 

Det samme udtrykkes i en anden lignelse, hvor Jesus fortæller, om en mand der fandt en skat i en mark, 

hvorefter han solgte, alt hvad han ejede, for at købe marken med skatten. 

Hovedsagen er at komme til at arbejde i Guds vingård. Og her er der plads til alle ledige hænder. Der bliver 

aldring nogen arbejdsløse. Lønnen er altid at leve i Guds nærvær af hans kærlighed uden frygt for det 

materielle udkomme. 

 

 

 

Søndag seksagesima · Markus (4,1-20) 
 

Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen. Og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte 

gå om bord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte 

dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem:  

 

»Hør her! En sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det 

op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et 

tyndt lag jord; og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. 

Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i 

god jord og gav udbytte; det voksede op og groede, og noget bar tredive og noget tres og noget hundrede 

fold.« Og han sagde: »Den, der har ører at høre med, skal høre!« Da han var blevet alene med sine ledsa-

gere og de tolv, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem: »Til jer er Guds riges hemmelighed 

givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og 

høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem: »Forstår I ikke 

denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser?  

 

Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer 

Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks 

tager imod ordet med glæde, når de har hørt det; men de har ikke rod i sig, de holder kun ud en tid, så når 

der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået 

mellem tidslerne; det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blænd-

værk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået 

i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive og tres og hundrede 

fold.«  

 

 

 

Lignelsen om sædemanden, er billedet på Gud, der sår sit ord i menneskesindet. Markus lader Jesus ud-

lægge lignelsen, ved at inddele menneskene i forskellige kategorier alt efter, hvordan de modtager Guds 

ord. Nogle tager mod ordet, lader det slå rod og lever ud af det og bliver til 100 folds glæde for andre. For 

andre betyder det ikke så meget, og atter andre er for selvoptagne, til a kunne høre det. Og atter andre vil 

slet ikke høre det. 
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Lignelsen kan også udlægges som forskellige perioder i det samme menneskes liv. I nogle perioder er 

man mere lydhør end i andre. Men uanset hvor vi står i livet, er der altid trøst at hente i Guds ord. Det er 

bare at åbne sanserne. 

Vi skal ikke udlægge lignelsen, som om nogle er bedre end andre. Det falder ikke i tråd med Jesus 

budskab, og det handler lignelsen heller om. Sædemanden sparer jo netop ikke på sæden, han strøer den 

rigeligt omkring sig.  

 

En anden sædemand vil kende sine jorde og nøjes med at så der, hvor han ved, at der er god mulighed for, 

at sæden vil give udbytte. Der er jo ingen grund til at rute sådan med udsæden? 

Jo det er der netop. I modsætning til almindeligt sædekorn slipper Guds kærlighed aldrig op.  

Men sig mig, hvordan kan vi egentlig vide, hvornår et ord er Guds ord? Der siges mange ord, måske 

også for mange. Der findes utallige, som udgiver sig som sædemænd, hver med deres slags sæd: Smarte 

forretningsfolk, politikere, religiøse sværmere, fantaster m.v. Hvorpå kan vi kende sandheden? 

Slå op i Biblen og læs, vil nogen sige. Men kun de færreste i dag tror, at alle biblens ord er Guds ord. 

Biblen er skrevet af mennesker. Og mennesker kan tage fejl. 

 

Evangelierne er skrevet ind i en bestemt tid, og er præget af den tids hændelser og tankegang, og verden 

ændrer sig. Evangelierne og brevene er ikke enige med sig selv i alle ting. Når vi f.eks. nogle gange hører 

Jesus fordømme jøderne, fordi de ikke tager imod ham, er det nok nærmere evangelisters dom. Således 

beskrives Jerusalems erobring og ødelæggelse af romerne i 70, som Guds straf, fordi jøderne overhørte 

Guds ord.  

 

Jesus selv levede dog ikke længe nok til at opleve Jerusalems ødelæggelse, men det gjorde evangelisterne, 

Og brugte ødelæggelsen som Guds straf, fordi jøderne ikke lyttede til Jesus budskab. Det rimer bare ikke 

med Jesus fordring i Bjergprædiken, at vi skal tilgive vore fjender og forsone os med dem. 

Men hvor finder vi så den sande tro, de sande Guds ord? Vi bærer dem selv i vort hjerte. Fordi vi er 

skabt i Guds billede til at ligne ham, bærer vi Guds ånd og dermed gudsordet og sandheden. Vi er født med 

sandheden. Den ligger i os. Og vores øre og vort øje er skabt til at kunne se og høre, hvad der er sandhed, 

og hvad der er løgn. 

 

I bortsendelsesordene efter nadveren siger vi med Holger Lissners tekst, som vi bruger her i menigheden: 

 

”Den korsfæstede og opstandne frelser, Vorherre Jesus Kristus, 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.” 

 

Det er et flot og sandt billede 

 

”Han lever i os med sin ånd og sit ord, vi er hans legeme i verden”. 

 

Ja, vi er født med Guds ord, men det ord skal aktiveres, For at det kan blive til virkelighed i os. Det skal 

kaldes til bevidsthed. Det er det sædemanden vil, men det kræver åbenhed og modtagelighed. Det kræver 

øjne som kan se, og øre der kan høre. Nadveren er sådan et gudsord, og en meget central kaldelse, fordi 

Jesus giver sig selv i nadveren, og kalder dermed sandhedsordet til live i mennesket.  

Jesus var Gudsordet, der blev kød og tog bolig blandt os. Og i sit ord er han stadig i blandt os. Men 

verden tog ikke i mod ham. Det gør verden aldrig, for verden er kun optaget af det, mennesker selv laver. 

 

Biblen er en fremragende bog, god at få livsvisdom af, og en støtte for troen, men det er menneskeværk, 

skrevet med menneskehænder.  

Også naturen kan vække Guds ord til live i os, for naturen er guds skaberværk. Og alt hvad der er sandt, 

stort og skønt, kan vække gudsordet i os. Det gælder dog først og fremmest næstekærligheden, den kan 

brede sig som ringe i vandet og give 30, 60 og 100 fold. Guds ord møder vi i næstens godhed. Ligesom vi 

selv kan tale Guds ord igennem vor godhed overfor næsten. 
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”Gud er Gud blandt mænd og kvinder, der hvor han hver morgen finder, redskab for sin kærlighed.  

 

Du skal bringe verden fred, dagligt brød og kærlighed. Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig han 

sender, når din næste lider nød”. 

 

Skriver Lars Busk Sørensen i en nutidig salme. 

 

Ja, som Gud gav sig til kende gennem Jesus, kan han nu også give sig selv til kende gennem almindelige 

mennesker med fejl og mangler. 

 

”Han lever i os med sin ånd og sit ord, vi er hans legeme i verden”. 

 

Både Holger Lissner og Lars Busk Sørensen udtrykker noget centralt i evangeliet på en ny, befriende måde, 

så det bliver nærværende blandt nutidens mennesker.  

Sidste søndag skrev præsten og salmedigteren, Lisbeth Smedegård Andersen, i kristeligt dagblad vedrø-

rende menneskeverdenen: 

 

”Umiddelbart er der ikke noget galt i, at vi ønsker velfærd og fremgang og derfor belønner dem, der ar-

bejder mest. 

 

 Men vores erfaring viser, at det fører noget andet med sig, nemlig indbyrdes konkurrence og jagt på an-

erkendelse. Vi sammenligner os med hinanden, foragter dem, der ikke kan følge med – og er bange for dem, 

der måske er dygtigere end os selv.  

Vi betragter ikke andre mennesker som medmennesker, men som konkurrenter, vi skal vogte på og vinde 

over. Resultatet er, at vi må løbe stærkere og stærkere.  

Vi har aldrig fri, kan aldrig hvile, det der var nyt i dag, er glemt i morgen, og det gælder også dig. Alting 

skal gå stærkt, vi er ved at segne under tidspres, udbrændthed og stress og føler, livet går som et hamster-

hjul.  

Det går ud over vores indbyrdes forhold. Vi har ikke tid til at tage os af hinanden og slet ikke dem, der 

har svært ved at følge med. 

 Jesus lignelser er en prædiken og en advarsel mod at skabe et samfund, hvor medmenneskelighed og 

empati ofres på fremskridtets og effektivitetens alter”. 

 

Her spidder Lisbeth smedegård vor tids rige samfunds store fare. Vi har i dag en enestående mulighed, som 

ingen generation har haft før os, til at lade maskinerne forsørge os, så vi kunne få mere tid til hinanden, til 

st dyrke det menneskelige fællesskab. Til at lytte til livets tale. Til at berige vor ånd. Til at blive mennesker, 

blive til Guds børn. 

 

Men i stedet for at udnytte vort effektive produktionsapparat til selv at beskæftige os med mere åndelige 

sysler, så knokler vi derud af, på kanten af katastrofer. På sammenbrud af naturen og på fællesskaber, fra 

de storpolitiske til de små nære menneskelige fællesskaber. 

 

Men sædemanden går alligevel ud hver dag og sår sin sæd rigeligt blandt mænd og kvinder, i håb om, at 

Guds ord alligevel vil skabe en god høst. 
 

 

Fastelavnssøndag · Matthæus (3,13-17):  

 

Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre 

ham i det og sagde: »Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?« Men Jesus svarede ham: 

»Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.« Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, 
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steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom 

en due og komme over sig; og der lød en røst fra himlene: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet 

velbehag!«  

 

 

Dagens evangelium viser os et øjebliksbillede af skabelsens godhed, skønhed og sandhed. Et universelt 

kosmisk billede udtrykt med ordene: 

 

”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!« 

 

Sådan lød ordene for 2000 år siden ved Jordanfloden. Siden har ordene lydt dagligt overalt på jorden, i alle 

troendes hjerter. ”Du er mit barn, og du er elsket”. Det er den identitet, Gud giver os og fortæller dermed, 

at der er en mening med os alle.  

Skønheden ses stadig i den smukke og frodige natur ved Jordan på det sted, som man har udpeget som 

stedet, hvor Jesus blev døbt. På det sted komme der i nutiden hver dag mennesker, som har valgt at blive 

døbt i Jordan og føle samhørigheden med Jesus og Johannes. Det blev Anita og jeg vidne til, da vi besøgte 

stedet for nogle år siden. Vi så en præst i en hvid klædning stå ude i floden og døbe en gruppe voksne 

mennesker, som også var iført hvide kjortler. De gik i en lang række fra flodbredden og ud i vandet, hvor 

præsten modtog hver enkelt med nogle ord, hvorpå han tog og dyppede vedkommende helt ned under van-

det. Og velsignede dem med korsets tegn inden de gik ind på bredden igen. Der herskede andagt og glæde 

over hele ceremonien. Dåbsbilledet gav stedet og øjeblikket en tidløs og kosmisk dimension. Det var et 

smukt syn. Vi så ingen due, der dalede ned over stedet. Alligevel føltes stedet fyldt med Helligånd. Sådan 

kan det også meget vel have set ud, da Johannes døbte Jesus i Jordan. Jesus var næppe heller ene. 

 

Mødet mellem Johannes og Jesus er et skelsættende vendepunkt i verdenshistorien. Det markerer det Gamle 

Testamente afslutning og det Nye testamentes begyndelse. En flod, et bælt eller et sund kan ses som et 

billede på en overgang i livet – i det enkelte menneskes eller i slægtens liv. En gammel tid afløses af et ny.  

Johannes døberen er den sidste i rækken af profeter i det gamle testamente, og netop i ham er messias-

forventningen stærkere end i de tidligere, der mere spår om en hændelse, der kan ligge et stykke ude frem-

tiden. Johannes er frugten af det gamle testamente, han står som en koncentration af hele det gamle testa-

mente – selve essensen af jødedommen tilspidset i Messiasforventningen. Og da ordene lyder over Jesus: 

”Dette er min søn den elskede”, begynder det nye testamente. Jesus forkynder en ny tid. En ny tro der har 

fremtiden for sig og vil vokse til en verdensreligion. ”Jeg skal blive mindre, han skal blive større siger 

Johannes selv”. 

 

Jesus budskab genoprejser menneskelivet, som det var før Syndefaldet. Det er budskabet, at kærlighedens 

tilgivelse soner syndefaldet. Syndefaldet har ikke længere den knugende, altovervejende magt, som for-

mørker livet og stjæler glæden. Hele Det Gamle Testamentes fortælling fra Guds udvælgelse af Abraham 

peger frem mod denne forløsning, En genoprettelse af Edens Have – af det forjættede land. Guds frelserplan 

var ført til ende. Det gamle testamente var fuldbyrdet. 

 

Men det skulle tage lang tid, før det gik endelig op for kristne, at det er sådan. I lang tid fastholdt kirken 

syndefaldet, som en trussel, mennesket skulle frygte. Der går århundreder før mennesket forstår, at tilgi-

velsen er kærlighedens frugt, som heler det brudte. Måske fordi mennesket selv har så svært ved at tilgive 

andre, tror det også, at Gud har det. I stedet har kirken brugt synden som en trussel, der skaffede den magt 

og indflydelse.  

Menneskeheden har endnu langt fra taget hele konsekvensen at tilgivelsens fuldendte væsen. Man tror 

ikke det går. For hvordan skal mennesker dog kunne opdrages, hvis de ikke mærker konsekvensen på egen 

krop af det onde, de har forvoldt? Øje for øje og tand for tand- metoden, det at gøre gengæld, sider dybt i 

kroppen. Bare se i en skolegård. Eller i de politiske kampe og mange andre steder. 

”Hvis nogen slår dig på din ene kind, så vend den anden til”, siger Jesus i bjergprædiken. Ja hvad vil 

der mon ske, hvis vi virkelig efterlevede de ord? 
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Peter siger i sit brev til i dag, at Noa og hans familie blev redet gennem vand fra syndfloden. Den syndflod, 

som druknede den ugudelige og syndige menneskehed, redede Noa. Og på samme måde blev Moses og 

israelitterne reddet gennem vandet, mens kong Farao og hele hans krigsfolk druknede. Ideen om vandet, 

som et rensende og fornyende element er meget gammel.  

 

Tidligere blev den, der skulle døbes, fuldstændig dyppet ned i vandet, sådan som de mennesker blev, vi så 

ved Jordan. I middelalderen byggede man smukke dåbskapeller i forbindelse med større kirker. Midt i 

dåbskapellet stod et stort bassin. Her foregik dåben ved fuldstændig neddyppelse. Mange af de gamle dåbs-

kapeller i især i Italien er meget smukke. Firenze, Ravenna, Pisa m.fl. Det viser noget om den betydning, 

man tillade dåben. Et nyt liv begyndte efter dåben. 

Den gamle Adam i mennesket, som var årsag til Syndefaldet skulle druknes, så dåbskandidaten i hvide 

klæder renset kunne tage imod Jesus, som ved dåben blev indpodet i det af syndefaldet fordærvede menne-

ske. Sådan var opfattelsen. Den døbte blev født på ny – renset og sonet gennem Jesus blod. Men grundet 

syndens daglige frafald skulle mennesket jævnligt have tilført ny guddommelig kraft, for at kunne vokse i 

Kristus. Det skete i nadveren.  

 

Det billede kan vi også sagtens bruge til forståelsen i dag. Dåb og nadver er og har altid været to helt 

centrale sakramenter eller hellige handlinger. Dåben som en indpodning af Guds Rige og nadveren som en 

guddommelig rejsekost mod Guds Rige. I Pontoppidans katekismus fra omkring år 1800 som var autoriseret 

til skolebrug, spørger læren eleven: ”Hvad betyder dåben”? Eleven skal svare, at det betyder, at den gamle 

Adam druknes så helt og aldeles. 

Dengang troede man, at Syndefaldet var en historisk hændelse, som var sket på et bestemt tidspunkt 

engang for meget længe siden. Og samtidig blev gentaget i hvert menneske. Det kaldtes arvesynden. 

 

Konsekvensen af dette syn på dåben er bare, at hvis et menneske ikke bliver døbt, vil vedkommende 

ikke kunne blive Guds barn, fordi det så stadig vil leve i synden som den gamle Adam. Og derfor heller 

ikke kan komme ind i Guds Rige. En konsekvens af denne tro er, at et nyfødt barn, som dør før det bliver 

døbt, er tabt for Gud. 

Sådan kan jeg simpelthen ikke tro. For så antager man også, at et nyfødt barn er født med arvesynden. 

Det er simpelthen en forkert udlægning. Ethvert menneske er født i Guds billede, og er elsket af Gud, hvad 

enten det er døbt eller ej. Snarere burde ordene lyder, når et menneskebarn kommer til verden. ”Dette er 

mit barn, som jeg elsker”. 

Ethvert menneske fødes til at leve i samfund med Gud. Gud giver hver nyfødt skabning sit ubetingede 

”ja, du er mit elskede barn, bliv i mig så bliver jeg i dig.” Og det gælder hele livet igennem, uanset hvor 

grove synder mennesket begår.  

Det er det lignelsen om den fortabte søn fortæller. Sønnen, der kommer syndefuldt og angerfuldt hjem 

til sin fader, der imidlertid i glæde, over at have fået sønnen igen, slagter fedekalven. 

Selvom et voksent menneske ikke er blevet døbt, men alligevel tror på Gud, så har det menneske gennem 

troen også sagt ja til Gud. Mennesket kan egentlig ikke tilvælge sig Gud, når det på forhånd er tilvalgt. Men 

det kan fravælge sig Gud. Det kan vende ryggen til Gud, som den fortabte søn gjorde. Alligevel, fortæller 

lignelsen, står Gud klar med åbne arme, hvis mennesket skifter standpunkt, og der bliver fest og glæde i 

Himlen. 

 

Har Jesus så afskaffet synden? Nej, det ved vi han ikke har, men han har lært os, at gennem troen skabes 

en usynlig kanal til Gud, og igennem denne kanal løber Guds kærlighed over i mennesket og renser det for 

skyld. Det er den tro, vi siger ja til i dåben. Det vil sige, at vi også gør os bevidste, at det er sådan Gud tager 

imod os, som sine børn. 

Ved dåben mindes vi om, at vi tilhøre Gud. Og først og fremmest mindes vi om, at uanset hvor grove 

synder vi kommer til at begå, så vil Gud tilgive os, når vi vender os mod ham. Og ved nadveren kan vi 

komme helt tæt på Gud og mærke gennem smagen af brødet og vinen, at vi får del i Gud og han i os. At 

Gud er alt i alle. 

 

”Bliv i Gud, så bliver han i jer” 
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1. søndag i fasten ∙ Matthæus (4,1-11) 
 

Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han havde fastet i fyrre dage og 

fyrre nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at 

stenene her skal blive til brød. Men han svarede: »Der står skrevet: 'Mennesket skal ikke leve afbrød alene, 

men af hvert ord; der udgår af Guds mund.'« Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på 

templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der, står, skrevet: 'Han vil give 

sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten« Jesus sagde 

til ham: »Der står også skrevet: 'Du må ikke udæske Herren din Gud' '« Igen tog Djævelen ham med sig, 

denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: 

»Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.< Da svarede Jesus ham: »Vig bort, 

Satan! For der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene Da forlod Djævelen ham, 

og se, der kom engle og sørgede for ham.  

 

Denne tekst sammen med 1. og 2. læsning udgør en central fortælling indenfor kristendommen: Fortællin-

gen om syndefaldet og syndefaldets ophævelse. Den adskiller kristendommen fra andre religioner ved, at 

et menneske ikke skal gøre sig fortjent for at komme ind i Gudsrige.  

Fortællingen er i korthed denne: 

 

Syndefaldet er den skelsættende begivenhed i biblen – og i vores liv. Den begivenhed, hvor vi bliver os 

slev bevidst som en synder. Syndefaldet består i overtrædelsen af menneskets grænse, fordi man vil være 

Gud lig – være sin egen Gud.  

Men hvis man aldrig bliver sig bevidst, at der er noget, som er umådeligt meget større end en selv, noget 

som jeg umuligt kan leve op til, er det ikke sikkert, at man nogensinde bliver sig sit syndefald bevidst. 

Den røde tråd i fortællingen er den rejse, som Gud sætter i gang, fordi han vil redde det faldne menneske 

hjem til sit rige. Det er Guds frelserplan, der afbildes i Det Gamle testamente, som en trinvis opstigning 

gennem fire trin. 

Første trin er Guds – Jahves – forjættelse til stamfaderen Abraham. Rejs ud, lyder Guds bud, til det land 

jeg vil vise dig, der vil jeg gøre dig til et stort folk, og i dette folk vil jeg åbenbare mig. Det gør Abraham 

sammen med hustruen Sara. 

Andet trin i opstigningen kommer med forjættelsen til Moses. ”Før mit folk ud af Ægyptens trældom til det 

land jeg tilsvor Abraham. At det er en opstigning i forhold til Abraham-trinnet, ses derved, at der igennem 

åbenbaringen til Moses, tegnes et tydeligere billede af, hvem Gud er. 

Abrahams Gud er en skjult Gud, det eneste vi får at vide, er, at denne Gud er den højeste og den der har 

skabt verden. Men i åbenbaringen til Moses, træder Gud tydeligere frem. Han er eksistensen – den der er 

og altid har været og vedblivende vil være – kort sagt den evige eksistens, som opretholder alt liv. 

Hertil kommer at Gud nu indgår en meget håndgribelig pagt, som bliver jødedommens fundament. Si-

naipagten, der går ud på, at hvis folket overholder Guds bud – de ti bud også kaldet Moseloven – vil Gud 

fører dem til det forjættede land, som vi må forstå som Guds rige. Med denne pagt tager Gud bolig i det 

nyopførte tempel. Gud vandrer med sit folk, han viser vej. Han er ikke længere den fjerne og skjulte Gud.  

 

Tredje opstigningstrin kommer med kong David og det hellige kongedømme. Folket er blevet bosat, men 

der er mange problemer med at holde både fremmede folk og fremmede guder borte fra det jødiske folk. 

David er Guds salvede konge. Gud er den egentlige konge, men David skal repræsentere Gud overfor folket. 

David samler Gudsdyrkelsen i sin ny erobrede by: Jerusalem. Om David skal jeg hjemme hos os fortælle 

og tolke mere. 
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Mellem tredje og fjerde trin sker et meget dybt fald. Folket og især Davids efterkommere på tronen bryder 

gang på gang Moseloven. Gud straffer folket ved at sende det i eksil til Babylon. Her lærer de endelig 

lektien, og ser derefter Gud i et nyt lys. Det er fjerde trin. Gud er ikke blot jødernes Gud. Han er en universal 

gud, og så han en Gud, som åbenbarer sig i de historiske hændelser. Fjerde trin er profeterne. Især Esajas, 

som tolker Guds vilje. Gud har ikke opgivet sit folk, men vil belære dem, og læren er, at der skal komme 

en Messias, der skal genoprette Davidsriget, ja mere end det. Messias skal endegyldig oprette det rige, som 

Gud stillede Abraham, Moses og David i udsigt.  

 

Så kommer da Jesus en dag til Jordan, hvor Johannes Døberen baner vejen for Messias med ordene: Om-

vend jer for tiden er nær, hvor Messiasriget – Guds Rige – skal oprettes. Johannes er den sidste af de store 

profeter blandt Jøderne, og den der afslutter Det gamle testamente set med kristne øjne. 

Ved Jesus dåb i Jordan af Johannes sker der noget stort. Gud kommer tættere på mennesket end nogensinde 

før. Det sker med de forjættende ord, der lyder fra himlen: ”Dette er min søn den elskede”.  

Billedet af Jesu dåb i Jordan er et billede på den kristne dåb, og siden har det lydt ved enhver kristen 

dåb: ”Du er mit elskede barn”.  

Med denne store kærlighedsgave begynder kristendommens kilde at risle. Den risler fra døbefonden. Fra 

livets kilde. Vi døbes til at være Guds børn. Som Eva og Adams efterkommeres falder vi den ene gang efter 

den anden for slangens besnærende fristelse. Alligevel elsker Gud os. 

 

Nu går Jesus ud i ørkenen. Han har brug for fred til at tænke over den store opgave, som han nu ved, venter 

ham. Her i ensomheden i menneskelivets store ørken møder han slangen - fristeren og forføreren. Fristeren 

frister os med alt det, vi ikke har brug for, alt det åndeligt usunde, men samtidig det som verden sætter pris 

på. 

Hvad frister djævelen så Jesus med? Det samme som han frister os alle med: 

Hvis du er Guds søn, så gør stenene til brød, lyder den første fristelse. Altså ikke at du spiser sundt, men at 

du gennem din bevidsthed om, at du netop spiser og lever det kostrigtige liv, gør dig til din egen Gud, som 

har fattet sandheden om, hvordan man holder sig selv sund og undgår sygdomme. Til denne kategori hører 

også lægevidenskabens tro på, at den en dag finder de vise sten, så alderdommen bliver afskaffet. 

Men det er ikke kun kosten, det drejer sig om her. Det er overhovedet alt det, vi kan fremstille gennem 

vor teknologi. Biler, flyvemaskiner, samtalekøkken og meget mere. I al denne herlighed skaber vi os et lille 

Paradis omkring os selv og tror, at det er livet – ja det højeste i livet. Vi læner os veltilfredse tilbage i stolen. 

Nej er Jesus svar til Satan, netop der hvor vi andre flere gange i vort liv, får sagt ja. 

Men er der noget i vejen med at leve godt, have nok af sund mad, have et hus og hjem med tekniske 

hjælpemidler, som kan forsøde vor tilværelse? Vil Gud virkelig have, at vi skal forlade alt det, som vi gerne 

vil have og gå ud i ødemarken og leve af mindst muligt? 

Nej, der ikke noget i vejen med at leve godt og trygt i velfærd – absolut ikke. Det under Gud os sikkert 

gerne. Det går først galt, når vi dyrker alt det, vi selv kan frembringe, for så gør vi os til vor egen Gud. Vort 

Ego bliver Gud. Og det er det nu engang ikke. Vi fører os selv bag lyset. 

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund, lyder Jesus afvisning. 

Lev af Guds ord, det er at lade Gud komme til orde i sig, så vil det åndelige liv blomstre som en Gudshave, 

hvor der også er god plads til næsten. Her er konkurrencen om levebrødet afløst af glæde ved livet. Her 

gælder andre love. 

I næste øjeblik fører fristeren Jesus op på templet tinde. Spring ud og Guds engle vil gribe dig: Fanden 

frister til overmod. Frister til, at du skal udnytte dine evner til at triumfere over andre, lade dig forgylde, 

lader dig tjene af andre. Til egen fornøjelse og vinding. Atter er det egoet der vil krones. Prale af sin for-

måen, som havde vi skabt os selv og verden omkring os. 
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”Du skal ikke udfordre Herren din Gud”, lyder Jesu afvisning. Ja, for ellers ender du som en latterlig 

indbildt nar, som tror du er noget. Den sunde fornuft vil hurtig gennemskuer dig, som barnet der i Kejserens 

nye klæder råber: ”Jamen han har jo ingen tøj på”. 

 

Sidste fristelse sker på bjerget. Skønne riger ses fra dette fristelsens bjerg. ”Alt dette skal blive dit, hvis du 

vil falde ned og tilbede mig”. Hvem kan sige nej til den gevinst. Magt og rigdom. Måske nok den stærkeste 

fristelse. Hvem vil ikke gerne sole sig i sin jordiske lykke over at vise, at man har magt over tingene. Hvis 

ikke, havde spil og lotteri af enhver slags ingen kunder. 

Det er ikke uproblematisk for et menneske at blive det tiljublende centrum, for så begynder man at tro, 

at man er noget. Ikke for ingen ting skulle den sejrrige general, når han holdt sit indtog i Rom, have en 

slave bag sig, der hele tiden sagde: ”Husk, du er kun et menneske”. 

Men Jesus er nu helt klar over, hvad det er for en karl han har at gøre med. Fristen har afsløret sig selv, 

som den han er. En forførende bedrager.  

 

Vig bort, Satan! For der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene Da forlod Djæ-

velen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.  

 

For første gang oplevede fristeren et Nej. Dermed var han blevet overmandet. Gud havde selv – i et almin-

deligt menneskes skikkelse – overvundet den, som mennesket hidtil havde tabt overfor og trællet under. 

 

I troen på Gud ophæves et menneskes syndefald. Vi bliver født på ny, rene og uplettede, til næste gang 

Fandens leg fanger os. 

Med Jesus slutter opstigningen, som begyndte i det gamle testamente. Opstigningen fra Adam til Jesus 

var fuldbragt, og Gudshaven atter åbnet for troen. Jesu fødsel er det endegyldige lys, som de fire advents 

lys viser hen mod. 

Kristendommens fortælling begynder, hvor jødedommens slutter. 

 

 

 

2. søndag i fasten · Matthæus 15,21-28 
 

Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den 

samme egn og råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.« 

Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: »Send hende væk! Hun råber 

efter os.« Han svarede: »Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israe1s hus.« Men hun kom og 

kastede sig ned for ham og bad: »Herre, hjælp mig!« Han sagde: »Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød 

og give det til de små hunde.« Men hun svarede: »Jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som 

falder fra deres herres bord.« Da sagde Jesus til hende: »Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du 

vil.« Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.  

 

 

 

Den kana´anæiske kvinde er ikke jøde og bliver derfor i første omgang afvist. Det kan dog undre, at Jesus 

afviser kvinden, når han i en anden evangelisk fortælling uden forbehold helbreder en romersk officers 

tjener. Altså også en ikke-jøde. Forklaringen er sandsynligvis, at dagens tekst er en ældre overlevering end 

fortællingen om officeren. Men dermed også en mere oprindelig, som viser den holdning Jesus og hans 

tilhængere havde på Jesus tid og i den første tid efter opstandelsen. 

Jesus var jøde og tænkte som jøde, han har set sig selv, som teksten til i dag afslører, som kun sendt til 

sit eget folk. Jesus har næppe i begyndelsen været sig bevidst, at han med sin forkyndelse og sit virke skulle 

blive årsag til en ny religion. Hans mål var at reformere jødedommen. 
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Kristendommen begynder først at udskille sig fra jødedommen noget efter Jesus korsfæstelse og opstan-

delse. Paulus er den første, der ser og forstår, at Kristusbevægelsen vil udskille sig som en selvstændig 

religion. 

På et apostelmøde i Jerusalem omkring år 50 opstod der en heftig strid mellem Paulus og de andre 

apostle. Striden stod om hvorvidt tidligere hedninge, altså ikke-jøder, skulle overholde de jødiske, religiøse 

skikke, for at kunne blive døbt. Skulle de overholde moseloven, skulle drengene omskæres, skulle de jødi-

ske spise- og sabbatsregler overholdes? 

Nej, sagde Paulus. Han havde haft problemet helt inde på livet, da han oprettede de første kristne me-

nigheder i Lilleasien. Når Paulus på sin mission kom til et nyt sted, forkyndte han først Jesus lære for den 

jødiske menighed, som allerede fandtes på stedet. Her blev han oftest afvist. Så gik han til hedningene, som 

ofte var mere lydhøre, og flere steder blev der oprettet hedningekristne menigheder. 

 

De fleste apostle mente, at de omvendte hedninge skulle overholde de gamle jødiske religiøse traditioner. 

Men Paulus havde indset, at det ikke var de jødiske ritualer, som var afgørende, men ene troen, og dermed 

alene kærligheden til Gud og næsten. 

Den troende er i ånden blevet omskåren i hjertet, sagde Paulus, og det er det, der betyder noget. Når 

hjertet banker for Gud, er troen tændt, og det vil ene rense den troende for synd og skyld. Paulus ville gøre 

troen fri af moseloven, fri af at mennesket selv skulle yde nogen retfærdighed. For som Paulus sagde, den 

troende vil have loven i hjertet. Det er ikke overholdelsen af loven, som skaber troen, men omvendt. Det 

kommer klart frem i den Paulus tekst, jeg læste som anden læsning. 

Men så var det netop ikke jødedommen mere, men end ny tro, en ny religion. 

 

Alene kærligheden kan blodskyld tvætte af, siges i den gamle middelaldersalme: ”Hil dig frelser og forso-

ner.”  

Opgøret på apostelmødet i Jerusalem delte de kristustroende, men da Simon Peter, som blev regnet for 

apostlenes førstemand, gav Paulus medhold fulgte flere af de andre kristustroende efter. Simon Peter havde 

haft en lignende erfaring som Paulus, da han engang blev kaldt til en ikke-jødes hus i Cæsarea, som ønskede 

at blive døbt. Peter døbte manden uden forbehold, fordi Gud har indgivet ham en åbenbaring derom. 

 

Det betyder, at dagens tekst hører til forståelsen fra før apostelmødet. Men det er alligevel stadig underligt, 

fordi evangelisterne først skriver deres evangelier adskillige år efter apostelmødet.  

 Markusevangeliet menes at være ældst og skrevet omkring år 70, mens Lukas- og Matthæusevangeliet 

først regnes at skrevet omkring år 80. 

Matthæus, som har skrevet dagens tekst, er den eneste, der har skrevet om den kana´anæiske kvinde. 

 

Dagens tekst er interessant, fordi den afslører Jesus egen forståelse af sin mission. Han er kun sendt til 

Jøderne. Han ser sig selv, som den der skal reformere jødedommen gennemgribende. Han er Guds søn, 

udsendt af Gud til at vise og fortælle jøderne, hvilke vej de skal vandre, for at komme til Guds Rige.  

 

Det helt skelsættende nye i Jesus lære set i forhold til den hidtidige jødedom, kommer til udtryk i dette 

udsagn fra bjergprædiken: 

 

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

fjender, bed for dem, der forfølger jer.” 

 

Næstekærligheden gælder enhver vi møder, uanset om det er en ven eller fjende. Har du en fjende, så skynd 

dig hen og forson dig med vedkommende, før du gør noget andet, siger Jesus. 

Det har Paulus taget til sig i dagens anden læsning: 

 

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke 

noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke 

sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. 
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Og det er jo sandt, og egentlig også enkelt. Kærligheden ønsker at forsone. Kærligheden kender ikke fjen-

der. Jo mere kærlighed og glæde der er i verden, desto mere fred og tryghed vil der være. Desto mere 

rigdom på alle måder, og jo nærmere Guds Rige. 

 

Men dagens tekst er først og fremmest interessant, fordi den kana´anæiske kvindes tro, rykker ved Jesus 

forståelse. Hos de kana´anæiske kvinde møder han en tro, som han kun sjældent har mødt hos sine egne, 

og det åbner hans øjne, for kærlighedens og troens muligheder i verden. 

Da Jesus ofrer sig, for at forblive Gud, sig selv og sine tilhængere tro, skønt han ved, det kan koste ham 

livet, da er han formodentlig klar over, at det ikke kun er for jøderne, at han ofrer sig, men for alverdens 

folk. Den kana´anæiske kvinde hjælper ham til at se, at Gud ikke kun er jødernes Gud, men alverdens Gud. 

Det har flere af hans apostle derimod ikke set endnu. Men Paulus har, og Peter kommer til det. 

 

Den kana´anæiske kvinde har haft det, som den tørstige hjort, i første læsning fra salmernes bog. Den 

tørstende hjort, der skriger af tørst, udtrykker længsel. En stærk og voldsom længsel efter Gud, en længsel 

efter at blive forløst af kærligheden. 

Uanset hvilket sprog mennesker taler, så er denne længsel tilstede i alle. Uanset om de kalder sig kristne, 

hinduer, muslimer, buddhister eller ateister. Den er der. Den synes at være medfødt. Og jo mere kærlighed 

den længselsfulde møder, desto stærkere bliver længslen. 

Den kana´anæiske kvinde kendte den, Jesus kendte den, Paulus kendte den, alle der er sig bevidste som 

troende, kender den. Længslen udtrykker en tørst efter den levende kilde i Edens have.  

Længslen kan forløse i nadveren, i Guds kærlighed, i næstens kærlighed, i livets kærlighed. Det er også 

denne længsel som gennemtrænger salmen: ”Hil dig frelser og forsoner”, som vi skal synge til sidst i dag.  

Originalen er skrevet i middelalderen af munken Arnulf af Øverland i 1250. Det er essensen af middel-

alderens fromhed og følelsesfulde længsel, der udløser digtet. I vers 6 står der: 

 

”Derfor beder jeg med tårer, led den ind i mine årer, floden som kan klipper vælte, floden som kan isbjerg 

smelte, som kan blodskyldt tvætte af. ” 

 

Kærligheden skal ledes ind i vore årer. Guds ånd som skal fylde mennesket, Kærligheden, der forsoner og 

giver fred med Gud og mennesker. Kærligheden der gør hjertet rent. Renser for synd og skyld og fuldkom-

mengør mennesket, guddommeliggør mennesket, ved at nære det kristusbarn, vi alle er født med. Den får 

Kristus til at vokse i mennesket. 

 

”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” 

 

Da forløses mennesket, da kommer det hjem og da slukkes hjortens tørst. Da åbnes døren til Guds Rige. 

 

 

 

3. søndag i fasten ∙ Paulus brev til romerne kap. 7,14-25 

 

 Vi ved, at loven er af ånd. Men jeg er af kød, solgt til at være under synden. For jeg forstår ikke mine 

handlinger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, 

giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i 

mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg 

ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg 

gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg finder altså den 

lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds 

lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind og holder mig som 

fange i syndens lov, som er i mine lemmer. 
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Jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Men Gud ske tak ved Jesus Kri-

stus, vor Herre! Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. 

 

Lukas (11,14-28) 

Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme 

at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde: »Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, 

at han uddriver dæmonerne. «Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men 

da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: »Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder 

over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at 

jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddri-

ver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg 

driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. 

Når, en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, 

der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og 

fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 

Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at 

finde den. Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder 

den det fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og 

flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første.« 

Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: »Saligt er det moderliv, som bar dig, og de 

bryster, du diede!« Men han svarede: »Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!”  

 

Dagens tekst, hvor Jesus uddriver den onde ånd, tolkes ved hjælp af den Paulus´ tekst (Rom.7,14-25). Så-

ledes bliver temaet i denne prædiken forholdet mellem det gode og det onde.   

Paulus fremhæver menneskets store og ubegribelige dilemma: Hvorfor er mennesker onde, når de dybest 

set ikke ønsker at være det, og derfor kommer til at lide og trælle under ondskaben? Det kors, det kristne 

menneske må bære, og segne under, fordi det ikke kan bære det. Men da tager Gud selv korset og bær det 

for os. 

Godt og ondt er filtret sammen. Det er et søskendepar som hedder Abel og Kain, hvor Kain dræber Abel – 

ondskaben dræber godheden.  

Men ingen mennesker er kun gode og andre kun onde. Alle bærer både Abel og Kains muligheder i sig. 

Hvorfor i alverden kan det onde inficere mennesket, så det bliver til den person, det dybest set ikke ønsker 

at blive? 

I Biblens skabelsesberetning er selve skabelsen god, og derfor er alle mennesker skabt ud af godheden 

som gode. Det fødes ind i Edens Have. Men snart efter falder det for verdens fristelser. Det er syndefaldet. 

Og nu får den onde ånd indgang i menneskets hus. Biblens syn er, at mennesket er skabt til det gode, men 

for svagt til at modstå det onde.  

Nøjagtig sådan som Paulus siger i sit brev til Romerne: ”Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det 

onde, som jeg ikke vil, det gør jeg.  

Mennesket vil det gode, men magter det ikke, fordi en anden magt, som er stærkere, har taget bolig i os. 

En ond ånd rider mennesket. Den ånd, som Jesus uddriver i dagens evangelium 

Ældre religioner end jødedommen og kristendommen ser ondt og godt, som to magter, der altid har været, 

og som bekæmper hinanden. De gode kræfter kæmper for at oprette et Kosmos – en ordnet, retfærdig ver-

den, men dæmoniske kaoskræfter kæmper imod og forhindre det. F.eks. Thors kamp mod Midgårdsormen 

eller Zeus mod titanerne. Og mange ser også Gud og Satan i det lys, som modsætningsfyldte kræfter, der 

kæmper om herredømmet.  
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Sådan tager tilværelsen sig ud, set udefra. Det vidner historien og vor tid alt for tydeligt om. Men i den 

jødisk- kristne verden er Gud ikke desto mindre den suveræne skaber, som i sin skabelse overvinder mørket 

og de dæmoniske kræfter alene med Skaberordet: ”Bliv lys”. 

Med samme skaberord uddriver Guds søn dæmoner og renser mennesket for skyld. Tager dets kors på 

sig.  

 

I biblens beretning skaber Gud et Eden – et paradis, som Guds børn, menneskene, skal leve i. I tryghed 

uden kendskab til det onde. Som de så en dag alligevel møde i skikkelse af den fristende slange. Angst, død 

og ondskab tager ved dette syndefald bolig i menneskets bevidsthed. Mennesket bliver et offer for synden. 

Og føler sig skyldig til døden. 

Jødedommen og siden kristendommen opstår, som en tro på, at Gud ikke vil opgive menneskene. Han 

iværksætter en frelseplan, som skal føre mennesket tilbage og frem til det Kosmiske Eden, som det var født 

til. 

 

De optimistiske humanister i oplysningstiden omkring 1700-tallet troede, at det onde lå i uvidenheden, i 

det endnu uciviliserede. De opfandt den tro, at kulturen kunne forædle mennesket. De mente, at civilisering 

kunne overvinde ondskaben. Med den tro trådte ateismen frem. Troen på, at mennesket via kulturel civili-

sation selv kunne finde et Eden voksede videre frem mod 1. Verdenskrig, og nogle har den endnu. Men 

indenfor de sidste 100 år er optimismen blegnet og mere erstattet af desillusion. I en ny ateisme, der ikke 

kan tro på en God skabergud, når verden ser ud som den gør. 

Når vi i vor tid ser, hvordan fanatiske, religiøse retninger, i et helligt had udøver en sindssyg, bestialsk 

ondskab, så opstår spørgsmålet om ikke religion – som Karl Max udtrykte – er opium for folk. 

 

Mennesket er dog ikke helt magtesløst over for det onde. Vi ved, at kærlighed og omsorg, ja såmænd også 

civilisation kan holde det onde på et niveau, så det ikke i bund og grund ødelægger og fordærver vores 

moral, tankegang og handlinger. Men det skal ikke få os til at føle os fejede og prydede. For ingen kan 

holde det onde helt ude af sit hus. Og slet ikke, når det onde antager alle lækre fristelsers dragt. Ingen kan 

sige sig fri for at volde andre ondt. Vi vælger alt for ofte at gå efter det, som vi fristes af – som vi ser eller 

tror, kan gavne os, og ser ikke – eller lukker øjnene for – at netop den handling skaber negative forhold. 

Både for os selv og ikke mindst andre.  

Vi stikker en lille nødløgn for at klare frisag osv. Og de mennesker, som selv kan holde den værste 

ondskab ude af sit hus, er alligevel ikke i stand til, at forhindre, at der findes stakler, som vokser op i usle 

forhold, i afmagt der skaber had og avler megen vold og ondskab. 

Paulus erkender sin afmagt. Sin manglende evne til at lukke døren for den onde ånd, som får ham til at gøre 

det, han ikke vil. 

Det værste er dem, som nægter sig skyldige, som lukker øjnene for egen ondskab, og kun kan se sig selv 

som rene. F.eks. de fanatiske religiøse, der bilder sig ind, at de handler i deres Guds navn. De som ser sig 

”fejede og prydede”. Netop i det hus, får de onde ånder magt, for her er ingen aktiv modstand.  

Se din synd i øjnene, siger Paulus. Synden lever i dit kød, ikke i din ånd. Det er ånden som længes efter 

godhed – længes efter et Kosmisk Eden. Den drøm er intakt, trods ondskabens magt. Ånden længes efter 

kilden, som den tørstende hjort. 

Paulus kender den dybe konflikt mellem menneskets ånd og krop, for vor ånd er af Gud og god. Det er 

kroppen, der lader sig friste. Den krop, som i vort timelige liv kræver kamp for overlevelse. 

 

Loven dømmer os. Derfor er den god, netop fordi den tydeliggør det onde. Bevidstgør det onde. Skiller 

godt fra ondt. Paulus tænker på Moseloven – og ikke mindst de ti bud – essensen af jødedommens lov. 

Kunne mennesket virkelig leve efter disse 10 bud, ville det ganske rigtigt blive ført til det forjættede land. 

Hvis ingen misunder den anden og den andens ejendom og evner og stilling i samfundet, og vis ingen slår 

ihjel eller begår handlinger, som rammer andre ondt, men i stedet elsker Gud af et rent hjerte. Så ville 

verden se ganske anderledes ud. 
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Moseloven har i meget høj grad som ideal skabt den europæiske kultur, fordi den er så indlysende rigtig. 

Og netop det, at mennesker må sige ja, til denne lov viser, at mennesket vil det gode. 

Paulus ser loven, som en øjenåbner, som en afsløring af synden, en afsløring af Den Onde – af Fristeren. 

Den ellers kristne kirke har alt for ofte overset Paulus´ pointe vedrørende loven. 

 

For kristendommens glædelige og befriende budskab er, at nok afslører loven vor syndighed. Men samtidig 

befrier den os for selv at skulle bære skylden for vores syndighed. Vi er uden skyld i vor svaghed.. 

Men hvordan rimer det med trosbekendelsens ord: at Jesus skal komme og dømme levende og døde.” Ord, 

som ofte og oven i købet af kirken selv, er blevet tolket således, at på den yderste dag, dommedag, vil Jesus 

komme tilbage til jorden, for at skille de onde fra de gode. Og har man ikke været tilstrækkelig god, så 

kommer man ikke med ind i Guds Rige. 

Med Paulus ord, vil vi ikke blive dømt på baggrund af de synder vi uvægerligt har begået. Vi vil ene 

blive dømt udfra vor tro på- og længsel efter Gud. På åndens længsel efter Guds Rige. 

Det er ene troen, der betyder noget for befrielse fra ondskabens åg. 

I Jesus afvisning af Fristeren. I Jesus sejr over ondskaben, og i hans sejr over Døden gennem opstandelse – 

er fjenden overvundet. Med Jesus blev det menneske født, som i kraft af Guds ånd, kunne besejre Det Onde. 

Igennem Jesus åbenbarede Gud sig og frikendte os fra at tro, at vi ville blive dømt efter loven.  

”Du som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine 

tanker, er den dybe sammenhæng.”  

Vi siger ofte, at Gud ved sin kærlighed har tilgivet os. Men i stedet for ordet tilgivelse var det rigtigere at 

bruge Paulus ord, at Gud har retfærdiggjort os. 

Ordet tilgiver, antyder, at det er vor egen skyld, at vi har levet i det onde. Men når vi ikke selv er skyld 

i at vi lever i synden – at vi lever i det onde - fordi vi ikke er udstyret med den kraft, som kan holde det 

onde ude, er der ikke noget at tilgive for. Det er vor egen skyldfølelse, der dømmer os skyldige i synden. 

Gud kom til os, for at sige, at der tog vi fejl. I vor åndelige tro er vi retfærdige, på trods af, at vort kød 

ikke kan modstå fristelsen. Det betyder, at det kors, som vi føler, vi må bære, fordi vi ikke er i stand til at 

leve det gode liv, som vi mener, vi burde. Det kors bar Jesus til Golgata og lod sig selv navlet til det. Det 

kunne kun den syndefri gøre, som befalede ondskaben at vige. Dette kors slog i graven rod og blev påske-

morgen til det livets træ, som vi blev skilt fra ved syndefaldet. 

 

 

 

Midfaste ∙ Johannes 6,1-15 
 

Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi 

de så de tegn, han gjorde ved at helbrede syge. Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig sammen 

med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. 

 Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: ”Hvor skal vi 

købe brød, så disse folk kan få noget at spise?” Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste 

han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham: ”Brød for to hundrede denarer slår ikke til, så de kan få bare 

en lille smule hver.” En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: ”Der er en lille dreng 

her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?” Jesus sagde: ”Få folk til at sætte sig.” 

Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig; de var omkring fem tusind. Så tog Jesus brødene, takkede 

og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet 

mætte, sagde han til sine disciple: ”saml de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde.” Så 

samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs efter dem, 

de havde spis. 
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 Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de: ”Han er sandelig profeten, som skal komme til 

verden.” Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak 

sig atter tilbage til bjerget, helt alene. 

 

Temaet i denne gudstjeneste tegner et billede af Guds kærlighed, der gives til jorden i stor overflod. Sam-

menholdt med den verden vi kender, hvor alt for mange mennesker lider nød, både fysisk og åndeligt, må 

vi erkende, at mennesket kun i ringe grad formår at leve af Guds ord og formidle det videre i praktisk 

handling.  

Folkeskaren opsøger ikke Jesus, fordi de hungrer efter det daglige brød. Der er noget, der trækker dem. De 

har set Jesus gøre syge raske. Det har vakt noget i dem. Hvem er han? Men det er ikke kun nysgerrigheden, 

der driver dem. Det er noget dybere, der tiltrækker dem. Måske en længsel efter forløsning. 

Folkeskaren havde alle rod i den længsel, som lå i de jødiske folk. En længsel, som havde kaldt deres 

stamfar Abraham på rejse mod det forjættede land. Samme længsel have ført dem ud af Ægyptens trældom, 

gennem en lang ørkenvandring. Ja, jødernes liv har også i nyere tid formet sig som en ørkenvandring. Dog 

en vandring med oaser. 

 

Nu drev længslen skaren ud vest for Galilæas sø. Ud i et ret øde landskab, fordi her begyndte ørknen at 

strække sig østpå, så langt øjet rakte.    

Jesus er gået op på et bjerg sammen med sine disciple. Fra gammel tid blev mange bjerge regnet for 

helligsteder. Bjerget stræbte op mod himlen, som det jødiske folks længsel. Her kunne man møde det gud-

dommelige – underet.  

På Sinai bjerg modtog Moses loven fra Gud. Forklarelsen af Jesus skete også på et bjerg, ligesom Bjerg-

prædiken blev holdt på et bjerg, men også Fristelsen skete på et bjerg. 

 

Jesus sætter sine disciple på en prøve, da han ser skaren komme op mod ham. Henvendt til Filip spørger 

han, hvor de skal købe brød til at mætte så mange. Købe brød til så mange i den øde egn? Hvad tænker han 

dog på - som om der var en bager i nærheden? Man kan næsten se humoren blinke i Jesus øjne. 

Men Filip tager spørgsmålet ganske bogstaveligt. Han kunne godt se, at 200 denarer ikke rakte lagt. Det 

her var ikke nogen nem opgave. Det er dyrt at holde fest for 5000 mennesker.  

Men alligevel, herude langt fra menneskelig beboelse betyder penge ingenting. De har ingen værdi, for 

de kan ikke bruges til noget.  

Humoren fortsætter, da Andreas kommer med den lille dreng og hans to fisk og fem brød. Disciplene 

engagerer sig virkelig på at finde en løsning på denne vanskelige situation. Men hvad batter fem brød og to 

fisk her?  

Ikke desto mindre begynder alvoren med den lille dreng. Han er klar til at dele den smule mad han har 

med alle de andre. Barnets næstekærlighed åbner muligheden for en løsning af himmelsk art. 

 

Først nu overtager Jesus scenen. Først beordrer han disciplene til at få folk til at sætte sig. Og se! Der er 

dejligt grønt græs at gøre sig det behageligt på. Grøn er håbets farve. Nu er der ved at komme grøde i det. 

Vendepunktet er nået. Det materielle i tilværelsen er blevet forkastet som uegnet til at løse problemet. I 

stedet tager Jesus brødet, takker og bryder det, og deler det ud. Samme gestus, som vi hører ved nadverens 

indstiftelse. 

 

I første læsning hørte vi ordene om jødernes trængsler under ørkenvandringen: ”Han ydmygede dig og lod 

dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at men-

nesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund.” 

 

Fra denne gammel testamentlige tekst henter Jesus sine ord, da Satan fristede ham i ørknen med ordene:  

 

”hvis du er Guds søn, så gør disse stene til brød, hvortil Jesus afviste ham med ordene: ”Der står skrevet, 

at mennesket ikke skal leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår fra Jesus mund.” 
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Læser vi videre frem i Johannesevangeliet fra dagens evangelium, møder Jesus samme skare mennesker 

dagen efter. Jesus forklarer dem, at lige som det manabrød, som deres forfædre fik under ørkenvandringen 

var givet af Gud, som det sande brød, der giver liv til verden. Sådan var også det brød og de fisk, som de 

havde fået dagen i forvejen. ”Giv os altid det brød”, siger de. Da siger Jesus til dem: ”Jeg er livets brød” 

Således får vi givet tolkningen af bespisningsunderet. De to brød og de fem fisk er livets brød – det ord, 

som Gud mætter mennesker med. Det er kærlighedsordet, som giver verden nyt liv. 

    

Beretningen om bespisningsunderet står centralt i det nye testamente. Det står som oplæg til indstiftelsen 

af nadveren. Alle fire evangelister fortæller da også historien om bespisningsunderet, og ret ens.  

Lukas fortæller, at Jesus så op mod himlen, velsignede føden, brød det og gav sine disciple maden til 

fordeling i folkeskaren. 

Alle blev mætte, og der blev et stort overskud. Det blev en god dag. Den materielle rigdom, som mennesket 

lever med og af, slipper op. Den forgår ved at blive brugt, men det gør livets brød ikke – tværtimod. Når 

kærligheden lever, bliver der kun mere af den. Når mennesket møder kærligheden – er det åndelig talt i 

virkeligheden Gud de møder. Og desto oftere dette møde finder sted, desto mere vokser kærligheden på 

jorden, for den der har modtaget kærlighed, bliver selv bedre til at give kærlighed fra sig. Sådan kan næ-

stekærligheden brede sig ud over jorden og ville gøre det, hvis ikke Fristeren var så dygtig til at friste. For 

den bukker under for fristelsen og lader sig forføre, opdyrker sit eget ego og lukker tilsvarende ned for sin 

næstekærlighed. 

Evangelisten Johannes drager konklusionen i næste afsnit af sit evangelium ved at lade Jesus sige: 

”Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra Himlen; den, der spiser det brød, skal leve til evig tid. Og 

det brød jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden”.  

Troen, kærligheden, som Andreas opdager hos den lille dreng slipper aldrig op, uanset hvor meget den 

bruges. Tværtimod – jo mere den bruges, jo mere bliver der af den. Kærligheden vokser og skaber vækst, 

mens egoismen modsat dræber den. 

Evangeliet til i dag binder tre hændelser sammen i biblen, alle i billedet af brødet, som livets brød – Guds-

ordet, som også kan komme ud af menneskemunden. Mannaen, der falder ned fra Himlen under ørkenvan-

dringen foregriber bespisningsunderet med de to brød og fem fisk, der igen peger hen mod nadveren skær-

torsdag, hvor Jesus giver os sig selv, som livets brød. Det er et under, som verdens logik ikke kan begribe.  

Mon ikke de fleste har oplevet at gå til alters mange gange uden at de egentlig mærker nogen forskel ved 

det, men så pludselig – uvist hvorfor – så går det skaberord, som brødet symboliserer, ind og befrugter vort 

sind. Så er det, vi går befriede og velsignede hjem. 

Men den hændelse – dette himmelbrød - kan også blive os rakt mange andre steder end i kirken. Det kan 

række os igennem et andet menneske, uden det andet menneske tænker over det. Det kan gives os ved en 

naturoplevelse, hvor vi måske heller ikke forventer det. Det kan rækkes os midt i vort daglige arbejde. En 

varme, der stiger op i os, og som velsigner os. 

Sådan lever Gud blandt os, usynlig, men virksom. Men det er den kristne kirke, der har sat ord på livs-

underet, som kan komme når mindst vi venter det, men altid når vi har brug for det. 

 

Underet løfter os til himlen eller himlen sænker sig til jorden. Et øjebliks sammenfald mellem vor verden 

og Guds, og da gennemstråler Gud vor verden med skaberordet: ”bliv lys” 

 

 

 

5. søndag i fasten · Lukas 1,26-38  
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Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, 

til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. 

Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« Hun blev 

forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: 

»Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal 

give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans 

fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans 

rige.« Maria sagde til englen:  

 

»Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« Englen svarede hende: »Hellig-

ånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver 

født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. 

Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.« Da sagde 

Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende.  

 

 

 

Maria selv havde svært ved at forstå, hvordan hun skulle kunne få et barn, når hun ikke havde været sammen 

med en mand. Så hvis I har det på samme måde, så er I ikke alene. Men englen svarer hende, at det skal 

ske ved, at ”Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Da sagde Maria: 

»Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!«  

 

Så var Maria overbevist. Og klar til at opgive sig selv for at gøre Guds vilje. Og det var hun ene ved tro, 

selv om det skabte nogle ikke helt små problemer. Det var jo ikke nemt at forklare omverdenen og primært 

hendes familie, at hun var blevet gravid uden at være gift. Hun ville bringe skam over familien. Altså med 

mindre, at familier og venner, ville tro på hendes ord, at det var Gud selv, der var faderen. 

Men det var aldrig sket før i verden, så hvorfor nu, og hvorfor en fattig pige som Maria, i en fattig 

familie. 

Nok kendte de måske Esajas spådom for flere århundrede siden, at kvinden skulle føde en søn, som 

skulle blive ligeså stor en konge, som David havde været. Og det skulle være en søn af Davids slægt.  

Vist var Maria og faktisk også Josef af Davids slægt, men den konge, Esajas havde spået om, måtte 

alligevel være af en fornem og rig slægt.  

Alt dette har Maria vidst, da hun kom til troen ved englens ord. 

 

De gamle konger af Davids slægt, blev kaldt Guds sønner. De blev opfattet, som adopteret af Gud gennem 

salvelsen, men havde altså både en jordisk mor og far. 

Det her var noget helt nyt. Et barn af gud uden anden far. Gud selv i menneskeskikkelse. Men vi behøver 

nu ikke at gå så højt op i jomfrufødslen, men snarere se på symbolikken i Mariabebudelsen, som evangeliet 

til i dag kaldes. I øvrigt er der sprogforskere, der hævder, at det oprindelige hebraiske ord, som betegnede 

Maria, ligeså godt kunne oversættes ved ”ung kvinde” som ved ”Jomfru.” 

Det ændre dog ikke ved, at Lukas´ tekst klart lægger op til en jomfrufødsel, da Lukas lader Maria spørge, 

hvordan bebudelsen skal ske, da hun jo endnu ikke havde været sammen med en mand. Ordet ”jomfrufød-

sel” symbolisere også, at noget afgørende nyt er ved at ske, så er man på jomfruelig grund. 

 

Der er stor symbolik i, at Maria er fattig og at hun bliver gravid uden for ægteskab. Det karakterisere hvem 

og hvordan Jesus er, og derigennem Gud, og samtidig dømmer det snævre småborgerlige bedre jeg. Om 

mennesket er rigt eller fattigt, usselt eller magtfuldt, og får børn uden for ægteskab, betyder ikke noget for 

Gud. Det der betyder noget, er troen. I troen er alle lige modsat menneskers almindelige tankegang. Det 

fortæller, at Gud er i kærligheden, hvor mennesket ikke sjældent lever i fordømmelsen af andre, for at gøre 

sig selv som bedre. 

Salige er de fattige og afmægtige, indleder Jesus sin bjergprædiken, for Guds Rige tilhører jer. Overfor 

Gud er vi alle fattige og afmægtige, og tror vi noget andet, står vi os selv i vejen for Guds ord. Det er ulige 
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nemmere for den, som kender sig selv fattig og liden, at blive troende, end den der bryster sig af storhed og 

pral. 

 

En endnu større symbolik i bebudelsen ligger i ordene: 

 

” Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der 

bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.” 

 

I disse ord er der skabelse. Det er ordet – skaberordet, gudsordet - der bliver til kød. Det kan sammenlignes 

med indledningen til skabelsesberetningens ord: ”Og Guds ånd, svævede over vandende” 

 

Den dag Maria fik besøg af englen, fik hun besøg af Gudsordet, af skaberånden. Ordet overskyggede hende, 

bedækkede hende, befrugtede hende, og hun troede. Den historie har Jesus fået ind med modermælken, så 

derfor vidste han, hvem han var, og hvad han skulle. Og det er det samme, der sker, hver gang et menneske 

kommer til troen. Det er gudsordet, kærlighedsordet, der befrugter os. Vi får billedligt besøg af englen 

Gabriel.  

Når et menneske kommer til troen, sker der en skabelse, og al guds skabelse sker i kærlighed. Hele 

universet er skabt i kærlighed og fyldt med godhed og glæde. Det lyser ud af den bibelske skabelsesberet-

ning. 

 

Det onde, som findes i verden, kommer fra mennesket, som selv vil skabe sig et navn i verden, og hævde 

sig deraf. Det onde opstår, når menneskets misbruger den ånd, Guds ånd, som har skabt det. Det onde 

opstår, når Guds kærlighed i mennesket bliver forvandlet og misbrugt til egenkærlighed og selvhævdelse. 

 

Mariabebudelsen, som vi kun finder hos Lukas, er en poetisk perle, der med fuldt overlæg er anbragt af 

Lukas, som indledning på hans fortælling om Jesus. Netop Mariabebudelsen sætter et væsentligt skel mel-

lem det gamle og det nye testamente, mellem jødedommen og kristendommen. Forskellen ligger i opfattel-

sen af troen. 

Jødedommen, Det Gamle Testamentes tro, er en forfædre tro, en traditionens tro. En patriarkalsk tro. 

Jødedommen nedarves fra far til søn helt tilbage til stamfædrene, til Abraham, Isak og Jakob. Jødedommen 

blev forjættet til Abraham og blev givet videre til Isak og Jakob. Det skete med udvælgelsen af Abraham, 

som stamfader for Guds eget folk. 

 

Forjættelsen til Abraham lyder: 

 

”Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort 

folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der 

velsigner dig og den der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens folk velsignes” 

 

Jødedommens tro nedarves fra Abraham, derfor er det også i dag meget besværligt at konvertere til jøde. 

Jøde er noget man fødes til, som en efterkommer af Abraham. Denne traditionsbestemte tro bryder det nye 

testamente med. Det siges ganske tydeligt i Mariabebudelsen. Maria får troen ved at blive befrugtet af 

Helligånden, af Guds ånd, skaberånden, som også kaldes sandhedsånden. 

Kristendom nedarves ikke som Jødedommen gennem kødet, men den gives gennem ånden, og viser sig 

som tro. Det er jomfrufødslen et poetisk billede på. Derfor er der god mening i, at vi i Trosbekendelsen om 

Jesus siger: ”Født af jomfru Maria.” 

 

Gudstro er ikke noget, der opstår af logikkens overbevisning. Det er åndens befrugtning eller åndens over-

besvisning. Kærligheden givet direkte af den som er kærligheden. Gennem troen tager Gud bolig i menne-

sket, og det vil Gud gerne, som Grundtvig siger i digtet ”De levendes land”: 

 

”Du gerne vil troen i templet af muld” 
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Thomas Kingo siger det meget smukt i den salme vi skal synge herefter, med ordene: 

 

O Herre Jesus, lad din Ånd 

mig kraftig overskygge, 

bered mit hjerte ved din hånd, 

at du deri kan bygge 

at også jeg kan åndelig 

undfange dig 

og aldrig fra dig rykke! 

 

Så skal din Himmel i mig her 

ved Åndens kraft begynde, 

mit hjerte, sjæl og al begær 

sig op til Gud skal skynde, 

indtil jeg bliver engle lig 

i Himmerig 

og aldrig mer skal synde! 

 

Og så lidt kirkehistorie til sidst. 

 

Dette at Gud gerne vil bo i mennesket og dermed virke i mennesket, har været svært at godtage igennem 

kirkens historie. Troen på, at Gud lever i mennesket, og at mennesket er bolig for Guds ånd, har voldt 

besvær. Det var noget nær en blasfemisk tanke. Man kunne ikke godkende denne guddommeliggørelse af 

mennesket al den stund, man troede, at mennesket ved sin fødsel var bundfordærvet af arvesynden. Et 

negativ tanke, som f.eks. salmedigteren Lars Busk Sørensen tager afstand fra i salmen: ”Menneske din egen 

magt” med linjen: 

 

”Han er Gud blandt mænd og kvinder.” Underforstået, at Gud virker i os gennem næstekærligheden. 

 

Det er karakteristisk, at Lukas, ene blandt evangelisterne bringer fortællingen om Mariabebudelsen. Og 

dermed troen på, at Guds ånd kan befrugte og guddommeliggøre et menneske. 

Det skyldes, at Lukas er oplært af Paulus. Paulus skriver i flere af sine breve, at Gud bor i menneskets 

bryst. Et sted siger han, at troen er som en omskæring af hjertet. Hermed tager Paulus afstand fra jødernes 

kødelige omskærelse, som et tegn på den nedarvede jødedoms tro. 

Grundtvig greb tilbage til Paulus forståelse af troens tilblivelse som åndens befrugtning, og det blev et 

kernepunkt for Grundtvig, som han selv kaldte sin mageløse opdagelse. Fordi Grundtvig hermed i sin kir-

kekamp kunne løsrive troen fra biblen, og ene gøre den til åndens værk. 

Heraf følger, at kristentroen ikke lever via biblen, men via ånden, og kan til stadighed fornyes gennem 

åndens befrugtning, som en jomfrufødsel. 

 

 

 

Palmesøndag ∙ Matthæus 21,1-9 
 

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

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

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

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

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

gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, 

og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne 
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og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: ”Hosianna, Davids 

søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!” 

 

”Se din konge kommer til dig.” Det er palmesøndags budskab – hvert år.   

Det gælder ikke mindst Oskar, som i dag er kommet i kirke for første gang. Kongen i Guds Rige har 

åbnet himmelporten for Oskar og budt ham velkommen med ordene: ”Du er min søn, som jeg elsker. Bliv 

i mig, så bliver jeg i dig”. 

I dag rider Jesus ind i vor midte her i menigheden. Klar til at give sig selv, for at vi skal leve som Guds 

børn.   

Kunne man blot et øjeblik skrue tiden tilbage og se det historiske øjeblik, da Jesus den første palmesøn-

dag ridder ind i Jerusalem. Fornemme stemningen! Se og høre folkeskaren hylde Jesus. Hvor stor er den? 

Hvor mange ser skævt til? Hvad tænkte folk? Disciplene? Jesus selv?  

En ting er sikkert. Matthæus vil med denne beretning fortælle os, at nu sker dét. Dét, som profeterne har 

skrevet om og forudsagt i det gamle testamente. Det, som man har ventet på så længe – Davidsrigets frem-

brud og virkeliggørelse - Messiasriget.  

Jesus vælger, at hans ankomst til Jerusalem skal foregå præcis sådan, som profeten Zakarias har beskrevet 

det i den tekst, som var første læsning til i dag. Det har han en klar mening med. Budskabet er: Tag ikke 

fejl! I denne stund opfylder Gud sit løfte til sit folk. Her fuldbyrdes det gamle testamente – og afsluttes. En 

ny pagt er ved at træde i stedet.  

Profeten Zakarias indleder sin beskrivelse med, hvordan Davidsriget vil blive oprettet. Der vil blive stor 

glæde: ”Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se din konge kommer til dig, retfærdig 

og sejrrig, Sagtmodigt ridende på et æsel”.  

Sådan skal Universets Herre ride ind til Guds folk, som Jerusalem – Zions datter – er et billede på. I dag er 

Guds folk os alle. I dag ridder Kristus ind for at oprette sit rige blandt hele jordens befolkning. Jesus vil 

vise, at han er den Messias, som det gamle testamente peger hen mod. ”Messias” er det hebræiske navn. 

”Kristus” det græske navn for Guds søn. 

Det er Kristus – Guds søn, Gud selv – der kommer her – ikke i et prangende triumftog, sådan som 

fyrster, konger og kejsere så ofte har elsket at iscenesætte sig selv ved.  

Nej! Her kommer i al ydmyghed Universets Skaber – intet ringere – for at sætte en helt ny og meget 

anderledes dagsorden – han kommer for at skabe et rige, som ikke er set før – Kristusriget. Jesus kommer, 

som den han er. Det gør han altid. Han behøver ikke at spille skuespil. 

Han ved, hvad han rider ind til. Han ved, at han er uønsket af det jødiske præsteskab og uønsket af den 

romerske besættelsesmagt, som i ham kun ser en skør person, som kan forvolde optøjer og oprør.  

Han ved, han ridder ind til lidelsen. Han kunne være blevet borte fra Jerusalem. Men det ville have været 

en flugt. Han skal til Jerusalem.  

Når mennesket ikke vil komme til Gud af sig selv, måske fordi mennesket tror, at Gud er vred over, at 

vi ikke lever bedre med hinanden, men lader det onde forføre os. Ja, så må han jo komme til os, for på den 

måde at rette vor forfejlede tro, at Gud er vred på os. Han må ofre sig selv for at gøre det klart, at han elsker 

mennesket trods vore fejltrin.  

Gud er i Jesu person rede til at gå i døden for at møde os, sine børn. Jesus var, som Paulus skriver i dag: 

”Lydig indtil døden, ja døden på et kors”.  

Jesus indtog, hvor folk under jubelråb breder deres kapper og palmegrene ud og derved baner hans vej 

råbende: ”Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer i Herrens navn”. 

 

Det indtog er i virkeligheden en gentagelse af et meget gammelt kultisk ritual, som sandsynligvis er blevet 

opført hvert år ved nytårsfesten fra kong Davids tid og frem til den tid, da Jerusalem blev erobret af Baby-

lonierne.  
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I salmernes bog hentydes flere gange til dette ritual, som religionsforskerne kalder: ”Jahves tronbesti-

gelse.”  Jahve er jødernes navn for Gud. 

Ritualet – Jahves tronbestigelse – var oprindelig et led i frugtbarhedskulten på den tid, da jøderne, som 

andre agerbrugssamfund, dyrkede flere guder.  

Dengang var Jahve jødernes frugtbarhedsgud. Og man troede, at tørken eller vinteren skyldes, at frugt-

barhedsguden døde. Men når så regntiden eller foråret kom, troede man, at nu besejrede frugtbarhedsguden 

dødsrigets Gud og blev genindsat på sin trone. 

I ritualet var det kongen, der som Jahves repræsentant red ind i Jerusalem og blev genindsat i templet 

ved at sværge ved Pagtens Ark. 

Dette årligt tilbagevendende ritual stopper, da kongetiden ophører i Israel, fordi landet erobres af Baby-

lonierne i år 587 f. kr. Da jøderne befries i år 512 f.kr af perserne og får lov til at genopbygge templet i 

Jerusalem, sker der samtidig den skelsættende religiøse udvikling, at Jahve ophøjes som eneste Gud, der 

har skabt alt og står over alt.  

Det betyder, at det gamle frugtbarhedsritual med Jahves tronbestigelse fra at være en årlig tilbagevende 

begivenhed bliver omtolket til at gælde det fremtidige øjeblik, da Messias vil komme og genoprette Da-

vidsriget. Denne gamle kultiske fest, som kaldtes Jahves tronbestigelse, er altså foregået som et indtog i 

Jerusalem. Det er det billede profeten Zakarias har i tankerne, da han skriver om Davidsrigets genopståen.  

Og det er dette gamle ritual, som Jesus med fuldt overlæg bruger den første Palmesøndag. Hermed for-

stærker han tydeligheden af, hvad det er, som nu sker. Det er Davidsrigets – Kristusrigets – frembrud i 

verdenshistorien. Her skrives virkelig historie. 

 Men for hans modstandere er det en voldsom provokation, der truer deres magt, som hvilede på det 

gamle testamentes lov og lære.  

Jesu indtog, går – som de gamle kongers – direkte til templet. I forgården befinder der sig en masse 

vekselerer og andre handlende. De står ved deres boder. I vrede rydder Jesus templet sigende: ”Der står 

skrevet: Mit hus kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkule”. 

Mange mennesker flokkes denne dag og de følgende om Jesus. Han helbreder, fortæller lignelser og 

fører stridsamtaler med skriftkloge, saddukæer og farisæer. Han skaber rører om sig.  

Hen mod Skærtorsdag, den dag, hvor påskemåltidet traditionelt spises, for at mindes jødernes befrielse fra 

Ægyptens trældom, er situationen i Jerusalem ved at tilspidse sig. Noget må ske. Jesus må skaffes af vejen. 

Han er for farlig. 

Med henrettelsen af Jesus sejrede reaktionen – tilsyneladende.   

Men! Uanset hvad verdens magt gør og siger, så kan løgnen aldrig sejre over sandheden. Skabelsen af 

Kristusriget var under frembrud og er det stadig. Det kan ingen menneskelig magt forhindre. Skaberånden 

er den stærkeste magt i verden på trods af dumhedens og løgnens modstand. 

Men alt det skete anderledes end nogen jøde havde tænkt sig. Messiasriget opstod ikke ved fysisk magt-

overtagelse. Ej heller gennem en folkelig, demokratisk beslutning.  

I stedet opstår det gennem påskens lidelse, hvor Jesus, som i den gamle frugtbarhedskult går i døden, 

for at opstå påskesøndag, som Kristus i sit nye rige. Det blev den lidelse og sejr, der åbnede øjnene for 

Guds sande væsen og åndens nærvær. 

Riget opstår af den åndelige livskraft, der udgår fra Guds trone i et universelt verdenstempel. Herfra vokser 

det sig stadig mægtigere gennem lidelse og død.  

Første fysiske synlighed var pinsedagen, da den første menighed blev dannet med 3000 medlemmer. I 

dag sker en hastig udbredelse i Kina og Afrika. Trods modstand. 

Kristusriget er stadig under frembrud og må stadig kæmpe mod, løgn, dumhed og magtmisbrugets og 

ondskabens fristelse i en endnu ufuldkommen verden.  

Jesu indtog palmesøndag er dybest set åndens og glædens indtog i hver enkelt af os og i menighedens 

fællesskab og i fællesskabet på jorden. Et indtog som under angst, sorg og lidelse må bane sig vej igennem 
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løgnens afsløring for at blive sandhedens åbenbaring, for under jubelråb at nå ind til sin tronstol, som hjertet 

længe har beredt og sukket efter.  

 

 

 

Skærtorsdag · Matthæus 26,17-30 

 
Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: ”Hvor vil du have, at 

vi skal forberede påskemåltidet til dig?” Han svarede: ”Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Me-

steren siger: Min time er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple.” Disciplene 

gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. 

 Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste, sagde han: ”Sandelig siger jeg 

jer: En af jer vil forråde mig.” De blev meget bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: Det er vel 

ikke mig, Herre?” Han svarede dem: ”Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der 

vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det menneske, som men-

neskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. ”Judas, som forrådte 

ham, spurgte: ”Det er vel ikke mig Rabbi?” Han svarede ham: ”Du sagde det selv.” 

 Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: ”Tag det og 

spis det; dette er mit legeme.” Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: ”Drik alle heraf; dette 

er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg 

ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.” 

 Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget. 

 

 

 

Påskens fortælling er kristendommens mest centrale fortælling og sandsynligvis også den ældste skriftlige 

del af det kristne evangelium. Påsken er et drama i fire akter. Et drama, der fortæller, hvordan kærlighed 

kan slå om i had og venskab blive til svigt. Det er fortællingen om, hvordan mennesket slog Gud ihjel. Men 

først og fremmest er det forkyndelsen af det, som forstanden ikke kan forstå, men som kirken lever på, 

nemlig at Jesus stod op af den grav, som menneskene havde lagt ham i. Det er forkyndelsen, at Jesus be-

sejrede døden, og skabte et lysende håb om et evigt Paradis på den anden side af Getzemane Haves mørke 

dødsangst.  

 

Dramaet begynder Palmesøndag, hvor Jesus indtager Jerusalem på et æsel, og menneskemængden hylder 

ham som en konge og en frelser, de hylder ham som Messias. Jesus har i en årrække forinden vandret rundt 

i Israel med sine disciple. Han har helbredt syge, opvækket døde, fortalt om Gud på en helt ny måde, hvor 

tilgivelse og næstekærlighed er kernepunkter. Nu er de kommet til Jerusalem for at fejre påske. Jesus har 

flere gange fortalt, at her vil rejsen ende med hans lidelse og død, men han havde også nævnt opstandelsen. 

Men det havde disciplene ikke forstået og slået hen. 

Alle fire evangelier fortæller næsten ens, at Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel, mens befolkning 

jublende råber Hosianna, som betyder ”frels os,” og vifter med palmegrene.  

 

I Zakarias bog i Det Gamle Testamente kan vi læse en profeti om, at Jerusalem og det ødelagte Davidsrige 

skal genoprettes, når en sagtmodig, men sejrrig og retfærdig konge rider ind i Jerusalem på et æsel. Han 

skal bringe fred og herske overalt. I profetien opfordres Jerusalem til at juble og råbe af glæde, når kongen 

rider ind i byen. Det er det, der sker nu. Jøderne kendte Zakarias profeti og genkender Jesus’ indtog i 

Jerusalem som opfyldelsen af profetien. Jesus bliver hyldet som den nye konge, der skal komme med fred 

og sejr til Israels folk, som levede under romernes besættelse. 

Men Jesus har stærke og farlige modstandere i byen, farisæerne og de skriftkloge. Hele den åndelige og 

lærde elite i Israel mener, og det vil sige overklassen, at Jesus er en fupmager og svindler. For dem er 

indtoget og ikke mindst Jesus udrensning af templet for handlende umiddelbart bagefter en voldsom pro-

vokation. Fra nu af pønser de kun på en lejlighed til at gribe og dømme ham. Men med folket i ryggen kan 
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Jesus blive farlig for dem. Det samme mener den romerske besættelsesmagt, ikke grundet det religiøse 

herredømme i Israel, men fordi de uroligheder Jesus afstedkommer, kan føre til voldelig opstand og oprør. 

Blive den gnist, som kan antænde krudttønden. Romerne ved, at hadet mod dem gærer i byen. 

Derfor oplever vi i løbet af påskeugen, hvordan Palmesøndags spontane glæde, hyldest og kærlighed 

slår over i Langfredags hadefulde opgør, domfældelse, lidelse og død. 

 

Tidligt langfredag morgen føres Jesus til Pilatus palads, for at Pilatus kan stadfæste jødernes dom. På gårds-

pladsen udenfor hører vi, hvordan den befolkning, der søndagen før hyldede ham, nu råber: ”Korsfæst 

ham”. Skuffelsen over, at Jesus i stedet for at indfri deres håb om befrielse, i stedet afsløres som svindler, 

slår over i vrede, had og blodtørst. 

Overgangsscenen er opholdet i Getzemane Have, hvor Jesus bliver ladt helt alene tilbage i kamp med al 

den lidelse og dødsangst, som et menneske kan opleve. Så langt ud i fortvivlelse fulgte Jesus mennesket. 

Han havde et kald fra Gud og en opgave overfor mennesker. Et kærlighedskald. Det prøvede Satan i Get-

zemane Have at friste ham til at svigte, da Jesus bad Gud: ”Tag denne opgave fra mig” Men Gud svarede 

ham ikke. Men så sagde Jesus, men er det din vilje, så lad den ske. Og så snart Jesus har accepteret sin 

lidelse, kom en engel og trøstede ham.  

Endnu engang overvandt Jesus Satans magt. Nu var han klar til at ofre sig for Guds og menneskers sag. 

Ofre sig for at menneskene skulle kunne leve i troen på og i håbet om en lysende opstandelse. Se en åben 

port gennem dødens mørke ind i Edens Have, ind i evigheden.  

 

Kort efter kommer vagtmandskabet ledet af en af Jesu disciple, den svigefulde Judas Iskariot, og fører Jesus 

som en anden forbryder til ypperstepræstens gård, hvor han på den skammeligste måde dømmes til døden. 

Alt mens Simon Peter nægter ethvert kendskab til Jesus, og mens de andre disciple er flygtet for at redde 

deres eget skind.  

Om morgenen føres Jesus til Pilatus og efter en ligeså skamfuld domfældelse føres han til korsfæstelse 

på Golgata. Det er tredje akt i dramaet, Langfredagsfortællingen. 

 

Men umiddelbar forinden havde Jesus og hans disciple siddet omkring påskebordet og indledt påsken på 

samme måde som alle andre jøder, og sådan som jøderne gjorde hvert år til minde om befrielsen fra træl-

dommen i Egypten. De spiser påskelammet, som er et offer til Gud som tak for befrielsen, og de spiser det 

usyrede brød og drikker vin til. Den jødiske påske hedder på hebraisk pesach. Det betyder at gå forbi. 

Navnet leder tilbage til påskens indstiftelse, da israelitterne på Moses befaling stod rejseklar. De har slagtet 

og ofret et nyfødt lam og smurt blodet på dørstolpen, fordi den nat gik dødens engel igennem Egypten og 

dræbte den førstefødte i hvert hjem, men der hvor der var smurt blod på dørstolpen, dvs. alle jødiske hjem, 

gik døden forbi. Selv i Faraos palads lyd dødsskriget. Og denne rædsel blev årsag til, at Farao lod israelit-

terne slippe ud fra Egypten og ud i friheden.  

Døden gik forbi dem, og de blev frie og frelste. 

 

I Det Nye Testamente fejrer Jesus og hans disciple altså påske som alle andre jøder. Men Jesus ændrer det 

jødiske påskemåltid og giver det en ny betydning. I den jødiske påske er det mennesket, der ofrer til Gud 

som tak for befrielsen. I den kristne er det Gud, som ofrer sig selv for os, synligt gennem brødet og vinen. 

Brødet og vinen symboliserer Gud. Gennem nadveren optager vi Guds ånd i os. Vi bliver Guds legeme på 

jorden. Vi er ene modtagere, og Gud er ene giveren. At give er skabelse og skabelse er glæde og kærlighed. 

Han giver os sig selv. Vi kan kun svare: ”Du, som har dig selv os givet, lad i dig os elske livet”. Men det 

er også det vi skal, give vor kærlighed videre til andre. 

 

”Tag det og spis det, tag det og drik det. Dette er mit legeme og blod, der gives for jer”. Det er den nye 

pagt, som Gud giver mennesket. Pagten, som afløser den gamle givet med Moseloven erstattes af den nye, 

som gælder i Kristusriget. 

Det er stort, ja egentlig uforståeligt. Hvad er det, der gør, at mennesket er Gud så dyrebart, at han vil 

dele alt, hvad han ejer med os? Give os sig selv?  

Hvad har vi gjort, for at opnå det? Intet har vi gjort. Gud har gjort alt. Vi skal ikke selv gøre os fortjent 

til livet. Vi får det givet. 
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Jesus er ét brød – hele jordens brød – livets brød. Det brød bryder han og giver os hver en lille del. Og vi 

spiser det, og optager det i os. I dette brød forenes vi alle i hans legeme og bliver en del af hele universets 

legeme. Så stort er fællesskabet med Gud. Ved at drikke Jesu blod, får dette universelle legeme, som vi har 

del i, livets og skabelsens kraft, som opretholder alt og alle. 

Som druen, der under gæringen gennemtrænger og forædler vinen, gennemtrænger Jesu blod menneske-

hedens universelle legeme.  

 

Derfor har vi den tro, at Dag for dag bryder Gudsriget mere og mere frem, selvom medierne og verdens 

gang ofte tegner det negative billede, som om Satan vil vinde. Men han er besejret, så det vil han ikke. Ser 

vi med kærlighedens og troens øjne på menneskehedens historie, er meget rent faktisk blevet bedre og bedre 

gennem tiderne, og stadig forbedres verden over.  

Færre og færre dør en voldelig død eller dør af fattigdom eller sygdom. Kristusriget bygges ikke på et 

fundament af regler, lov og lære, men af en stadig rislende, åndelig kilde, som ledes ind i menneskehedens 

årer. 

Jesus' blod på korset får den betydning, at døden går forbi vores dør - ligesom lammets blod betød, at 

dødsenglen gik forbi israelitternes. 

”Du jeg tror, kan det så mage, at jeg ej skal døde smage, du betalte dødens sold” 

 

 

 

 

Påskesøndag ∙ Markus 16,1-8 
 

Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for 

at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen 

var stået op. Og de sagde til hinanden: ”Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?” Men 

da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, 

så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: 

”Vær ikke forfærdede! I søger Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér 

er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer 

til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.” Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var 

rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.   

 

 

Skærtorsdag nævnte jeg, at Påsken er et drama i 4 akter. I første akt lever vi med i den opløftede stemning 

palmesøndag, og i anden akt kulminerer kærligheden i påskemåltidet, som Jesus giver en ny betydning. 

Nadveren bliver den nye pagt, hvor Gud i Jesus giver os sig selv. og som konstituerer kristendommen. 

I tredje akt er vi sammen med Jesus i hans fortvivlelse over den død, han ved, venter ham og i hans smerte 

og lidelse over at være blevet forladt af alle og udleveret til tortur og henrettelse. Langfredag slår al stem-

ning fuldstændigt om. Jublen fra Palmesøndag bliver til vrede, had, lidelse og død. Kulminationen sker 

påskesøndag, da det uforståelige sker: livet sejr, Jesus står op fra de døde. 

”Vær ikke forfærdede! I søger Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået”.  

 

Dette budskab fra englen, som vi vel må kalde den unge mand i hvide klæder, er kristendommen mest 

centrale budskab. Budskabet om opstandelsen. Budskabet om livets sejr og skaberkraftens uovervindelig-

hed. 

Troen på opstandelsen skaber Kristendommen. Modstandere hævder, at Jesus aldrig opstod. At det blot 

var et falsk rygte, som hans disciple satte i omløb. Denne mistanke om manipulation fra disciplenes side er 

ganske usandsynlig. Alle bliver dybt jo forundret, da kvinderne meddeler deres oplevelse ved graven. Ingen 

havde i deres vildelse fantasi troet, at Jesus ville opstå.  
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De havde troet, at Jesus med indtoget i Jerusalem ville oprette Gudsriget. Ikke at han skulle dø. Det 

kommer helt bag på Jesus nærmeste venner, og det skræmte dem tydeligvis. At Gudsrigets frembrud skulle 

gå igennem lidelse og døden havde ingen ventet. 

 

Sent Langfredag bliver Jesus´ døde krop i al hast lagt ind i en klippehule nær Golgata, som ejes af Josef af 

Arimatæa, der var en af Jesus tilhængere. Der var ikke tid til, at Jesus legeme kunne blive ordentlig renset 

og salvet, sådan, som man plejede at gøre. Næste dag, lørdag, er det sabbat. Jødernes helligdag. På denne 

dag bestemte loven, at de ikke måtte røre ved et dødt legeme, det var urent. 

Men nu er de så på vej på ugens første dag. Kvinderne. Ud til graven. Medbringende salve. De vil vise 

Jesus den sidste ære. Tage endelig afsked med ham gennem salvingen. Men hov! Stenen? Hvordan skal de 

få den løftet fra klippehulens åbning. Den er alt for tung for dem. Det havde de ikke tænkt på. 

Døden er døden. I gravkammeret er al bevægelse ophørt. Gravkammeret er et forseglet rum. Livet er 

lukket ude. Det er gravkammerdøren – her stenen – det synlige bevis på. Stenen, der adskiller de døde fra 

de levende. 

Kvinderne ser nu, at stenen er væltet bort. Hvad er der sket? Det var jo meget tidligt om morgenen. Solen 

havde netop kastet sine første stråler på dem. En vældig kraft inde fra gravrummet må have blæst stenen 

ud. Forseglingen er brudt. Der er sprængt en vej fra døden til livet. Skabt en åben port mellem døden og 

livet. 

Jesu døde krop er ikke i graven. I stedet sidder en ung mand i hvide klæder. En forvandling er sket. Jesus 

havde forberedt dem på sin lidelse og opstandelse, men de kunne ikke forstå det. Fredagens hændelser 

havde smadret deres håb.  

Og så dette! Hvem er manden i de hvide klæder, hvad vil han? Oplevelsen er overvældende. Men man-

den beroliger dem straks: ”Vær ikke forfærdede! I søger Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, 

og vil vise jer vej”.  

Kvinderne forstår det ikke. Hvem gør det? Det er jo uforståeligt. Med et slag er alt igen forandret. En ny 

verdensorden er sat.  

 

Her ved den brudte grav møder kvinderne det guddommelige. Opstandelsesunderet. Gennem englen ser de 

Gud. De ser Gud på den måde, som mennesker kun kan se Gud på – gennem underet, det uforståelige, som 

overgår al forstand. Nægter man underet, fornægter man Gud, som Simon Peter gjorde i ypperstepræstens 

gård skærtorsdag aften under domfældelsen af Jesus.  

Påskemorgen brydes gravseglet indefra. Hjertet afkaster sin forsegling. Nej kvinderne kunne ikke selv 

vælte stenen bort. Det kan kun Gud med sin skaberkraft gøre.  

”Mægtig til hver sten at vælte, til isbjerge selv at smelte, til at tvætte hjertet rent” lyder det i salmen: 

”Hil dig frelser og forsoner”, som vi sang forleden. 

Og her står vi. Er beretningen sand? Kan vi tro det?  

 

En ting er sikkert. Mellem påske og pinse sker der noget helt afgørende i disciplenes forståelse. Langfredag 

flygter de forskræmt fra Jesus af frygt for selv at blive anholdt. Pinsedag står de dristigt og sejrsikkert frem 

og forkynder opstandelsen. En forvandling er sket. Den unge mand i de hvide klæder – opstandelsesunderet 

– livet har sejret over gravens død og mørke. Et rige fra en anden verden har gjort sit indtog i vores verden 

og forandret alt afgørende.  

 

I vores påskesalme: ”Påskeblomst hvad vil du her” stiller Grundtvig samme spørgsmål: ”Påskeblomst men 

er det sandt….kan de døde graven bryde.” To centrale vers lyder: 

 

Påskeblomst! Men er det sandt: 

Har vi noget at betyde? 

Er vor prædiken ej tant? 

Kan de døde graven bryde? 

Stod han op som ordet går? 

Mon hans ord igen opstår? 

Springer klart af gule lagen 
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Livet frem med påskedagen? 

 

Sådan spørger Grundtvig sig selv i sin tvivl. Og så kommer hans overvejelse. 

 

Kan de døde ej opstå, 

intet har vi at betyde, 

visne må vi brat i vrå, 

ingen have skal vi pryde; 

glemmes skal vi under muld, 

vil ej vokset underfuld 

smelte, støbes i det dunkle 

og som lys på graven funkle. 

 

Grundtvig sætter livets mening i forhold til opstandelsen. Uden opstandelse har livet ingen mening. Vort 

liv vil være betydningsløst. Vi vil blot visne uden at komme til at pryde nogen have. Er det menneskets lod, 

blot at blive glemt – blive til ingenting? Hvad lever vi så for? De sidste fire linjer er væsentlige, for at forstå 

Grundtvigs udlægning: 

 

”Glemmes skal vi under muld, vil ej vokset underfuld smelte, støbes i det dunkle og som lys på graven 

funkle”.  

 

Vokset, hvad er det? Ja konkret er det det voks, som man kan lave lys af. For at vokset kan omdannes til et 

lys, som kan funkle på graven, må der foregå en forvandling. Den forvandling er dagens evangelium et 

billede på.  

Den døde krop – meningsløsheden – forvandles til den sejrende mand i hvide klæder. 

 

Som vokset må omsmeltes må også mennesket omsmeltes. Omsmeltningen er åndens virke i menneske-

kroppen.  

 

”O kærligheds ånd! Det evige liv i fuldkommenheds bånd! O smelt du vort hjerte ved højaltres ild, og klar 

du jordklimpen i solglansen mild, så glade vi føler, os skabes i bryst de levendes lyst” 

 

Synger vi i O Kristelighed hver søndag efter nadveren 

 

Kærlighedsånden smelter hjertet og mennesket afklares, ser en mening i livet – evighedslængslen opstår. 

Lyset der funkler på graven er den unge mand i de hvide klæder. Opstandelsen. 

En opstandelse og fornyelse kan på sin vis opleves midt i et menneskeliv. Livet kan blive tungt at bære. 

Man oplever ikke at slå til og synker og dør åndeligt.  

Men lyset kan vende tilbage, som solen, der gennembryder den mørke sky.  Hjertet smelter, stenen 

væltes bort. Livet springer ud og bliver nyt. 

Det kan ske gennem andres ord og nærvær. Det kan ske gennem en naturoplevelse, en musikoplevelse 

eller andet. Det er alt sammen ord for åndens virkning i en menneskekrop, som er blevet livstræt. Der sker 

en forvandling. Der skabes en ny meningsfuldhed. 

En sådan opstandelse skaber ny vækst i mennesket, i samfundet. Det er kristenlivets sidegevinst. 

 

Lad os tage sådan fornyelse midt i livet som et forvarsel for den endelige opstandelse, når kroppen endelig 

udånder. Gud er nærværende i vort liv. Her og nu. Han er vort liv. Også gennem døden. Det er påskens 

budskab. 
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Anden påskedag ∙ ”Brændte ikke vore hjerter”, Lukas (24,13-35) 

 

Samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra Jerusalem og hedder 

Emmaus; de talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og 

drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke gen-

kendte ham. Han spurgte dem: »Hvad er det, I går og drøfter med hinanden?« De standsede og så bedrø-

vede ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede: »Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke 

ved, hvad der er sket i byen i disse dage? »Hvad da?« spurgte han. De svarede: »Det med Jesus fra Nazaret, 

som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket - hvordan vore ypperstepræster og 

rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle 

forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af 

kvinderne iblandt os forfærdet os; de var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og 

kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen 

med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke.« 

Da sagde han til dem: »I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle 

Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?« Og han begyndte med Moses og alle profeterne og 

udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne. 

De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej. til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men 

de holdt ham tilbage og sagde: »Bliv hos os! Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hæld.« Så gik 

han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem tog han brødet, velsignede 

og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham; men så blev han usynlig for 

dem. De sagde til hinanden: »Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede 

Skrifterne for os? 

Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elleve og alle de andre 

forsamlet, som sagde: »Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon.« Selv fortalte de, hvad der var 

sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet.  

 

”Brændte vore hjerter ikke i os”, siger de to der er på vandring til Emmaus. Ja for det var med hjertet, at 

de forstod hele Jesus udlægning af skriften. Og når hjertet brænder er det kærligheden og den forståelse 

troen åbner op for, der blusser. 

Vi har her en af de tekster, der med al tydelighed fortæller, at det der skete i påskedagene kom helt bag 

på Jesus allernærmeste. De to vandringsmænd siger jo: ”Og vi som havde troet, at det var ham, der skulle 

forløse Israel”. At Guds rige først kunne komme til menneskene igennem Jesus korsfæstelse, havde ingen 

haft fantasi til at forestille sig. Og det er heller ikke så underligt, for her sker noget ganske nyt, som aldrig 

før er sket. 

Forestillingen om et liv efter døden er meget gammel, men sådan som de to vandringsmænd, i mødet 

med den korsfæstede Jesus, oplever opstandelsen, er aldrig før hændt. Det at man i sit jordiske liv møder et 

menneske, som man ikke kun ser, men både taler og spiser med. Skønt man har set manden dø tre dage 

tidligere. 

 

Jødedommen var og er en lovreligion med en bestemt lære, som jøderne skal leve efter. Jødedommen hviler 

på Moseloven. Jødens vej til Gud går over Moseloven og Thoraen øvrige forskrifter. Thoraen er en jødisk 

skriftsamling, der indeholder de fleste skrifter fra Det gamle Testamente. Det samme gælder muslimer. De 

skal følge den lære og de leveregler, som deres Helligbog, koranen, foreskriver. 

Både for jøder og muslimer er der altså en – og kun en ret lære – som findes i hver deres helligbog. 

Derfor er det også for dem et stort problem, at der er flere udlægninger, der hver hævder at være den sande 

lære. 

Inden for Islam findes flere retninger. De to mest kendte er Shia og Sunni, og som bekendt er der i dag 

stærke og blodige konflikter netop mellem de to partier, der hver hævder at have den sande lære. 

Dertil kommer så helt yderliggående retninger, som f.eks. Isis – Islamisk stat. 
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Men kristendommen har da også en helligbog.  

Ja, det er rigtigt, og i den kristne kirke findes også mange forskellige retninger, som også tidlige har ud-

kæmpet blodige krige. Særlig i 15-1600 tallet. Men siden er der sket en udvikling indenfor kristendommen, 

som gør, at vi i vore dage enes meget godt med hinanden, skønt vi har forskellige billeder af kristendom-

men.  

Morten Luther spiller en stor rolle i kirkens historie. Ved nærlæsning af Paulus´ breve går op det op for 

ham i 1517, at kristendommen oprindelig slet ikke var en lov– og lærereligion. 

Luthers store bidrag til opklaringen består i, at han via Paulus indser, at mennesket ikke frelses ved gode 

gerninger, men alene af tro. Vi skal ikke gøre os fortjent til Guds Rige. Det gives alene gennem troen. Men 

Luther lagde stor vægt på, at Biblen er de kristnes helligbog, der viser vejen til Gud. 

Og er det da ikke rigtigt? Vi har jo ikke andet at gå udfra, når vi skal finde ud af, hvad der er sand 

kristendom. Alligevel har vi også et andet pejlemærke for den sandekristendom. Det er når hjertet brænder.  

 

Biblen er ikke entydig. Den er blevet udlagt i adskillige retninger: Først i romersk katolsk og græsk katolsk 

og senere i luthersk og Calvinsk retning. Siden har den lutherske retning også grenet sig i F.eks. Den lu-

therske evangeliske lære som er den danske folkekirke, i Pinsemission, den apostolske, mormoner, Jehovas 

vidner og flere andre.  

Hvilken er så den rigtige? For kan de være rigtige alle sammen? 

Det spørgsmål brændte sig på for Grundtvig, som i 1825 nåede til ny forståelse af troens væsen, som har 

ganske meget at gøre med dagens tekst. Det er hans Mageløse opdagelse, som med tiden fik stor betydning 

i Danmark. Grundtvigs forståelse er enkel, men kan alligevel være vanskelig at gribe.  

Grundtvig løsriver selve troen fra biblens tekster. Troen udspringer ikke af døde bogstaver, men af le-

vende ord, var Grundtvigs klare argument. Samtidig fastholder han, at biblen er en mageløs bog, der skal 

ligge åben på alteret. 

Hvad bestemmer så den kristne tro? Vi får svaret i dagens evangelium. Det gør det brændende hjerte. 

Den blusende kærlighed, er uløselig forbunden med troen. Det er det, de to vandringsmænd oplever, da de 

høre Jesu udlægning. Det er Jesus ord, der tænder troen i hjertet. Jesus udlægning af de gamle tekster sam-

menholdt med de begivenheder, som netop har fundet sted i påsken. 

Kristendommen hviler ikke på en bestemt lære, ligeså lidt som den hviler på overholdelsen af en række 

bestemte leveregler. Kristendommen er hverken en lovreligion eller en lærereligion.  

Den er en trosreligion. Det er troen, der brænder i hjertet, der afgør, hvad der er sandheden. Troen er 

det, der brænder. Præcis sådan som de to vandringsmænd, der var på vej til Emmaus, havde den store lykke 

at opleve. Jesu ord åbnede deres hjerter, og troen begyndte at brænde i dem. 

Jesus ord er Guds ord, også kaldet Helligåndens ord, som udspringer af Guds ånd, som blev udgydt over 

den samlede discipelflok syv uger efter påsken og skaber pinsen. 

I tiden mellem påske og Kristi Himmelfart viser Jesus sig gentagne gange for disciplene. Han forklarer 

dem også, at han skal forsvinde, han skal tages op til Gud, men de vil få Talsmanden i stedet. Talsmanden 

er altså den åndelige Jesus.  

Både Talsmanden og Helligånden er begge navne for Guds ord, som udspringer af Guds ånd. 

 Men benævnelsen Talsmanden er den bedste, for i det navn ligger, hvad det handler om. Da Jesus åbnede 

vandringsmændenes hjerter, var han Talsmanden. 

 

Når ånden, Helligånden, kommer over et menneske, er det altså Talsmanden der udlægger teksten, gir os 

ordene, som brænder i hjertet. Talsmanden forløser den sandhed, som Gud har gemt i menneskehjertet da 

han skabte os i sit billede.  

Det betyder altså, at ethvert menneske er født med sandheden om tilværelsen. Vi bærer sandheden i os. 

Sandheden om livet. Den ligger i vort hjerte som en kode, der venter på, at Talsmanden skal forløse den. 

 

I dag vil vi sige: Mennesket bærer i sine gener sandheden om livet, og det er Troen, der forløser den sand-

hed, giver den ord. Når det sker brænder hjertet, det bliver fyldt med kærlighed til skaberen, medmennesket 

og hele livet. 
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Men biblen er dog stadig en mageløs bog, der ligger som udgangspunkt for udlægningen. Når Talsmanden 

fører ordet ved udlægning af teksten kan hjerterne komme til at brænde. Hjertes varme er det sanselige tegn 

på åbenbaringen af sandheden. Det er samtidig et møde med Gud. Sandhedsordet, Gudsordet, Helligånden, 

sandhedsånden er alle navne for Talsmanden. Talsmanden er Guds stemme i mennesket. 

Talsmanden kom til mennesket på Pinsedagen, men de to vandringsmænd fik altså en forsmag. I Tals-

mandens ord er Jesus tilstede. Ligesom Jesus var til stede og fulgte vandringsmændene. Og sådan kan Jesus 

være til stede i hver vores vandring gennem livet. 

 

Det var brødets brydelse, der åbnede deres øjne, så de så, at det var Jesus. Det var nadverens kraft. Men så 

pludselig forsvandt Jesus fra vandringsmændenes synsfelt. Og, sådan er det. Troen kan ikke brænde hele 

tiden. I perioder kan den være kold. Den kan åndelig talt korsfæstes. 

Men så senere hen kan den atter brænde og løse det knugede og formørkede menneske op. 

 

Paulus siger, at loven er skrevet i hjertet, og forløsningen sker ved en omskærelse af hjertet. Paulus bruger 

altså omskærelsen som et billede på forløsningen, som et billede på troen.  

Alt det betyder, at sandheden om tilværelsen ikke udregnes eller afkodes af filosoffen i studerekammeret 

eller af videnskabsmanden i laboratoriet. I stedet bliver den os givet gennem troen på Gud, gennem tals-

mandens ord, der frisætter den sandhed, som Gud gav os i fødselsgave, da han skabte os. 

 Lad da også os, som er på vej gradvist bliver opklaret mere og mere af Talsmandens ord i vore hjerter. 

Så vil ikke kun hjertet gløde, men også tungen, som en pilgrimsrejse mod Guds Rige. 

 

  

 

2 søndag efter påske ∙ Johannes 10,11-16 

Jesus sagde: ”Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og 

ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på 

rov iblandt dem og jager dem fra hinanden; for han er daglejer og er ligeglad med fårene. 

 Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg 

kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold; 

også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord, en hyrde”      

 

Kan I huske historien fra Det gamle Testamente om den brændende tornebusk? Det er fortællingen om 

Moses, der er flygtet fra Ægypten til Sinaihalvøen, hvor han bliver hyrde for en præst. En dag da han vandre 

rundt i den øde og golde egne, ser han pludselig en tornebusk som brænder. Men ilden fortærer ikke busken. 

Moses bliver nysgerrig og nærmer sig den brændende tornebusk. Da lyder der en røst fra busken: ”Moses 

tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord!” og stemmen fortsætter: ”Jeg er din faders 

Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Jeg har set mit folks lidelse i Ægypten. Du skal gå til 

Farao, for du skal føre israelitterne ud af Ægypten til et stort og godt land, jeg vil vise dig. 

 

Moses egne, israelitterne trællede dagen lang i Ægypten for Kong Farao. Men Moses spørger: Men hvad 

nu, hvis israelitterne spørger mig, hvem det er, der har sendt mig? Hvad er dit navn? Hvad hedder du? 

Svaret lød fra den brændende tornebusk: ”Jeg er den, jeg er. Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er 

har sendt mig”. 

Gud åbenbarer sig med navnet ”jeg er”.  ”Jeg er” lyder på hebraisk Jahve. Et stort gådefyldt og uud-

grundeligt navn. Gud er åbenbart eksistensen, den eller det som i alt, er overalt i skabelsen. Ja er selve 

skabelsen. Hvis eksistensen ikke var, var ingenting, hvis den forsvandt, forsvandt alt. Hvis ikke Gud er, er 

der ingenting som er. 

Alligevel står der et ubesvaret spørgsmål. Hvordan er så Moses Gud? Er han god eller ond. En velgører 

eller en ødelægger? Det sidste, afgørende ord mangler – Hvem er Gud egentlig?  
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Lad os se andre steder i den jødiske fortælling i biblen, om vi kan blive klogere på, hvem Jahve egentlig 

er: 

 

Undervejs på jødernes vandring fra Ægyptens trældom ud i befrielsen på vej mod det lovede land, eller det 

forjættede land, viser Jahve sig som frelser. Han frelser dem for Kong Faraos krigsmagt. Han sikrer dem 

vand og føde på deres vej igennem ørknen. Men på Sinai, hvor Moses på folkets vegne modtager de to 

stentavler med lovens ti bud, ser vi et kraftfuldt billede af Jahves voldsomhed. Han viser sig som en voldsom 

vejrgud. Jorden ryster. Han er lovgiveren med den strenge lov: ”Øje for øje og tand for tand”. Han lader 

dernæst jøderne bygge sig et tempel, hvor han selv kan trone i det inderste rum – det allerhelligste sted, 

hvor kun ypperstepræsten en sjælden gang må komme. 

Jahve åbenbarer sig ved Sinai, som ophøjet og utilnærmelig gud for almindelige mennesker. En fjern og 

voldsom Gud, der hævner og staffer fædres synder til 4. slægtled der. Der lægges ikke fingre imellem. Men 

Jahve er også den gud, der vil lede sit udkårne folk til det forjættede land, når blot de vil overholde hans 

lov. 

Senere med profeterne træder en ny forståelse af Jahve frem. Det sker efter Babylonerkongen har ødelagt 

Jerusalem og ført en stor del af jøderne i eksil til Babylon. Senere lader en ny erobrekonge, perserkongen 

Kyros, jøderne vende tilbage for at opbygge deres by Jerusalem og deres tempel. Den nye forståelse kom-

mer med profeterne. De ser ikke kun eksilet som en retfærdig straf fra Jahve, fordi israelitterne ikke over-

holdt hans lov, men de ser også en barmhjertig gud, der igennem sin tugtelse vil lære sit folk, hvad der er 

den rette vej. Gennem Guds straf og nåde skal folket lære Jahve at kende. 

 Profeterne, stærkest Esajas, ser Jahves barmhjertighed i spådommen om Messias. Den af Gud salvede 

kongesøn, der skal genrejse folket. Jahve har altså en plan med sit folk. Tydeligere bliver billedet af Gud 

ikke gennem det gamle testamente. 

Alligevel slutter det gamle testamente ikke med et punktum, men med et spørgsmålstegn. Det lykkes 

ikke at få sagt klart og tydeligt, hvem JEG ER egentlig er. 

 

Men Jesus, tømmersvenden fra Nazareth, tegner et nyt og meget klarere billede af ”jeg er”.  

Vi ser det allerede i Maria bebudelsen. Før, igennem hele det gamle testamente, bliver troen på Jahve 

overleveret gennem jødernes sæd. Altså gennem slægten, gennem fædrene. Jahve var fædrenes gud helt 

tilbage til stamfædrene Abraham, Isak og Jakob. Troen bliver således overleveret gennem ”kødet”. 

 Men ved Mariabebudelsen befrugter Gud ved Helligånden Maria, så hun føder Messias – Guds søn, 

Jesusbarnet. Jomfrufødslen er et billede på, at troen Ikke længere skal fødes gennem kødet men gennem 

ånden. Troen kommer direkte fra Gud gennem hans ånd. Noget afgørende nyt er indtrådt.  

Gud er vores åndelige fader. Der er kommet et ansigt på JEG ER – han er vores åndelige fader. Troen 

forplanter sig ikke længere gennem sæden – gennem fædrene. Men direkte gennem ånden. Troen er ordet, 

der blev kød 

 

Med Johannes ord til os i dag: Jeg er den gode hyrde, der sætter livet til for mine får, rykker det gamle 

testamentes fjerne Gud os ganske tæt. Han bliver os nu nærmere, end vi er os selv. Hans hjerte er det, der 

banker for os. 

I dages tekst ikke blot stadfæster Johannes profeten Ezekils ord, om hyrden der vil føre sin hjord til Israels 

græsgange og vogte den på Israels bjerge, men han løfter billedet op i en højere sfære og giver det en ny 

vidunderlig betydning. 

I Johannes tekst siges kort før selve evangelieteksten: ”Jeg er fåreporten”. Ved fåreporten forsvarede hyr-

den sin hjord mod de vilde dyr. Det er ikke tomme ord, men sandhed, for sådan forsvarede Jesus os både 

på fristelsens bjerg, da han afviste Satans materielle fristelser, og i Getzemane Have. Da døden kom i form 

af det romerske vagtmandskab og arresterede Jesus i Getzemane lå han i fåreporten og modtog den – tog 

imod døden så fårene slap fri og blev reddet.  

Påskemorgen, tog han den mørke død fra os. Med Johannes ord: ”Jeg er opstandelsen og livet”, den der 

tror på mig skal leve om end han dør. 
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Johannes bruger også andre ord i sit evangelium, som tydeliggør billedet af Gud i mennesket Jesus. Ord 

som: 

”Jeg er livets brød”, den spiser af mig skal aldrig sulte – bespisningen i ørknen – nadveren 

”Jeg er verdens lys” – Gud er lyset, der oplyser alt   –   

”Jeg er vejen, sandheden og livet” 

Jeg er det sande vintræ”, I er grenene og faderen er vingårdsejeren  

  

Men Gud er stadig eksistensen såvel i Det Nye Testemente som i det gamle. Alligevel er også det kristne 

billede af Gud et gådefuldt billede. For hvad er det det hele noget? Hvad var der før verdens skabelse? 

Hvordan ender det?  Og hvem er du og jeg, sådan helt præcist? 

Det ved vi ikke. – Fordi vi er endnu ikke helt afklarede, der skjuler sig ting i os og i verden, som vi ikke 

forstår, og netop i det mørke område er det at Fanden stadig kan drive gæk med os, og får os til at gøre, det 

vi egentlig ikke vil, hvis vi vidste bedre. 

Hele dette fortolkningsbillede af dagens tekst kan sammentrækkes i Skaberordet: ”Bliv Lys”  

Vi kender det egentlig godt fra vores eget liv. Skaberordet er det ord, den følelse, der kommer til os, når vi 

oplever noget rigtigt stort. Skønheden, godheden og storheden kan i gode øjeblikke overrumple os og bryde 

ind i os og efterlade en stille undren, som kommer et sted dybt inde i os selv, og som vækker glæde og dåd, 

men undertiden også ængstelse, vemod eller måske ligefrem sorg, hvis vi har mistet.  

Den følelse er Gud ord – skaberordet – Det er Gud – eksistensen, den der er. Det var sådan Moses mødte 

Gud for omkring 3200 år siden. Der fik Gud sit første navn: Jeg er 

 

Endnu forstår vi ikke den fulde betydning af tilværelsen, endnu er skaberordet ikke helt afklaret, stadig er 

vi omgivet af en gådefuldhed, men jo mere skaberordet trænger ind i os, des mere vil vi afklares. Og en dag 

vil vi skue Gud ansigt til ansigt, og forstå. Men da er også det liv vi nu kender slut. Himlen er kommet til 

jorden og Guds rige fuldbyrdet og frembrudt, sådan som det var Guds plan fra begyndelsen, da skaber ordet 

lød for første gang, og skabte en drøm om Edens Have. 

 

 

 

3. søndag efter påske ∙ Johannesevangeliet 16, 16-22   

Jesus sagde: ”En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig.« Da sagde nogle 

af hans disciple til hinanden: »Hvad er meningen med det, han siger til os: En kort tid, så ser I mig ikke, 

og atter en kort tid, så skal I se mig? og: Jeg går til Faderen?« De sagde altså: »Hvad mener han med at 

sige: En kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om.« 

Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem: »I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg 

sagde: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? Sandelig, sandelig siger jeg jer: 

I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når 

kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet; men når hun har født sit barn, husker 

hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal 

se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer”. 

 

I skal græde og klage, men jeres sorg skal vendes til glæde.  

 

Skærtorsdag aften, da Jesus sad sammen med sine disciple ved nadverbordet, sagde Jesus disse gådefulde 

ord: ”En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig.« 

Disciplene forstod det ikke, men de ved heller ikke hvad vi ved i dag. Ordene bliver sagt lige før Jesus 

og disciplene forlader salen og går ud til Gethsemane Have, hvor Jesus tages til fange og bliver bragt til 

ypperstepræstens gård, hvor Jesus bliver dømt som en gudsbespotter. Tidlig næste dag langfredag føres 
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Jesus til Pilatus, som stadfæster dommen, og overgiver Jesus til korsfæstelse på Golgata, hvor han dør og 

bliver gravlagt, men opstår påskesøndag. 

Det véd vi, men det gjorde de ikke endnu: ”En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, 

så skal I se mig.” De forstod det simpelthen ikke. I virkeligheden indviede Jesus sine disciple i nogle 

grundmenneskelige forhold: Sorg og glæde, fortabelse og fornyelse, tomhed og fylde, død og opstandelse. 

Modsætninger, men alligevel så tæt knyttet sammen.  

Thomas Kingo skriver i sin salme Sorrig og glæde:  

 

”Sorrig og glæde de vandrer til hobe, lykke, ulykke de gange på rad, medgang og modgang hinanden 

tilråbe, solskin og skyer de følges ad. Jorderigs guld er prægtig muld, Himlen er ene af salighed fuld”. 

Men vi vil helst kun have den ene side, i stedet for sorg kun glæde, i stedet for tomhed kun fylde, osv.  

 

Forleden hørte jeg i TV en udsendelse om lykkepiller. Det var nærmest ved et uheld, fordi jeg ikke fik 

slukket for den udsendelse, der lige var blevet færdig. Men hurtig blev jeg alligevel grebet ind af lykkepil-

lehistorien. 

Mange danskere har ondt i livet, fordi de har problemer af forskellig art som deprimerer dem eller lige-

frem fremprovokerer angst. De søger læge, der rask udsteder en lykkepillekur, som kan give folk humøret 

tilbage. Så det hele bliver lidt mere overkommeligt. 

Men nu viser det sig, at flere personer efter et længevarende forbrug af lykkepiller for kedelige bivirk-

ninger. Man rammes i udbredt grad af almindelig sløvhed. Ikke mindre end 10 % af os er hele tiden på disse 

lykkepiller. 

Det er som om, at det at have problemer og derfor sorger, bekymringer og nedtrykthed er blevet til en 

sygdom, som skal holdes borte med piller.  

 

Problemet er blot, at hvis man billedligt forstået er kommet ind i et mørkt rum i sit liv og ikke lige kan finde 

en udgang, fordi man er faret vild i sit liv, og man så får noget medicin, der lindre depressionen, sådan at 

medicinen for tilværelsen til at lyse lidt op igen, så er man jo egentlig ikke kommet ud af rummet. Det er 

blot et kunstigt lys, og man lærer ingen ting. Det sidste er problemet. Man lærer ikke selv at finde igennem 

og ud af rummet til dagen. Man lærer ikke at kende sig selv. 

Har man fået en depression, er der en årsag. Det kan være selvforskyldt, fordi man har båret sig dumt 

ad. Det kan også være uforskyldt, fordi, det var en udefrakommende hændelse, måske et pludseligt, choke-

rende uheld af en eller anden art. I begge tilfælde er der noget man skal lære, for at komme videre i sit liv. 

Finde ud af mørket og tomheden. Lykkepillen fjerne måske nok lidelsen i nogen grad, men gør os ikke 

klogere på vort liv. Man lærer ikke det man skal, og som kunne havde rodfæstet en dybere i livet, og i sidste 

ende give en ny og større livsfylde. 

 

Jeg har forståelse for, at et menneske, som voldsomt og pludselig løber ind i en dyb depression, har behov 

for hurtig hjælp, og her er medicin en mulighed, sammen med samtale. Men på sigt er en depression, sorg 

eller lignende under alle omstændigheder noget, der skal gennemleves. Kun derved kan vi blive klogere på 

os selv og vort liv. 

Og når man så har lært sin lektie, gjort de nødvendige erkendelser, se hvor man har fejlet, og hvor man 

er trådt forkert, og har accepteret den forandring hændelsen medfører, eller man har levet sig igennem sin 

sorg, hvis man har mistet noget dyrebart. Når man på den måde har forstået mørket, så vil lyset brede sig i 

en opklaring. I en ny dag. I en signet ny dag. 

 

Sådan en udgang opleves som en mindre opstandelse midt i livet. Man har, åndelig talt været gennem først 

en langfredag, er derpå åndelig talt blevet korsfæstet, men er nu opstået til sig selv igen, så er man blevet 

åndelig rigere. Man er vokset. Man er kommet Gud nærmere 

 

Jeg havde selv i mine yngre dage, en oplevelse, hvor jeg blev slået ud af kurs og sad ligesom fast, eller som 

min faster sagde: ”Du er vist faldet i en brønd”. Det tog flere år, selv om der var lyspunkter indimellem, 

men da jeg så kom igennem og havde lært min lektie, gjort en række erkendelser, så løste krisen op som 

vidunderlig befrielse og berigelse, som en skøn forsommerdag, hvor lærken svinger sig jublende i sky. 
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Vi lærer alle igennem vort liv. Og nogle gange mest ved at gå en krise igennem. Det er en del af det, der 

giver mening i tilværelsen.  

Ofte, heldigvis, foregår det mere stille og roligt uden de helt store følelsesudladninger. Men de fleste af 

os, som har lagt størstedelen af vores liv bag os har sikkert også oplevet mere voldsomme øjeblikke, hvor 

de store følelser blev afprøvet. Det er en del af livet. Ikke noget man skal flygte fra gennem en pillekur. 

Kingo har ret: Lys, mørke, sorg og glæde, sandhed og løgn m.v. er trofaste makkerpar i livet. Derfor 

ville det også være langt bedre, når mennesker fik ondt i livet og har brug for hjælp, at de i stedet for en 

lykkepillekur fik at vide: ”I virkeligheden står du nu overfor en udfordring, der kan gøre dig både åndelig 

rigere og klogere, hvis du prøver at erkende og forstå”. En bøn til gud vil også hjælpe. Sædvanligvis bruges 

dyre psykologer og coacher, men måske kunne også præsten bruges, til at fortælle at åndelig død og åndelig 

opstandelse er to sider af samme sag og betyder tilsammen i lyset af det kristne evangelium en åndeliggø-

relse. 

 

De gamle, var tættere på naturen og viste det umiddelbart. I årets cyklus så de det i naturen. Død og opstan-

delse. Men med kristendommen lærte vi, at der ikke kun var en fysik død og håbet om en opstandelse, men 

at der i et livsforløb kunne være flere gange med død og opstandelse. Det gamle må dø, før det nye kan 

bryde frem. 

Det gælder ikke kun i et menneskeliv. Det gælder også historien. Tænk f.eks. på overgangen mellem 

oldtid middelalder og middelalder nyere tid. Nye tider kan komme, når de gamle er udlevet. 

 

Alt sammen en oplysning når Skaberordet ”bliv lys” Bryder frem gennem mørket, som solen af den kulsorte 

sky, og oplyser os fra slægt til slægt. 

Kingos slutvers lyder: 

 

”Lad da min lod og min lykke kun falde, hvordan min Gud og min Herre han vil, lad ikkun avid udøse sin 

galde, lad kun og verden fulddrive sit spil”. 

Og så er det ordene kommer: ”Sorrig skal dø, saligheds frø, blomstre på Himmerigs dejlige ø”. 

 

Da er alt gennemlyst. Alt det mørke, angstfulde, tomhed og depression er opløst i lys, og da er kun glæden. 

Den dag ser vi Gud ansigt til ansigt.  

 

 

 

4. Søndag efter påske · Johannes 16,5-15 

Jesus sagde: ”Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig: Hvor går du hen? Men 

fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden: det er det bedste 

for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, 

vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om ret færdighed og 

om dom. Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke 

længere; om dom: At denne verdens fyrste er dømt. 

Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, 

skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører; skal han 

tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og 

forkynde det for jer. Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det 

for jer.” 

 

”Går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer ”.  

Nu er talsmanden her. Og Jesus har gjort sin gerning. Sandhedens røst findes i os. Vi har sandheden i os. 

Lyt til den. Det er Jesus røst. Det er talsmandens røst. Det er den indre stemme. Lær at lytte til den. Denne 
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stemme er fra Gud. Den er Guds røst. Den røst tager aldrig fejl, i modsætning til så mange af de andre 

røster, der også lyder om os og i os. 

Igennem dages evangelium træder treenigheden frem. Denne ejendommelighed benævnelse: ”Treenig-

heden”, tre i én, som andre religioner ikke kender eller forstår. Det kan siges sådan: Skaberånden – skaber-

kraften er den samme som Helligånden, og som sandhedsånden og talsmanden. Talsmanden er skaberån-

den, der har fået en røst. Gud er Helligånden som person, faderen, som man kan betro sig til, bede til og 

tale med.   

Jesus, sønnen, han er Helligånden, ordet, der er blevet kød og tog bolig blandt os – Jesus er således 

Helligåndens materialisering. Dermed er Gud og Jesus ét i Helligånden. Helligånden er det som faderen og 

sønnen er fælles om. I Helligånden er de faderen og sønnen. 

Jesus synliggjorde Helligånden – og dermed faderen – gennem hele sit virke. Han udlevede Helligånden på 

jorden blandt mennesker. Gennem sit virke og især gennem sin offerdød inddrog han os, mennesket, i 

Helligåndens fællesskab.  

Det må være det, som Johannes mener, når han i sit evangelium siger til os: ”Vær ét i mig, som jeg er ét 

i faderen”. I troen på korsfæstelsen og opstandelsen bliver vi også inddraget i Helligåndens fællesskab med 

faderen og sønnen. Vi har del i treenigheden. 

 

Med talsmandens indtog i vores hjerte ophøjes hver enkelt af os som et medlem i Helligåndens fællesskab. 

Således består Helligåndens fællesskab nu ikke blot af faderen og sønnen, men også af dig og mig og alle 

igennem troens bånd. Helligånden har allerede skabt et stort fællesskab på jorden. Den er nået langt med 

hensyn til at lære os om synd, kærlighed, retfærdighed og tilgivelse. 

I påsken holdt Jesus sit indtog i Jerusalem. Pinsedag holder talsmanden sit indtog i os, i vore hjerter. Vi 

er nu ét med hinanden i Helligåndens fællesskab. Et med: Faderen, sønnen og mennesket.  

Det oplevede apostlene første gang på pinsedagen. I os virker talsmanden, som er Helligåndens røst. 

Guds stemme i os. 

Mennesket har på sin vis altid været medlem af Helligåndens fællesskab, for Gud skabte os i sit billede, 

til at ligne ham, så han kunne genkende sig selv i os og vi i ham. Men vi vidste det ikke, før talsmanden 

gjorde sit indtog i os. 

Det er den sandhed, som myten om Adam og Eva i Paradiset fortæller os. 

 

Men der kom også så mange andre røster i mennesket. Det er myten om Syndefaldet et klart og rent billede 

på. Vi hørte og hører også slangens røst. Fristeren. Og den røst kan blive stærk og overdøve alle andre 

røster. Lær os da, at skelne mellem løgnen og det sande. Det er det Talsmanden vil lære os. 

Vi lærte, at i en hård verden må man lære at bide fra sig, for at kunne klare sig. Der blev krig om magten 

til at eje jordens ressourcer og hinanden. Kun inde for den lille flok, kunne mennesket finde ud af at dele 

med hinanden.   

Vi lærte og tog det med som religion, at hvis nogen slår os, bliver vi nødt til at slå igen. Ellers mister 

slægten sin ære og sit selvværd. Og det kan kun genoprettes gennem hævn. Blodhævnen har raseret og raser 

stadig. Det er øje for øje og tand for tand – loven. Den hævngerrige Gud. Men det er netop ikke kristen-

dommens Gud. Det var det Jesus lærte os gennem Helligåndens virke. 

Jesus viste en radikalt anderledes vej. Slår nogen dig på din ene kind, så vend den anden til. Hævnen 

blev afløst af lidelsen. Den vej førte til korset. Men den førte også videre igennem døden til opstandelsen. 

Sådan åbenbarede vejen sig i menneskesindet som talsmanden på pinsedagen åbenbarede den sig. Tals-

manden er sandheden, livet og vejen i vort sind. Han er den, der kan føre os hjem til os selv – hjem til Gud. 

 

Talsmanden er troens oplysende ånd, som Jesus Himmelfart efterlod sig på jorden. Gennem den bliver vi 

genforenet med Gud. Er vi så Gud? Nej, så langt fra, men vi har fået del i hans rige og del i hans magt og 

arv. 

 

Men så. Hvad er det der sker i dag? 
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I vor tid, bare gennem de sidste 40 år, ser det ud som om den kristne kulturarv, den bibelske fortælling 

med alle dens mange livsbilleder, synes at være godt i gang med at blive glemt i Europa. Det er et traditi-

onstab uden lige, som den der elsker de poetiske, bibelske billeder, ikke kan forstå. Disse sindbilleder, kloge 

på visdom, formår folkeskolen og hjemmet ikke at bringe videre i dag. Hvorfor ikke? 

 

Indenfor de samme 40 år er skolen i voldsom grad politisk gjort til en del af det økonomiske, materielle 

samfund. En forgård til erhvervslivet. Folkeskolen skal i dag uddanne forbrugere og lønslaver. I dag sættes 

frimodigt lighedstegn mellem elevernes faglighed og landets kommende nationalprodukt. Der skal produ-

ceres, tjenes penge. Skolen skal levere kontant viden, der kan bruges i den produktion.  

Er det talsmandens røst i mennesket der byder samfundet det? Næppe! Nærmere er det talsmandens mod-

stander, Fristeren. I bibelsproget kaldet ”Denne verdens fyrste”. Men, siger evangeliet i dag, ”Netop han 

er allerede dømt”. Sæt det til høring i folketinget! 

 

Dagligsproget i dag er ikke præget af det bibelske billedsprog, som det var tidligere. Det gør, at en masse 

lidt ældre litteratur, men dog litteratur af høj kvalitet, heller ikke kan forstås, fordi denne litteratur har biblen 

som referenceramme. Vi er vidne til et kulturtab af dimensioner. Overdøver Slangens røst talsmandens? 

Alligevel er den kristne kultur i et verdsligt sprog blevet en norm i Europas kultur. I menneskerettighe-

derne, i demokratiet. I det sociale netværk, som dog viser sig, at have fået store huller her og der. Og man 

kan frygte, at hullerne bliver større. Men den barmhjertige Samaritan er svær at komme udenom. 

Uden det poetiske, religiøse billedsprog bliver verden fattig. Den mister en dimension – en dybde. Troen 

på det åndelige Paradis. Erstatningen er måske et materielt Paradis. Det som ses for enden af livsvejen. Men 

ikke for enden af talsmandens vej. Så langt fra. 

Hvordan kan et tusindårigt, åndeligt, kristent sprog så hurtigt gå i glemmebogen? Tabet falder samtidig 

med den meget store samfundsmæssige overgang fra en bondekultur over industrialisme og teknologisering 

til vort samfund i dag. Det gamle kristne billedsprog havde rod i bondesamfundet. 

Men den nye verden, som den har åbnet sig siden 2. verdenskrig, har alligevel så mange gode materielle 

og teknologiske muligheder, som gør, at folkene på jorden er rykket tættere sammen. En god udvikling 

kunne i tiden frem skabe fred, tryghed og menneskelig fællesskab på hele kloden, hvis de sunde og gode 

kræfter fik lov til at samarbejde. Og den erfaring og oplysning, der skal til for at se det, er til rådighed.  

Men der er også stærke, ondsindede kræfter. Kampen om Magten – om verdensherredømmet – om res-

sourcerne. Denne verdens fyrste. Men denne verdens fyrste er altså dømt. Og det er sandt. Han er afsløret. 

Vi kan sætte tydelige navne på ham. Magt, grådighed, frygt, misundelse, løgn, dæmoni er blot nogle af 

navnene. Som afsløret er han erkendt og dermed kendt skyldig. Men bæstet kan dukke op i så mange tro-

værdige skikkelser. Religioner, sekter og – ismer. 

 

Det er talsmandens opgave at overvinde Satan. Kan han det?  Ja! I Jesus sejrdød, blev han overvundet og 

afsløret. Ene derfor kunne talsmanden få magt og agt i vore hjerter. 

Lad da sandhedsånden fylde vort sind, lad den blomstre, lad blomstertiden komme. Blomsterfloret – 

talsmanden – i den varme sommer. Det gør den endnu ikke. Lad den vokse og fylde verdenssjælen. Afsløre 

løgnene så hurtigt de dannes som virus i en computer. Tegnet på at det sker, er, at sandheden oplyses, samt 

godheden og skønheden. Det var det skolen langt hellere skulle beflitte sig på.  

Lad sandhedsånden, talsmanden skabe den fornyelse i sproget, i det poetiske billedsprog, som er det 

stærkeste og det der tydeliggør sandheden. Det er ikke det rationelle, halvakademiske sprog, som præger 

skoleoplysningen i dag, og som snart er det eneste fagsprog, der kan vinde hævd. Børn elsker dog billed-

sproget. 

Lad talsmanden røst fornyende genskabe det gamle mytiske billede - og visdomssprog, så vi får vores 

sjæl med os. Lad det blive talt ind i vor tid. Så mennesket forstår hvem det er, og hvad det skal. Så det kan 

se, at det åndelige Paradis er en forudsætning for det materielle. Og ikke omvendt, som man tror i dag.  
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Pinsesøndag · Johannes 14,22-31 

Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus: ”Herre hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men 

ikke for verden?” Jesus svarede ham: ”Den der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske 

ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine 

ord. Og det ord I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig. 

 Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men Talsmanden, Helligånden” som faderen vil 

sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer, 

min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være 

modløst! I har hørt, at jeg har sagt til jer: ”Jeg går bort og, jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I 

glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, 

for at I skal tro, når det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker Faderen og gør sådan, som Faderen 

har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra!” 

 

 

Talsmanden, Jesus efterfølger og stedfortræder, vil lærer os alt. 

  

Det er det Jesus siger til os i dag, og det burde kunne få pinsesolen til at danse af glæde. Pinsebegivenheden 

er et mysterium, et under, som den rationelle og logiske tanke ikke forstår et muk af. For hvad er det egent-

lig, der sker?  

Alligevel er det også en historisk hændelse. Fordi den kristne menighed konkret bliver født den dag. Og 

med kristendommens udbredelse får pinsen verdenshistorisk betydning som en bestemmende faktor for 

hele Vestens kulturelle udvikling.  

Men i sig selv er pinsen et under, som kun kan beskrives poetisk med et malende billede, og her et talende 

billede: de glødende tunger, ildtunger, som kommer udefra og trænger ind i apostlene, så deres jordiske 

mennesketunger taler guds ord. Det ord verden bliver skabt med:  

Helligånden, Talsmanden, sandhedsånden, kommer som et vældigt åndepust, som Guds åndepust, i bil-

ledet af tunger af ild, der sætter sig på Jesus disciples tunger og forvandler dem i det øjeblik til kristendom-

mens apostle, til kristendommens budbringere nu selv med glødende tunger, på et sprog, som alle de lyt-

tende tilhører forstår, men hver på deres sprog.  

Det der sker her, er ganske uforklarligt i det rationelle sprog – men mytens poetiske billedsprog – det 

religiøse sprog kan beskrive det.  

Det, det gælder om, er at kunne tyde dette billedsprog  

 

Jesus vil ikke give sig til kende for Verden, eller rettere verden forstår ikke Jesus budskab, for verden for 

står kun det rationelle sprog, det sprog, der kun kan udtrykke det, der kan måles og vejes.  

Det poetiske og religiøse sprog, det som jeg også kaldte det mytiske sprog er følelsernes sprog, hjertes 

sprog, det sprog, som taler i billeder. I dette sprog hører troen og evangeliet hjemme. I det sprog skal vi 

læse og forstå biblen. 

 

Pinseunderet er for langt de fleste det sværest forståelige i kristendommen, og derfor det vanskeligste at 

forholde sig til.  

Alle ved hvad julen står for. Da blev Jesus født. De fleste ved også hvad påsken står for, også selvom de 

ikke tror på opstandelsen. Men pinsens begivenhed kan kun de færreste gøre rede for. Alligevel er jeg 

overbevidst om, at netop troens forståelse af pinseunderet er den nøgle, som kan lukke op for en stor og 

dejlig verden, og hvis folk i dag fik og brugte den nøgle, ville vores kultur og samfundsindretning og ver-

densforståelse ændre sig radikalt.  

Nøjagtig som det skete i kølvandet på den kristelige og folkelige vækkelse i 1800-tallet, som skabte et 

folkestyre, der hvilede på det lokale foreningsarbejde. Bl.a. andelsbevægelsen. 
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Samfundet ville i langt højere grad blive udviklet og styret med visdom og indsigt i menneskelivet, og 

ikke som nu, hvor den økonomiske gevinst er den primære styringsfaktor, som det menneskelige liv på 

indordne sig under. 

Pinsen er en fantastisk begivenhed. Den skal sammenlignes med den begivenhed, hvor Gud levende-

gjorde mennesket ved at blæse sin livsånde ind i vore næsebor, som fortælles billedligt i skabelsesberetnin-

gen. Pinsen er en videreførelse af den skaberakt Gud begyndte, da han første gang åndede på den livløse 

krop, der var dannet af jordens muld, hvorefter Adam rejste sig op, og så sig forundret rundt i tilværelsen.  

Pinsen er fuldendelsen af mennesket i den forstand, at det som et lyn – en kraft fra himlen går op for 

mennesket, hvad det vil sige, at dele ånd med Gud – at have ånd tilfældes med Gud – og dermed at have 

Guds ånd i sig. Pinsen er den højtid, hvor Guds ånd, i billede af talsmanden tager bolig i det troende men-

neske. Da er menneskekroppen blevet et tempel for Guds ånd. 

Da bliver menighedens fællesskab bygget af levende kroppe, som en kirke af levende sten. 

Så længe Jesus færdedes på jorden, var han Guds talsmand, fordi Gud talte igennem ham. Men efter him-

melfarten, kan det troende menneske selv blive Guds talsmand og bygge menigheden op. Det sker ved 

pinseunderet. Først gennem Jesus Disciple, der derved bliver apostle, budbringere af evangeliet. 

Så pinsen er, at blive bevidst om, at Talsmanden, som Jesus stedfortræder, bor i os. Eller stærkere: at opleve 

at Guds ånd, lever i os. 

 

Der findes også andre bibelske fortællinger, som billedligt anskueliggør pinsehændelsen: f.eks. Mariabe-

budelsen. Jødedommen hviler på den religiøse tradition, på fædrenes overlevering af troen. Men med Ma-

riabebudelsen sker der noget ganske nyt. Da Maria bliver klar over, at hun skal føde Guds søn, sker det i 

billedet af Gabriel, som forkynder hende den glædelige nyhed. Talsmanden har i englen Gabriels billede 

befrugtet hende  

Således er den kristne tro åndens tro, der med Talsmandens bryder igennem på pinsedagen, direkte fra 

Gud og befrugter den enkelte. 

Pinsedagen er den hændelse i vort liv, hvor Guds ånd trænger ind i os, befrugter os – åbner os, så vi får 

et andet syn på tilværelsen – bliver klar over, at vi, som Jesus, er Guds børn.  

Befrugtningen sker gennem troens åbning. 

 

Grundtvig er den apostel, som bedst har forstået pinsens betydning. I salmen, som vi skal synge her bagef-

ter, siger han: ”Den ånd som nu kun er min og din, den må vi med småfolk dele”. 

Og i digtet ”De levendes land” siger han: 

”Vor Fader så huld! Du gerne vil trone i templet af muld, som ånden opbygger i Midlerens navn, med 

rygende alter i menneskefavn, med himmellys-bolig af gnisten i løn til dig og din søn.” 

Eller i fædrelandssangen: ”Fædrene land” 

”Muldjord i bryst, ser den høje med lyst, der kan solstrålen bo, der kan himmelbyg gro” 

 

Vi kan udvide billedet, så hele naturens, hele Guds skaberværk er Guds tempel, Guds katedral, for alt er 

levendegjort af Guds ånd, af Gudsordet, af det Skaberord der tog bolig i blandt os. Og netop denne naturens 

katedral viser sig pyntet i al sin skønhed her ved pinsetid.  

Også i naturen lever Guds skaberkraft, så den ånd, der gæster os og tager bolig i os – pinseunderet – kan 

ske gennem en naturoplevelse. 

Men menneskets befrugtning af Guds ånd sker også i julen i billedet af Jesusbarnet, der fødes i stalden, i 

krybberummet, der billedligt kan sammenlignes med menneskehjertet 

I billedet af englen Gabriel, der julenat kommer til hyrderne på marken, kommer guds ånd til mennesket, 

befrugter det, så Jesusbarnet fødes i os, og giver sig til kende som en glæde, der varmer op indefra. Også 

her er Gabriel et billede på talsmanden.  

 

Langfredag korsfæstes denne ånd, altså troen. Det er, når Verdens sprog fortrænger troens ord. Men påske-

søndag opstår Jesus, som en ny fødsel, og dermed troen på livet, og det korsfæstede menneske genopstår 

åndeligt. 
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Men endnu har Pinseånden ikke flydt os helt. Endnu ligger meget dunkelt for os og i os. Endnu forstå vi 

ikke Gud, os selv og hele tilværelsen fuldt ud, endnu er vi ikke fuldendte. Der er stadig meget i livet, der 

fordunkler og overskygger talsmandens tale. Mange andre stemmer, som hver kræver sit, stemmer som 

egoet gerne lytter til og lader sig vildlede af.  

I denne fordunkling, i disse mørke områder i vores sind, huserer det Onde og stikker ind i mellem hove-

det op og ødelægger troens livsglæde. Men evangeliet lover os, at den dag kommer, da Talsmanden har 

gjort sit arbejde færdigt og oplyst alle områder i de troendes sind, alle skjulte kroge, og da vil vi se hele 

verden med klarhedens øje, med Guds øje. Først da er den proces slut, som begyndte ved skabelsen og som 

via Jesus fødsel, død og opstandelse, og ved pinsedagens solglans trænger stærkere og stærkere ind i vores 

hjerter. Igennem troen vil den udvide sit lysområde i os, for Gudsordet har vist, at det kan overvinde Satan 

– overvinde døden. Ordet, der tog bolig blandt os, er kommet for at blive og fuldføre sin gerning.  

Den dag vil vi mødes omkring nadverbordet med den lyslevende Jesus. 
 

 

 

 

Trinitatis søndag · Johannes 3,1-15 
 

Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus 

om natten og sagde til ham: »Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de 

tegn, du gør, uden at Gud er med ham.« Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der 

ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.« Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, 

når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?« Jesus svarede: 

»Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. 

Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg 

sagde til dig: I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, 

hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.«  

Nikodemus spurgte ham: »Hvordan kan det gå til? Jesus svarede: »Du er lærer i Israel og forstår ikke 

det? Sandelig, sandelig siger jeg dig: Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager 

ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg 

taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen undtagen den der steg ned fra himlen, Menne-

skesønnen.  

Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som 

tror, skal have evigt liv i ham.«  

 

 

 

 

Det er blevet magtpåliggende for Nikodemus, at få en personlig samtale med Jesus. Nikodemus er skriftklog 

og hører til farisæernes parti. Samtidig er han Jødisk Rådsherre i Det Store Råd, som er det 71 mands store 

Synedrie i Jerusalem. Dette råd er under den romerske besættelse jødernes højeste styrende og dømmende 

myndighed på de områder, hvor romerne har givet dem selvstyre  

Nikodemus hører således til i toppen af det jødiske samfund, og i de kredse skiltede man ikke med, at 

man var tilhænger af Jesus. Måske er det derfor han kommer om natten, hvor ingen ser ham? 

Mere sandsynligt er det imidlertid, at om natten er der ikke noget synligt, der kan fange ens opmærk-

somhed. Derfor kan koncentrationen blive større om natten end om dagen. 

 

Natlige samtaler kan være meget dybe og blive mere inderlige og personlige end om dagen. Man kommer 

ud med det, som man har på hjerte. Nikodemus har set, hvad Jesus kan udrette og igennem Jesus har han 

hørt gud ord. Det ord er gået ham til hjerte, og det har tændt noget nyt i ham, som han ikke før har kendt.  
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Det har ramt ham dybt, og givet ham en følelse og en oplevelse han aldrig før har haft. En oplevelse af 

sandhed. Derfor må han tale mere med Jesus, og det skal være på tomandshånd. 

Og nu sider de så overfor hinanden de to. Jesus og Nikodemus. Niels Larsen Stevns har givet sin tolkning 

af dette møde på et maleri, som tjener som alterbillede i Vrendsted kirke i Vendsyssel. Der er en intensitet 

i billedet, der understreger samhørigheden mellem de to. Jesus har anbragt sin ene nøgne fod på Nikodemus 

fod. Alt andet i verden er i dette øjeblik lukket ude. Der er kun samhørigheden mellem de to. 

 

Nikodemus forstår ikke, hvad der skete med ham i det øjeblik han indså, at Jesus kom fra Gud. Jesus for-

klarer ham, at det er, fordi han i dette møde blev født på ny. Før havde han udelukkende levet i kødet.  

Hvem forstår den tale? Nikodemus gør det ikke. Hvordan kan man blive født på ny, spørg han? Nej! Det 

fatter kødet ikke. For det menneske som kun tænker rationelt, forstår det ikke. Uanset hvor begavet man så 

end er. 

 

Men himlens sprog, som er det åndelige sprog, forstår det. Jordens sprog er det rationelle. Det åndelige 

sprog åbner op for guds storværker, mens det rationelle kun kan vise og tale om det, der kan måles og vejes. 

Nikodemus har åbenbart hidtil kun kendt til det jordiske sprog, men mødet med Jesus har åbnet ham for 

åndens sprog. Det er en helt ny oplevelse for ham. 

For hver gang et menneske åbnes til at høre det åndelige sprog, sker der en lykkelig fornyelse, der kan 

føles som en ny fødsel. Et åndeligt bad. En ny pinsedag. Det samme var sket for Jesus selv, da han blev 

døbt i Jordan, hvor duen som symbol for ånden, dalede ned over ham. 

 

At hører gudsordet, åndens ord, er at møde kærligheden og sandheden. Og det er altid et ord, som kommer 

udefra til os. Vi ved ikke, hvor ordet kommer fra, ordet som gør alting nyt, og som opløfter og oplyser os.  

Men et sted kommer det fra. Og det sted kalder vi Guds Rige eller Himlen. Det udgår fra en åndelig 

gigant, som vi kalder Gud. Ej heller ved vi hvor det går hen, eller hvor det kan bringe os hen.  

 

Gudsordet stiller os overfor noget ufatteligt stort. Og viser os samtidig, hvor små vi er i den sammenhæng. 

Og det gør livet gådefuldt og fylder os med undren. Hvem er vi, hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen?  

Nej vi ejer ikke selv det ord, som kan genføde os. Og vi kan heller ikke selv finde på det. Det er ikke 

vores. Det er Guds, men det kan besøge os, og det kan tage bolig i os, og det kan forlade os. Det har vi 

ingen magt over. Men så længe vi tror, er ordet i os og med os. 

Vi kan modtage ordet, fordi vi er skabt ved det, og vi kan også selv bringe det videre til andre. For selv 

om ordet ikke er vores, kan det bruge os, som budbringere. Som engle. Det er sådan vi skal se næstekær-

ligheden. Den lever af Gudsordet. 

 

Som yderligere forklaring til Nikodemus henviser Jesus til den gammeltestamentlige fortælling, hvor Mo-

ses, på Guds befaling ophøjede slangen i ørkenen. 

I fortællingen straffer Gud israelitterne, da de brokker sig over deres nøjsomme liv i ørkenen. Nu har 

Jahve lige befriet dem fra trældommen i Egypten og stillet dem et dejligt land i udsigt – et forjættet land, 

og så gør de alligevel vrøvl, som utaknemmelige og forkælede unger. 

Men da de så bliver bidt af slanger og angre deres synd ophøjer Gud, gennem Moses, slangen, som 

derefter bliver et lægesymbol for sundhed, fordi israelitterne blev helbredt, når de så op på slangen. 

 

Alle mennesker bliver slangebidt. Før eller senere falder vi for en fristelse, som det havde været bedst for 

os, om vi havde afvist. Herom taler syndefaldsmyten sandt. Eva lod sig friste af slangen i Kundskabens træ 

og den forførte hende. Det sker for alle mennesker. 

Kun Jesus har kunnet afvise slangens fristelse. For han kom fra Gud og afslørende slangen, som den, 

den er. Fristeren og forføreren 

Men når et slangebidt menneske i tro retter blikket mod Jesus på korset, som altså ene af alle mennesker 

afviste slangens fristelse, så bliver dette menneske helbredt for sit slangebid. Og får evigt liv gennem den 

opstandne Kristus. 

Det var det, Nikodemus var så lykkelig at opleve, den dag han mødte Jesus. Og blev dus med ham. 
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Men den natlige samtale fik også en anden betydning for Nikodemus? Idet vi senere i Johannes beretning 

hører, hvordan Nikodemus tog Jesus i forsvar over for ypperstepræsterne og farisæerne. Og til allersidst 

var Nikodemus også med til at lægge den døde Jesus i graven. 

Så det var ikke mod Nikodemus manglede. Derfor var det heller ikke af frygt for hvad de andre ville 

sige, der gjorde, at Nikodemus opsøgte Jesus om natten. 

 

Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den 

farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.«  

 

Vi fødes af kødet, men med anlæg til at kunne høre vindens susen. Nikodemus hørte det, og det ændrede 

hans liv, fordi han den dag blev genfødt af ånden. 

 

 

 

 

1. søndag e. Trinitatis· Lukas 16,19-31 
 

Jesus sagde: »Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest 

og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at 

spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. Så 

døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev 

begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og 

Lazarus i hans skød. Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han 

kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham 

svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; 

nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som 

vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. Da 

sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for 

at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede: De har 

Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham! sagde han, men kommer der en til dem 

fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de 

heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde.« 

 

 

 

Fortællingen om den rige mand og Lazarus udtrykker tydeligt en social retfærdighed med ordene: 

 

Fader Abraham! forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i 

vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer.  

 

Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme 

måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines. 

 

Og det selveste Abraham – Jødernes stamfader – der udtrykker udgangspunktet for den jødiske 

tradition, og den myndige profet Esajas synes at understøtte stamfaderens ord, i det han siger:  

 

vi skal sprænge ågets bånd, sætte de undertrykte i frihed og dele vores brød med de sultne og give 

husly til hjemløse stakler.  
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Gør vi det, da vil lyset bryde frem af mørket, og Gud vil være med dig, siger Esajas. Og inderst 

inde ved vi alle jo også godt, vi skylder vores medmennesker næstekærlighed, vi skal hjælpe dem 

der har brug for hjælp.  

 

Men det der foruroliger i fortællingen om den rige mand og Lazarus, og som kalder på vores op-

mærksomhed, er, at der i fortællingen ligger en stærk trussel om, hvad der vil ske, hvis vi ikke 

hjælper dem som kalder på vores hjælp. Den trussel om evige pinsler i Helvede efter døden, hvis 

vi ikke følger denne etiske lov, skal nok få en del til at tænke over, om de lever deres liv ordent-

ligt. Det gælder ikke mindst de rige, dem som har overskuddet. De kan vel dårlig undgå at få dår-

lig samvittighed. For hvornår har man givet nok til de fattige? 

Med baggrund i barmhjertighedsloven må hele den rige verden i dag frygte for retfærdighedens 

straf. Tidligere skænkede de rige herremænd store formuer til kirken på deres gamle dage, for at 

frelse deres sjæl. 

Frygten for de evige pinsler ser vi også tydeligt aftegnet i de gamle kalkmalerier i kirkerne. Og 

det er netop ofte de store i samfundet, som billederne lader djævelen pine. 

Vi frygter straf. 

 

Da jeg læste evangelieteksten, kom jeg umiddelbart til at tænke på børnebogen om ”Den store 

Sebastian”, som jeg stiftede bekendtskab med en barndom. Er der nogen af jer, der kan huske den? 

Der blev fortalt om drengen, der blev dyppet i blæk, fordi han pegede fingre ad en neger. Eller 

barnet, der suttede på tommelfinger, men så kom den store skrædder med sin meget store saks, og 

klippede begge tommelfingre af barnet. Og der var pigen, der ikke kunne lide sin suppe, som hun 

stædigt fik serveret hver dag. Pigen blev tyndere og tyndere, og til sidst døde hun af sult. 

Til alle historierne om, hvor galt det kunne gå, hvis man ikke opførte sig rigtigt, var der billeder, 

som malende beskrev hændelserne. 

I bogen ligger en skræmmeopdragelse, der vil true børn, til at opføre sig pænt. Hvis ikke du gør 

det og det, vil der ske det og det. Værsgo. 

Men sig mig: Hvor meget er den opdragelse egentlig værd i næstekærlighedens navn? 

Og bemærk, Esajas maler ikke nogen trussel frem, for dem der ikke overholder næstekærligheds-

budet. Han taler kun om den glæde og det lys, der vil bryde frem, når vi viser næstekærlighed 

overfor hinanden. Og deri har han ret. 

 

Handler vi på grund af følgerne, har vores handling ikke noget med næstekærlighed at gøre. Hele 

tankegangen, som udtrykkes i den første del af fortællingen om den rige mand og Lazarus udtrykker 

et meget jordisk syn på retfærdighed. Og det syn ligger dybt i alle og i vores sociale liv. Mennesket 

får løn som forskyldt. Det frelses kun ved at gøre gode gerningen. 

 

Men er det også kristendommens kernebudskab? At du er elsket? 

 

Og hør hvad apostlen Johannes skrive i sit brev, at der i den fuldkomne kærlighed ikke findes frygt, 

for frygt er forbundet med straf. Så hvis, der er noget vi frygter, er det et tegn på, at kærligheden 

ikke er fuldkommen i os. Og deraf udspringer den dårlige samvittighed, for hvem af os er fuldkom-

men? Men at den fuldkomne kærlighed fordriver frygten, er en stor sandhed. 

 

Den lidende rige mand beder Abraham om bare at sende Lazarus med en smule vand, men der er 

lukket af, der er slet ingen tilgivelse for hans levevis, da den rige fortryder sit liv. 
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Hvordan kan Jesus egentlig finde på at fortælle den historie. Den rimer jo ikke med tilgivelsen. 

Nej, fortællingen om Lazarus synes ikke umiddelbart at rime med det kristne budskab. Tænk bare 

på historie om den gode hyrde, der forlader fåreflokken for at lede efter det ene får, som er blevet 

væk.   

 

Efter at have ledt lidt på nettet fandt jeg denne oplysning om fortællingen: Jesus genfortæller en 

gammel jødisk fortælling, som findes i flere variationer. De gamle fortællinger slutter anderledes 

og svælger væsentlig mere i den rige mands pinsler i Helvede. Sagen er, ar Jesus drejer slutningen 

i en velkendt historie, som derved får en anden pointe, men det kan være svært for os andre at se, 

fordi vi hæfter os mest ved truslerne. Men dengang opnåede Jesus sin tilhøreres opmærksomhed, 

fordi han brugte en gammel kendt historie til at sige noget nyt. 

 

Det er ligesom i bjergprædiken: ”Elsk jeres venner og had jeres fjender”, men jeg siger ha nogen 

en fjende, da gå hen og forson dig med din fjende, før du gør noget andet. 

 

Jesus pointe er, at det ikke vil hjælpe den rige mands brødre, om Lazarus kommer til dem, og 

fortæller om den rige mands pinsler. De vil nemlig ikke tro på ham, ligesom farisæerne ikke troede 

på Jesus budskab. ”De har jo Moses og profeterne”, siger Jesus. Underforstået, hvis de ikke kan 

høre, deres budskab, er de så døve, at de heller ikke vil tro på Lazarus.  Og hvad er det den rige 

mand vil have Lazarus til? Det er jo netop at true brødrene. 

Men truslerne vil prelle af på dem, for det som frelsen handler om, er ikke specielt de gode 

gerninger, men tro, og kun tro, og den har de jo netop ikke. 

 

Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op 

fra de døde.« 

 

Brødrene mangler troen på opstandelsen. De tror kun på beviser. Det er kun den troende, der kom-

mer til at hvile i Abrahams skød. Eller som apostlen Johannes siger: 

Gud er kærligheden, og den der bliver i kærligheden, bliver i Gud. 

 

Trusler fører ikke til kærligheden, det gør kun kærligheden selv, og i den ligger tilgivelsen. Den 

der tror på Gud, tror på livet fremfor døden, og den der tro på livet ønsker i sit hjerte, at kunne elske 

livet, og det er den tro, som forener os med Gud, som er kærlighedens kilde. Troen kommer af 

Guds ord, og troen næres af Guds ord og intet andet. 

 

Elsk Lazarus, så vil hans sår heles. 
 
 

 

2. søndag e. tr. ·  Lukas. 14,16-24. - Sommergudstjeneste 
 

Jesus sagde: ”Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da Festen skulle 

begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom nu alt er rede! Men de gav sig alle som 

en til at undskylde sig. Den første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud for at se 

til den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. En anden sagde: Jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve 

dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og kan derfor ikke 

komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: 

Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind. Og tjeneren 
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meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren: Gå ud 

på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer: Ingen 

af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.” 

 

 

Skabelse, glæde og kærlighed er overskriften. 

 

Sommeren er her. Om end lidt kølig, så dog grøn, blomstrende, frisk og duftene og minder os om Guds 

rige. Gud indbyder altid til fest, for det er en fest, en evig fest, at være sammen i vennelag om Gud. 

Men særlig nu, hvor sommeren er over os og selv indbyder til fest I Guds grønne sale, kommer feststem-

ningen som en beruselse med de lyse nætter som baggrunds panorama. 

Jo særlig nu er der grund til at holde sommerfest i det grønne og invitere til festmåltid, som den mand 

Jesus fortæller om, gjorde. Så kan vi sammen glæde os over al den skønhed og rigdom naturen skænker os 

netop nu. Glæden bliver større, når man ikke er alene, men deler den med andre.  

Sådan tror jeg også, at Gud tænker, når han skaber naturen, jorden, ja skaber hele universet. Gud inviterer 

til fest og siger, kom og del min glæde, min skaberglæde.  

 

Lad os holde måltid sammen, gerne i det grønne. Ja lad os more os med hinanden og tale sammen om alt 

det smukke og dybe og også om det vanskelige i livet. 

Derfor har vi hviledagen. Den skal vi skønne på. Den må vi ikke glemme midt i vor travlhed. Så alle 

dage bliver arbejdsdage. Så livet kun bliver arbejde. Så snyder vi os selv. Også selvom vi i det daglige 

trives i et spændende, udfordrende og givende arbejde. 

 

Gud skabte himlen og jorden og alt det, der lever og gro. Men det er ikke kun datid, det er også nutid. 

Derfor, når Gud skaber himlen og jorden og alt liv, glæder han sig over det.  

Det er en vigtig pointe i den gamle jødiske skabelsesberetning: Der står: ”Og Gud så at det var godt”. 

Skabelsen er god, den er udtryk for kærligheden.  

 

Med menneskelivet følger også tab, ødelæggelse, lidelse og afsavn. Det skaber Gud ikke. Det gør vi selv. 

Alligevel er disse lidelser en følge af Guds skabende kærlighed. En følge af, at vi selv er skabt som 

kærlighedsvæsner. Skabt til at holde af og selv blive holdt af. Og, når så noget går i stykker i os, blandt os 

i vort liv, så måler vi det ud fra den kærlighed, som vi er skabt i og med. Og så gør det ondt og føles 

uendeligt smertefuldt. 

Skabelse og kærlighed hører sammen. De er to sider af samme sag. Eller rettere, de er to sider af Guds 

væsen. Kærligheden og det gode kom først, og var der først. Før noget andet. Kærligheden, som netop nu 

stråler ud af sommeren og alt det gode i livet. Det er det som egentlig er, bliver og altid vil være, ligesom 

Gud er den, der er, bare er der, om alt andet ikke var. Det er selve eksistensen. Den er Gud og den er 

skabelse og kærlighed.  

Hvis Gud ikke var, var der ingenting, hans væsen er det, der holder alt oppe, holder alt værende, holder 

livet i gang. Gud er livet og universet. 

 

Da Gud skabte universet som et levende univers, som en organisme med liv og bevægelse og glædede sig 

som en stor, kosmisk kunstner, så, kunne jeg forestille mig, følte han et stik i hjertet. Lige pludselig.  

Hvorfor det? Fordi han manglede nogen at dele sin glæde med, nogen at dele sin overflod af kærlighed 

med – nogen at dele livet med, nogen som kunne se, føle og leve livet med ham. Dermed var ideen til 

mennesket givet. Og hos Gud er der ikke langt fra idé til handling. Der stod så mennesket, som mand og 

kvinde. Et levende udtryk for kærligheden. Og mennesket lo og legede i det paradisiske univers. 

Sådan indbød Gud mennesket til fest fra første øjeblik af. 

 

Og Gud sagde til mennesket: Gå ud og find det land, jeg vil vise jer. Igennem jer skal hele jorden og alle 

verdens folk velsignes. Disse ord var ikke kun til Abraham, de var til os, de er altid til os.  
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Men vort arbejde, vor kreativitet er ikke altid til velsignelse for andre, heller ikke for naturen. Alligevel 

siger Gud igen og igen: ”Igennem jer skal hele jorden velsignes”. Det vor opgave, og det vedbliver det at 

være. 

Jo, der er indkaldt til en stor fest. – en rigtig sommerfest, ”fuld af nåde”, Netop nu, hvor ”Modenhed i 

møde planten går, og fryder ved sin frugt når høsten kommer” 

 

Det er ufatteligt, at ikke alle der hører indbydelsen om den store sommerfest i Guds have, øjeblikkelig 

smider alt, hvad de har i hænderne og stormer til Guds gæstebud. Hvorfor kommer de indbudte ikke til 

festen? 

Evangelieskriveren har sikkert haft jøderne i tankerne, da han skrev sit evangelium om Guds store gæ-

stebud. Teksten er næppe skrevet længe efter Jerusalems ødelæggelse i år 70, hvor Jødernes gamle, centrale 

helligdom blev ødelagt for stedse. De forholdsvis få kristne jøder, så ødelæggelsen som Guds straf, fordi 

det jødiske folk ikke havde modtaget Jesus ord. 

De indbudte, som ikke kom til gæstebuddet var det jødiske folk, som Gud havde åbenbaret sig i. De 

andre, der i stedet kom, var hedningene, som nu dannende menigheder rundt om i Romerriget og siden ud 

over hele jorden. 

 

Men hvem er så de indbudte i vore dage? 

Det er alle dem, som er pressede af hverdagslivets mange gøremål, eller rettere, alle dem, som ikke kan 

se, at der er andet i livet end det, vi nu ser og lever i med vore materialistiske og selvcentrerede øjne.  

Vi skal jo også have mad i morgen. Nogle er midt i en god handel, der kan kaste noget af sig eller optaget 

af andet. Vi kan alle hver i sær være i gang med et eller andet projekt, som her og nu er vigtigt for os. Det 

er der ikke noget forkert ved. Tværtimod. Igennem vort arbejde og alle de øjeblikke, hvor vi er med i noget, 

realiserer vi vort jeg, vore muligheder. Det kan Gud ikke have noget imod. Det har han skabt os til. Der er 

altid masser af spændende projekter, som ligger og venter på, at vi skal realiserer dem, prøve kræfter med 

dem. 

 

Men den er altså gal, hvis ikke også vi husker søndagen, husker at stoppe op og helligholde livet. Ja og så 

det, som vi nu er i gang med, som et projekt, dybest set også er en Guds tjeneste. 

Et af Moselovens ti bud siger præcist: ”Kom hviledagen i hu, at du holder den hellig”. At komme hvi-

ledagen i hu betyder netop, at helligholde hele livet, at se det i lyset af Guds skaberprojekt. 

Det glemmer det travle menneske ofte. Eller ser det ikke sådan. Men hviledagen, når man hviler efter 

veludført arbejde, er meget mere og noget ganske andet end materielt gul værd. Den er åndeligt guld værd. 

Den sætter forholdet mellem det materielle og åndelige, ser det materielle i det åndelige lys, som er lyset 

fra Edens Have, hvor der altid er fest. ”For mennesket er ikke skabt til at leve af brød alene, men af hvert 

ord, som udgår af Guds mund”. Det var med disse ord, Jesus afviste den materielle fristelse, som mødte 

ham i skikkelse af Fanden. Og som stadig, trods Jesus afvisning, altid banker på vor dør. 

 

Glem ikke stjernestunderne, hvor Gud indbyder til fest, men kom og hver med. Tag festtøjet på, når der er 

fest – når Gud indbyder. Så har du fået en ekstra indsprøjtning af liv, næste dag, når du igen trækker i 

arbejdstøjet. 

Del din glæde med andre. Sommeren er naturens fest. Og naturen er den synlige del af Gud. Igennem 

skaberværket kan vi se og lytte os til det, der adler mennesket, gør mennesket menneskeligt, samtalen med 

Gud og hinanden om alt det store og dybe, skønne, sande og kærlige.  

Uanset hvad der sker, bliver Gud glædelig vis ved med at sige til det skyldige menneske: Rejs dig, se 

jeg har sat dig midt i mit skaberværk. Rejs dig, se dig om og drag ud og find det land, jeg vil vise dig, der 

vil jeg velsigne dig. Kom til fest. Det er nu. 

 

Det skyldige menneske, det menneske, som har erkendt, at det skylder Gud alt, og som måske er nedbrudt 

af sorg, skam og dårlig samvittighed over sin manglende evne til at leve, som det allerhelst ville, og derfor 

måske ikke føler sig indbudt til festen. Det menneske er i dagens tekst de fattige, vanfører, blinde og lamme, 

dem som tjeneren blev sendt ud efter. Og ikke kun én, men to gange 

Lad mig slutte af med Johannes V. Jensens ord i hans midsommervise: 
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”Lad det fordybe din andagt, broder, dit timeglas er i takt med kloder. Dit sommerblus, som kun stakket 

blænder, er ild af altets, der aldrig ender. Se, skov og eng står igen i flor: Velsign den sol og velsign din 

jord.” 

 

 

 

3. søndag e. trinitatis · Lukas 15,1-10 

 

Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af 

sig og sagde: ”Den mand tager mod syndere og spiser sammen med dem.” Men han fortalte dem denne 

lignelse: ”Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i 

ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger 

han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger 

til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer: Sådan bliver der større 

glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over de nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug 

for omvendelse. 

 Eller hvis en kvinde har ti drakmar og taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder 

ivrigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, kalder hun sine venner og nabokoner sammen 

og siger: Glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet en drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, 

bliver der glæde hos Guds engel over én synder, som omvender sig” 

 

 

Gud elsker syndere, og er derfor mere optaget af at opsøge syndere end leve blandt retfærdige. Det fortæller 

evangeliet os i dag. Gud glæder sig, hver gang, han fører en synder hjem.  

Gud elsker syndere. Det er en stor vildfarelse, at kirkens forkyndere ikke sjældent, som skræk og advarsel, 

udlægger, at Gud straffer syndere. 

Misforståelsen skyldes, at mennesker, modsat Gud, bedrevidende stempler de mennesker, som ikke lever 

op til de normer og retningslinjer, som vi i vort snæversyn, har sat som god tone, præcis som farisæerne 

gjorde det. 

Gud ser anderledes på det. For han kender og forstår hver enkelt af os.  

 

Men hvad vil det sige, at Gud fører den omvendte synder hjem, og hvad vil det i det hele taget sige at være 

en synder? Synd er nok for mange et negativt ord. Sådan ser jeg det nu ikke.  

Synden er både et væsentlig og et dybtliggende omdrejningspunkt i menneskets liv, og det er det også 

i kristendommen.  

 

Uden at turde påstå, at jeg er helt afklaret, vil jeg i dag udlægge det således: 

 

Når Gud fører en synderen hjem til sin bolig, fører han samtidig synderen hjem til sig selv – til sit selv – 

deri bestå frelsen og frisættelsen. Dvs. at synderen igennem sit liv kan forvandles og lutres til det menneske, 

som synderen har mulighed for at blive til. Dermed opfyldes Guds ønske med os, vi bliver hver et selv-

stændigt og unikt menneske. Og så bliver der i sandhed fest og glæde. Synderen bliver frelst ved at komme 

til sig selv, og det er det samme, som at komme til Gud. 

 

En synder er et almindeligt menneske, som endnu ikke præcis ved, hvem det selv er. Det er endnu ikke 

blevet fuldt oplyst og gennemglødet, og har derfor uoplyste, mørke områder i sindet, og farer derfor nemt 

vild i sit eget mørke. 

Mennesket kommer for så vidt til verden som en synder, ufuldstændigt, men skyldfrit.  

Vores skyld opstår først, når vi ikke hører Guds ord til os, ikke høre hans skaberord, som ene kan oplyse 

os, men i stedet vælger en anden vej, og derved fjerner os fra Gud. 
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Vi danner ofte i vor selvforståelse et ønskebillede af os selv. Det er et billede af, hvem vi gerne vil være. 

Måske ud fra et idol. Men er idolet påtaget, og ikke et, der er tonet frem indefra i overensstemmelse med 

det billede, som Gud har skabt hver enkelt af os i, går vi fejl. 

Vi bliver borte fra os selv, og dermed borte fra Gud. Så er vi faret vild, som et bortløbet får.  

Det er så dejligt befriende at vide, at Gud leder efter os, og kalder på os, når vi forvilder os, sådan som 

Gud kaldte på Adam og Eva i Edens Have, da de havde gemt sig bag busken, af skam over deres nøgenhed, 

og af dårlig samvittighed, fordi de havde spist af det forbudte træ. 

 

Søren Kirkegård, ville tilføje: ”Hver gang du vælger dig selv – og ikke en anden, som du fristes til at være”, 

så bliver du mere dig selv, kommer nærmere dit selv. Vi bliver til i valget og træder frem i lyset. 

Alle møder mange valg i sit liv. ”Hvilken vej skal vi vælge? Det kan være svært at vælge rigtigt første 

gang.  

 

Vælger du ikke dig selv, men vælger f.eks. i stedet måske en skøn Sankt Hans aften den lokkende Klinte- 

og elverkonges datter, så bliver du bjergtagen, fortrylles, og kommer bort fra dig selv, bort fra Gud ind i 

troldens mørke hule. Det ved folketroen 

 

Søren Kirkegård siger, at angsten, den udefinerlige, den angst man kan føle uden rigtigt at vide, hvad man 

egentlig frygter.  

Den angst kaldte min far for Gudsangsten. Den angst, siger Kirkegård, fortæller mennesket, at det endnu 

ikke er blevet sig selv og derfor føler utryghed, for det svæver stadig i det uvisse. Og er man ærlig, ved man 

inderst inde godt, at man endnu ikke har fundet sig selv. Men angsten er også et udtryk for, at man ønsker 

at blive sig selv, ønsker at Gud skal opsøge en finde en.  

Angsten er en spænding mellem kødet og ånden, fordi kroppen endnu lever sit eget liv i den materielle 

verden, mens ånden længes efter at blive forenet med Gud, blive opfyldt af skaberånden, den ånd og det 

ord, som Gud skabte os med, og som han i skabelsesberetningens billede blæser ind i vore næsebor.   

Et stærkt billede på vor afhængighed af Guds livgivende ånd. 

 

Den ånd, er præcis den ånd, som kom over apostlene pinsedag, og det er præcis den ånd, der ved hvert 

rigtigt valg lærer mennesket, hvem det selv er. Den ånd kaldes også talsmanden. Det er Helligånden, og det 

er Guds skaberord, direkte og personligt til os hver især.  

 

Så, når Gud finder det fortabte får, bliver det anråbt af Talsmanden og hører nu, hvad det ikke før har hørt, 

og ser hvad det ikke før har set: en lyd, et ord, et billede, som det genkender sig selv i, og lader sig lykkelig 

føre hjem.  

Lad ikke dette ord overdøves af verdens larm, af alt det, som verden kan diske op med af søde lækkerier, 

men som bare ikke er sundt for krop og sjæl. 

 

Gud elsker os syndere. Det er os, som Vor Herre Jesus gerne færdes blandt. En synder er ikke mindreværdig 

i Guds øje. Det er kun den småborgerlige farisæer. der dømmer syndere for at hæve sig selv i den tanke, at 

så usle, er de da heldigvis ikke selv. Farisæeren eller spidsborgeren er langt fra, at være blevet sig selv, men 

ved det ikke, og bilder sig noget andet ind.  

 

Man kan også tolke dagens tekst sådan, at hele flokken, altså de 100 får, er billedet på et enkelt menneskes 

mange muligheder, sine 100 evner. De 99 er allerede kommet til sig selv og anvendes på bedste måde, men 

1 evne er stukket af. En evne, som man ikke vil kendes ved. Hvad kan det være for en evne?  

Ja, det er åbenbart én, som man ikke vil vedkende sig. Én, som ejeren er flov over, og derfor dækker 

over, et mindreværdskompleks, en såkaldt fobi. Det kan være alt muligt. Kun de færreste af os er begavet 

med lutter store evner. Det er utroligt, hvad mennesker kan skjule, både for sig selv og andre. Tænk på 

lignelsen om de betroede talenter. Ham der kun fik én, blev vred, følte sig forurettet, og gravede den ned, 

ville ikke kendes ved den. Men havde han blot fået udnyttet sit lille talent, ville glæden og lønnen have 

været akkurat lige så stor, som for ham der fik de 5 talenter, brugte dem og tjente 5 mere. 
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En forløsning er en skabelsesproces, som Talsmanden gør til en solfyldt pinsedag. Sådan er hele verden på 

vej til at forløses. Guds skabelsesproces er ikke slut, og han vil nå, det han vil, og det er at forløse mennesker 

som dig og mig.  

Det er en lignende skabelsesproces, som vi netop nu ser i naturen. Naturens forløsning og skabelse i al 

sin skønhed. 

 

”kun spiren frisk og grøn i tidlig vår, og blomsterfloret i den varme sommer, da modenhed i møde planten 

går, og fryder ved sin frugt, når høsten kommer”  

 

Sådan ser Grundtvig menneskets opklarede gang gennem livet, og i det store universelle, ser han hele men-

neskehedens opklarede gang fyldestgjort af glans fra evigheden”. – altså fra skaberordet: Bliv lys” 

 

Således fødes ethvert menneske som en synder. Jamen er barnet da ikke uskyldigt? Det kan da ikke gøre 

for, at det er født som en synder? Nej, selvfølgelig ikke, men det er uskyldig på den måde, at det ikke ved, 

at det er en synder. Det bliver det først rigtig klar over, når det, billedligt som Adam og Eva, spiser af 

kundskabens træ, dvs. bliver bevidst om sin synd – og det er vort syndefald, og Gud ved, at der er sådan. 

Det er et led i hans skaberplan. 

 

 

 

 

4. søndag e. Trinitatis · Lukas 6,35-42 

 

Jesus sagde: »Elsk jeres fjender, gør godt og lån ud uden at håbe på at få noget igen. Så bliver jeres løn 

stor, og I bliver den højestes børn, for han er god mod de utaknemmelige og onde. 

Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, 

så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, 

topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.«  

Han fortalte dem også en lignelse: »Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En 

discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være som sin mester.  

Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan 

du sige til din broder: Broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje! når du ikke ser bjælken i dit eget 

øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din 

broders øje.«  

 

 

 

Gud er god mod de utaknemmelige og onde, lyder det til os i dag. Det er et budskab, som er godt at holde 

sig for øje og tænke over. Det vender nemlig op og ned på mange moralske fordomme. For hvem vil ikke 

sige om en person, som man virkelig prøver at hjælpe, men som kun har utak og vrissende bemærkninger 

som svar, at så må vedkommende da virkelig også selv om det og sejle sin egen sø. Nu har jeg i hvert fald 

gjort hvad jeg kunne. 

 

Søndagens budskab handler dog mest om, hvor svært det er at se sine egne fejl, fordi vi er så forblændet af 

alt det, vi selv har gang i, alt det der lige nu fylder i en. Og fordi vi – ubevidst eller ej – har travlt med at 

pudse glorien om os selv. 

Men hvorfor er det egentlig, at vi er meget hurtigere til at se splitten i vores næstes øje end bjælken i 

vores egnet? Det fortæller den historie vi hørte noget af i første læsning: historien om David og Batsebas. 
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En sen, lun aften gik David op på terrassen øverst oppe på sit hus og så ud over byen. Der fik han øje på en 

smuk ung kvinde, som tog bad på sin tagterrasse lige overfor. David blev lidenskabelig indtaget i kvinden, 

og kalder hende op på slottet, hvor han erfarer, at hendes mand, Urias, gør tjeneste i hæren, og netop er ude 

i krig. David gør kvinden gravid, og da hun ikke længe efter bliver klar over det, giver hun David besked 

om, hvad der er sket. Hvad nu? Det er ikke nogen god sag for kongen, men han finder på råd. Han sender 

bud til sin general, Joab, og siger, at han skal give Urias orlov, til at drage hjem til sin kone. Så vil folk tro, 

at det er hendes mand, der har gjort Batseba gravid. 

Urias kommer til Jerusalem, men han går ikke hjem til hustruen, i stedet går han hen og deler vilkår med 

Davids livvagt, der gør tjeneste foran slottet. Da David bliver klar over det, kalder han Urias til sig, og 

opfordrer ham til at gå hjem, men Urias svarer, at han ikke vil gå hjem, og ligge med sin kone, når hans 

kammerater er i felten og ligger i telte. Så finder David på noget andet. Han drikker Urias fuld i håb om, at 

han så vil søge sin kones favn. Men det gør Urias ikke. Så sender David ham tilbage til hæren med et brev 

til hans general. I brevet står, at Joab skal sætte Urias på den farligste plads ved næste angreb. Det sker, 

som David ønsker. Urias bliver slået ihjel. 

Da Batseba hører budskabet, sørger hun, men da sørgetiden er omme, henter David henne op på slottet 

og gør hende til sin medhustru. Og senere føder hun hendes og Davids søn. 

 Så en dag kommer Davids gode ven og rådgiver, profeten Natan til slottet. Han går lige ind og fortæller 

David en om en hændelse. Han fortæller, at der var en rig mand og en fattig mand som var naboer. Den 

rige havde i overflod af alting, dyr og gods, men den fattige havde blot et lam, som han elskede overalt. Det 

sov hos ham om natten. Så en dag skulle den rige holde en fest for sine venner. Han nænnede ikke at slagte 

et af sine egne dyr, men tog den fattige mands eneste lam, og lavede festmåltid på det. 

David blev voldsom vred over den uretfærdighed og for om med ordene. ”Den mand skal dø.” 

 

Og da svarede Natan ligeså prompte: ”Du er manden” 

 

David er så forblændet af sin lidenskab til Batseba, at han ikke se, hvor forkert han handler. Han træller 

virkelig under sin egen begærlighed. 

Set i det lys, er det svært at forstå, hvordan jøderne kan se kong David, som en af deres mest betydnings-

fulde, mest værdsatte og afholdte personer i deres gamle historie. Ikke desto mindre rangerer han på højde 

med Abraham, Moses og de store profeter. Davids liv bedømmes så stort, at hans rige og hans tid bliver 

forbillede for den store jødiske drøm om Messiasriget. Og den som skal oprette riget, vil være en søn af 

David. 

 

David er i den grad et forbillede og den dag i dag, er det sted i Jerusalem, som udpeges som Davids gravsted, 

et af de mest hellige. 

Davidsriget og Davids tiden kan i traditionen sammenlignes med Valdemars tiden i Danmark, som 

blandt andet Grundtvig og Ingemann fremhævede som et forbillede for det gyldenår, som især Grundtvig 

spåede om, ville opstå på ny i Danmark. 

Det skyldes dels, at David er så menneskelig i sine fejl. Da han hører Natan fortælle om den rige mand, 

der tog den fattige mands lam, det kæreste den fattige ejede, blusser Davids vred op med udbruddet: Han 

skal dø, hvem er han” 

 

David er så forblændet af sin egen lidenskab, at han overhovedet ikke kan se, den kæmpesynd han selv 

har begået. Ser overhovedet ikke bjælken i sit eget øje. Det er først da Natan udbryder: ”Du er manden” 
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De ord – gudsordet, sandhedsordet - slår David til jorden. I et lyn ser han sandheden og falder fortvivlet 

om.  

Og da hans og Batsebas barn bliver syg, som en straf fra Gud, gør David bod, han vil ikke være sam-

men med andre, han faster og han beder om nåde for sønnen. I sit fald vokser David. Igennem Natan ord 

hører Guds røst, og tager dem til sig. Og da forsvinder hans forblændelse. Sandheden står knivskarpt. 

Den anger og den bod, som David kastes ud i, er så ægte, så den må røre os dybt i hjertet. Deri, i er-

kendelse af egen skyld, bliver David et forbillede. Og da sønnen alligevel dør og David har gjort bod i en 

uge, rejser Gud ham op fra fornedrelsen. 

Gud tilgiver ham. 

 

Davids liv bliver et billede på Guds kærlighed og tilgivelse, en tilgivelse og kærlighed, som alle menne-

sker dybest set sukker efter. 

Jo, Gud er god mod de utaknemmelige og onde. For David var ond, da han bevidst voldte Urias´ død. 

Og utaknemmelig, fordi Gud havde skænket ham så meget lykke og fremgang. Båret ham fra marken, 

hvor han som hyrde passede dyrene til kongetronen. Hjulpet ham til at slå Israels fjender tilbage. Givet 

ham Jerusalem som kongeby. 

 

Jo Gud er god mod de utaknemmelige og onde. Og det er et stort held for os, ellers havde vi smadret hin-

anden og verden for længe siden. 

Budskabet til os er: vær åben og ærlig over for dine fejl og mangler. Du er ikke fejlfri og bliver det hel-

ler aldrig, men i kærligheden er tilgivelse og genoprejsning. 

 

Bliv i Guds kærlighed, så bliver hans kærlighed i dig, så også du kan være god mod de utaknemmelige og 

onde. 

 

Det er nemlig det eneste ene, det drejer sig om: at blive i Guds kærlighed. Leve i den, blive i den, som i 

luften, vi indånder, som i solen, der varmer vores kroppe. Blive i Guds kærlighed. Bruge den, og lade den 

bruge os. Lade den være nok, ja mere end nok, til mig selv - jeg utaknemlige og onde - og samtidig til mit 

utaknemlige og onde medmenneske.   

 

Så bliver høsten stor, og alle bliver mætte, for der vil altid være en overflod i vores lader. 

Tak Herre, for høsten du gav os og giver os, og som i fuldt mål venter os på den anden side af døden. 

 

 

 

 

5. søndag e. trinitatis · Lukas 5,1-11 

Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskare trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje 

på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af 

bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne fra 

båden.  

Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!« 

Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene 

ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn 

til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, 

så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra mig, 
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Herre, for jeg er en syndig mand.« For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af 

den fangst, de havde fået – ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. 

Men Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.« Og de lagde bådene til land 

og forlod alt og fulgte ham.  

 

 

Evangeliet handler om kaldelse – en begivenhed, hvor Gud møder et menneske: I dag fortælles om Esajas 

og Simon Peters kaldelse. 

Esajas får et syn, som indeholder en række kosmiske, storslåede billeder, som svarer til det jødiske ver-

densbillede i Oldtiden. Han ser Gud sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fylder hele templet ud. 

Serafer med hver 6 vinger står omkring for at tjene. Seraferne råber: ”Hellig, hellig, hellig er Hærskares 

Herre, hele jorden er fyldt af hans hellighed. 

Det er den gamle bibelske tanke, at Guds ånd udfyldte templet i Jerusalem, der derfor blev opfattet som 

et mikrokosmos af Guds Himmel – et mikrokosmos af Edens Have. Gud fyldte templet med hellighed, 

derfor måtte kun de indviede præster, kommer der. Men det var ikke almindeligt, at nogen fik sådan et syn, 

som Esajas gjorde den dag.  

 

”Det er ude med mig”, råber han. 

 

Synet virker så voldsomt, at han tror, at han skal dø. Det er en gammel religiøs erfaring, at det farligt at 

komme for tæt på Gud. Hvorfor? 

Fordi, som Esajas siger. Jeg er en mand med urene læber. Et syndigt menneske, som derfor ikke kan 

ikke tåle mødet med det absolut rene og sande, med det guddommelige.  

Igennem synet ser Esajas sin egen ringhed og lidenhed i forhold til Guds magtfuldhed. Men Gud har en 

mening med at indgyde det syn i Esajas. Han vil bruge Esajas mund, til at kundgøre sin vilje, og derfor 

renses Esajas læber med gløder fra højalterets ild. Så spørg Gud, hvem der vil bære hans budskab ud. ”Her 

er jeg, brug mig, siger den rensede Esajas. Men hvad rensede Esajas? Det, at han så sin syndighed og 

erkendte den. 

Og således kaldes Esajas til profet. En profet er netop i GT en menneske som skal bringe Guds ord til 

folket. Esajas profeterer om mange ting, men essensen er hans profeti om Messiasrigets komme. Det vil 

ske, når der en dag fødes en ægte søn af David. Han vil være i stand til at oprette Riget. 

Esajas og en række andre profeter fra perioden omkring 500 - 600 år før Kristi fødsel fornyer og nyfor-

mulerer Guds løfte, at det jødiske folk skal opleve det forjættede land. Dog ikke alle, men den rest af trofa-

ste, som tager profetens ord til sig. 

Drømmen op det forjættede land, som nu for første gang benævnes som Messiasriget var ellers død, men 

den får med profeterne nyt liv i en nye udformning. Den gamle drøm gik tilbage til Guds løfte til kong 

David og hans kongerige, der skulle vare til evig tid. Den drøm døde endeligt, da Jerusalem blev erobret af 

babylonierne og templet plyndret og brændt ned sammen med store dele af byen. Det skete år 589 f.Kr. 

Konklusionen for jøderne blev, at ødelæggelsen var Guds straf, fordi de ikke havde formået at leve op 

til Guds bud, som allerede blev udtrykt ved Moses loven og specielt i de ti bud. Det var særligt budet, om 

ikke at dyrke andre guder end Jahve, der gang på gang var blevet overtrådt. For at dyrke andre guder er i 

virkeligheden at dyrke sig selv. 

Men Esajas får det kald, at prædike for sit folk, at en rest af Israels børn vil opleve Messiasrigets frem-

komst. Den rest, som altså vil tage ved lærer af Guds straffende hånd og rette ind. Samtidig opstår visionen 

om Guds lidende tjener, det at kongen, Messias, som betyder Guds salvede søn, skal lide stedfortrædende 

for folkets synd. Således vil Gud stadig gennemføre sin frelserplan, som allerede ifølge biblen trådte i kraft, 

da Gud kaldte Abraham til at rejse ud til land, han ville vise ham. Der ville han gøre Abrahams efterkom-

mere til et velsignet folk.  

Henved 600 år efter Esajas oplever den fattige fisker Simon Peter sin kaldelse af Jesus. Essensen af kaldel-

sen minder om Esajas.  

Fiskerne har fisket hele natten uden held, og da det er ved at blive dag, sejler de trætte og mismodige 

ind mod kysten, hvor Jesus netop er ankommet. Der kommer nu en stor menneskeskare til stedet. De vil 
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høre Jesus. Derfor træder Jesus op i fiskerbåden, og beder dem ligge lidt ud fra land, hvorfra han taler til 

folk. Da han er færdig siger Jesus til fiskerne: ”Læg ud på dybet og kast garnet ud” 

”Jamen, der nytter ikke, der er ikke nogen at fange, og nu er det tilmed dag”, siger de. Alligevel ligger 

de ud på dybet og smider garnet ud. Billedligt er det hjertedybet de nu sejler ud på, og minsandten, da de 

kaster nettet ud, får de en overmåde stor fangst. Den fangst får de ved at følge Jesu ord, der netop slår ned 

i deres inderste hjerterum. 

De knokler for at hale nettet op, men lige pludselig ser Simon Peter noget. Han får øje på Jesus guddom-

melighed i forhold til sig selv. På Gud i forhold til sig selv. Dermed ser han sin egen usselhed. Han ser 

Jesus som sin guddommelige konge, og falder til fode for Jesus og udbryder: 

 

Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.«  

 

Alle blev grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. 

Oplevelsen ligner Esajas, Peter ser menneskets syndige verden i forhold til Guds Rige. Her mødes to 

vidt forskellige verden. Guds rige og menneskenes syndige verden. Hverken Esajas eller Peter føler sig 

gode nok.  

 

Heller ikke Moses følte sig god nok, da Gud åbenbarede sig for ham i den brændende tornebusk, og bad 

ham gå til kong Farao, for at udfri jøderne for trældommen i Egypten. 

Ethvert menneske, som får en lignende guddommelig oplevelse, vil uvægerlig se sin egen syndighed i 

det lys, som der udgår fra det guddommelige. 

 

”Gå bort fra mig” 

 

Da astronomen, Johannes Kepler, omkring år 1620, fandt den fysiske lov, der forklarer planternes ellipse-

formede bevægelser rundt om solen, fik han samme oplevelse. For Kepler var det som at se Gud – hans 

guddommelighed afspejle sig i universet. Også han så sin syndighed i lyset af det guddommelige. Og lige 

netop den erkendelse gør synderen ren og fri. Sammen med følelsen af at være elsket.  

 

Det er den slags mennesker, der kan bringe Guds budskab ud i verden. De kan simpelthen ikke lade være. 

 

Da Skolemanden Kresten Kold hørte vækkelsesprædikanten Skræppenborg tale Guds ord, forstod han, at 

han var elsket, og der gjorde ham til højskolemand og friskolelærer. 

 

Som Esajas mund bliver ren nok til at tale Guds ord, og indgive jøderne et nyt håb, således ser vi også 

Simon Peter på pinsedagen stå frem på tempelpladsen i Jerusalem og forkynde Jesus Kristus opstandelse 

og Guds Rige med glødende tunger. 

Jeget træder til side, så gudsordet – det skaberord, som har skabt verden og mennesket i sit billede - 

forkyndes af Peters mund.  

Siden er mange gået i Peters skole og har talt Guds ord til verdens opbyggelse. Først når Gudsordet har 

vist os egoets syndighed, kan Gud bruge vores mund. 

 

Men så længe vi lever i vores egos skygge, og tror, at vi selv har skabt vores liv, er vores øjne og øren 

blinde og døve for Guds Rige og Guds ord.   

 

 

 

 

 

6. søndag e. Trinitatis · Matthæus 5,20-26 
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Jesus sagde: »Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet Ikke 

ind i Himmeriget.  

I har hørt, at der er sagt til de gamle: 'Du må ikke begå drab,' og: 'Den, der begår drab, skal kendes 

skyldig af domstolen.' Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af 

domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! 

skal dømmes til Helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret og der kommer i tanker om, at din 

broder har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; 

så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen 

med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes 

i fængsel. Sandelig siger jeg dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.«  

 

 

Denne tekst er et uddrag af Jesus bjergprædiken. Jesus tager afsæt i den gamle lære, som går tilbage til 

Moseloven, og som de skriftkloge og farisæerne var garant for, og som var gældende som ret lære på Jesus 

tid. Jesus ville i sin forkyndelse både reformere og præcisere Jødedommen. Dagens tekst er en central del 

af Jesus budskab og for det nye menneskesyn, som bryder frem med evangeliernes forkyndelse af kristen-

dommen. 

I evangelierne optræder de skriftkloge og farisæerne just ikke som helte, tværtimod står de som Jesus 

arge modstandere, som det til sidst lykkes dem af få dømt til døden. Derfor beskrives de i evangeliernes 

nærmest som en samling hyklere og svindlere. Men i virkeligheden var de almindeligvis højt agtede i det 

jødiske samfund. 

De skriftkloge og farisæerne studerede Guds lov, som den var overleveret fra de gamle. Og loven var 

gammel. Den gik helt tilbage til Moses og ørkenvandringen. Da Moses gav loven var jøderne et mindre 

ørkenfolk, der levede som nomader med deres dyr. Men på Jesus tid var de for længst blevet bofaste bønder. 

Med ændringerne i deres levevis var der brug for en tilsvarende gradvis nytolkning af loven, og denne 

opgave tilfaldt netop de skriftkloge og farisæerne. Det gjorde de både seriøs og samvittighedsfuldt, og de 

var selv meget påpasselige med at overholde loven, for derigennem at være et godt eksempel for det jødiske 

folk. Samtidig vogtede de på, om jøderne overholdt den. 

Så når Jesus kritiserer de skriftkloge og farisæerne med ordene: 

 

»Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet Ikke ind i Him-

meriget”. 

 

Så forlanger Jesus altså en væsentlig bedre retfærd af sine disciple end de skriftkloge og farisæerne. Det 

gør Jesus ud fra et indgående kendskab til mennesket. 

De skriftkloge og farisæerne havde splittet Guds lov op i 248 bud (så mange som knoglerne i en krop) 

og 365 forbud (så mange som dagene i et år). F.eks. havde de splittet budet om at holde hviledagen hellig 

op i 39 overkommelige småkrav. Men når man på den måde får skåret loven ud i smådetaljer, kan man også 

nemt finde nogle smuthuller. Noget man vedtager med sig selv, at man kan gøre uden at overtræde budet.  

Dermed havde de skriftkloge og farisæerne som praktiske folk reduceret Guds bud til en masse over-

kommelige småkrav med diverse undtagelser.   

Det kender vi også til i dag. Bare tænk på skatteloven. For den kreative borger, der har penge at handle 

og flytte rundt med, er der rige muligheder for givtige smuthuller. 

 

Det 5. bud i Moseloven lyder: ”Du må ikke begå drab”   

 

Det er jo i sig selv et meget klart forbud. Men lige så lidt i dag som dengang bliver budet overholdt i sin 

fulde brede grundet en opdeling i en række overkommelige krav. Du må f.eks. ikke skyde folk, eller køre 

dem over på landevejen, eller slå dem ned på gaden. Men samtidig er der mange smuthuller.  

Man må jo gerne slå ihjel, hvis man har en bestemt uniform på og har fået mordvåbenet stillet til rådighed 

af staten. Man må også godt slå ihjel, hvis det er i nødværge. Og man må godt slå ihjel, hvis det er et foster, 

man ikke ønsker at bringe til verden.  
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Og på et andet plan. Man må godt slå et menneske ihjel åndeligt talt ved at mobbe livet ud af det. Man 

må godt slå ihjel ved at ruinere et menneske økonomisk. Man må godt slå ihjel ved at tage livsglæden fra 

sin næste.  

Du får ikke besøg af politiet.  

 

Men netop den måde at tolke loven på forhindrer en større, menneskelig retfærdighed. Og det er netop 

sådan en større ret færd blandt menneskene Jesus kræver. Derfor rummer Jesus lære også en større og 

dybere menneskelighed end tidligere set. En menneskelighed, som bygger på et anderledes menneskesyn. 

Lad os tage et eksempel. 

 

Der går to mennesker, de er på vej til dommeren, for de er blevet noget så rasende uenige og vrede på 

hinanden. De beskylder gensidig hinanden for at have gjort den anden stor uret efter gældende lov. Så længe 

de er undervejs, har de stadig mulighed for at forsone sig med hinanden. Er de først kommet hen i retssalen 

er det for sent. Så falder hammeren. Og så bliver den ene dømt og den anden går fri. 

Men vil det løse noget rent menneskeligt? Er de stridende parter derved blevet forsonet, og kan forlade 

retssalen som venner? Næppe, og verden er heller ikke blevet et hak bedre og mere retfærdig, end den var 

før. 

De to, der er på vej til dommeren er dig og mig, og du er altså uheldigvis blevet min fjende. Men i 

virkeligheden er vi åndelige brødre, fordi vi begge har Gud til far. Sammen er vi på vej mod den yderste 

dom, og dommeren er ikke et bestikkeligt menneske, men sandheden selv. Den sandhed, som vejer vort liv. 

Men stadig er der tid til forsoning. Der er tid til at stoppe op og tænke efter. Prøve at komme bag om 

den vrede, som koger i mig, fordi jeg føler mit ego krænket. Tid til at tænke over, at det menneske, som nu 

er blevet min fjende, også er et menneske, som er skabt i Guds billede. Et menneskebarn, som Gud holder 

af, og som han har sat overfor mig. 

Men ingen af os, hverken dig eller mig har i virkeligheden ret, begge vil vi blive dømt af sandheden. Det 

er vores fælles vrede, som dømmer os, vores egoisme, vores begær. Beder vi måske ikke i Fadervor: ”For-

lad os vores skyld, som også vi forlader vore skyldnere”? 

 

I første læsning stod der: ”Ordet er dig ganske nær, i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det.«   

Det ord er sandhedsordet, og det er det ord vi er blevet til ved, for sandhedsordet er også skaberordet. 

Derfor bærer vi sandheden i os. Vi bærer den i vort hjerte, men tit er vejen fra hjertet til munden blokeret 

af det sind, som ordet må passere, før det når tungen. Det sind er fyldt op af vores jeg. 

Hvis vi undervejs til dommeren kan nå at tænke efter med hjertet, og abstrahere bort fra vores eget jeg. 

Ja så ved vi jo godt, at Guds lov kalder på det bedste i os. Og i denne situation er det bedste forsoning. 

 

Guds lov er kærlighedsloven.  

 

 ”Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Him-

meriget”.    

 

”Langt overgår”, siger Jesus. Egentlig burde det nok oversættes: ”langt overstrømmer” eller ”overflyder”. 

For det Jesus peger på, er en retfærdighed uden grænse. En retfærdighed, der ikke ydes op til et bestemt 

mål, som et målebæger der fyldes op til stregen, dertil og ikke længere. Men en retfærdighed, der strømmer 

over, flyder ud over bægerets kant, som ikke kender hverken mål eller grænse.  

Den retfærdighed udspringer af en kærlighed, der omslutter hele livet, og som ønsker at blive den sty-

rende igangsætter bag alle vore handlinger, og hele vores måde at tænke på. Ikke kun overfor vores nær-

meste, men overfor alle mennesker vi møder på vor vej, uanset, hvad vi så ellers synes om dem. 

Den retfærdighed eller den rette færd overgår så langt den juridiske retfærdighed baseret på en hvilken 

som helst nedskreven lov, hvor menneskeligt så end den lov er skrevet. 

 

Vi bærer Guds lov i hjertet, og fulgte vi alle den til fulde, ville vi leve i et Paradis, vi ville leve i Guds Rige. 

Nej selv er vi ikke i stand til at følge den, og derfor kan vi ikke selv skabe et Himmerige.  
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Men som Paulus siger i dag, så kan vi alligevel godt komme til at følge Guds lov. Ikke i kraft af os selv, 

men i kraft af, at vi er døbt til Jesus Kristus. Derved er hans liv smeltet sammen med vores.  

Når vi derfor tror og elsker Jesus Kristus så er hele vort liv gennemtrængt af Kristus. Så vil vi også dø 

den død Jesus døde, men kun for at opstå igen med Jesus Kristus til Guds Rige, og det uden dom. 

 

 

 

7. søndag e. trinitatis · Lukas 19,1-10 
 

Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand, som hed Zakæus, han var overtolder, og 

han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så 

løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej 

forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: ”Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være 

gæst i dit hus.” Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og 

sagde: ”Han er gået ind som gæst hos en syndig mand.” Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: ”Se, 

Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg 

det firedobbelt tilbage.” Da sagde Jesus om ham: ”I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han 

er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.”  

 

 

I dag kommer frelsen til Zakæus` hus, da han ganske uventet får besøg af Gud.  

Det er ofte blevet diskuteret, om hvorvidt et menneske selv skal præstere noget for at modtage Guds 

tilgivelse. Vise anger og gøre bod. 

Luther slog fast, at et menneske slet ikke kan gøre noget for at modtage Gud. Et menneske kan ikke 

retfærdiggøre sig overfor Gud ved gode gerninger. Et menneske kan ikke selv gøre sig fri af synden. Luther 

gjorde tilmed den erfaring, at jo mere han prøvede selv at frigøre sig fra synden, dets dybere sank han i den. 

Det var som at træde i kviksand.  

 

Zakæus var tolder, det vil sige en mand, der for guld havde solgt sin sjæl til den romerske besættelsesmagt. 

Romerne var praktiske folk. De ville ikke selv gå og opkræve told hos folk, så de udliciterede jobbet - 

bortforpagtede tolden. Tolderen garanterede personligt for det fulde beløb, og han måtte selv sørge for at 

få pengene ind hos sine landsmænd. Heri lå en umådelig fristelse. Hvor stor skulle tolderens avance være? 

Hvor meget kunne han tillade sig at kræve? 

Han kunne så let som ingenting snyde og bedrage sine naboer, uden at de kunne protestere. Stjæle penge 

op af lommen på dem, uden at de kunne sætte sig til modværge.  

Tolderne var kriminelle, ingen tvivl om det. Derfor var de også frosset ud af samfundet. Mødte man en 

tolder på gaden, gik man over på den anden side. Man kom ikke i deres huse og inviterede dem ikke hjem 

til sine egne. Tolderne var ikke velset i synagogerne eller i templet i Jerusalem. De var rådne syndere for 

Gud og mennesker. 

 

Det er baggrunden for Jesu besøg hos Zakæus. Men hvordan kunne det gå til, at de to overhovedet mødtes? 

Evangeliet er kort og nævner ikke meget om, hvilken slags tolder Zakæus var. 

Det ligger lige for at antage, at Zakæus havde fået en slem nagende samvittighed. At han omsider havde 

indset sit ugudelige liv, at han havde levet i pengenes magt. Trods Guds bud misbrugte han sine medmen-

neskers liv og skæbne. Men nu var han gået i sig selv. Han ville gå Jesus i møde, som den fortabte søn.  

Zakæus havde efterhånden kun den ene tanke, at begynde et nyt liv. Og så hører han en dag, at Jesus er på 

vej til Jeriko.  

”Så Zakæus, så er det nu, siger han til sig selv, bed Jesus om hjælp. Zakæus har hørt, at Jesus har hjulpet 

andre, der kommet til ham som en angrende sjæl. Og så kryber Zakæus op i sit morbærfigentræ, for han er 

en lille mand. 
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Men denne historie er det rene gæt og opdigt. Det nye Testamente kender intet til en sådan psykologisk 

udvikling hos Zakæus. Det nævner ikke et ord om Zakæus’ anger og dybe smerte, intet om hans længsel 

efter omvendelse og et nyt liv. Det nye Testamente er her som altid kortfattet og nøgternt. 

Lukas fortæller kun i virkeligheden fire ting om Zakæus: At han var tolder i Jeriko, at han var rig, at han 

var lille, og at han var nysgerrig. 

Her er ikke de helt store religiøse kvaliteter at bygge på. Han var ikke bare tolder, men overtolder - altså 

over-kriminel. Hvordan skulle han ellers være blevet rig? 

Han er gået hårdt til den og har skrabet grundigt ind til sig selv. Han er blevet en rig mand. Der står intet 

om dårlig samvittighed.  

Han er nysgerrig, men det betyder ikke, at han er en stakkels søgende sjæl med samvittighedskvaler. Der 

står heller ikke, at han vil opsøge Jesus for at tale med ham. Det havde nok heller ikke været nemt fra et 

træ. 

Der fremgår blot, at han gerne ville se, hvem Jesus er og kryber op i træet, fordi han er så lille. Så kan 

han jo også sidde ugenert heroppe og overskue situationen og slippe for folks ubehagelige tilråb til ham. 

 

Rygtet løb foran Jesus, derfor var der ofte mange mennesker, hvor han kom frem, men det betyd ikke, at 

alle sympatiserede med ham. Kun ved indtoget i Jerusalem hører vi, at folket tiljubler ham. Flere søgte blot 

næring for deres moralske fordømmelse af Jesus. 

Evangeliet giver ikke stof til en roman om Zakæus’ som en angrende og søgende sjæl, der kommer til 

Jesus for at blive forløst. 

 

Men nu var det faktisk heller ikke Zakæus, der kom til Jesus. Det var omvendt. Det var Jesus, der kom til 

ham. Dermed er så også sagt, at det var komplet ufortjent.  

Det er det første. Zakæus har intet gjort for blive hjulpet. Hvorfor skulle han det? Han havde ikke dårlig 

samvittighed. 

Det andet er, at efter almindelige borgerlige moralbegreber burde Jesus have givet Zakæus en ordentlig 

overhaling. For på den måde at få blødgjort hans forhærdede hjerte, og således få ham ind på angerens, og 

dermed forbedringens vej.  

Jesus skulle have optrådt med strenghed, så Zakæus’ hårde synderhjerte ville blive blødgjort, så han ville 

begynde at angre og love bod og bedring. Dernæst kunne Jesus givet tilgivet ham hans synd og givet ham 

Guds barmhjertighed. 

Sådan burde rækkefølgen have været den dag i Jeriko. Både efter almindelige moralbegreber og efter 

den ortodokse, lutherske lære, der siger, at først skal der pløjes i menneskesindets ager, ved forkyndelsen 

af lovens strenghed. Dernæst kan ordet om evangeliet sås.  

Først skal synderen trues med Guds vrede, og når han så har omvendt sig og gør bod, modtager han som 

fortjeneste Guds nåde. 

 

Men den dag ser Gud stort på både de almindelige moralbegreber og den ortodokse, lutherske opfattelse. 

Han går ind som gæst hos Zakæus. Vi hører ikke noget om, hvad han sagde til ham, men til gengæld ved 

vi, hvad han gjorde, og det var tydeligere end mange ord. Han satte sig nemlig til bords med Zakæus. Og 

vi ved, at dem Jesus delte bord med – delte nadver med – de blev tilgivet og blev Guds Børn og arvinger 

til Guds Rige.  

Jesus drog ikke ind i Zakæus’ hus for at give ham en overhaling, men for at give ham Guds kærlighed. 

Rækkefølgen om først lovens strenge krav og dernæst evangeliets mildhed holder ikke. 

Ikke først retfærdighedens dom og derefter barmhjertighed. Men ene af barmhjertighed, med mildhed 

slet og ret. 

”Øllebrødsbarmhjertighed!”, lyder det fra den borgerlige morals side. ”Ubodfærdighed”, lyder det fra 

den ortodokse lutherdom. Begge stemmer kan vi godt glemme. De er forkerte. 

 

I en af sine altergangstaler er Søren Kierkegaard inde på netop det spørgsmål og skriver: 

”I almindelighed fremstilles det vel sådan: Retfærdigheden er den strenge dom, kærligheden den milde”. 

Men Kierkegaard fortsætter: 
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”Nej, nej, kærlighedens dom er den strengeste. Vil du lære at frygte, da lær at frygte, ikke retfærdighedens 

strenghed, men kærlighedens mildhed!  

 

Retfærdigheden ser dømmende på et menneske, og synderen kan ikke udholde dens blik. Men når kærlig-

heden ser på ham, skønt mennesket unddrager sig dens blik, og slår øjet ned, fornemmer han dog alligevel, 

at den ser på ham; thi kærligheden trænger langt inderligere ind på livet, ind ved livet, ind dér, hvorfra livet 

udgår, end retfærdigheden.  

Retfærdighedens dømmende stemme kan synderen ikke udholde; han søger, om muligt, at lukke sit øre 

for den; men om han end ville, da er det ham umuligt ikke at høre kærligheden, hvis dom, o frygtelige dom, 

er:  

Dine synder er dig forladt. 

 

Der er vist ganske megen sandhed i Kirkegaards ord. Kirkegaard har et skarpt blik for nuancer. Vi oplever 

aldrig en dom så streng, som når vi møder tilgivelsen uden at vi selv har rørt en finger for at få den. Den 

uventede, helt ufortjente kærlighed gør os ydmyge, idet vi da for alvor ser vor egen lidenhed overfor Gud. 

Det var det Zakæus oplevede, da Jesus ukaldet gik lige hen til det mest ildesete menneske i byen og 

kaldte ham ved navn: Zakæus! Det var som en mindelse om de kendte ord af Esajas fra Det gamle Testa-

mente (43,1):  

 

”Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min”.  

 

Zakæus blev kaldt ved navn, han var for Jesus ikke den navnløse og unævnelige, som han uden tvivl har 

været for beboerne i Jeriko. Hvordan skulle de i øvrigt kunne udtale hans navn, når Zakæus betyder ”den 

retfærdige”? 

Men fra Jesus lød det direkte og med navns nævnelse: ”Zakæus, kom ned fra det træ! I dag skal jeg være 

gæst i dit hus”. Sådan blev Zakæus opsøgt, fundet og tilgivet.  

Nåde gik for ret, dvs. i stedet for ret. Og når Guds Søn kunne klare at sidde til bords med Zakæus, kan 

han også være sammen med os i dag.  

Men hvordan er det, kan vi også sidde til bords med Zakæus i dag?   

 

 

 

8.søndag e. trinitatis · Matthæusevangeliet 7,15-21 

Det falske Kristusbillede 

Jesus sagde: ”Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske 

ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer 

ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, 

og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i 

ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme 

ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje”. 

 

”Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve”. Det er 

ord, som altid vil være aktuelle. 

 

De falske profeter kan altså ikke kendes på noget ydre. Det er godt at begynde med, at få det slået fast. Og 

lige netop det overser Martin Luthers i en prædiken, som han skrev over evangeliet til denne dag.  
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Luther benytter nemlig dagens evangelietekst, til at rette en voldsom kritik mod sine to store modstan-

dere. Henholdsvis: den romerske kirke med dens pavemagt og hele det kirkelige system, og henholdsvis: 

alle de sværmere og gendøbere, som beskyldte Luther for, at hans reformation var stoppet op på halvvejen. 

Luther fastslår, at de begge, både Romerkirken og gendøberne, er falske profeter. De har forfalsket evan-

geliet, i modsætning til den retning, som han selv kom til at stå i spidsen for - den evangeliske Lutherske. 

Her findes den sande kristendom! 

Omen man er enig med Luther halter hans sammenligning. For Jesus taler jo ikke om ulve i ulveklæder, 

altså let genkendelig ulve, men om ulve i fåreklæder, altså i forklædning. Derfor holder det ikke, når Luther 

peger på nogle bestemte, let genkendelige kirkesamfund og -retninger og siger: dér er de falske profeter. 

 

Nej, vi må dybere ned. ”På deres frugter kan I kende dem”, siger Jesus. 

Hvilke frugter? Deres resultater måske? Deres succes eller fiasko? Men den holder heller ikke, for så prøver 

vi igen at kende de falske profeter på noget, der kan ses med det blotte øje, altså det, som Jesus siger, vi 

ikke kan. Var det de falske profeters fiasko, der afgjorde sagen, ville Jesus selv nok også kunne vurderes 

som den første falske profet - han, hvis eneste resultat var en håndfuld ikke særlig fremragende og ikke ret 

stabile disciple. Kun én eneste dag, nemlig Palmesøndag, var det folkets jubel, der ombølgede ham, og den 

succes gik, som vi véd, meget hurtigt i sig selv igen. 

Nej, de falske profeters frugter, som de skal kendes på, er ikke nødvendigvis deres umiddelbare resulta-

ter. Den sande profet er ikke den, der har succes, og den falske profet den, der har fiasko. I begge tilfælde 

ville vi kende de falske profeter på deres ydre. 

 

Nej. vi skal et helt andet sted hen for at finde de frugter, vi kan kende de falske profeter på. 

Den svenske forfatterinde Selma Lagerlöf (død 1940) har en fortælling, ”Antikristens Mirakler”, der 

handler om et kloster på Capitolium i Rom.  

I klosterets kirke var der et undergørende Kristusbillede. Hver gang munkene så det, jublede de og sagde: 

Priset være Gud, endnu er det Kristus, som tilbedes på Capitolium. Du er den kronede, som folket tilbeder. 

Du er den eneste, som skal tilbedes på Capitoliums top!” 

Men en dag blev Kristusbilledet stjålet og en forgyldt efterligning sat op i stedet. Det ægte Kristusbillede 

var skåret af oliventræ fra Getzemane Have, efterligningen var af simpelt elmetræ. Det rigtige Kristusbil-

lede sagde man, var ikke malet af menneskehånd, men efterligningen var malet af en jordisk maler. Det 

rigtige Kristusbillede havde krone og sko af guld, efterligningen nøjedes med forgyldt blik. 

Men ikke en af munkene bemærkede, at det ægte Kristusbillede var borte, og i klosteret på Capitolium 

tilbad man nu forfalskningen. Munkene begyndte ganske vist at tale om, at billedet ligesom havde mistet 

sin kraft til at gøre godt; og det var i øvrigt, som om Kristi herredømme formindskedes, uden at nogen rigtig 

forstod, hvordan det gik til. 

Sådan mistede klosteret langsomt sin kraft. Og først da munkene på underfuld måde fik det ægte Kri-

stusbillede tilbage og forfalskningen kastet ud, først da kunne klosterets prior udbryde: ”Lykkeligt er Araco-

elis kloster, som hviler i Guds varetægt og gør hans vilje og er velsignet af hans overstrømmende nåde!” 

Selma Lagerlöf giver her et skarpt billede af dagens tekst. 

 

Det vil nemlig altid få følger, når mennesker har et falsk Kristusbillede. Det får konsekvenser før eller 

siden. Der sker det, at Kristi herredømme formindskes, uden at nogen rigtig forstår, hvordan det går til. 

Sagt med Jesu ord i dag: ”Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter… 

Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min 

himmelske faders vilje”. 

Her er altså det, som sande og falske profeter, sand og falsk kristendom, skal kendes på, et kendetegn, 

som ikke snyder: Fører den os til at gøre vor himmelske Faders vilje, eller gør den os ligeglade med Guds 

vilje, så med andre ord ”Kristi herredømme formindskes, uden at nogen rigtig forstår, hvordan det går til?” 

Sådan vil det nemlig gå den, der har et falsk Kristusbillede. 

 

Som overordnet helhed har kristendommen sat mange frugter i Europas lange historie, og en del af disse 

må vi sige har været gode frugter – men ikke alle. De gode frugter peger da hen mod kraften og sandheden 

i kristendommen. Det er de frugter, som er blevet fremelsket af offerviljens ånd. Af kærligheden til livet – 
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til Gud og næsten. Båret af mennesker, som sætter sig selv til side, for at tjene en større sag. Som har 

kæmpet for de svage, som andre trykkede ned. Kort sagt, som er gået i Jesus fodspor. 

Denne kamp har sat sine spor i vores lovgivning, fordi vi her kan se det kristne menneskesyn – hensynet 

til den enkelte, til den svage – har spillet en ikke ringe rolle. 

 

Mange er også i dag enige i, at kristendommen har spillet en betydelig rolle i det europæiske menneskes 

dannelse og hele kulturopbygning. Kirker, bygget til samlingssteder med Gud præger landskabet og kun-

sten. Alligevel ser det ud som kristendommen mister kraft i vor tid. Den er i glemsel i hele Europa. Den 

kristne fortælling fænger ikke på samme måde – går ikke folk til hjertet. Den taber terræn, fordi den både 

mangler engagerede og ildnende fortalere – begejstrede fortællere - og fascinerede tilhørere.   

 

Kristendommen betyder simpelthen ikke så meget i folks bevidsthed. Den fylder ikke så meget i den al-

mindelige dansker eller europæer daglige tankegang. 

Vi hører til stadighed mange mennesker – ikke mindst politikere – udtale, at de er kulturkristne – de 

erkender de værdier, som kristendommen har sat i centrum, og som har været samfundsdannende.  

Men egentlig troende? Nej det er de hvis ikke. Jesus var nok et usædvanligt menneske, der med sit liv 

vidste en anden vej, hvor det enkelte menneske fik værdi, men at han ligefrem skulle være Guds søn og 

opstået fra de døde? At han på den måde, skulle have taget vor skyld fra os? Nej, det ligger det for svært at 

kunne tro på. Det er for fantastisk – eller fantasifuldt.  

Men troen på Jesus, som den opstandne frelser, der har givet sit liv, for at vi kunne få øje på Guds Rige 

og blive Guds børn og arvinger til Riget. Netop det er ikke desto mindre netop kernepunktet i kristendom-

men 

 

Er det så fordi det moderne Europa dyrker en falsk profet? En dårlig kopi at det ægte Kristusbillede? Er 

billedet af den korsfæstede og opstandne frelser blevet forfalsket?  

Tanken er nærliggende. Jeg mener, at den humanisme, som har en tendens til at gøre folk til mere eller 

mindre ateister, er et forfalsket kristusbillede. Det er en verdsliggørelse af den ægte kristendom. En dårlig 

kopi. Det er en humanisme, som nok retter fokus på mennesket og herigennem de menneskelige-åndelige 

værdier. Men det er også en humanisme, som sætter mennesket i centrum, og intet over – det er her, at 

kæden springer af. En humanisme som kan selv, og som ikke behøver nogen Gud, fordi mennesket forstår 

sig selv, som sin egen Gud. 

Mennesket tror, at det er noget i kraft af sig selv – af egne evner og muligheder – ikke i kraft af en højere, 

Guddommelig ånd. I humanistens øjne er det onde et udslag af en stadig uudviklet ånd i menneskets indre. 

En uciviliseret råhed. 

Humanismens billede er en verdsliggørelse af det sande Kristusbillede. Det er en dyrkelse af mennesket 

selv – en forgudelse og en forherligelse – som ikke mindst præger børneopdragelsen i dag. 

 

Er det en ulv i fåreklæder? Ja, det er det i uhyggelig grad. For når Gud gøres utydelig, som det livgivende 

centrum, og mennesket i stedet sætter Egoet, så er det også griskheden som sættes i stedet for offerviljen. 

Den griske uld, der altid vil have mere, er gennem humanismen kommet i civilisationens fine klæder, 

men indeni er den, hvad den er.  

Ulvens vækst kan kun stoppets af en ny kristen livskraft og livsudfoldelse, som udgår fra den korsfæstede 

og opstande frelser. 

 

Gid det måtte ske. 

 

 

 

9. søndag e. trinitatis · Lukas 16,1-9 
 

Jesus sagde også til disciplene: »Der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han under-

hånden at vide, at han ødslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg 
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hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren 

spurgte sig selv: Hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter 

til, tigge skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, 

når jeg bliver sat  

fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig en for en og spurgte den første: Hvor meget 

skylder du min herre? Hundrede ankre olie, svarede han. Forvalteren sagde: Her er dit gældsbevis, sæt 

dig straks ned og skriv halvtreds! Derefter spurgte han en anden: Og du, hvor meget skylder du? Hundrede 

tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren: Her er dit gældsbevis, skriv firs!«  

Og Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler 

langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. »Jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den 

uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.«  

 

 

Amen 

 

Denne lignelse kaldes ”den utro godsforvalter.” Og den har givet mange præster hovedbrud gennem tiderne. 

Moralen er svær at forlige sig med. Den støder og anfægter. Man har da også eksempler på, at tidligere 

oversættere helt tilbage til oldkirken har forsøgt at gøre den mere moralsk spiselig.  

Det vanskelige ligger i, at Jesus roser den utro godsforvalter, skønt han har gjort noget, der til alle tider 

er blevet bedømt som kriminelt. Han svindler med andres midler for selv at opnå en fordel. Det er provo-

kerende, men vi må tage lignelsen, som den nu står og tolke den på det grundlag. Så, det må være meningen, 

at lignelsen skal provokere, men hvem er det den forarger? 

”Hvis dit øje forarger dig, så riv det ud”, siger Jesus i bjergprædiken, altså så er det måske dig, der ikke 

har helt rent mel i posen. 

Jeg ser to tolkningsmuligheder i lignelsen. Der er sikkert flere. 

I den første sætter jeg Gud, som den rige mand. Ifølge skabelsesberetningen er mennesket skabt i Guds 

billede og har fået den opgave, at vi skal forvalte Guds skaberværk. Vi skal være hans medarbejdere. Såle-

des gøres godsforvalteren i lignelsen til dig og mig. Ved at leve livet forvalter vi vort liv. Og alle dem, der 

er kommet i gæld til den rige mand, er også dig og mig. Det er vi, fordi vi alle står i gæld til Gud. Vi er ham 

skyldige til at forvalte det liv, Gud har givet os ordentligt. Men det kniber os ganske alvorligt at leve op til 

den livsgave, eller det kald, som Gud har givet os. Vi kommer os selv i vejen, fordi vi ofte fristes til gøre 

det, som vort ego indgiver os i stedet for at lade os føre af vor ånd, som kommer fra Gud. 

Det er lige netop det godsforvalteren har gjort. I stedet for at bruge sin herres midler, til det de skulle 

være brugt til, har han i stedet ødslet dem op, misbrugt dem til egen fordel. Nogle penge er sikkert også 

havnet i hans egen lomme, og da hans herre opdager det, bliver han fyret og kaldt frem, for at aflægge 

regnskab. 

Av, hvad skal jeg nu finde på, tænker godsforvalteren, jeg kan ikke så meget og tigge, det har jeg bestemt 

ikke lyst til. Nu ved jeg det. Jeg må skaffe mig nogle venner, som kan tage hånd om mig, når jeg bliver 

arbejdsløs. Jeg nedskriver blot den gæld, som så mange mennesker skylder min herre, så vil de tage imod 

mig, som deres ven. Det kan jeg lige nå, inden jeg skal aflægge regnskab og stadig har rådighed over min 

herres midler. 

Godsforvalteren tænker først på, hvordan han kan redde sig selv, men den hans plan, kommer også de andre 

til gode, som således bliver hans medskyldige. Men udviser godsforvalteren egentlig ikke en eller anden 

form for næstekærlighed? 

Jeg hjælper dig, og du hjælper mig, det er da en god social måde at leve med hinanden på. Jesus kalder 

det klogt, for så vil han få venner, som kan modtage ham i de evige boliger. Kan vi så slutte med at sige, at 

her forvaltede den utro forvalter Guds kærlighed, så det blev til næstekærlighed? Og at det er det, der er 

pointen? 

Godsforvalteren nedskrev deres gæld, han hjælp dem af med noget af deres tyngende skyld. Og hvis vi 

bruger den materielle rigdom, som billede på kærlighed, så har godsforvalteren forvaltet Guds kærlighed 

på en måde, så de skyldige lånere, for tilgivelse for deres synd. Det har lettet sindet for dem alle, således at 

de fik større overskud til at gå ud og gøre godt for andre. 
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Den allerstørste livsgave, som Gud har givet os, er kærligheden, og den skal vi forvalte ved at række den 

videre til vore medmennesker. Er det ikke det godsforvalteren gør?  

Måske er der i den udlægning noget der halter? Men så lad os prøve, at lade den rige mand, bare være 

en rige mand. En mand, der har forstået at blive rig på mammon. Og ordet mammon i biblen betyder jordisk 

materielt, alt det vi kan købe for penge. Så den rige mand er en mand, som hylder materielle værdier og 

stræber efter rigdom og status. Et menneske, der først og fremmest stræber efter mammon hører til jordens 

børn og ikke lysets. Det er et menneske, som er slave af materielle goder. 

Lyses børn er dem, der er 100% optaget af de åndelige, guddommelige værdier og for hvem det materi-

elle derfor ikke betyde noget. De er ikke slaver af det materielle. Så har den rige mands formue ingen 

betydning for det åndelige liv. 

Jesus kalder de omtalte penge for den uærlige mammon. Det får os til at tro, at lignelsens rige mand ikke 

er kommet helt så næstekærligt til sin formue. Han har brugt – måske misbrugt – andre for selv at blive rig. 

Og sandt er det: Mammon været årsag til megen vold, ondskab og krig, magtbegær og misundelse.  

Mammon udgør en voldsom fristelse for mennesket. Og det er da også en af de tre fristelser, som Jesus 

siger nej til i ørkenen, da Satan frister ham. 

 

Grundtvig har jo ret i, når han siger: ”At da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre 

for lidt.”  

Hvorfor skal kunne skrabe mere mammon sammen end andre, blot fordi de er bedre udrustet med evner 

og andre midler? Dog har historien vidst, at det ikke bliver bedre af, at man ved lov indfører en socialistiske 

økonomi, hvor ingen må få mere end andre. Det skaber også en masse korruption, undertrykkelse, likvide-

ringer, svindel og humbug. 

Mammon er mammon og tilhører en verden, som aldrig i sig selv kan blive et Guds Rige. Lignelsen 

fortæller en forargelig historie, og understreger, at mammon netop er uhæderlig, og derfor er godsforvalte-

ren ikke spor ringere end sin herre. 

Er det ikke bedre, at de små i samfundet, dem der står i gæld til de store, for lidt godt ud af de riges 

penge, så de kan leve uden at skulle tigge og blive kriminelle? Det er i virkeligheden en slags Robin Hood 

historie? Og hvem er helten i Robin Hood? 

Ikke de rige, som fråser i deres rigdom, mens gældsdømte lever en kummerlig tilværelse. 

Pointen i lignelse er, at ingen er et hård bedre end andre. Lignelsen skal netop afsløre mennesket, som 

en bedrager. Den skal holde et spejl op for os. Vise os, at overfor Gud er vi alle skyldnere. 

Men altså alligevel: Jesus roser godsforvalteren? Er der overhovedet noget at rose? Ja, det er der faktisk. 

Godsforvalteren ser sin situation som skyldner i øjnene og handler derefter. Kalder sin herres skyldnere til 

sig og nedskriver deres gæld. Køber sig venner.  

Apostlen Johannes skriver i sit brev fra anden læsning. Hvis nogen af os hævder, at vi er uden synd, så 

er vi store hyklere og løgnere. Så kender vi ikke os selv, men bilder os ind, at vi er gode, som vi er og 

tilhører lysets børn.  

Overfor Gud, er ingen bedre end andre. Drukkenbolten, der lader sin familie gå for lud og koldt vand, 

og ovenikøbet er voldelig, når han endelig kommer hjem, er ikke være, end den agtværdige borger, der 

passer sit til punktlighed. Den dydige der oplever sig selv som fejlfri og bedre end drukkenbolten er en 

hykler og en løgner. 

I Guds rige betyder det materielle absolut intet, her gælder kun de åndelig-guddommelige love. Ingen 

kan gøre sig fortjent til at komme ind i Guds rige. Men i det øjeblik vi erkender os som skyldnere og 

syndere, åbnes en dør til Guds rige, og lyset vælder os i møde. Det lys vil bygge os bedre op på ny.  

Den der får lettet sin sjælelige gæld for overskud til andre. Men husk. Du skal ikke skaffe dig nogen 

plads i Guds Rige. For den har Jesus Kristus skaftet dig. Så der kan du og din næste mødes. Vi så jo hvordan 

vennerne kom godsforvalteren i møde ved indgangen til de evige boliger. 

 

 

 

 

11. søndag e. Trinitatis · Lukas 18,9-14 
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Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne 

lignelse: »To mænd gik op til templet for at bede. Den ene en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren 

stillede op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, 

uretfærdige ægteskabsbrydere, eller som tolderen der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende 

af hele min indtægt. Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig 

for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som retfærdig, 

ikke den anden. For enhver, ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger selv, skal ophøjes.«  

 

Det var især i sine lignelser, at Jesu klarest udtrykte kristendommens indhold, dens etik og livssyn. Det 

gælder stadig. Lignelserne er i høj grad indgangen til at lære kristendommen at kende. 

Med lignelsen i dag, om de to, der gik op til templet for at bede, rammer Jesus os utroligt sikkert. Han 

rammer os lige i vort ømme punkt. Han vender op og ned på vores daglige færden med billedet af tolderen 

og farisæeren. Også den gang ramte Jesus mennesket præcist, men helt modsat i dag. 

 

Farisæeren og tolderen kom fra hver sin side af den sociale rangorden i datidens jødiske samfund. Farisæ-

eren var den højagtede, åndelige leder og tolderen den foragtede overløber. 

Jesus tilhørere må derfor enten have undret sig meget eller være blevet dybt forargede. ”Hvad er det dog 

han siger, det kan han da ikke mene?”, kan man næsten høre jøderne hviske til hinanden, ”hvordan kan han 

dog vende sådan op og ned på begreberne?” 

 

Farisæerne så enhver jøde op til. De blev ophøjet, fordi de bedre end andre vidste, hvad der var Guds lov, 

og hvordan Guds lov skulle forstås. De var ærværdige, højlærde og folkets garanter overfor Gud og dermed 

overfor samfundets stabilitet. Som folkets åndelige overhoved stod de øverst på den sociale rangstige. 

”Hvordan kunne Jesus, så stille dem i så dårligt lys”? Helt anderledes med tolderen. Han stod nederst. Blev 

nærmest regnet som korrupt, fordi han tjente til sit brød på deres bekostning ved at gå romernes ærinde. 

Sådan en spytslikker. ”Hvordan kunne Jesus dog ophøje sådan en ussel person?” 

På den måde er der med Jesu ord med et blevet stille i skaren. ”Hvad er det han siger, er han blevet gal?” 

Jesus opnår nu en koncentreret opmærksomhed fra sine tilhørere, men man kan også sagtens forestille 

sig, hvilken mumlen, summen og måske højlydte udbrud, der kommer fra forsamlingen, da han har fortalt 

sin lignelse færdig. 

 

Budskabet står knivskarpt, der er intet at tage fejl af. De fleste bliver vrede og forargelse, nogle nøjes måske 

med overbærende hovedrysten. Men nogle bliver ramt, bliver først forundrede, tænker efter, og afklares til 

en ny blændende forståelse af Guds væsen og handlemåde. ”ja, det er rigtigt, hvad den fattige tømmersvend, 

står der og siger, sådan er Gud. Han er kærlig og tager hånd om den udstødte. 

 

I dag er situationen faktisk helt omvendt, i hvert fald i den kristne verden. Vi sætter ikke farisæerne øverst. 

Tværtimod, dem har vi ikke meget til overs for. Ordet ”Farisæer” er med tiden blevet et grimt skældsord.  

At blive kaldt farisæer, er at blive regnet for storsnudet, en der tror sig bedre end andre. En, som ophøjer 

sig selv ved samtidig at trykke andre ned. Men også en der snobber opad i sin overbevisning om, at være 

bedre end andre, men ikke så god, som han helst vil være. En klistret og utilregnelig spytslikker. 

 

Anderledes med tolderen. Ham kan vi egentlig godt lide. Han er blevet holdt nede af dem, der tror, de er 

noget, han er blevet nedgjort, moppet. Vi får ondt af ham, og ønsker ham en bedre skæbne. Ja, ham kan vi 

meget bedre lide, han er ærlig overfor sig selv, bilder sig ikke noget ind, men bekender klart kulør. Kort 

sagt, han er sympatisk i modsætning til farisæeren. Ham holder vi med og ikke. Farisæeren er skurken, 

tolderen den forsmåede helt, som vi ønsker, må vinde.  

 

Er det Ikke rigtigt? Det er i tolderen, at vi genkender os selv. Vi fortrænger, at tolderen i nogen grad ligner 

dem, som vi kaldte stikkere under anden verdenskrig. Sådan er samfundsnormen og dermed kulturen drejet 

180 grader siden dengang. 
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Tolderen kan minde om H.C. Andersen helt, der måtte gå så grueligt meget igennem, før han blev op-

højet, i fortællingen om den grimme ælling, mens farisæeren er den selvretfærdige gamle and, der regerer 

i andegården og er så ophøjet, at den har fået en klud om benet, så man kan kende den. 

Rollerne er byttet om. Og det kan ved første øjekast tages som et mål for, hvor meget den kristne etik 

har ændret samfundet siden da. 

 

Har Jesus lignelse, da ikke længere nogen betydning, er samfundsmoralen blevet så fuldendt? Nej! På ingen 

måde. Lignelse er ligeså meget til os i dag, som til jøden dengang. Men sagen er, at vi lader os vildlede, når 

vi ophøjer tolderen på farisæerens bekostning. For så retfærdiggør vi os selv, som farisæeren. 

Farisæeren vil vi ikke ligne. Men det er lige præcist, det vi gør. 

 

Hvordan det? Jo, for kanske ubemærket har vi fået lavet en lille ændring på Jesu lignelse, som vi ikke ser 

så nemt. Vi identificerer os med tolderen, der slår sig for brystet og siger, ”Gud vær mig nådig”, men selvom 

blikket er nedadvendt skeler vi ubemærket lige over til farisæeren og tænker. ”Det er da godt, at vi ikke er 

sådan som ham, den farisæer”. 

I selvgodhed ophøjer vi os selv på bekostning af den foragtede farisæer og bliver selv en farisæer. Så 

selv om sympatien ligger hos tolderen, så kommer vi så nemt til at spille farisæerens rolle. Kender I ikke 

denne udtalelse, udtrykt i en let forarget tone?: 

”Det kan godt være, at jeg har fejl og ikke altid lever op til alle mine idealer, men hvem gør det? Men så 

ringe som ….den og den eller det og det… er jeg nu alligevel ikke blevet. Så dybt er jeg alligevel ikke faldet. 

 

Her ser vi farisæeren stikke hovedet frem -  og Fanden gnider sig i hænderne og ler, sigende: ”Der fik jeg 

dem alligevel” Hvorfor har mennesket denne tendens til selvretfærdighed? 

Ja, det hænger sammen med, at ethvert menneske har et stort behov for at blive anerkendt. Vi har behov 

for en vis selvagtelse, selvrespekt, ellers føler vi mindreværd, taber selvværd, og kan gå helt i stykker rent 

menneskeligt. Og enhver ved, at møder vi sådan et stakkels menneske, som har mistet troen på sig selv, 

gælder det om give vedkommende tilliden til sig selv tilbage. Det er utrolig vigtigt rent psykisk, at vi har 

den fornødne selvrespekt og dermed tro på os selv. Det er nødvendigt for at kunne klare os, leve op til 

nutidens krav. 

Men hermed ophøjer vi os selv. Og i dagens evangelium hedder det netop, at den som ophøjer sig selv 

skal ydmyges. Sandheden er ikke til at komme uden om. Vi kan ikke forbedre os, ligegyldigt hvad vi gør, 

er vi den samme synder. 

 

I nutiden går man vældigt op i at den enkelte skal udvikle sig personligt. Det kan være godt nok, bare man 

ikke går hen og tror, at man bliver et bedre menneske af den grund, at man bliver fejlfri. Springet fra fejlfyldt 

til fejlfri eller fra synder til retfærdig kan vi ikke selv klare. Uanset hvor gerne vi end ville og ærligt an-

strenger os på. 

Men det er heller ikke Guds krav, men lad være med at ophøje dig selv, vær ydmyg, og stol på Guds 

nåde. Derimod er det nødvendigt for at få Guds nåde – guds kærlighed til at strømme igennem sig og derved 

blive renset, og befriet for en tung byrde – for dårlig samvittighed og skyldfølelse. Sådan er det jo, at 

tolderen går hjem – ikke farisæeren 

 

Men det har heller aldrig været Guds mening. Det er den oplysning kristendommen kommer med Jesu ord, 

at den som ophøjer sig, skal ydmyges, og den som ydmyger sig skal ophøjes. Kun ved at erkende det 

faktum, jeg er og forbliver en synder, uanset hvad jeg gør, åbner mennesket sig mod Gud, og kan nu mod-

tage den nåde – den kærlighed – som ene retfærdiggør os. 

 

Et tidligt bibelsk billede på Guds nåde finder vi i det gamle testamente i teksten for første læsning, hvor 

Gud mætter det sultende folk med mannafrø, som kommer med vinden og daler lige ned i lejren til jøderne 

under deres ørkenvandring. Jøderne fik at vide, at de kun skulle samle så megen manna ind, som var nød-

vendigt for en dag. Men flere kunne ikke styre deres griskhed og samlede mere ind. Men næste morgen var 

overskudsmanaen fordærvet.  
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Mannaen er billedet på Guds nåde. Forrådet rådnede og blev fordærvet. Guds nådes brød blev fordærvet, 

det bliver det, når det misbruges, ligesom man igennem sin holdning og tale vil ophøje sig selv. Guds nåde 

forvandles til det mest fordærvende materiale, når den misbruges til at hævde sig selv med. 

Det lærde Paulus, da han mødte Jesus foran Damaskus port, da han i nidkærhed og selvretfærdighed 

forfulgte de første kristne, for selv at stige i farisæernes hierarki. Derfor vidste han, at det ene var Guds 

nåde, der havde gjort ham til det han var. 

Kun Guds nåde kan oprejse og frisætte os. Og den gives enhver, som erkender at man ikke kan leve op 

til alle idealerne. 

 

 

 

12. søndag e. trinitatis · Markus 7.31-37 

 

Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. Og 

folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på 

ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; 

og han så op mod himlen sukkede og sagde til ham: ”Effatha” – det betyder: ”Luk dig op!” Og straks 

lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus 

forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var 

overvældede af forundring og sagde: ”Han har gjort alting vel. Han får både døve til at høre og de stumme 

til at tale”. 

 

 

Vi møder her en døv og næsten stum mand, der bliver ført hen til Jesus, som helbreder manden. Man kan 

undre sig over måden, hvorpå Jesus helbreder ham. Jesus stikker sine fingre i den døves ører, spytter, rører 

ved hans tunge, ser op mod himlen og sukker, for så endelig til sidst at sige Effatha: luk dig op. Normalt 

helbreder Jesus alene ved hjælp af ordet. Så hvorfor nu dette hokus pokus? 

Men er det nu så mærkeligt endda. For, hvordan kommer man i forbindelse med en døv? Ved tegnsprog 

selvfølgelig. Når Jesus stikker sine fingre i mandens ører, fortæller han i tegnsprog, at han ville åbne dem. 

Når han væder sine fingre med spyt, hænger sammen med, at spyt var anset som helbredende. At han 

derefter rører ved mandens tunge, siger, at den skal helbredes. Og når Jesus endelig ser op mod himlen og 

sukker, siger det tydeligt, at det er Guds kraft, der nu skal hentes ned. 

Det er altså ikke hokuspokus, men bare tegnsprog, Vor Herres eget hjemmelavede tegnsprog, hvormed 

han talte til en, der ikke kunne høre.  

 

I mødet med Kristus bliver manden lukket op, så han kan høre, og hans tunge bliver løst, så han kan tale. 

Folkene som ser underet bliver slået af forundring, idet de udbryder, at Jesus får døve til at høre og stumme 

til at tale. Netop dette overbeviser dem om, at Jesus er Kristus, for det var jo netop det, den store profet 

Esajas havde spået om den kommende Messias, at han fik døve til at høre og stumme til at tale. Denne 

åbenbaring kan tilskuerne umuligt holde for sig selv, men de må, trods Jesus formaning, udbrede den glæ-

delige nyhed til andre.  

 

Den, der åndelig talt har mødt Kristus, må forkynde evangeliet. Sådan gik det f.eks. skolemanden Kresten 

Kold, da vækkelsesprædikanten Lars Skræppenborg åbnede Kolds ører, så han hørte, hvad han ikke før 

havde vist, at gud elskede menneskene, og at Gud altså ikke var en streng politibetjent, der nøje overvågede, 

om man overtrådte hans bud. Og minsandten om ikke også Kolds tunge blev løst, for nu var det ham, der 

straks måtte ud og fortælle den glædelige nyhed til andre.  

Og sådan er det gået med mange, og derfor hører vi stadig ordet om det glade budskab – evangeliet 

forkyndes. 
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Ordet – ånden - lukker op, så vi hører, hvad vi ikke har hørt før. Og vi forstår, hvad vi ikke før har forstået. 

Så vi kan tale, som vi ikke før har kunnet tale. Når Ånden åbner vort sind for Guds herlighed må vor tunge 

prise Guds skaberværk.  

 

Således kan dagens tekst udlægges på to måder. Dels at Jesus rent fysisk helbreder en døvstum mand, og 

dels billedligt at ordet af ånd, som også Paulus siger, levendegør mennesket; dvs. lukke mennesket op, så 

det hører, hvad det ikke før har hørt og ser Guds herlighed, for dernæst selv med sin løste tunge med åndens 

kraft udbrede det glædelige budskab om Guds herlighed og kærlighed til sin skabning.  

       På Jesus tid var det dog to sider af samme sag. Et handicappet menneske – som her den døvstumme 

mand - blev dengang betragtet som en synder. Handicappet var Guds straf. At blive helbredt var derfor at 

blive renset for synd og dermed forenet med Gud. Det var på ny at blive åbnet for Guds ord og for livet 

 

Ordet: ”Effatha”, som Jesus bruger, lyder som en magisk formular, der udvirker underet. Man kommer til 

at tænke på eventyret fra tusind og en nats eventyr, hvor Alibaba ved hjælp af ordene: ”Sesam, sesam luk 

dig op” får bjerget til at åbne sig, så der bliver adgang til den rige skat, der ligger gemt i bjerghulen. 

 

Når der bliver lukket op, kommer herlighederne til syne. Alt det vi ikke vidste, at livet også rummede, 

bliver befriet og skinner i lyset.  

Og vi har ofte brug for at blive forløst, så vi i stedet for at tale om os selv kan tale om livets kærlighed 

og gaver. 

 

I mangel af bedre skaber vi bestandig vore egne guder for at slå os selv fast over for andre og give os 

selvværd. Der hvor jeg boede før, havde jeg en hæk ud til vejen, hvori der groede alt for meget ukrudt. 

Derfor lå jeg tit, på alle fire og luede. Men så kunne jeg ikke lade være med at lytte til de menneskers tale, 

som gik forbi udenfor. Ofte hørte jeg, hvordan én indigneret fortalte en anden, om hvor uretfærdigt ved-

kommende var blevet behandler, eller de forsvarede deres handlinger.  

 

Ja, mennesket kan bruge megen tid og mange kræfter på at pudse sin glorie af. Tid på at skabe sig et billede 

af sig selv, som det kan leve med, så det føler, at det kan være sig selv bekendt. Samtidig forsøger det, at 

overbevise andre om billedets ægthed. Men mest sig selv. For mindreværdsfølelse er dræbende. Vi skaber 

os en livsstil, som gør os til noget i egne og andres øjne. Ja, vi skaber os i vort eget billede. Men de guder 

vi på den måder skaber os, kan ikke mere, end vi kan, som vi hørte før i læsningen fra salmernes bog i det 

gamle testamente. De kan ikke se mere, end vi kan se, og de kan ikke høre mere, end vi kan høre. For de 

ligner os, vi har jo selv skabt dem i vores glansbillede efter vort behov.   

Men på den måde lukker mennesket sig inde i sig selv og ser ikke den forunderlige verden, som vi i 

virkeligheden lever i. Det selvcentrede menneske – og det er mere eller mindre os alle sammen - bliver så 

nemt døvt for at andet, end det vil høre, og munden kan kun flyde over med, hvad hjertet er fyldt med.  

 

I romanen ”Den uendelige historie” tegner den tyske forfatter, Mikael Ende, et tragikomisk billede af de 

mennesker, som er blevet fanget i, at de kun kan skabe sig selv ud af egne begrænsede muligheder. De lever 

i det han kalder Kejserstaden. Der lever nemlig alle de mennesker, som tror, at de er noget andet, end det 

de egentlig er. Og de er blevet både døve og blinde for andet. De ser kun det, de vil se, og hører kun det, de 

vil høre, uanset hvad de ser og hører.   

Sådan kommer mennesket nemt til at hylde egne fordomme. Og kommer man alligevel en dag i tvivl 

om ægtheden af sit livsgrundlag, kommer man i krise. For hvem og hvad er jeg så. Derfor er det for så vidt 

forståeligt, at nogle længst muligt lukker sig inde i en selvskabt skal, som de forstærker, ved at slå sig selv 

stærkere fast, når de føler sig truet.  

 

Men lukker vi os selv inde, lukker vi os også os selv ude fra livet. Vi bliver både døve og stumme for 

omverdenen. I kejserstaden endte menneskene som naragtige skabninger. Men selv i kejserstaden kan folk 

Gud ske lov heldigvis pludselig møde Kristus, og blive taget til side og opleve det under, som det er, at 

blive lukket op og se den sande og virkelige verden, og komme i tale med den. 
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Hvad betyder det, at Jesus tager den døvstumme til side – altså væk fra skaren? Det kan hentyde til, at 

mødet med Jesus er et jeg–du møde. Et dybt personligt møde. Vi kan samles i troen på Gud. Det er det, vi 

gør i kirken. Og det kan give os en følelse af samhørighed, der hjælper den enkelte til at blive lydhør overfor 

Gud. Men selve troen er et dybt personligt møde med Gud – med den opstandne frelser.  

 

At blive lukket op, som den døvstumme bliver det i dag, er at blive åndeligt født på ny. Det er at blive sig 

selv i et jeg-du forhold til omverdenen. Det var det som skete for disciplene pinsesøndag. De havde været 

blinde for Guds Rige. Deres verden gik i stykker, da deres mester, Jesus, blev korsfæstet. Men på pinseda-

gen blev de lukket op, da de hørte åndens tale – da Guds ånde pustede nyt liv i dem, og så blev munden 

åbnet for den forkyndelse, som blev kristendommen. 

 

 

 

13. søndag e. tr. · Lukas 10,23-37 

 
Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene: »Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger 

jer: Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik 

det ikke høre.«  

Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal jeg gøre 

for at arve evigt liv?« Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser du der?« Manden svarede: 

»Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, 

og din næste som dig selv.« Jesus sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.« Men han ville 

retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: »Hvem er så min næste?« Jesus svarede og sagde: »En mand var 

på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik 

de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det 

samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på 

rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i 

hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. 

Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, 

vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i 

røvernes hænder?« Den lovkyndige svarede: »Han, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå 

du hen og gør ligeså!«  

 

 

Dette er en af Jesus mest kendte lignelser, og det er en af de lignelser, som tydeligst definere kristendom-

mens kerne. En lovkyndig vil sætte Jesus på prøve, vel sagtens i håb om at kunne afsløre Jesus som en 

dilettant. Den lovkyndige havde sikkert håbet på, at Jesus ville forvikle sig ud i teologiske forklaringer, 

som den lovkyndige nemt kunne tilbagevise og dermed få Jesus til at fremstå, som en falsk forkynder af 

jødedommen. Det er på en måde forståeligt, at de professionelle lovkyndige, ligesom de skriftkloge og 

farisæerne følte, at en amatør trængte sig ind på deres gebet. En lignende reaktion er bestemt heller ikke 

ukendt i dag. 

Jesus svar overrasker. I stedet for at begive sig ud i en teologisk udredning fortæller han en let forståelig 

historie taget ud af dagligdagen. Og netop en historie, som alle, både lærde og ulærde, kan spejle sig i og 

forholde sig til. 

 

Jesus går tæt på den lovkyndige. Først kommer en præst forbi den lemlæstede stakkel, som er blevet berøvet 

alt. Netop en person fra samfundets top, som den lovkyndige ikke kan undgå at identificere sig med. Så 
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kommer en levit, han går også forbi. En levit var en mand, som gjorde tjeneste i templet, og som man også 

forventer fremstår moralsk rigtig. 

Nu er der det ved det, at både præsten og levitten ifølge den jødiske lov ville blive urene ved at berøre 

den sårede mand, og derfor først skulle igennem et renselsesritual, før de måtte betræde templet. 

Så kommer samaritaneren. Den tredje, der ligesom i mange eventyr ikke regnes for noget. Samaritanerne 

var nemlig af afstamning ikke rene jøder. Men de ville gerne regnes for jøder, og de troede på jødedommen, 

men jøderne ville ikke anerkende dem som rettroende. En samaritaner var altså en, som jøderne så ned på. 

Ved sit valg af personer, hænger Jesus småborgerligheden til skue.  

 

Lignelsen er dermed fortalt så enhver tilhører nødvendigvis måtte kalde samaritaneren for den lemlæstedes 

næste. Og det må den lovkyndige også, selvom han næppe bryder sig om det. Og han svarer da heller ikke 

direkte, at det var samaritaneren, men den som viste ham barmhjertighed. Han er ikke glad for at skulle 

have en samaritan som sit forbillede.  

Men nu præsten og levitten, hvem eller hvad repræsenterer de? De blev regnet blandt dem, som var bedst 

inde i jødedommens lære – i den jødiske lov og messiasprofetierne. Så, de repræsenterer moseloven og 

profeterne. Altså siger Jesus indirekte i lignelsen, at det ikke er nok at holde sig til loven og profeterne. For 

det bliver man ikke nødvendigvis en andens næste af.  

Summen af den gamle pagt rækker ikke. Der kræves mere. Og netop det krav er da også i tråd med hele 

Jesus forkyndelse, hvor han ville reformer jødedommen, forædle den og dermed forædle mennesket. Det 

som jødedommen, med baggrund i den gamle pagt med al sin skriftlige punktlighed, manglede i praksis, 

besad den foragtede samaritaner. 

Og hvad var det? Det ligger i ordene: ”Han fik medynk med ham, som var falden blandt røvere. Sama-

ritaneren handlede ikke ud fra en moralsk lov, hvor meget rigtigt og godt så ellers moseloven står for. Vi 

kan f.eks. blot refererer til første læsning i dag, hvor man ved høsten skulle lade noget ligge til den fattige, 

og at man ikke måtte undertrykke den svage. 

Men det var jo ikke for lovens skyld, at man skulle gøre sådan, men ud fra medfølelse med de svage. 

Samaritaneren handlede ud af et rent hjerte, han handlede ud af godhed. Samaritaneren havde Guds lov i 

hjertet. Præsten og levitten havde blot loven i munden og på papiret. 

Paulus refererer til det samme ved at bruge det billede, at den kristne skal omskæres på hjerte og sjæl, 

altså at et menneske ikke bliver retfærdigt blot ved at leve efter loven. For det er kun i troen på Kristus et 

menneske retfærdiggøres, og troen kommer fra hjertet. 

Hvem repræsenterer så samaritaneren? Den renhjertede. Men hvem tør kalde sig 100 % ren i hjertet? 

Det er der kun en, der kan, nemlig Kristus selv. Jesus er samaritaneren, ham som jøderne ikke ville erkende 

som rettroende jøde. Og ganske rigtig. I de rettroende jøders øjne var Jesus en samaritan. ”Du er en sama-

ritaner og besat af en dæmon!”, snerrede jøderne ad Jesus ifølge Johannes evangeliet (Johs. 8,48). 

 

Samaritaneren er et forbillede, som intet menneske formår at leve helt op til, hvor gerne vi så end ville, og 

påstår vi, at vi gør det, så lyver vi over for os selv og andre. Hvis man virkelig var 100 % ren af hjertet. 

Havde man ikke brug for Jesus ord. Så kunne man frelse sig selv fra mørket og døden. Men så ville man 

også selv være en Kristus. Det ved ingen bedre end Gud, som har skabt os, også selvom han skabte os i sit 

eget billede til at ligne ham. 

Men vi ligner netop Gud så meget, at vi, som den lovkyndige, godt kan se, at det er samaritaneren, der 

er det sande forbillede. 

Vort liv går mod døden, men Gud ville det anderledes, derfor sender han den barmhjertige samaritan, 

Kristus, som vores næste, der kan hele og frelse os fra døden til livet. Og i troen tager Jesus bolig i os. 

Hvem kan vi så sammenligne os med i lignelsen. Den lovkyndige, præsten, levitten? Ja uden tvivl, men 

mon ikke vi først og fremmest skal se os selv som den lemlæstede, den som er faldet blandt røvere? På 

trods af, at vi er skabt til hjertes godhed, så er vi alligevel faldet blandt røvere, blandt destruktive kræfter, 

som forurener hjerte og sjæl.  

Måske skal vi heller ikke undlade at overveje i vores stille sind, om vi kan identificere os selv med 

røveren, som sårer andre og frarøver dem livet? Der er forskel på sår, nogle kan være mindre skrammer, 

der heler, om end de måske efterlader ar. Og så er der de sår, vi åndelig talt kan dø af, hvis altså ikke vi 

lader os hjælpe af en forbipasserende, barmhjertig samaritan. 
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Vi skal lægge mærke til, at da den lovkyndige svarer rigtigt, og dermed viser, at hans medfødte godhed er 

intakt, siger Jesus til ham: 

 

”Gå du hen og gør lige så” 

 

Her får vi en opgave. I kraft af, at Gud først har givet os kærlighed, ved at skænke os livet. Ikke bare da vi 

blev født, men hver gang han tilgiver os, så kan vi selv nu gå ud og yde andre godhed. 

 

Tænk på Grundtvigs vers, fra ”Morgenstund har guld i mund” 

 

”Gå da frit enhver til sit, og stole på Guds nåde, da får vi lyst og lykke til, at gøre gavn som Gud det vil, 

på allerbedste måde” 

 

Har vi først modtaget livet og dermed kærligheden fra Gud, da ikke bare kan vi, men da vil vi i kraft af vort 

rensede hjerte yde næstekærlighed til andre.  

 

Jeg vil slutte med at nævne humanistens relation til dagens lignelse. 

Hele den vestlige civilisation er siden 1700–tallet gradvist blevet bygget op med baggrund i humanismen. 

Men i humanismen ligger, uanset hvor meget godt den har gjort, et kim til at blive som den lovkyndige. 

Nemlig at tro, at når blot jeg lever moralsk rigtigt, her humanistisk, så har jeg mit på det tørre.  

Humanisme vil ikke mindst i vore dage gerne sætte den barmhjertige samaritan op som forbillede, men 

bare uden Gud. Humanismen vil gerne leve ud fra Jesus bud, men uden Jesus. Humanismen ligner kristen-

dommen på overfladen, men er en ulv i fåreklæder, fordi den får mennesket til at tro, at det kan selv, i kraft 

af egne evner og kræfter. Humanismen vil nemlig ikke erkende, at vi er så forslåede og sårede, at vi ikke 

kan heles ved egen hjælp. Den vil ikke erkende, at vi er, hvad biblen kalder, syndere. Det er blevet et fyord, 

et sort ord. 

Men det burde være et lysord, for uden den ofte smertefulde erkendelse af at være en synder, mener vi 

ikke, at vi har brug for en helbredende Skabergud. Ifølge evangeliet har Gud ikke forlangt, at vi skal være 

fejlfri, men rækker os tværtimod sin frelsende ånd, netop fordi vi ikke af egen kraft kan blive fejlfri. 

Men mennesket tager ikke imod den udstrakte hånd, før det erkender sin afmagt. 

 

Alligevel er det at være redskab for Guds kærlighed det største i verden et menneske kan opnå, som Grundt-

vig i sit lille og enkle vers minder os om. 

 

 

 

15. søndag e. trinitatis · Matthæus 6,24-34 

 

Jesus sagde: »Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til 

den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.  

Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, 

hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens 

fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke 

langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer 

I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg 

siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som 

står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være 

bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt 

dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds 
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rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i 

morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.«  

 

 

En vittig og klog mand sagde: ”I mange år tog jeg sorgerne på forskud. Det havde jeg nu aldrig haft glæde 

af.” Det er vi sikkert mange, der kan nikke genkendende. For vi rammer kun os selv og vore opgivelser ved 

at bekymre os. Vi lever ikke længere eller bedre ved at bekymre os, tværtimod. 

Men, hvor er det bare svært helt at lade være med at bekymre sig, uanset hvor bevidst man er om at 

prøve at lade være. Pludselig er de negative tanker der alligevel. Det er af den enkle grund, at vi ikke tror 

nok på livet, ikke tror at livet dybest set vil os det bedste. At vor Gud og Skaber altid vil os det bedste. 

Bekymringer er fremadrettede. Man bekymrer sig for, hvad der vil ske. I morgen eller om et år. Bare 

ikke jeg og mine nærmeste kommer galt afsted. Har jeg mon et arbejde? Og hvad skal jeg gøre, hvis jeg 

ikke har, kan vi så få økonomien til at køre rundt? osv. 

 Ikke mindst kan ens børn og børnebørn være genstand for bekymringer. Hvordan vil det gå dem? 

 Men når vi bekymrer os, glemmer vi at leve i nuet. I stedet lever man i en forestilling om, hvad fremtiden 

vil bringe. Og så ser vi ikke alt det smukke og dejlige, der er lige for næsen af os. Ser ikke naturens skønhed. 

Oplever ikke glæden ved livet. 

Bekymringer har det med at køre i ring. Man vender tilbage til det samme udgangspunkt, og kommer 

ingen vegne. I værste fald kan man blive psykisk syg af at bekymre sig. Jo, bekymringer har Fanden skabt.  

Bekymringens kilde er i sidste ende frygten for at miste livet.  

 

Det fortælles i en af de nordiske myter, at der en gang kom en bygmester til Guderne i Asgård og tilbød at 

bygge en mur udenom Asgård, så det ville være umuligt for alle onde og dårlige jættekræfter, at trænge ind 

i Asgård. Han kom på et godt tidspunkt, for aserne, som de nordiske guder hed, havde netop lige været i 

krig med andre guder, der havde trængt sig på deres enemærker. Men prisen var høj. Bygmesteren ville 

have sol, måne og gudinden Freja som løn. Guderne drøftede sagen, men glemte at tage Freja med på råd. 

Sikkerheden og trygheden betyd meget for aserne. De ville så gerne holde alt det borte, som bekymrer. 

Aftalen blev, at bygmesteren for den løn skulle bygge muren færdig på en vinter, selvom han først havde 

tilbudt at gøre det på tre.  

Så gik han i gang, og da foråret nærmede sig, så det ud til at lykkes for ham. Arbejdet skred godt frem, 

og det var ikke mindst på grund af hans hest, som slæbte sten til byggepladsen. Nu først gik det op for 

aserne, hvad der var på spil.  

De havde ikke troet, at bygmesteren kunne blive færdig til den aftalte tid, og så kunne de vel altid selv 

bygge det færdigt, der måtte mangle. Men den altid snilde og snedige Loke fandt på råd. Han forvandlede 

sig til en lækker hoppe, som fristede bygmesterens hingst, så de stak til skovs sammen. Og uden hesten 

kunne bygmesteren ikke nå det. Så blev han så tosset, at han lige nåede at smadre alt, hvad han havde 

bygget, inden Thor kom og knaldede ham en på panden med sin hammer. 

Hvad var nu prisen for sikkerheden? Ja, det var sol, måne og Freja. Solen var lyset, livet og dagen, månen 

var lyset om natten, og Freja var kærligheden. Så prisen var lyset, livet og kærligheden. Alt det netop 

bekymringen æder, hvis den tager magten. Al glæde ville forsvinde. 

Myten fortæller, at hvis vi kun tænker på at sikre sig, lukker man sig ude fra livet. Man kommer til at 

leve i sin egen lille angstboble. 

 

Jesus siger i dagens, at ingen kan tjene to herre. I dette tilfælde er den ene herre frygten den anden livet og 

kærligheden. Jesus nævner i den sammenhæng som eksempel. Valget mellem Gud og Mammon. Ingen kan 
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tjene både pengemagten og Gud. Penge er da også ofte forbundet med bekymringer. Og sådan har det nok 

været i højere grad på Jesu tid end i dag. 

 

Det fortælles om den græske helt, Herakles, at han som ung var en uregerlig knægt, som ingen kunne styre. 

Da han skulle lære at spille Lyre og hans lærer skældte ham ud, knaldede Herakles instrumentet i hovet på 

læreren så han døde. Så vidste faderen ikke bedre end at sende Herakles ud i ødemarken for at passe får og 

geder. 

Herude måtte han prøve at finde sig selv, finde ud af hvem han var, og hvad han vilde med sit liv. For 

ødemarken er det sted, hvor man bringes udenfor sin vante omgivelser og er så langt fra dagligdagen, at 

man kommer til at se på sig selv med andre øjne. Det skete også for Herakles. En dag han går hen ad en sti, 

kommer han til et sted, hvor stien deler sig i to. Hvilken livsvej skal han vælge, hvad vil han vie sit liv til? 

Så ser han, at henimod ham kommer der gående på den ene sti en ung, smuk og koket pige med smut i 

øjnene. Hun lover ham, at hvis han vælger hendes vej, vil han få lutter fest og glade dage, og – ja, dermed 

heller ingen bekymringer. 

Nu ser Herakles, at fra den anden sti kommer der også gående en kvinde. Hun er høj, smuk og statelig 

og kommer gående med en vis ynde, men der er dybde og alvor i hendes blik. Hvis du følger min vej, siger 

hun, kan jeg ikke altid love dig fred og glade dage, tværtimod vil du blive prøvet i vanskelig situationer og 

ikke undgå lidelser. Til gengæld vil du komme til at mærke livet i alle dets facetter, du vil opleve smerten 

men også glæden og tilfredsheden ved at vide, at du gør, hvad du skal. Dig vælger jeg, sagde Herakles 

straks, og nu fulgte han den alvorsfulde kvindes vej resten af livet. 

Og han fik genvordigheder og oplevede smerte, som ikke var selvforskyldt, men skyldtes uhæderlige 

mennesker. Men han løste også mange byrdefulde opgaver, og gjorde meget godt for andre. Han ofrede sig 

selv, som en lidende kristusskikkelse. Og Herakles vandt livet. I døden blev han ophøjet og hentet op til 

Gudernes bolig, hvor sangen tonede ham i møde.  

 

Valget mellem at tjene to herrer gælder på alle de områder, hvor mennesket gribes af en mani for det ene 

eller andet. Penge, ludomani, alkohol, stoffer, magtbegær o. lg. Det gælder der, hvor man bliver grebet ind 

og styret af en anden magt, som i værste fald kan ende med at ødelægge en. 

Men når en ond magt er ved at få tag i os eller måske allerede har erobret os, så er der heldigvis altid en 

udvej. Og det er bønnen. Bønnen er den nøgle, som kan åbne døren, så vi kontakt med Gud. Og Gud hjælper 

os gerne ud af suppedasen. Han vil gerne hjælpe os med at bære livets byrder, så kommer tilbage til livet. 

 

I dag er Marie, blevet båret frem for Gud, og Marie har ved overvindelsen af en sygdom i sin første tid, 

vist, at hun er en sej lille en, der vil livet. 

Sådan er vi andre også en gang blevet båret frem for Gud, for at markere, at vi ønsker at tilhøre Gud. At 

Gud med sin kærlighed skal leve i os. Den dåbspagt kan aldrig ophæves, uanset hvad vi kommer ud i af 

ubehageligheder. 

Gud er altid klar til at tilgive os, og for hvert menneskebarn han på den måde reder, bliver der fest i 

Himlen. Dåben er et lykkeligt og væsentlig valg i livet. For her gælder, at vi høster som vi sår.  

 

Så lad os i dag ved denne høstgudstjeneste ikke blot glæde os over høsten, men over alt de gode gaver Gud 

giver os gennem sit ord og nærvær. Og især over, at vi endnu har den rigeste høst i vente, når vi holder fast 

på vor tro på livets og kærlighedens Gud, sådan som Herakles oplevede gennem sin død, da han blev båret 

op til gudernes bolig for at leve der.    
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16. søndag efter trinitatis · Lukas 7, 11-17 
 

Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men 

da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var 

enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: 

»Græd ikke!« Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: »Unge mand, jeg siger 

dig: Rejs dig op!« Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. 

Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde: »En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt 

sit folk.« Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. 

 

 

Evangeliet tegner et bevægende billede. Vi ser et ligtog, der er på vej ud ad porten. Alle i den store skare 

bærer sorg. Men mest kvinden. Hun har lige mistet sin eneste søn, og så er hun tilmed enke. Hendes fremtid 

er blevet usikker. En kvinde uden mand eller sønner havde ingen til at forsørge sig. Hun var henvist til at 

leve af andres godgørenhed. Hun måtte tigge og blive ufri. 

Byens indbyggere føler med kvinden, det ses af den store skare, som følger hende på den tunge vej. Alle 

ved hvad dødsfaldet kommer til at betyde for hende. Straks Jesus ser ligtoget, forstår han kvindes tragiske 

situation og ynkes. Kvindens dybe sorg bliver også hans sorg. Han lider med hende. Al hans næstekærlighed 

til den ellers ukendte kvinde bluser op. Det får Jesus til at sige til kvinden: ”Græd ikke”. For dernæst med 

sit skaberord at oprejse den døde. Der sker et under. Den unge mand rejser sig fra båren, som om han bare 

havde sovet. Han er opstanden fra de døde.  

 

Kærligheden viser sig her som den kraft, der overvinder døden. Sådan føler Gud med enhver, der bærer 

sorg. Med enhver der lider. Vi erindrer verset fra: ”Hil der frelser og forsoner”: 

 

Kærligheden, hjertegløden 

stærkere var her end døden; 

heller giver du end tager, 

ene derfor dig behager 

korsets død i vores sted. 

 

Vi forstår Jesus følelser. Også når vi møder sorgen og lidelsen hos et andet menneske, hvad enten det er en 

vi kender eller ej, så stiger medfølelsen ganske naturligt op i os. Det er det der gør os menneskelige. 

Hvis ikke man ynkes i en sådan situation, som den vi ser ved Nains port, ja, så er man utrolig hårdhjertet 

og følelseskold. Heldigvis er det kun de færreste mennesker, der er så forhærdede. 

Det, at vi kan føle med andre mennesker, er grundlaget for næstekærligheden, som derfor er os medfødt. 

Det er måske den største gave Gud har givet os.  

 

Dagens evangelium er evangeliet om opstandelsen og næstekærligheden. Evangeliet om, at I Guds skabelse 

er kærligheden iboende. Kærligheden er ikke noget, vi skal gøre os fortjente til. Vi skal ikke opøve os i at 

give kærlighed. Vi er født til at gøre det. Et lille barn kan udtrykke kærlighed uden det selv ved af det. 

 

Skabelse, ånd og kærlighed hører sammen. Den i hvem kærligheden er intakt skaber liv og livet skaber 

kærlighed. Og sammen føder de troen på det godes sejr over det onde. Og med dette følger håbet om op-

standelsen. Selve meningen med livet. 

 

Men endnu er menneskets vandring gennem livet også et ligtog. Fra vi bliver født vandre vi mod vores 

grav. Selvom livet så sandelig også har meget andet i sig. Livet ville i sin yderste konsekvens være me-

ningsløst, hvis vores vandring i tiden kun var et ligtog.  

Når vi undervejs i livets vandring mod døden møder en modstand, bider vi tænderne sammen og siger 

inde i os selv: ”Nej, det skal ikke få mig ned med nakken.” Kæmper mod og gør alt hvad vi kan for at sejre, 

så er det dybest set, fordi vi ejer evighedshåbet. 
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Under anden verdenskrig blev en jøde ved navn, Viktor Frankl, fanget og ført til en koncentrationslejr. Med 

sig i inderlommen havde han et manuskript til en bog, som skulle blive hans livsværk. Viktor Frankl var 

psykolog og forsker, og han havde i sin ungdom fået en ide til en terapeutisk behandling af psykisk syge, 

som han så som et alternativ til Freuds og Jungs psykoanalyse.  

Ideen eller teorien gik ud på, at patienten – i stedet for at grave i sin fortid, hvor skaden kunne være sket, 

sådan som psykoanalysen gør - i stedet bringes til at se fremad. Terapien går ud på at vække troen på livet 

og dermed kærligheden til fremtiden. Eller rettere at genopvække troen på livet. For vi er født med troen 

på livet. 

Fangevogterne tog manuskriptet fra ham, men han overlevede, og da han kom hjem og kom til hægterne 

efter det udtærende ophold, skrev han sin bog om sin terapi, der siden blev en anerkendt terapi, der kaldes 

”logoterapien”.  

 Viktor Frankl bevidste således selv sin teoris anvendelighed i fangenskabet. Han skrev siden en bog om 

sin tid i koncentrationslejren. Bogen hedder: ”Psykologi og eksistens”. Han fortæller her, hvordan han 

overlevede de værste lidelser, og om hvordan han opnåede så tilstrækkelig sympati hos sine bødler, skønt 

han var jøde, at det lykkedes ham at undgå gaskammeret. 

Viktor Frankl havde et klart mål med sit liv. Det, at han måtte have sin teori ud til gavn for menneske-

heden. Det gav ham styrken til at overvinde alle lidelser. Han så en højere mening i sit liv og også i ham 

viste kærligheden sig stærkere end døden. 

 

Det nye Testamente fortæller, at Jesus gjorde tre døde levende. Nemlig Lazarus fra Betania. Det skete med 

ordene: ”Lazarus, kom herud!”. Til Jairus’ datter: ”Lille pige, jeg siger dig: rejs dig op!, og altså enkens 

søn i Nain med ordene: ”Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!”  

Men bemærk, vi hører ikke ret meget om nogle af de tre personer. Kun Lazarus kender vi navnet på. Og 

så kan vi spørge: ”Hvad hjalp det dem, at de fik lov til at vende tilbage til livet? De var jo bare en udsættelse. 

Nogle år efter, da døden igen bankede på, kom der ingen Jesus og sagde: Rejs dig op! 

Evangeliet i dag er derfor i virkeligheden ikke evangeliet om enkens søn i Nain. Det er i stedet evangeliet 

om Jesus Kristus i Nain. Det er ikke budskabet om en mand, der fik nogle ekstra år at leve i. Men budskabet 

om Jesus Kristus, han som er opstandelsen og livet, og som her bøjede sig ned over en død og gjorde en 

prøve. En prøve på, hvad der skal ske, når han kommer på den yderste dag og råber sit mægtige ord ud over 

alle grave. De tre dødeopvækkelser er demonstrationer. På samme måde vil han engang kalde dig og mig 

op af vore grave. 

Først på den måde bliver beretningen om det, der skete ved Nains byport, til evangelium, det vil sige, at 

den handler om dig og mig. Det er også det, der udtrykkes i W.A. Wexels store påskesalme: 

 

Stat op, min sjæl, i morgengry. 

Lad søvn og sorg og frygt nu fly, 

lad al din klage blive borte, 

thi her er nyt fra dødens porte. 

 

Den grundtvigske præst Vilhelm Birkedal (død 1892) gør i en prædiken opmærksom på, at der den dag ved 

Nains port i grunden var to ligtog. Det ene med enkens søn forrest og det andet med Jesus Kristus forrest. 

For han var på vej til Golgata. Også med ham fulgte en grædende mor, og hun var enke og græd ligeså bitre 

tårer som enken i Nain. Han var på vej til en død fuldt så ond som den unge mands: døden på et kors.  

Men hvilken forskel var ikke på de to ligtog. Det ene var på vej til det store intet, det andet på vej til 

påskemorgen. 

 

De to ligtog mødtes ved Nains byport. Jesus standsede, og de, som bar enkens søn, standsede. Et stort følge 

på begge sider standsede. Det folk, der var på vej til det store intet, og det folk, der var på vej til påskemor-

gen, stod over for hinanden. Og Jesus blev grebet af medynk. 

I det ene ligtog var der hos hver eneste person et brændende ønske. Nemlig ønsket om en, der kunne 

komme en og løse problemet, vriste den døde ud af fjendens hånd og give ham tilbage - om så bare for en 

tid. En, der kunne tørre tårerne af alles øjne – om så bare for en tid. 
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I det andet ligtog gik Jesus Kristus. Han blev grebet af medynk, og dog gav han dem ikke bare det, de 

ønskede, for han ville give dem ”langt ud over alt, hvad vi beder om og forstår” (som epistlen i dag siger). 

Ikke en hjælp, men en hjælper, ikke blot en kortfristet udsættelse af problemet, men dets endelige løsning.  

Han ville ikke nøjes med at give dem smuler, men ægte brød. 

De to ligtog mødes ved byporten, og Jesus Kristus bøjer sig over den døde og giver langt mere, end de 

bad om eller forstod. Ikke blot gør han enkens døde søn levende; men samtidig oplever de en prøve - på 

den store endelige opstandelse: 

 

Den dag ved Nains byport må der have været mange, der skiftede følge: fra håbløshedens følge til håbets, 

fra sorgens til glædens, fra dødens følge til Jesu Kristi følge. 

 

Også i dag må vi på samme måde konstatere, at der er to ligtog. Verden er nemlig i grunden et kæmpemæs-

sigt ligtog på vej mod død og grav. Selvom verden også er andet end ét stort ligtog på vej mod graven. Og 

modsat: hvad er Jesu Kristi menighed andet end et andet ligtog på vej mod opstandelsen og livet? 

De to ligtog mødes, og det er stadig en sag om liv og død, at der skiftes følge, fra dødens til livets. 

 

Det skifte skete i virkeligheden allerede, da vi blev døbt. Da vi blev podet på det folk, som er på vej mod 

påskemorgen med Jesus Kristus i spidsen. I dag holder vi høstgudstjeneste. Vi høster frugten af vort arbejde. 

Vi høster den gave Gud har givet os. 

På den store dag – opstandelsesdagen - er det Gud, der høster frugten af sit lange, kærlighedsfulde tål-

modige arbejde med at fuldende sin skabelse. Da holder vi høstfest i Guds rige. 

 

 

 

18. søndag efter trinitatis · Matthæusevangeliet 22, 34-46 
 

Viljen til at elske 

 

Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyn-

dig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: »Mester, hvad er det største bud i loven?« Han sagde til ham: 

» ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er det største 

og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ På de 

to bud hviler hele loven og profeterne.« 

Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem: »Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?« De 

svarede: »Davids.« Han sagde til dem: »Hvordan kan David så ved Ånden kalde ham herre og sige: 

 

›Herren sagde til min herre: 

Sæt dig ved min højre hånd, 

indtil jeg får lagt dine fjender 

under dine fødder?‹ 

 

Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn?« Ingen kunne svare ham et ord, og 

fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. 

 

 

Dette ordskifte mellem Jesus og farisæerne finder sted på tempelpladsen i Jerusalem en dag mellem indtoget 

i Jerusalem og Skærtorsdag. Vi må forestille os et myldrer af mennesker i Jerusalem i de dage. Ud over 

dem, som bor der, er der kommet mange tilrejsende, som vil fejre påsken i Jerusalem. 

Den dag er der stimlet mange mennesker sammen på tempelpladsen for at høre, hvad tømmersvenden 

fra Nazareth har at sige. Der er også farisæer, saddukæer og andre skriftkloge, som gerne ser Jesus afsløret 

som en plattenslager – en falsk profet. 
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Nogle saddukæer, som ikke troede på opstandelsen har lige stillet ham et spidsfindigt spørgsmål om op-

standelsen, men Jesus svarer dem på en sådan måde, at de mange mennesker, der står og lytter, bliver slået 

af forundring. Det er umiddelbart herefter, at farisæerne stiller Jesus spørgsmålet om det største bud i loven. 

Et spørgsmål som kan afsløre, hvor stort kendskab Jesus egentlig har til loven: »Mester, hvad er det største 

bud i loven?« 

I sig selv et ganske fornuftigt spørgsmål. Farisæerne havde jo ikke bare de ti bud, vi kender fra lovens 

tavler, som Moses modtog på Sinai, som et tegn på pagtslutningen mellem Gud og jøderne. Der fandtes 

adskillige hundreder bud, som var delt i forbud og påbud.  

Det var et problem, at have så mange bud. Hvem kunne huske dem alle udenad? Og med så mange bud 

kunne det ikke undgås, at i en del af livets almindelige situationer, ville budene falde over hinanden. De 

ville ikke komme til at passe sammen. Hvis man overholdt et bud, kunne man måske komme til at overtræde 

et andet. Der var derfor god mening i at spørge, om der ikke blandt de mange bud fandtes ét, som kunne 

samle dem alle, fordi det rummede dem alle. Altså et bud, som var essensen af loven. En overskrift for den.  

 

”Mester, hvad er det største bud i loven?” Her var nok af muligheder, for at gå i en fælde. Skaren spidser 

øren. Hvad vil Jesus svare? Jesu svar vidner om et stort kendskab til loven og biblen. Og ikke mindst om 

overblik og kombinationsevne.  

Fra 5. Mosebog henter han buddet: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl 

og af hele din styrke” (6,5). Det er det største og det første bud, siger han. Og så henter han et andet fra 3. 

Mosebog, som stod lige med det: ”Du skal elske din næste som dig selv”(19,18). 

Her er buddet over alle bud. Alle andre er bare eksempler på det ene. Her er den enkle sandhed, der står 

fast, og som alle, også ulærde, kan forholde sig til: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af 

hele din sjæl og af hele dit sind” og ”Du skal elske din næste som dig selv”. 

 

Med sit religiøse geni skaber Jesus hermed en kobling, et dobbeltbud, som siden blev en stor drivkraft i den 

kristne missionsbevægelse. 

Ja, hvis alle bare kunne leve efter og opfylde dette dobbeltbud, så ville verden se ganske anderledes ud.  

Men med dette lille ord ”Hvis” gøres buddet til en teori, som blev udkastet af mennesket Jesus. Men buddet 

skal ikke forstås som en mulighed blandt andre for at opbygge en bedre verden. Det er ikke evangeliets 

mening. Så derfor fortsætter Jesus med spørgsmålet: 

 

»Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?« De svarede: »Davids.« Han sagde til dem: »Hvordan kan 

David så ved Ånden kalde ham herre og sige: 

 

›Herren sagde til min herre: 

Sæt dig ved min højre hånd, 

indtil jeg får lagt dine fjender 

under dine fødder?‹ 

 

Farisæerne gav det almindelige svar, at Messias skulle være en af Davids efterkommer, en søn af kong 

David. Og dermed altså et almindeligt menneske; omend et usædvanligt stort menneske. 

Men Jesus er ikke kun et almindeligt menneske. Derfor er det ikke kun et menneske af kød og blod, der 

udtaler: 

 

”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind” og ”Du skal elske 

din næste som dig selv”. 

 

Det er Gud selv, der siger det. Der er ikke tale om en menneskeskabt teori. Det er derimod Guds ord. 

Sandhedsordet. 

 

Jesus har fanger farisæerne på deres egne forudsætninger. Igen anvendte han sit store kendskab til Biblen, 

idet han citerer begyndelsen af Salme 110, hvor forfatteren, som angives som David, skriver:  
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”Herren (altså Gud) sagde til min herre (altså Messias): sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine 

fjender under dine fødder”. 

 

Jesus er ikke blot en davids søn, men han er også Guds søn. Derfor er hans udlægning sand. Dobbeltbuddet 

er ikke et forslag til, hvordan man kan skabe en bedre verden. 

Det er en ordre udtalt af livets højeste myndighed. Skaberen selv. Og så er det et Gudsord, som er talt 

direkte til os alle. 

Der siges jo ikke: ”Man skal elske Herren sin Gud – eller vi skal elske herren vor Gud og vores næste 

som os selv. Der står ”Du skal” 

Ordet lyder direkte til enhver af os. Et personligt ord til det enkelte menneske. Et ord som ikke står til 

diskussion. 

 

Men når det er en ordre, der skal opfyldes, kræves der så ikke noget af mennesket. Ja i virkeligheden uen-

deligt meget? Men så er det jo ikke af tro alene vi frelses, men ved at gøre gode gerninger. Og det er i 

modstrid med både Paulus og Luthers forståelse. Det er i modstrid med den evangelisk-lutherske lære. 

 

Men nej. Så kategorisk kan man bare ikke stille det op. For det første er Guds ordre til os ikke en tyrans 

vilje, en enehersker som kun tænker på egen magt og vinding, og derfor bruger alt og alle, til at nå sine mål. 

Guds bud om kærlighed er i stedet en mindelse til os. En påmindelse af noget, vi ellers havde glemt.  

 

Ej heller er Guds ord et umuligt forlangende. Det er ikke en utopi. For Gud har skabt os i sit billede til at 

ligne ham. Vi er skabt ud ad kærlighed og til kærlighed. Vi er skabt til at elske Gud – elske livet – elske 

næsten og os selv. Det er det, vi er skabt til. Så derfor kan vi det. Det er ikke noget vi først skal lære. Vi er 

skabt i Guds billede og bære Guds billede i os. 

 

Men det store, og for os uovervindelige, problem er, at der står så umådelig meget imod os, en magt som 

hindrer os i at gøre den gerning, som enhver af os dybest set allerhelst vil, fordi vi er af kærligheden.  

Det Onde nemlig. Satan. Vi kan ikke bruge et billede, der er stærkt nok, til at synliggøre det ondes magt, 

skønt vi alle daglig oplever og ser den magt i os selv og i næsten og ude i verden. 

Derfor skal vi hele tiden mindes på, at vi er skabt rene til at elske livet. Men, så snart det rene og nyfødte 

barn kommer til verden, og så snart et menneske er blevet renset og ren, så bliver det angrebet af det onde, 

der som en kræftsygdom i sindet vokser frem og nedbryder kærligheden og i stedet fordærve og forpeste 

sindet med sit spy, så det onde i stedet vokser frem. Og den kræft kan vi ikke stoppe. Vi er magtesløse.   

Men bemærk. Til alt held ser vi alligevel overalt en vilje til at vinde over kræften. Helt bogstaveligt 

gøres der i vore dage jævnligt fremskridt i kampen mod kræften som imod andre sygdomme, som også 

nedbryder menneskekroppen. Og en dag har lægevidenskaben vundet kampen. Det tror vi. Og det er den 

tro, der er så livsbekræftende. 

 

Der er en vilje til at vinde over kræften – både den fysiske og som billede på det onde. Mennesket har en 

vilje til livet – en vilje til at livet skal vinde over døden. En vilje til kærligheden. Bag denne vilje til liv, 

ligger troen på livet. Så vi har både vilje og tro til at bekæmpe det onde, som hindrer os i fuldt ud og hele 

tiden at kunne leve op til Gudsordet. Men vor egen vilje rækker ikke til at bekæmpe det onde.  

Men det gør Guds. Hvert splitsekund skaber Gud livet på ny ud af ingenting. Har det onde forkvaklet 

liv, skaber Gud det på ny. Den vilje som vi har til at bekæmpe det onde, bekæmpe døden, den kommer fra 

Gud ligesom kærligheden. 

 

I troen på Gud, er vi forbundet med Gud. I troen lever Gud i os og dermed den vilje, som skaber nyt liv, 

hvor det onde har raseret det gamle.  

At den vilje virkelig kan overvinde døden kunne de samme jøder, der den dag stod på tempelbjerget 

rundt om Jesus og lyttede til ham, blive vidne til få dage senere gennem troen – på påskesøndag, da Jesus 

stod op af graven. 
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Nej, ud af os selv kan vi ikke overholde kærlighedsbudet, men igennem troen på Guds kærlighed og vilje 

til at bekæmpe det onde bliver hjertet rent. Det er den kærlighed, som Jesus i dagens evangelium påminder 

os om. 

 

Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv. 

 

 

 

 

19. søndag e. trinitatis · Markus 2,1-12 

 

Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede 

sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. Så kom 

der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus 

for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede 

de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: »Søn, dine synder tilgives 

dig.« Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: ”Hvad er det dog, han siger? 

Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud?« Da Jesus i sin ånd straks vidste, at 

de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: »Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte?  

Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og 

gå? Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden« - siger han til 

den lamme: »Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!«  Og han rejste sig, tog straks båren og forlod 

stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: »Aldrig har 

vi set noget lignende”. 

 

 

 

Evangeliet viser her et billede på troens kraft. Hjælperne laver hul i taget og firer den lamme ned for fød-

derne af Jesus. Det gør de i den tro, at Jesus kan og vil helbrede den lamme. Og det kan Jesus, netop i kraft 

af deres tro.  

Men vi ser også i tekstens billede, de sædvanlige overvågende tilskuere til Jesus handlinger. Her er det 

de skriftkloge, i andre tekster er det farisæer eller lovkyndige. Det kommer ud på et, for alle tre grupper 

vågede nidkært over, at den rette jødiske lære blev overholdt. Vi møder ofte de skriftkloge, farisæerne eller 

de lovkyndige i evangelierne. Det er ikke så underligt, for rent stilistisk og oplysningsmæssigt har de en 

væsentlig betydning. De står for den rette jødedom eller den ortodokse jødedom. De danner en baggrunds-

kulisse, der står som en modsætning til Jesus budskab. De står for det gamle, Jesus for det nye. De repræ-

senterer den jødedom, som Jesus sætter af i mod og distancerer sig fra. 

Jesus er selv jøde og han opfatter sig selv som jøde, men han har som Guds søn en direkte indsigt og 

forståelse, der fortæller ham, at den måde jødedommen blev forvaltet på af de skriftkloge og af farisæerne 

og de lovkyndige ikke var sandfærdig. Jesus afviser aldrig de gamle bibelske tekster, som han i øvrigt var 

utrolig godt inde i, men de skulle tolkes på en ny måde, svarende til den dybere og sandende indsigt Jesus, 

som Guds søn, havde i Guds vilje og væsen. 

I dagens evangelium gør Jesus netop op med en af disse forældede udlægninger. 

 

For: Ja, Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din 

båre og gå? 
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For de skriftkloge og de andre var der nemlig forskel på, om Jesus helbredte den lamme ved at sige: ”Rejs 

dig, tag din båre og gå” eller ”dine synder er dig forladt”. I først tilfælde helbreder Jesus den syge på 

lignende vis, som også andre kloge mand og koner forsøgte sig med. 

Men at sige: ”Dine synder er dig forladt” var i jødernes øre gudsbespotteligt. Efter deres opfattelse var 

en synd primært en overtrædelse af Guds lov, og derfor var det kun Gud, som kunne tilgive syndere. En 

synder var en synder overfor Gud. Så hvis et menneske begik et overgreb mod en anden jøde, f.eks. ved at 

stjæle, så var det altså en overtrædelse mod gud, for det var hans lov, man havde brudt. Det var altså ikke 

nok, hvis skyldneren bad offeret tilgive sig. Det havde offeret ingen ret til.  

Man kunne altså ikke forstille sig, at Gud kunne handle gennem den skadelidte ved at bruge den skade-

lidtes mund til at tilgive den angrende skyldige. Når derfor Jesus sagde, at den lammes synder var ham 

tilgivet, så gjorde han sig selv til Gud, og det var den største synd en jøde kunne begå. Det var netop den 

synd, Jesus blev dømt til døden for natten mellem skærtorsdag og langfredag. 

Dengang var der en sammenhæng mellem at være en synder og lide af et handicap. Når den lamme var 

lam, blev det almindeligvis set som Guds straf. Og hvis en ulykke ramte et menneske blev det tolket som 

en straf fra Gud. Måske var det derfor, at der ikke var så meget fokus på næstekærlighed, som vi forstår 

næstekærlighed i dag.  

Dengang skulle man vise næstekærlighed for Guds skyld mere end for næstens, sådan som det stadig 

gælder indenfor Islam. Den rige var rig, den raske rask og den lykkelige lykkelig, fordi Gud var med dem 

og tog sig af dem. Gud belønnede dem, fordi han satte pris på dem, fordi de var gode og retfærdige. 

Det livssyn gjaldt generelt overalt på jorden den gang, som en konsekvens af, at alt hvad som skete var 

Guds eller gudernes vilje, fordi Gud var almægtig og Gud var retfærdig. Og det livssyn fastholdes stadig 

mange steder, den dag i dag. 

Men Jesus livssyn var ganske anderledes. Derfor brød han med den tanke i mange sammenhænge og nu 

også i teksten til i dag. Jesus lærer os, at Gud elsker alle, både syndere og ikke-syndere, hvis der overhovedet 

findes nogen af de sidste. Derfor opsøgte han ofte staklerne, de fattige, de syge, de undertrykte. De som 

især havde brug for hans ord. Salige er I, sagde Jesus, for Guds rige tilhører jer. Det er ikke mindst det 

menneskesyn, som banede vejen for humanismen og folkestyret. 

I andre kulturer, hvor kristendommen ikke har fået indpas og påvirket lovgivningen og styreformen, er 

respekten for det enkelte menneske generelt ikke så stor. Men hvis ikke det gælder, vil demokratiet smuldre. 

Det er Guds kærlighed til den enkelte, som giver den enkelte sin værdighed, og den værdighed har et-

hvert menneske, uanset hvad der sker med det menneske. Derfor bliver der også mere glæde i himlen når 

en synder omvender sig, som lignelsen om den fortabte søn fortæller. 

 

I indien kan folk ligge og dø efterladte uden der gribes ind. Det er jo deres egen skyld, det skyldes den 

måde, de har levet på enten i dette liv eller i et tidligere liv. Sådan dømmer karmaloven. 

Selv langt op i det kristne Europas historie kan vi følge den gamle karmatanke, der bygger på den rets-

opfattelse, som udtrykkes med ordene: Øje for øje og tand for tand.  

F.eks. i forholdet mellem fæstebønder og herremænd. Her blev herremanden regnet for mere værd end 

bonden. Fordi herremanden tilhørte adelen. Længe var den hvide mand mere værd end folk udenfor Europa. 

Selv Morten Luther mente, at de forskellige stænder i samfundet var udtryk for Guds orden. 

Og det er stadig lettere at træde på en der ligger ned. En sådan nedværdigende handling mod en svagere 

er en nem måde at komme af med sin frustration på. 

I Fadervor beder vi: ”Forlad os vor skyld, ligesom vi forlader vore skyldnere”.  

Det er en påmindelse til os om at være næstekærlige. Det ligger i bønnen, at vi lader Gud handle igennem 

os, ved at tage os af hinanden og ikke mindst de svage. Herunder også dem, som har forbrudt sig mod os. 

Ja ikke mindst dem. 
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Det, som gør personen Jesus så ædel, og gør ham til et menneske, man kun kan elske, er, at han ikke 

nøjedes med at forkynde de fattige og undertryktes retfærdighed, men selv i sit liv i al sin færd og i alle sine 

handlinger gjorde, som han prædikede. Der var overensstemmelse mellem ord og handling. Han var klar til 

at gå i døden for sin sag, og han gjorde det. Derfor lever hans ånd, som er guds ånd i blandt os. 

Kristendommen har lært os, at hvis ikke den enkelte eller samfundet tager sig af de ringere, føler vi 

dårlig samvittighed. Dette være ikke sagt, for at vi skal fremhæve os selv, men for at vi skal se, at Guds ånd 

kan være levende blandt mennesker. At Guds rige kan være midt i blandt os. 

 

 

 

 

 

20. søndag efter trinitatis · Mattæus 22,1-14 
 

Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: »Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. 

Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han 

nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og fedekalve 

er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet! Men det tog de sig ikke af og gik, én til sin mark, en anden til 

sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev 

vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. 

Så sagde han til sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt 

ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I finder, til brylluppet. 

Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev 

fuld af gæster. 

Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklæder 

på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? 

Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket 

udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Thi mange er kaldet, men få er udvalgt.« 

 

 

Hvis denne lignelse, skal give en mening, må vi forstå den som et billede på hændelser, som fandt sted i 

kristendommens første dage. Lignelsen må være skrevet ud fra nogle ganske bestemte erfaringer, som evan-

gelisten Mattæus har gjort – formodentlig erfaringer som de første kristne generelt gjorde.  

Lignelsen om kongesønnens bryllup er altså et tolkningsbillede fra kristendommens første tider. 

 

For at give lignelsen større sandhedsværdi, lægger Mattæus den i munden på Jesus. Mattæus er den eneste 

af de fire evangelister, som har netop denne lignelse, men Lukas har en lignelse, som kaldes: ”Lignelsen 

om det store festmåltid”.   

De to lignelser har samme tema. Der indbydes til fest, og indbydelsen gælder nogle bestemte mennesker. 

Men disse mennesker undslår sig. De har ikke tid, for de er hver især i gang med noget, som de finder 

vigtigere.  

Så sendes der bud til fattige og syge mennesker på gader og stræder. Og disse mennesker kommer, men 

tjenerne sendes endnu en gang ud, da der stadig er ledige pladser i festsalen. 

De to lignelser ligner hinanden så meget, så Lukas og Mattæus må have det samme budskab i tankerne. 

Men der er noget mere drama over Mattæus´ version. Her bliver nogle af de indbudte så vrede over indby-

delsen, så de mishandler nogle tjenere og andre slås ihjel. Det foranlediger, at kongen sender sine soldater 

ud, som dræber de indbudte og ødelægger deres by med brænd. Og da nye tjenere sendes ud, bliver tilfæl-

dige mennesker, både gode og onde, indbudt, så bryllupssalen bliver fuld. Men hvad er det så Mattæus vil 

fortælle os? 
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Ja, vi behøver blot, at se tilbage på, hvem der modtog Jesus budskab. Jesus gik til jøderne, sit eget folk, for 

det var dem, som igennem profeterne havde fået forjættelsen om den kommende Messias, der skulle gen-

oprette Davidsriget med fred og retfærdighed. 

Men det blev aldrig andet end kun forholdsvis få jøder, der tog mod budskabet. Det ses især efter Jesus 

død og opstandelse, da apostlene udbringer evangeliet. Det bliver i langt højere grad ikke-jøder, som tager 

mod budskabet. Og sådan er det også i dag. 

 

Lignelsen fortæller, at kongen gør to forsøg på at få de indbudte til at komme. Det er de samme gæster, 

tjenerne kommer til anden gang. De første udsendinge må være profeterne, der levede før Jesu tid, men 

som spåede om Messias, og som gennem profetien, ville have folk til at omvende sig, eller rettede, vende 

sig mod den kommende Messias. For derved at gøre sig rede til at modtage Messias. 

 

Den sidste af disse profeter er Johannes Døbere. Den største og en af de første var Esajas, som levede flere 

hundrede år før Jesu tid. 

Næste hold tjenere, som sendes ud, må være Jesus selv og hans disciple. Og ganske rigtig, vi ved jo, at 

flere af disse tjenere blev mishandlet og dræbt. Det gælder ikke mindst Jesus selv. Men også andre. F.eks. 

blev Paulus forfulgt og tortureret og muligvis korsfæstet sammen med Simon Peter under den første kri-

stendomsforfølgelse i Rom. 

Og det gælder stadig, at nogle af Gudsrigets budbringere forulempes. Det har altid været et farefuldt job 

at være missionær. 

 

Kongen sender nu i vrede hære ud mod de indbudte, der ikke indfinder sig til festen, skønt bordene var 

dækket, maden tilberedt og vinen trukket op. Der tænkes afgjort på de hære som romerne sendte ud mod 

den jødiske opstand omkring år 70. De endte med at erobre Jerusalem og brændte byen af. 

Sådan gik det de oprindeligt indbudte – jøderne. Man må blot bemærke, at denne form for hævn, som 

Mattæus lader kongen – altså Gud – udføre, rimer meget dårligt med kristendommens hele væsen. Vi kan 

blot nævne Jesus ord: ”Hvis nogen slår dig på din ene kind, da vend den anden til”. 

Men hævnen er dybt rodfæstet i mennesket. Hvis nogen gør mig fortræd, gør jeg gengæld. Men det giver 

kun næring til det onde. Derfor er hævnen i den kristne lære af det onde. 

Men i hele det gamle testamente findes hævntanken. Jahve tager hævn flere gange. Dog hævder flere af 

profeterne, at det vi ser som Guds hævn, fordi jøderne ikke overholder hans lov, skal forstås, som en tug-

telse, så jøderne kan lære af deres fejl og dernæst begynde at gøre det rigtige. 

 

Tredje gang tjenerne sendes ud, er det altså til ikke-jøder. Her kan man måske undre sig over, at nu indbydes 

både onde og gode. Det må betyde, at indbydelsen går ud til alle, uden undtagelse. 

Men sandt at sige, så er det ikke mindst de onde, som har mest brug for indbydelsen. Evangeliet er som 

et spejl, der sættes foran enhver af os, så vi kan se, hvem vi er, og hvad der bor i os. Og det ærlige og 

sandhedssøgende menneske, vil altid i evangeliets spejl kunne se det onde, som også lever i menneske. 

Ja, i virkeligheden er kristendommen – det kristne budskab - Guds udfordring og kamp mod det Onde. 

Det giver endog stor mening, at se sådan på evangeliet. 

 

Lukas og Mattæus er enige om, at de oprindelig indbudte, dem som festen først var tænkt til, undslår sig, 

fordi de har travlt med materielle gøremål. 

Her viser lignelsen et skisma mellem det arbejde, hvorved man tjener sine penge, og så at komme til 

festen. Festen forstået som en stor helligdag i Guds festsal, i Guds Rige. Det budskab har stadig en direkte 

appel til vort samfund, hvor arbejdsmarkedet fylder så utrolig meget, at helligdagen skubbes til side og 

glemmes.  

 

Arbejdet for det materielle sættes ikke blot over det åndelige liv, men overskygger det ofte i sådan en grad, 

at Gudsriget efterhånden glider helt ud af bevidstheden. Det mister sin betydning for det almindelige men-

neske. 

Man kan også sige det sådan: Levebrødet, økonomien sættes over det menneskelige – sættes over hen-

synet til det enkelte menneskes værdighed. 
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Vist kan vi ikke leve uden materielt brød, men endnu mindre kan vi leve uden ånd. I så fald vil vores liv 

åndeligt visne og dø. Og hvad er der så tilbage i os? Guds ord er den mest vitaminrige, åndelige kost som 

gives. Og så er det endda gratis. 

 

Så er der billedet af den gæst, som kommer uden bryllupsklædning. Hvorfor skal han dog have så hård en 

medfart, han møder dog op til gildet. Men også bryllupstøjet i Mattæus´ lignelse har en betydning. Man 

skal blot vide, at når man dengang kom til bryllup, gav værten gæsterne en bryllupsklædning, som de skulle 

iføre sig. Var værten velhavende, fik gæsterne klæderne, men ellers var det blot nogle, de fik til låns. Denne 

gæst, der kom uden bryllupsklæder, gjorde det altså helt bevidst. Han ville ikke bruge den klædning, som 

værten gav ham. Det var en hån. En hån som var større, end hvis man slet ikke kom. Det var den tydeligste 

måde at sige til værten. ”Du kan rende mig”. 

Kongen smider ham ud med ordene: ”Mange er kaldet, men få er udvalgt.” Netop de ord: ”Mange er 

kaldede, men få er udvalgt” har givet store diskussioner blandt kristne lærde – især tidligere. 

 

Fremtrædende kirkefædre har tolket det, som Gud forud har bestemt, hvem der skal lukkes ind i Guds Rige. 

Men tænk jer, at være kaldet, og have fulgt kaldet, men så alligevel ikke blive udvalgt? Hvor retfærdigt er 

det? 

Den store kirkefader Augustin, som regnes for middelalderkirkens åndelige arkitekt, mente at Gud forud 

havde udvalgt bestemte mennesker til at komme ind i Himmeriget, og andre ikke, hvad der end skete. 

Det må være frygtelig meningsløst, at leve blandt dem, som ikke var udvalgte. 

 

Reformatoren Calvin levede samtidig med Luther. Calvin fik en væsentlig indflydelse på reformationen i 

Frankrig, England og Skotland – og dermed videre til USA. Calvin mente som Augustin. Han sagde, at 

man kunne se, hvem der var udvalgt. Det var nemlig alle dem, som det gik godt for, dem der havde overskud 

til at skabe sig et liv, som gav rigdom. For det kunne de kun gøre ved Guds nåde. 

 

Paulus ser anderledes på det. Han skriver et sted i Galaterbrevet: ”Alle I, der er døbt til Kristus, har jo 

iklædt jer Kristus”. 

 

Og det må jo være det samme, som at have klæder på, der giver adgang til Gudsriget. Paulus siger dermed, 

at det er dåben, der giver adgang. Bryllupsklædningen i dagens lignelse er således, at man har iklædt sig 

Kristus, at man tror på ham som Guds søn, at man er døbt i Guds navn. Og for at blive døbt, kræves det 

kun, at man siger ja til Trosbekendelse. Siger ja til Gud, siger ja til opstandelsen og det evige liv. 

 

Det betyder, at hvis nogen møder op uden den festdragt, så er det fordi, de har taget den af. Så er Guds 

kærlighed taget af. Og hvad er der så tilbage? 

Det skal dog tilføjes. At et menneske, der ellers har smidt dragten, kan blive iklædt en helt ny. Det sker, 

når et menneske, der ellers har været åndelig død, på ny bliver befrugtet af kærlighedsånden. 

Det ligger i troen på opstandelsen.  

 

 

 

Alle Helgens dag · Mattæus 5,1-12 
 

Da Jesus så skaren, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til 

orde og lærte dem: 

 

”Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige 

er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de 

skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de, som stifter fred, for 

de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres. 
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Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og 

glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.” 

 

 

 

Alle Helgens dag · Matthæus 5,1-12 
 

Da Jesus så skaren, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til 

orde og lærte dem: ”Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de 

skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter 

retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er 

de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for 

Himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt 

ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før 

jer.” 

 

Det er i dag Alle helgens søndag, hvor vi i kirkerne landet over mindes alle de mange, som er døde, og som 

er gået forud for os. Inden for det sidste år er følgende døde i vores menighed.  
 

Agnethe Metha Nielsen blev bisat 6. januar 

Mariane Roager blev begravet den 27. april  

Kaj Weng blev begravet den 24. oktober 

Æret være deres minde 

 

I første læsning hørte vi en af Esajas store profetier om en kommende tid, hvor det onde ikke vil være mere. 

Ingen vold, ingen undertrykkelse. Og Livet oplyses af mere end blot solen og månen. Det oplyses af Guds 

lys, som er det lys, der aldrig slukker. Denne profeti stammer fra omkring år 500 før Kristi fødsel.  

Godt 700 år senere skriver Johannes sin vision om de sidste tider i det skrift, der hedder Johannesåben-

baringen. I mellem tiden er evangeliet om Kristus blevet forkyndt og kristendommen breder sig nu lang-

somt, men sikkert overalt i Romerriget. 

Johannes opruller et voldsomt drama. Han ser fire engle, som skal udrydde det onde på jorden. Men en 

femte engel råber: ”Skad ikke jorden før, vi har besejlet vor Guds tjenere på deres pander”. Først opremses 

Israels tolv stammer. I hver stamme vil 12.000 modtage Guds segl. Bagved kommer en uendelig stor fol-

keskarer af alle folkeslag, som også har modtaget Guds segl. 

Den store flok af beseglede kommer frem og står foran tronen og foran lammet – som er billedet på 

Kristus – de står alle i hvide klæder – de er vasket rene i Jesu blod. Det er den store helgenskare. 

 

Både Brorson og Grundtvig bruger visionen som udgangspunkt for de to sange, vi lige har sunget. I ”Den 

store hvide flok vi se” beskriver Brorson helgenskaren, som har vasket deres klæder rene ved trofast at 

fastholde troen på Gud. De har tvættet deres klæder hvide i Jesus blod. Her henføres til nadver ordene: 

”Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer, til syndernes forladelse”.  

 

I ”Helgen her og helgen hisset” tager Grundtvig udgangspunkt i billedet af de frelse fra Israels tolv stammer 

og kæder det sammen med billedet af israelitternes indvandring fra ørkenlandet over Jordanfloden til det 

forjættede land, som Gud havde lovet dem, der overholdt hans ti bud, som de modtog på Sinai. Grundtvig 

sammenligner Jordanfloden med det lille bælt, som skiller os fra Gudshaven. 

Stamme for stamme ser vi israelitterne vandre ind i Kanaans land, det forjættede land der flød med mælk 

og honning, og som Grundtvig sammenligner med Gudshaven. På samme måde vandrer slægt efter slægt 

fra hele jorden i ind Guds Rige. Vi er kun skilt ved det Lille bælt, fra vores kære, som er gået forud for os.   

Bemærk Grundtvigs første linje lyder: ”Helgen her og helgen hisset er i samme menighed”. 

For Grundtvig er vi allerede forbundet med de opstandne i Gudshaven – vi er i samme menighed. 
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Når Grundtvig kalder Jordanfloden for arkevad, benytter han igen fortællingen om indvandringen, hvor 

Josva først lod israelitternes helligdom – Pagtens Ark, med Lovens tavler - føre ud mit i Jordan, hvorved 

vandet stoppede sit løb, og nu lod han arken stå der, indtil alle stammer var kommet tørskoede over. Da den 

sidste er trådt ind i landet, lader Josva arken bære ind, og så begynder Jordan at flyde igen. Arken er det 

gamle testamentes symbol på jødernes pagt med Gud. Ligesom Bægeret i nadveren bliver symbolet på den 

nye kristne pagt. I den gamle pagt skulle jøderne overholde Guds lov, som blev givet på Sinai, for at komme 

ind i det forjættede land.  

I den nye pagt har Jesus med sit blod banet vej gennem det lille bælt, som nu skiller os fra Gudshaven. 

Her er det ene Guds kærlighed, der ved troen i vort hjerte åbner vejen, som fører os gennem døden til 

Gudshaven. Vi skal ikke først overholde Moseloven eller noget andet. 

 

I Grundtvigs anden salme, som vi også lige har sunget: ”Mit lys i mørke, Jesus sød” ser Grundtvig knap så 

lyst på skellet mellem vores verden og Guds. Her taler han om, at vi her på jorden er fremmede gæster. 

Vort egentlige hjem er Guds Paradis, og så tilføjer han, at vejen dertil er tung og trang. Ja, den kristne tro 

lover os et liv efter døden, hvor hverken det onde eller døden mere kan true os. Men hvad ved vi egentlig 

om det?  

Ingenting! Vi har kun troen at holde os til, og mange har i dag svært ved at opretholde denne tro. Det 

skyldes, at i det sprog folk taler i dag, lyder det ikke sandsynligt. 

 

Dagens evangelium, saligprisningerne, er en del af Jesus store tale på Saligprisningernes bjerg i den nord-

lige ende af Geneserat sø. Jesus siger:  

 

”Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. 

 

De fattige i ånden er ikke specielt de åndeligt retarderede, men det er de magtesløse. I evangeliet er de 

magtesløse netop den store gruppe, som udgør helgenskaren, som er på vandring mod Guds rige. De mag-

tesløse er de modsatte af de magtfulde. Det er dem, der er uden for indflydelse. De er har derfor brug for 

en stærkere magt.  

Jesu tilhørere var netop de magtesløse. En undertrykt og fattig samfundsgruppe. Jesu taler til sine egne, 

en flok mennesker, som hungrer efter retfærdighed. Jesus tale er helt modsat den, skaren er vant til at høre. 

Det er den stadig. 

I vores verden er det oftest de magtfulde og de rige, som synes at have det godt. Dem der har succes og 

styr på deres liv.  

Jesus er ikke enig. Det er omvendt. De magtfulde, som tror de har styr på livet føler ikke, at de har brug 

for Gud. Det er de egentlige stakler. For de lever i en indbildt verden. Det er først, når vi har erkendt vor 

egen magtesløshed, at Saligprisningerne for mening for os. 

 

Overfor døden, er vi alle magtesløse. Men er vi i grunden ikke magtesløse overfor livet som helhed? Ingen 

ved, hvad dagen i morgen bringer. Nej med forstanden fatter vi ikke talen om et liv efter døden, men troen 

kan forholde sig til det. 

 

Tro er blind tillid til, at Livet vil os det bedste, uanset hvad der sker med os. Og livet er for den kristne 

identisk med Gud. Tro på at vil Gud føre os derhen, hvor vi skal hen. Til Gudshaven. Hvad der er Guds 

vilje, ved vi ikke, for vi kan ikke lodde den dybere mening i tilværelsen. 

Men vi må tro, at der en mening. Ja netop tro. En meningsløs verden, hvor alt tilsyneladende sker tilfæl-

digt er ikke til at leve med. Men troen, den blinde tillid til Gud, kan bringe fred og lindring i sindet. Joh, 

troen kan have stor magt over vort liv. 

 

Vi har hørt om nærdødsoplevelser. Ligeså positive, dejlige og lovende de ofte lyder, ligeså mærkelige er 

de. Og strengt taget, så er de pågældende mennesker jo heller ikke helt døde. Men deres ånd og sjæl er ude 

af deres krop, og det er spændende og positivt at høre om deres oplevelser. Og utroligt, at man kan opleve 

noget, når man ikke er i sin krop, og huske det bagefter. 
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Når vi ser et menneske dø, kan vi ikke være i tvivl om, at alt liv forlader kroppen. Der er kun et hylster 

tilbage. Hvor gik livet hen? Tog Gud det til sig, sådan som han gav det samme menneske liv, da det blev 

født? Kristendommen lærer os, at den ånd, der gør os levende og holder os i live, ikke er vores, men Guds. 

Oldkirken og middelalderen forstod opstandelsen sådan, at de døde lå i jorden indtil dommedag kom, hvor 

Gud ved sine engle overvandt alt det onde, og kaldte de døde til opstandelse? 

Men vi kan også tro, som Grundtvig giver udtryk for, at vi gennem vor død vandre ind i haven. Nær-

dødsoplevelser peger i den retning. 

 

Hvor og hvordan har mennesket fået den tanke, at der skulle være et liv efter døden? Det må være, fordi vi 

er født med en paradisdrøm, en længsel efter den fuldkomne kærlighed. En længsel efter Gud, der skal tørre 

hver tåre bort fra kinden efter alle de smertelige sorger og nederlag vi har lidt. Og ikke mindst en længsel 

efter at gense alle de gode mennesker, vi har mistet. 

 

Den store fysiker Einstein kom med en betragtning, som må vække til eftertanke. Han siger: Forstil jer et 

mindre udviklet væsen, som kun kan opfatte verden i to dimensioner, som altså kun kan opfatte verden som 

længde og bredde, som en flade. Det som er f.eks. 1. meter over dette væsen eller under, kan det ikke 

opfatte. 

Men det kan mennesket, vi lever i det rumlige, i det tredimensionelle. Men forestil jer nu, at universet i 

virkeligheden har 4 dimensioner, hvor den fjerde dimension er tiden. 

Einsteins relativitetsteori, som har vundet mange sejre, i de hundrede år der er gået siden han formule-

rede den, opererer netop med tiden som fjerde dimension. Vi kan kun opleve en tid ad gangen. I næste 

øjeblik skifter verden billede. Men hvis vi kunne opleve tiden som fjerde dimension, ville vi kunne opleve 

alle tider på engang. 

Hvor er det øjeblik, hvor vi blev født, eller hvor er Berlinmuren faldt. Det må da være et sted, det kan 

da ikke bare forsvinde ud i intetheden alt det som er sket? De øjeblikke må være et sted. Er I ikke enige? 

Men hvor? Er de lige ved siden af os uden at vi kan se det, fordi vi kun er tredimensionale, altså kun kan 

opfatte det rummelige. 

Kunne vi opfatte tiden som en dimension, ville vi kunne opleve alle tider på en gang, hvor håbløst end 

eksperimentet synes, men sådan må det være. Men det kan vi ikke. Vi kan kun opleve et øjeblik ad gangen. 

Hvorfor? Fordi vi er bundet af en krop der ældes dag for dag. 

Det er den krop ånden eller sjælen forlader i dødsøjeblikket. Når det sker må vores ånd gå over i evig-

heden, for evigheden må være, der hvor alle tider kan opfattes på engang og så vil vi gense dem, der gik 

forud for os. Ja, det er gætteri, men for mig giver det en mening, som styrker troen på at endestationen er 

Gudshaven.  

 

Er det ikke rigtigt, at det onde er bundet til vores kødelige krop, grundet kroppes materielle behov. Vores 

forfængelighed. Og nutiden er meget kropslig fikseret. Havde vi ikke de materielle behov, hvorfor så slås 

om magten eller hvorfor være ondskabsfulde mod hinanden i misundelse eller lignende.  

 

Men i den kristne trosbekendelse siges, at vi tror på kødets opstandelse? I min forestilling er vort op-

standelse legeme ikke af kød og blod, men af noget andet – et slags sjælslegeme.  

Men benævnelsen, kødets opstandelse, var væsentlig at fastholde for de første kristne, for at kunne fast-

holde troen på Jesus opstandelse efter korsfæstelsen 

Ikke desto mindre fortælles det i apostlenes gerninger, at Jesus efter påskemorgen kom og gik, endog 

igennem lukkede døre. Jesus opstod, fordi hans ånd, som også er Guds, ikke kan dø. Hans ånd lever stadig 

iblandt os, hvad vi også i troen kan fornemme i gode øjeblikke. 

Ja, jeg tror på opstandelsen, jeg kan ikke andet, men min tanke forstår det ikke. 

 

 

 

23. søndag efter trinitatis · Mattæus 22, 15-22 
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Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med 

herodianerne, og de sagde: »Mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke retter dig 

efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener: 

  Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?« 

Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde: »Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? Vis mig 

skattens mønt!« De rakte ham en denar. Og han spurgte dem: »Hvis billede og indskrift er det?” »Kejse-

rens,« svarede de. 

  Da sagde han til dem: »Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!« Da de hørte det, 

undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. 

 

 

Farisæernes og herodianernes spørgsmål til Jesus den dag var ikke stillet i en god hensigt, men Jesus vender 

svaret til en god mening.   

 

”Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?« 

 

Hvis Jesus svarer direkte på spørgsmålet ved at sige ja, vil han svare rigtig i forhold til herodianerne, men 

forkert i forhold til farisæerne. Herodianerne var nemlig kejsertro i modsætning til farisæerne. 

På den ene side af mønten var der et billede af kejseren og på den anden side stod: ”Kejser Tiberius, søn 

af den guddommelige Augustus”. 

Disse ord var for farisæerne gudsbespottelige. Første bud i moseloven lyder som bekendt: ”Du må ikke 

have andre guder end mig.” Jesus gennemskuer straks deres falskhed.  

Spørgsmålet lægger op til ”et enten eller”. Men Jesus vender svaret til ”et både og”. Svaret kom uventet, 

de gik undrende bort. De havde fået noget at tænke over. Og det har vi stadig.  

Man kan sagtens komme i klemme mellem et samfunds lov og den åndelige lov, som taler i vores sam-

vittighed. De stærkeste i ånden følger deres samvittighed og trodser den smerte, som kan blive den sam-

fundsmæssige konsekvens. De mindre stærke i ånden følger af frygt samfundets krav, men kan så bagefter 

bede Gud tilgive sig for sin synd. 

Vil vi ind til kernen i dagens tekst, må vi imidlertid løfte os op over dagligdagen enkeltsager og se mere 

generelt på spørgsmålet? 

 

”Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?« 

 

Kejseren repræsenterer den verdslige verdens myndighed, og Gud den åndelige. Hvis vi vender Gud ryggen 

og alene lever trofast efter vores demokratiske love og spilleregler, fordi vi synes, at det er den bedste og 

rette måde at leve på. Ja så gør vi faktisk staten til vores Gud. Det kender vi flere eksempler på: F.eks. det 

marxistiske styre. Og i mine unge dage dyrkede 68-erne netop deres demokratiske måde. Samfundsidealet 

blev deres Gud. 

I dag kan vi stille spørge, om danskerne overordnet set er i gang med at skabe et samfund, hvor Gud 

ikke må for et ord indført, under parolen, at man ikke skal blande religion og politik sammen. Religionen 

skal ud af det offentlige rum, sagde en kendt politiker. 

Vender man omvendt det verdslige samfund ryggen, måske i vrede over korruption, økonomisk styring, 

vold eller hvad man nu kan finde på, og i stedet lukker sig inde for at dyrke sin religion, ender man som 

religiøs fanatiker. Vi kender eksempler på religiøse fanatikere, som vil have deres land og gerne hele verden 

styret, efter hvad de mener, er de eneste sande, guddommelige love og leveregler. 

Så ligegyldigt om vi ene enten dyrker kejseren eller en eller anden åndelig magt, så vil det nemt kunne 

ende i despoti og undertrykkelse. 

 

Men kan man have et samfund, hvor svaret er et både og, som Jesus lægger op til? Er det ikke en utopi? 

Nej! Muligheden ligger i troen på Gud, som den der skabt alt i tilværelsen, både det materielle univers og 

den ånd, som råder. Både det verdslige og åndelige. Troen på, at Gud har blæst sin livgivende ånd ind i 

verden, hvorved verden får liv og del i Guds ånd. Altså troen på at både det verdslige og åndelige skylder 
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Gud sin eksistens. Heraf følger, at den ånd, som mennesket opbygger samfundet med ikke dets egen, men 

Guds.  

Hvis vi tror, at den ånd er vores og kun vores, tror at alle vores evner og muligheder er noget vi har i 

kraft af os selv, så begår vi bibelsk set et syndefald. For så gør vi os selv til Gud, og forvandler dermed 

Guds godhed og kærlighed til egoistiske egenkærlighed. Sådan opstår despoter og magtelskede.  

 

Som kristne ved vi, at det første og største bud er, at elske Gud af hele vores hjerte og vores næste som os 

selv. Den næste, som vi opbygger vores samfund med. Jesus svar bunder i dette dobbelte kærlighedsbud. I 

dette bud kobles Gud og verden sammen.  

Vi skal dyrke og elske Gud og samtidig elske verden. Ikke sådan fifty, fifty, altså 50 % til hver, nej 100 

% til hver. 

 

Gud lever i næstekærligheden, så når vi gør godt mod hinanden er det Gud der lever og handler i os, men 

når vi gør ondt mod hinanden, er det kun egenkærligheden, der lever og handler i os. Vi gør det, der tjener 

os bedst uden at skele til, hvad der er bedst for vores medmennesker og for helheden. 

 

Egenkærligheden snylter på og misbruger Guds ånd, som vi fik del i, da vi blev skabt. Lad mig give et par 

eksempler: 

 

Jævnligt er denne politiske debat blusset op: Skal vi gøre prostitution kriminel? altså forbyde køb og salg 

af sex. Og ligeledes, skal vi gøre salg af hårde stoffer lovlig? Både sex og de hårde stoffer er skabt af Gud. 

Som Gudskabt er sex noget meget fint og smukt, og sådan burde vi leve det, så ville der aldrig opstå 

prostitution og en lov ville være overflødig. Men når mennesker misbruger Guds ånd til egne egoistiske 

formål, går det galt, så derfor lad os forbyde prostitution. 

Alt hvad der vokser på jorden, er Gudskabt, men når mennesket manipulerer med afgrøderne og produ-

cerer og sælger f.eks. hårde stoffer, ødelægges menneskeliv, så lad det fortsætte med at være forbudt. Der 

er bare det ved det, at selvom prostitution og salg af hårde stoffer forbydes, kan ingen ordensmagt forhindre, 

at der ikke opstår et illegalt marked, og erfaring viser, at der hermed skabes grobund for et hårdt, kriminelt 

miljø, der virker som gift på samfundet. Så hvilket af de to onder vil man vælge?  

Hvis budet: ”Du skal elske Gud, og du skal elske din næste, fik større indflydelse i verden, ville den 

slags onder blive reduceret, og endog forsvinde helt, hvis alle overholdt kærlighedsbudet.  

 

Den tidlige middelalders klostervæsen havde forstået melodien og viste andre et eksempel til efterfølgelse. 

Munke sluttede sig sammen for igennem bøn og bod at nærme sig Gud, med de vendte ikke verden ryggen, 

tværtimod gav de af ren næstekærlighed den verdslige verden sit.  

Det skete gennem et stort socialt arbejde, hvor de hjalp mennesker i nød ganske gratis, det kunne være 

herberge for vandrere og hospitalsvirksomhed til fattige og nødlidende. Dertil studere de praktisk medicin, 

kurerede og opererede, og opfandt også bedre dyrkningsmetoder og håndværksmetoder til samfundets bed-

ste. Og de oprettede klosterskoler til oplysning og missionerede med sådan en ånd, at deres klostre blev 

planteskoler for den vestlige kristenhed og dermed for den opvoksende europæisk kultur 

 

Så lad os gøre som dem: Bed og arbejd. Elsk gud og næsten, og forstå, at verden ikke tilhører nogen af os, 

men Gud, og at vi skal bygge samfund og kultur som Guds medarbejde. 

 

 

 

 

25. søndag efter trinitatis · Matthæusevangeliet 24, 15-28 
 

Jesus sagde: ”Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, 

stå på hellig grund - den, der læser dette, skal mærke sig det! – da skal de, der er i Judæa, flygte ud i 

bjergene; den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset; og den, der er ude på marken, skal 



123 
 

ikke gå hjem og hente sin kappe. Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. Bed til, at jeres 

flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat. For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke 

har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis de dage ikke 

afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet. 

Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå 

falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de 

udvalgte vild. Nu har jeg sagt jer det forud. Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. 

Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke. For som lynet kommer 

fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. 

Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes”. 

 

  

Som I ved, begynder kirkeåret med advent. Med forventningen om Jesu komme. Vi er nu i slutningen af 

kirkeåret, og modsat adventstiden handler teksterne her om dommedagsprofetier om jordens undergang, og 

straffen over de uretfærdige – dem som ikke hørte, forstod eller overholdt Jesu bud. Evangelister ligger alle 

disse dystre udsigter i Jesu mund. Det rimer slet ikke med Jesu øvrige forkyndelse om kærlighedens tilgi-

velse, og om syndernes forladelse. Det stemmer ikke Jesu ikke overens med Jesu ord på korset rettet mod 

hans bødler: ”Herre tilgiv dem, thi de ved ikke hvad de gør” eller hans ord til røveren på hans ene side: 

”Du skal sammen med mig være den første i himmerige”.  

Eller tænk på lignelsen om den fortabte søn, som øder faderens formue bort. 

 

Paulus fastholder på sin side, at mennesket ikke frelses ved gode gerninger men ved tro. Og Peter skriver i 

sit brev, at Gud er tålmodig, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, og alle blive frelst. Der er klart modstrid-

ende udtalelser i det nye testamente. Og hvad skal vi så tro?  

 

Tidligere anså man evangelisternes beretninger, som Guds ufejlbarlige ord. Og det gør nogle sekter stadig-

væk. De siger, at ”Evangelisterne skrev med ført hånd”, og er der modstrid, så er det fordi vi ikke har fattet 

meningen.  

Det nye testamentes Dommedagsprofetier, rimer mere med ældre religioner, hvor alle mennesker kom 

for den store dommer og blev vejet på vægtskålen, om deres gode gerninger var flere end de onde gerninger. 

Fx Ægypten. 

I dommedagsrædslerne spores til tider hævn. Men det ligger langt fra Jesus, der siger: at hvis nogen slår 

dig på din ene kind, da vend den anden til.” Jamen hvad skal vi da tro? 

 

Vi skal være kritiske overfor evangelisternes fremstilling om Jesus. Og så skal vi huske på, at vi i vort eget 

hjerte bærer sandheden om Guds rige. Fordi vi er skabt i Guds billede til at ligne ham, ejer vort hjerte den 

dybeste sandhed om livet. Vi har derfor fuld ret til at prøve, om biblens beretninger rimer med hjertet. 

Rimer med Jesu kærlighedsbudskab. Så lyt til dit hjerte. 

Og er troen ikke netop hjertets ”Ja”. Kærlighedens ”ja” til at kunne sige om et udsagn om tilværelsen og 

Gud: ”Ja sådan er det”. Den der elsker livet, tror på livet, tror på, at kærligheden er den stærkeste magt i 

tilværelsen, og den vil også alle det bedste. Eller sige til udsagnet: ”Nej sådan tror jeg ikke det er”. 

 

Vi ikke bare har lov til at efterprøve et udsagn, vi bør gøre det. Vi skal selv afprøve ånderne. Rimer det 

med hjertet, netop fordi vi bærer det sandeste evangelium i vore hjerter. Det er for mig essensen af Hellig-

åndens gerning, som kommer til udtryk pinsedag.  

 

Evangelisterne er almindelige mennesker med tro, håb og angst, og ligesom alle andre stærkt påvirket af de 

ting, der sker i den tid de lever i, og af de oplevelser som de udsættes for. Bag evangeliernes dommedags-

profetier ser vi givetvis en ganske bestemt hændelse: Jerusalems ødelæggelse i år 70. 

Den jødiske historieskriver Josefus, som lever i Israel år 37 – 102 e. Kr. Altså lige efter Jesu tid beskriver 

romernes ødelæggelse af Jerusalem i år 70. Josefus var selv en højtstående jødisk officer, som under det 

jødiske frihedskamp mod romerne i Galilæa, blev taget til fange af den romerske general Vestpasian og ført 
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til Rom få år før Roms ødelæggelse. Her opnår han så alligevel Vestpasians tillid og bliver ven med Vest-

pasian, som kort efter blev romerrigets nye kejser. Josefus forsøger i sit værk at retfærdiggøre jøderne. 

Josefus er ikke kristen. Vedrørende Jerusalems indtagelse skriver han: 

 

Det var ved påsketid. Byen var fyldt af trængsel af hundredetusinder pilgrimme, da general Titus (Vestpa-

sians søn) lagde sin jernring om byen. Det måtte blive til en sultkatastrofe. Ganske særlig fordi rivaliserende 

jødiske grupper havde afbrændt hinandens kornlagre. Mennesker sank efterhånden døende om på gaderne. 

Hele familier døde, en efter en, og Jerusalem lignede efterhånden en kirkegård med udhungrede soldater 

stående på murene. 

 

Miraklet, det mirakel, der skulle frelse Guds folk, udeblev. Gud var tavs og passiv, og den angribende 

romerske overmagt ubønhørlig. Så kom stormen. De romerske soldater indtog byen. Vistnok ved en fejlta-

gelse blev en fakkel kastet ind gennem et vindue i templet, og det blev sat i brand. Josefus skriver gysende: 

”Tempelbjerget syntes at gløde helt fra bunden, da det fra alle sider indhylledes i ild. Men endnu stærkere 

end ildstrømmen syntes blodstrømmen at flyde. Det var ikke til at se jorden for lig, og over hele bjerge af 

døde forfulgte romerske soldater de flygtende”. 

Næste morgen stod solen op over Jerusalems rygende ruiner. Og ude i landet foregik der klapjagt og 

hensynsløse massakrer på civilbefolkningen, både på mænd, kvinder og børn. 

Josefus skriver, at der omkom en million jøder. Men det allermest rystende var alligevel, at Israels hel-

lige, ophøjede, urørlige, af Gud velsignede tempel lå i ruiner, som en rygende askehob, og det er aldrig 

blevet rejst siden. For ofrene var det verdens undergang – intet mindre.   

 

”En stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig 

vil komme” lader Mattæus Jesu sige. 

 

Udslettelsen af Guds bolig – templet - var en voldsom katastrofe for enhver jøde. Kristen eller ikke-kristen. 

Det var som en udslettelse af jødernes identitet. Det kunne vel kun være Guds straf over de troløse jøder. 

Og de kristne var ikke sene til at tolke hændelsen, som Guds straf, fordi jødernes ikke havde lyttet til Jesus 

og ikke kendt deres besøgelsestid. Sådan blev dommen over Jerusalem. Sådan blev dommen over jøderne. 

Det er frygtfyldte mennesker, som skaber dommedagsprofetierne. Til alle tider. Også i dag. For også i 

dag hører vi dommedagsbasunerne.  

Co 2 med klimaopvarmning, ozonlag, forurening osv. Det er menneskes dårlige samvittighed, der taler. 

Det er vores angst. Angst for tilintetgørelsen. Angst for intetheden. Angst for det ukendte. Angst for en 

straffende dommer. 

 

Hvorfor? Fordi vi inderst i vort hjerte godt ved, at vi ikke kan leve op til vores ambitioner om det gode, det 

kærlige – næstekærligheden. Fordi vi ved, at vor grådighed slider på jordens bærerdygtighed. 

 

Altså er denne angst for straf i virkeligheden afledt af den dybe længsel efter Guds Rige. Det rige vi ikke 

kan leve op til. Det rige vi ikke selv kan nå. Jerusalems undergang er et billede på et hvilket som helst 

menneskes undergang til alle tider. Et billede på menneskets sammenbrud. 

 

Når verdens fald synes at nærme sig, bliver det højsæson for falske profeter, siger Jesus. Og han har ret. 

Når en farlig situation synes at nærme sig opstår der falske profeter. Falske kristusser. Det gjorder der i 

Jerusalem dengang, det gør der også i samfundet i dag. Der bliver vild diskussion om, hvilken vej, der fører 

bort fra katastrofen. Men alt det kan vi godt spare os, siger Jesus. De er alle falske. I stedet siger Jesus i 

dagens tekst: 

 

For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. 

 

Sådan bliver enden på menneskets sammenbrud. Når vores verden selvskabt eller ej bryder sammen, da 

flænges vores horisont, og åbner op for Guds lys fra Guds Rige. Netop når Guds lys gennemlyner os. Når 

selve Skaberordet: ”Bliv lys”, trænger igennem vores skal af frustrationer. 
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”Frygt ikke, thi jeg forkynder jer en stor glæde”, lyder Guds ord julenat. 

 

Jeg tror, at det er det samme lys, som kommer os i møde, når vi gennem døden, gennem vort legemes 

endelige sammenbrud, forlader denne verden og føres ind i Guds rige.    

 

 

 

 

Sidste søndag efter trinitatis · Matthæusevangeliet 25, 31-46  

 
Jesus sagde: ”Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage 

sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en 

hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre.  Da 

skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som 

er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var 

tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, 

jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, 

hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi 

dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel 

og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine 

mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra 

mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav 

mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke 

imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også 

de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i 

fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod 

en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige 

til evigt liv.”  

 

 

 

I første læsning til i dag giver Esajas os et storslået og visionært budskab: Det er profetien om det nye 

Jerusalem, der skal komme til verden og bringe jubel. Det er en profeti om en ny himmel og en ny jord, en 

profeti, som er blevet udråbt omkring 500 år før Kristi fødsel. Men hvor fik Esajas den profeti fra? 

 

Svaret må være: Fra den samme ånd, som har skabt både billedet af Edens Have, Det forjættede land, og 

Messiasriget. Ja, og alle andre store drømme om en bedre og lysere fremtid. Det bibelske svar lyder: At 

visionen er en åbenbaring fra Gud. Andre steder er det en engel, der bringer det gode budskab. Det bibelske 

sprog taler ofte i poetiske billeder. En engel er et billede, der udtrykker en guddommelig lysoplevelse, hvor 

en sandhed pludselig står for os i al sin klarhed.  

 

Mange, mange gange i verdenshistorien, er der opstået en vision om en ny lykkelig tid, der vil komme. 

Hvis bare vi gør sådan og sådan, så vil få en bedre verden, et mere retfærdigt samfund. 

Middelalderen blev skabt på baggrund af en drøm om et paradisisk liv på jorden med paven, som Jesus 

stedfortræder og Guds statholder, som leder. 

Reformationen og den nyere tid blev skabt af den drøm, som udsprang af Martin Luthers nye kristen-

domssyn. 

Oplysningstiden udsprang af drømmen om, at hvis mennesket blot blev oplyst ville det onde blive be-

kæmpet, og så der kunne skabes et langt bedre samfund. 
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Der er altid opstået drømme, selv når det så allermest sort ud. Ja, ikke mindst når fremtiden har tegner 

sig sort. Bag ligger en fantastisk tro på livet og verden, som må være selve den drivkraft, der skaber men-

neskets uophørlige stræben. Større, bedre, rigere, mere retfærdigt. 

 

Men hvorfor når vi aldrig helt disse lykkelige mål? 

Det ved vi jo godt. Det skyldes, at der også altid er kræfter, som ødelægger processen. Fordrejer den til 

egen fordel. Pavens magt steg ham til hovedet, og mange paver brugte magten til at fremme egne mere eller 

mindre egoistiske mål. Og sådan er det også gået mange gange på forskellig vis. 

Den lyse drøm brister, ødelægges og formørkes af menneskets egenkærlighed, for mennesket er, trods 

de store syner, altid sig selv nærmest. Det er denne fundamentale sandhed om menneskelivet:  

Det er længslen og drømmen efter et Paradis sammen med den manglende evne til at nå dertil, der har 

skabt de bibelske billede af Skabelsen, livet i Eden, men som altså efterfølges af syndefaldet. De bibelske 

billeder giver et utroligt præcist billede af menneskets dilemma og konflikt. Samtidig er billederne tegnet 

smukke og gribende i al deres menneskelighed. 

Dilemmaet er også afbilledet i fortællingen om Kain og Abel. Om brodermordet, hvor Kain dræber Abel 

i misundelse over, at Gud tilsmiler Abel, men ikke Kain. I et hvert menneske ligger Abelmuligheden side 

om side med Kainmuligheden. Vi rummer evnen til både at blive en sand engel og en djævel. 

 

I Dagens tekst ser vi den store hyrde, der samler hjorden foran sig, for at skille den i får og bukke. Skille 

menneskene af Abeltypen fra Kaintypen. Skille de mennesker, der har bevaret troen på og længslen efter 

Gudsriget, fra dem som kun vil skabe et paradis for sig selv på andres bekostning. 

 

Gud skaber hele tiden verden på ny. Igen og igen. I hvert sekund virker Guds Skaberkraft. Gud skaber 

verden i kærlighed og godhed, derfor er verden i skaberøjeblikket kun god. 

Den skaberkraft lever også i mennesket, fordi vi er skabt i Guds billede til at ligne Gud, og derfor lever 

Guds ånd også i os. Det er derfor, vi kender den dybe længsel efter Paradis. Men når vi forfalder til at tro, 

at vores skaberevne er vores egen, som vi kan bruge til at fremme egne mål og interesser, så gør vi os til 

vores egen Gud. Og så er det, det går galt. Så forkvakler vi Guds ånd, og godheden forvandles eller forhek-

ses til ondskab. Guds oprindelige godhed bliver fordærvet til menneskets egenkærlighed. 

 

Jesus blev født som et menneskebarn, men i ham forblev Guds ånd ren, han misbrugte den aldrig til egen 

fordel. Det gjorde ham til Gud i menneskeskikkelse. Det onde, egenkærligheden forsøgte også at få tag i 

Jesus, vi husker billedet af Jesu fristelse i ørkenen, Her ser vi hvordan Fanden prøver at forføre Jesus, ved 

at love ham magt, rigdom og succes, hvis bare han vil falde på knæ og tilbede Den Onde. Men det vil Jesus 

ikke, og han er stærk nok til at afvise Fanden med ordene: ”Vig bort fra mig”. Det er den store forskel 

mellem Jesus og os. Vi falder på et eller andet tidspunkt for fristelsen. Men Jesus sejre for os. Jesus brugte 

ikke Guds ånd til egne formål, men ene på at fremme Guds Rige. 

 

Kristendommen store, men enkle lov lyder: 

”Du skal elske herren din Gud af hele dit hjerte, og din næste som dig selv” Jesus overholder budet, vi 

magter det ikke, og loven dømmer os. Alligevel er der håb, fordi Guds kærlighed er så ufattelig stor. Gud 

vil menneskenes verden i sådan en grad, at han gennem Jesus banede en troens vej for os til sit rige.   

Gud vil skille fårene fra bukkene. Så fårene kommer ind mens bukkende må blive ude. Hvad er da 

forskellen mellem fårene og bukkene? Det er troen på Gud. 

 

De troende siger: 

”hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi 

dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel 

og besøgte dig? 

 

De andre siger: 

Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi 

hjalp dig? 
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Karakteristisk for både fårene og bukkene i lignelsen er, at hverken fårene eller bukkene er sig bevidst som 

får og bukke. 

Den der tror på livet elsker livet, og den der tro på livet, tror på Gud, for Gud er livet, kærligheden, 

sandheden og vejen. Den der elsker livet, vil gerne hjælpe sine medmennesker så langt overskuddet rækker. 

Det gør de automatisk uden at tænke så meget over, at det er det Gud vil have os til. Den der kun elsker sig 

selv, bruger andre i sin favør. 

Så det der skiller de to grupper ligger alligevel i den kristne lov, om at elske Gud og næsten. Det er 

viljen, og dermed troen, til at ville budet, der skiller fårene fra bukkene. Det er viljen til Gud. Også selv, 

når den vilje ikke er så stærk, som det udtrykkes et sted med ordene: 

 

”Jeg Tror, Hjælp min vantro” 

 

Underforstået siger teksten, at når vi gør noget godt for et andet menneske, er det fordi Gud lever i os og 

handler gennem os. Gud vil forbedre verden gennem os. Vi er hans medarbejdere. ”Hvad du gør for en af 

disse mine små, gør du for Gud”, lyder det. Gud lever og handler gennem mennesket, men det gør Fanden 

bare også. 

 

Om vi ender med at blive får eller bukke handler om, hvem af de to, der har den største plads i vort hjerte.  

Fårene længes efter Guds Rige, Bukkene længes efter et selvskabt Paradis. I vores verdens vil den ene part 

aldrig vinde over den anden. Begge vil altid være til stede. 

 

Men så kommer det svære spørgsmål: 

Når vi tror, at Gud er den uendelige altomfavnende kærlighed, hvordan kan han så lade bukkene blive 

udenfor? Måske kan det siges sådan, at bukkene igennem deres livsførelse har valgt at leve i den verden, 

hvor enhver er sig selv nærmest. De ønsker ikke, at leve i en verden, hvor vi i kærlighed lever for hinanden.  

Og det valg respekterer Gud, fordi han har skabt os til frihed. 

Men helst vil jeg tro, at bukkene får en ny chance, hvis de skulle komme på bedre tanker. 

 

 


