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”Der var et menneske”  
Trinitatis søndag (I).  
Læsninger: 4 Mosebog 21,4-9. Romerbrevet 11,32-36. 
Salmer: 312, 397, 44, 403, 126, 11. 
 
Johannes 3,1-15 
Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jøder-
nes 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: "Hvor-
dan 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 blæ-
ser, 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, Menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørke-
nen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have 
evigt liv i ham."  
 
”Der var et menneske”  
Her begynder evangeliet. Ikke med 
menneskets navn eller stilling, heller 
ikke med hans dragt eller bil. Bare 
dette: Der var et menneske. Lidt lige-
som med babyen på puslebordet. 

Nøgen, afklædt, uden støtte af nogen 
slags. Bare menneske. Sådan er der 
også et menneske i dag. Et lille men-
neske bæres til dåben af et andet 
lille menneske. Og de omgives af 
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flere mennesker. ”Der var et menne-
ske.” Det er et menneske!  
Men der er jo mere at fortælle om 
ham i evangeliet, ligesom der også er 
mere at fortælle om os. Han var en af 
farisæerne, ved navn Nikodemus, 
medlem af jødernes råd, dvs. jurist. 
Han var med til at afgøre store sager 
for andre mennesker: fælde døds-
dom over nogle og frikende andre. 
Men han var selv et menneske. Her 
er vi alle lige. 
 
Han kom til Jesus om natten  
Hvorfor mon om natten? Måske fordi 
han ønskede at være alene med Je-
sus. Bare de to, så de kunne tale 
uforstyrret sammen. For Nikodemus 
kendte Jesus som et menneske, der 
var så meget mere end alle andre 
mennesker. ”Rabbi, vi ved, du er en 
lærer, der er kommet fra Gud.” Derfor 
opsøgte Nikodemus Jesus. Tænk at 
møde et menneske, som er kommet 
fra Gud! Det gjorde Nikodemus. – 
Men kan man også det i dag? – Sva-
ret vil vi vente lidt med.  
Først vil vi høre, hvordan Nikode-
mus indledte samtalen. Han kaldte 
Jesus ”mester” og sagde … for de 
tegn, du gør fortæller noget stort om 
dig. Du er fra Gud. Ingen kan det, du 
kan, hvis ikke Gud er med ham. - Er 
han bare høflig og imødekommende? 
Og det kender vi jo godt. Sig noget 
pænt om den anden, da siger han 
måske også noget pænt om dig. Må-
ske Jesus nu ville svare: ”Tak, Niko-
demus. Men du er nu også et klogt 
menneske. Du er en dygtig jurist, 
dygtig til at rådgive og vejlede. Godt, 

vi har dig.” Vi vil gerne høre nogen 
sige til os: ”Du er nu bare så dygtig. 
Din forretning. Din familie. Du er en 
sej mand.” - Jo, sådan kunne de have 
rost hinanden, ligesom vi ofte gør. 
Men det var ikke derfor, Nikodemus 
kom om natten. Han ønskede noget 
andet. Han havde jo set de tegn, Je-
sus gjorde. Tænk blot på Jesu forhold 
til børn, syge og udstødte. Og tænk 
på hans undergerninger. Tænk på 
den lamme mand, Jesus engang hjalp 
til at gå. Men Jesus tilgav først man-
den hans synd. For der er noget, der 
er vigtigere end at have to ben at gå 
på: et være tilgivet! Eller tænk på 
beretningen om en kvinde, der var 
grebet i hor. Advokaterne ville stene 
hende. Men Jesus sagde: ”Den, som er 
ren kan kaste den første sten.” Og da 
blev de tavse. Og Jesus sagde: ”Jeg 
fordømmer dig heller ikke. Gå hjem 
og synd ikke mere.” Eller tænk på 
hans død på korset, hvor han bar 
straffen for vores synd! Og på op-
standelsen. Jo, Jesus er en lærer, som 
er kommet fra Gud til os. Og han 
tager os mere alvorligt, end vi ofte 
selv gør. Vi er overfladiske. Men han 
går i dybden. Derfor må vi godt for-
vente, at samtalen bliver andet og 
mere end overfladisk snak. 
 
Jesus svarede ham: "Sandelig, san-
delig siger jeg dig: Den, der ikke 
bliver født på ny, kan ikke se Guds 
rige."  
Mennesket Nikodemus bliver taget 
med tilbage til begyndelsen og får at 
vide, at han må fødes på ny. Ikke 
fordi Jesus er uforskammet, men 
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fordi Jesus ved, hvad vi behøver. 
Jesus er fra Gud. Han har noget, vi 
ikke har. Han ved noget, vi ikke ved. 
Han ser os, som vi sjældent ser os 
selv og slet ikke har lyst til at se os 
selv. Derfor er det afgørende, at Jesu 
ord i Bibelen forklares og lægges ind 
i vores liv. De, som tror det, går i en 
kristen kirke for at lytte til Jesus. - 
Men mange vil hellere have hygge-
snak og skulderklap og finder sig 
derfor en kirke, hvor man ikke byg-
ger på Jesu ord. Eller man går slet 
ikke i kirke. - Nikodemus kom for at 
lytte til sandheden. For nu spørger 
han:  
 
"Hvordan kan et menneske fødes, 
når det er gammelt? Det kan da 
ikke for anden gang komme ind i 
sin mors liv og fødes?"  
Juristen, advokaten, manden med 
den gode indtægt og det sikre arbej-
de, og som afgør sagerne for andre, 
han har selv brug for hjælp. Og vi, 
som er til barnedåb, må gerne tænke 
med og stille lige så barnlige 
spørgsmål: ”Hvordan kan vi fødes, 
når vi er voksne?” For hvis vi ikke får 
hjælp, går vi herfra som selvsikre 
jurister, der afgør livet for os selv. 
Gid vi da en nat inden ret længe må 
få det som Nikodemus, så vi opsøger 
ham, der hvor han er: I en menighed, 
hvor Jesu ord bliver læst op, forkla-
ret og lagt ind i menneskers hjerter. 
Og her er svaret på spørgsmålet fra 
før: Jo, vi kan møde Jesus Kristus i 
dag. For han har lovet at åbenbare 
sig der, hvor mennesker sammen 
læser Jesu ord og hører det forklaret 

og prædiket. Når døden kommer, når 
tomheden indtræffer, og når skylden 
griber mit hjerte, fordi jeg svigtede 
kærligheden og gjorde mig selv til 
Gud i mit liv, da forklarer Jesus, hvad 
der er problemet:  
 
"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.”  
Født af ”kød”. Det kræver en forkla-
ring. - Den ene del af forklaringen 
ligger i ordet ”født”, ”født af kød”. 
Den, som er født af et menneske, er 
født som et menneske. Vi er alle født 
tilbøjeligheden til at være os selv 
nok og til at vende Gud ryggen. Hvis 
vore forældre er blinde for Gud, de-
res Skaber, er vi det nok også. Hvis 
de er dødsens, er vi det også. - Den 
anden del af forklaringen får vi, når 
vi hører, hvad udtrykket ”kød” bety-
der i bibelsk sammenhæng. Det står i 
Galaterbrevet 5,19-21: Kødets ger-
ninger er velkendte: utugt, urenhed, 
udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, 
fjendskaber, kiv, misundelse, hidsig-
hed, selviskhed, splid, kliker, nid, 
drukkenskab, svir og mere af samme 
slags. Alt det forkerte, vi kan gøre 
ved hinanden, samtidig med at vi 
selv tager æren for vores liv, kan vi 
slet ikke selv befri os fra. Det er ”kø-
dets gerninger”. 
 
”Og hvad der er født af Ånden, er 
ånd.” 
Også det behøver en nærmere for-
klaring. Og igen er en kombinationen 
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af ordene, som giver os svaret: Født 
af vand og ånd – det er at være født 
af Ånden. Vand og Ånd. - Når Jesus 
fortalte Nikodemus om vand og føde-
sel, talte ham om, hvad der skete ude 
ved en flod, som alle jøder kendte 
lige så godt, som vi kender Ves-
terhavet. Det var Jordan-floden. Her 
prædikede og døbte Johannes Døber. 
Der står jo: Johannes kom så til egnen 
omkring Jordan, og overalt prædikede 
han omvendelsesdåb til syndernes 
forladelse (Lukas 3,3.6). Johannes 
klappede ikke mennesker på skulde-
ren, men viste dem det, vi menne-
sker ikke udstiller for andre, men 
helst gemmer. De mærkede skyld, 
tomhed og meningsløshed. De så sig 
overfor Gud og hørte Guds vilje alt 
for tydeligt. Og de fik brug for tilgi-
velse. Og da tilbød han dem at de 
kunne få lov at dø på stedet – og at 
opstå øjeblikket efter. For det er det, 
som sker i dåben. Vi drukner i då-
bens vand med alle vore synder. Og 
vi opstår af dåbens vand og lever 
med Jesus Kristus. Født af VAND og 
ÅND. Det prædikede Johannes lige 
ind i deres usikkerhed og frygt. Og 
da blev der født noget i dem. Der 
kom en ny ånd til dem. Tilgivelsen 
fødte håbet og troen i dem. Johannes 
fortalte dem om Messias, som skulle 
bære verdens synd.  

Sådan også med os. Det er ikke let at 
vedgå, når vi har gjort noget forkert i 
familien, overfor vore børn og mod 
vores Skaber. Vi er som de var den-
gang: Toldere og soldater, jurister og 
prostituerede. Men lige så ondt, som 
det kan gøre at erkende vores skyld, 
lige så godt er det at indrømme skyl-
den og være i Guds favn. Det er gen-
fødslens under.  
 
Sidste spørgsmål: Nikodemus 
spurgte ham: "Hvordan kan det gå 
til?"  
Hvordan går det til? Hvordan bliver 
jeg afsløret, så jeg bekender og tror? 
Det gør Gud ved sin Ånd, når vi hø-
rer hans ord. Vi kan ikke se Ånden, 
men vi kan høre den. Det er ligesom 
med vinden: Vi kan mærke den og 
høre dens susen. På samme måde 
med Ånden. Vi kan høre Guds ord. 
Du hører, hvad Ånden siger, når du 
hører en kristen prædiken om Jesus 
– med afsløring og tilgivelse. Og da 
ender det, ligesom det endte med 
Nikodemus – og med det lille barn, 
som døbes i dag: ”Enhver, som tror, 
skal have evigt liv i ham." Evigt liv 
ved troen på JESUS. Evigt liv ved 
tilgivelsen. Evigt liv ved, at Guds Ånd 
rører ved hjertet og giver tro og håb. 
Evigt liv i Jesus. Amen.  
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Hjælp til den rige mands brødre 
1. søndag e. trinitatis (I).  
Læsninger: Esajas 58,5-12. 1 Johannesbrev 4,16b-21. 
Salmer: 12 - 598 - 175 - 430 – 458. 
 
Lukas 16,19-31 
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 hun-
dene kom tilmed og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af eng-
lene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han 
slog øjnene op i helvedet, 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, selv om en står op fra de dø-
de.” 
 
Til de pengeglade 
Alt dette hørte de pengeglade fari-
sæere, og de gjorde nar af ham. Så-
dan skriver Lukas umiddelbart før 
vores tekst. Så blev beretningen om 
den fattige Lazarus altså oprindeligt 
fortalt til pengeglade mennesker. 

Ikke til rige, men “pengeglade”. Mon 
ikke det er derfor, ordene rammer 
så bredt? For selv vi ikke anser os 
selv for at være rige, kan vi godt 
være “pengeglade”. Vi kender glæ-
den ved at eje og have, bruge og 
forbruge. Og den glæde søger vi 
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desværre ofte i stedet for glæden 
ved at give og ofre. Og det på trods 
af, at Jesus har sagt, at det er saligere 
at give end at modtage.  
Her til en begyndelse vil vi også 
lægge mærke til, at Jesus ikke er ude 
på at tvinge penge fra os. Hans for-
mål er heller ikke at fordele goderne 
mere ligeligt her i verden. Det, han 
vil og kom for, var at sende os i fav-
nen på Gud og at sende os i favnen 
på hinanden. Og hvad det kan føre 
med sig, ser man overalt, hvor men-
nesker lever i Guds favn.  
Jesus siger om Lazarus, at han efter 
døden var ”i Abrahams skød”, dvs. i 
Abrahams favn og arme. - Abraham 
var jo velhavende her på jorden. Og 
Lazarus var fattig. Alligevel var de 
begge i saligheden hos Gud. I Guds 
favn og hjerte er der plads både til 
rige og fattige mennesker. Men 
udenfor Guds favn er der også både 
fattige og rige. Og det er pine at væ-
re der. Før døden tænker mange 
ikke over, hvor pinefuldt det er, 
hvad de gør mod andre, når de går 
gennem livet med korslagte arme og 
tillukkede hjerter. Men efter døden 
vil det blive afsløret. Og pinen vil 
være uudholdelig for dem.  
Det er frelsen fra den pine, som er 
emnet i dag. Det handler om, hvor-
dan pengeglade mennesker får 
hjælp i deres åndelige fattigdom. 
Emnet er, hvordan vi, som på en 
måde er den rige mands brødre, får 
hjælp til at omvende os.  
Jesus, som var den store hjælper og 
tjener blandt de fattige og syge, ser 
synden og mærker dommen på sin 

egen krop. Han, som selv var i Fade-
rens favn, han åbnede den for men-
nesker dengang og for os i dag, for at 
vi må blive frelst, som Lazarus blev 
frelst.  
 
Problemet er afstanden! 
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. - Den fattige lå ved 
den riges port. Så tæt var de på hin-
anden. Alligevel levede de milevidt 
fra hinanden.  
Forestil dig den rige komme hjem 
fra et indkøb i basaren i Jerusalem. 
Han ser den fattige, smider alle sine 
sager og går hen og omfavner ham 
foran huset. - Nej, det er desværre er 
netop det, han ikke gør. Tænk på 
smittefaren! Hvordan skulle en fin 
og velklædt mand kunne omfavne 
en mand i laser og pjalter? Eneste 
kontakt mellem de to var nogle smu-
ler fra den riges bord. Og de efterla-
denskaber blev jo nok bragt til den 
fattige af andre.  
Hvor stor er afstanden mellem rig 
og fattig i dag? - På en måde kan vi 
alle have god samvittighed. For i 
vores velfærdssamfund hjælper vi 
hinanden. Uanset om vi har en lille 
eller stor indkomst, bidrager vi jo 
med en del af vores skat til velfær-
den, både vores egen og andres. Så 
hvad er problemet? - Problemet er 
afstanden! Problemet er, at vores 
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velgørenhed kun er smuler i sam-
menligning med det, vi bruger på os 
selv. Jesu ord må gerne få os til at 
slippe alt det, vi står med i favnen, så 
vi ser os om og opdager hinanden 
både i familie, i nabolag og her i 
menigheden. Og så må vi jo også 
håbe, at der er andre, som ser sig 
om, når det er os, der ligger i en-
somhed og sygdom. – Men det er jo 
ikke sikkert. Måske bliver vi da svig-
tet, ligesom Lazarus blev svigtet? 
Kløften her på jord mellem rig og 
fattig er alvorlig for de syge og fatti-
ge. Men den er endnu alvorligere for 
den pengeglade.  
 
Omvendelse og tro  
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 Helvedet, 
hvor han pintes, ser han Abraham 
langt borte og Lazarus i hans skød. – 
Jesus giver os indblik i livet efter 
dåden. Den rige mand kom i pine-
stedet, og Lazarus kom i Abrahams 
skød. Helvede og Himmel. Den rige 
mand kæmpede nu med problemet: 
Hvordan kommer jeg i samme situa-
tion som den fattige Lazarus? Hvor-
dan finder jeg lindring?  
Men der er intet tegn på, at han ang-
rer det, han gjorde på jorden. Nej, 
han taler blot om sin egen pine og 
tørst. Og han mener, at det er mere 
end rimeligt, at Lazarus kommer og 
hjælper. Ligesom han på jorden 
satte sig selv i centrum, gør han det 
også efter døden. Det fortæller os, at 
der ikke findes nogen anger i forta-

belsen - i helvede - ingen omven-
delse og ingen tro. Omvendelsen må 
finde sted her i livet. Sindet og tan-
ken skal vendes om til Guds bud og 
til vores næste og til Guds nåde i 
Jesus Kristus i dag, mens vi lever i 
dette liv på jorden.  
Da det går op for den rige mand, at 
han ikke selv kan få hjælp, kommer 
han til at tænke på sine brødre. Så 
send Lazarus til min fars hus ... - Igen 
mærker vi hans krævementalitet. Nu 
skal Lazarus være bydreng. Abra-
ham svarer, at det er nytteløst. Det, 
som kan føre den rige mands familie 
til omvendelse og tro, har de allere-
de: ”De har Moses og profeterne, dem 
kan de høre. ... Hvis de ikke hører 
Moses og profeterne, vil de heller ikke 
lade sig overbevise, selv om en står op 
fra de døde.” 
 
Guds favn 
Jesus fortæller ikke dette for at stø-
de os fra sig, men for at vi må kom-
me ind i Guds favn. Når du tror på 
Gud, sådan som Lazarus gjorde, 
giver Gud dig hvile og fred og glæde, 
også selv om dit liv er fyldt af smerte 
og lidelse. Kun Jesus kan trøste og 
hjælpe os i lidelse og smerte. Også i 
skyldens store smerte. Jesus tager os 
ind i Guds favn ved syndernes forla-
delse. Det er omvendelsen! Det er 
frelsen! Alligevel kan det være van-
skeligt at leve og at tro! Tænk bare, 
hvor svært det må have været for 
Lazarus at se den rige mand leve i 
fest og pragt, mens han selv var syg 
og fattig. Det kan have ført til anfæg-
telse og anklager mod Gud. Han har 
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nok bedt, som der står i mange af 
bibelens salmer: Herre, hvor længe? 
Herre, kom mig til hjælp. Tilgiv mig. 
Frels mig. Forbarm dig over mig! 
Men den rige forbarmede sig ikke. 
Kun hundene, som slikkede Lazarus’ 
sår. Lazarus har sikkert kendt Salme 
121 i Bibelen: Jeg løfter mine øjne 
mod bjergene, hvorfra kommer min 
hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, 
himlens og jordens skaber ... Herren 
bevare dig mod alt ondt, han bevare 
dit liv. (Sl 121,1-2 og 7).  
 
Kan Gud være hos mig, når … ? 
Selv om du ikke har det som Laza-
rus, kan det jo godt være, at du har 
det svært og bærer på lidelse. Da 
stiller vi spørgsmålet: Kan Gud være 
hos mig, når jeg lider ondt? Kan Gud 
være hos mig, når jeg er skyldig og 
har gjort andre ondt? - Før vi lader 
Jesus svare, må vi jo nok indrømme, 
at det ikke er så let at svare JA, der-
til. Det er ikke så mærkeligt, om man 
forkaster Gud eller fortvivler, når 
man har det sådan. Derfor er det så 
meget mere mærkeligt og ondt, når 
vi lader andre ligge ensomme i deres 
lidelse og undlader at bruge vore 
gaver i kærlighedens tjeneste. - 
Hvorfor? Hvorfor lever jeg? Burde 

jeg ikke takke min Gud for hans sto-
re godhed og tjene min næste? Mo-
ses og Profeterne afslører os. 
Men samtidig ved vi jo også, at Mo-
ses og Profeterne har profeteret om 
Messias og frelsen ved ham. Og her 
har vi svaret på vores spørgsmål om 
lidelse, skyld og fortabelse.  
 
Den rige hjælper den fattige 
Det centrale budskab i Bibelen er, at 
Gud er menneskets hjælper og frel-
ser. Bibelens budskab kan sammen-
fattes sådan: I kender vor Herre Jesu 
Kristi nåde, at han for jeres skyld blev 
fattig, skønt han var rig, for at I kun-
ne blive rige ved hans fattigdom (2 
Kor 8,9).  
Jesus Kristus er den rige mand, som 
ofrede alt for os andre fattige men-
nesker. Og den fattige er syndefal-
dets menneske: dvs. alle de selvtil-
strækkelige, selvretfærdige og for-
skansede mennesker, som lever 
langt fra både Gud og deres næste, 
og derfor er fattige. Vi hører nu frel-
sens budskab.  
Guds Søn er kommet i fattig skikkel-
se. Jesus Kristus er den rige person, 
som blev sendt fra Himmel til jord 
med Guds kærlighed til os. Amen. 
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Da fjernes sløret 
2. søndag e. trinitatis (I).  
Læsninger: 1 Johannesbrev 3,13-18. Lukas 14,16-24. 
Salmer: 12, Salme 67, 465, 317, 430, 674. 
 
Esajas 25,6-9 
På dette bjerg skal Hærskarers Herre holde festmåltid for alle folkene, et fest-
måltid med fede retter og lagret vin, med marvfede retter og ædel, lagret vin. 
Så opsluges på dette bjerg sløret, det slør, der ligger over alle folkene, det dæk-
ke, der er bredt over alle folkeslag; døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer 
tårerne af hvert ansigt, han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden, for 
Herren har talt. På den dag skal man sige: Han er vor Gud, vi satte vort håb til 
ham, og han frelste os. Han er Herren, ham håbede vi på, lad os juble og glæde 
os over hans frelse. 
 
Lukas 14,16-24 
Jesus svarede: "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 ind-
budte: Kom, nu er alt rede! Men de gav sig alle som én til at undskylde sig. Den 
første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til 
den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. En anden sagde: Jeg har købt fem par 
okser og skal ud at prøve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og en tredje 
sagde: Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom 
tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjene-
ren: Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde 
og lamme herind. Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men 
der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og langs gær-
derne 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." 
 
En befrielsesfest 
Frelsen sammenlignes hos profeten 
Esajas med en fest – en befrielses-

fest. Når en krig slutter og folket 
befries, er der jo fest. På samme 
måde er der fest, når mennesker 
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befries fra sorgen og døden. ”Døden 
opsluges for evigt Gud Herren tørrer 
tårerne af hvert ansigt, han fjerner 
spotten mod sit folk fra hele jorden.” 
Jesus taler også om fest i evangeliet. 
”Der var en mand, som ville holde et 
stort festmåltid og indbød mange.” 
Det er befrielsesfesten, som Gud 
arrangerer for alle folkeslag. Profe-
ten fortæller: På dette bjerg skal 
Hærskarers Herre holde festmåltid 
for alle folkene, et festmåltid med 
fede retter og lagret vin. 
Hvem vil ikke gerne til sådan en 
fest! For det er ikke kun en oplevel-
se af fællesskab i øjeblikket. Det er 
en fest, hvor man ser alt klart og 
tydeligt: Så opsluges på dette bjerg 
sløret, det slør, der ligger over alle 
folkene, det dække, der er bredt over 
alle folkeslag; døden opsluges for 
evigt. Der sker noget for dem, som 
bliver reddet. Der sker noget, den 
dag de bliver befriet og frelst. Når de 
går over fra døden til livet, tørres 
tåren af deres ansigt. Den dag alle 
trusler fra besættelsesmagten er 
borte, kan de se virkeligheden klart 
og tydeligt – med håb. 
 
Ser virkeligheden gennem et slør  
Hvis der ligger et slør over vore 
øjne, står virkeligheden sløret for os. 
På en måde ser vi livet og hinanden 
ligesom gennem et slør. Gennem 
lidelsens slør, dødens slør og 
trængslens slør. Livet er jo ikke bare 
en fest. Der er meget, som er van-
skeligt at forstå. Håbløshed med 
kærester, det blev slet ikke det, du 
drømte om. Problemer i ægteskabet, 

egoisme, strid og modgang, der har 
mødt jer. Problemer med børnene 
og uenighed om, hvad man gør. Og 
dårligt klima på arbejdet, og måske 
arbejdsløshed. Sygdom i kroppen 
kan også sløre tilværelsen. En kro-
nisk lidelse har ramt dig. Du er ble-
vet lam eller blind. Eller svaghed, 
som kommer snigende. Og når en af 
vore kære dør. Det er ikke til at fatte 
og forstå. Da sløres tilværelsen, og 
det bliver vanskeligt at se fremtiden 
med håb, ja, det kan ligefrem blive 
vanskeligt at se sig igennem hverda-
gen. Vi kan opleve, at vi ligesom er 
lagt i tunge lænker, som vi ikke kan 
befri os selv fra. Vi bærer byrder, 
som vi ikke har ønsket. Vi lever på 
en måde i fangenskab.  
Men man kan også bære et slør, 
uden at man selv erkender det. 
Nemlig når vi slet ikke mener, at vi 
har brug for trøst, tilgivelse og frelse 
fra døden. Du har lige færdiggjort en 
uddannelse, du har anskaffet dig det 
fedeste køretøj i byen, eller du har 
skudt papegøjen og er blevet gift. 
Jesus nævner det i lignelsen: ”Jeg 
har lige købt mig en mark. … Jeg har 
lige anskaffet mig 5 par okser. … Jeg 
er lige blevet gift.” Det går jo stry-
gende. Derfor har jeg ikke brug for 
frelse i den kristne kirke – og heller 
ikke tid til den slags lige nu. Derfor 
kommer jeg ikke til befrielsesfesten 
om søndagen.  
Marker, okser og ægtefælle er jo 
gode gaver fra Gud, vores Skaber. 
Alligevel kan det stå i vejen for livet 
som disciple hos Jesus Kristus. I 
stedet for at modtage det af Guds 
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hånd og tjene ham med alt det, han 
har givet os, er der risiko for, at vi 
tjener og dyrker os selv og vore ting. 
Derfor følger vi heller ikke hans bud 
og vilje. I den lignelse, Jesus fortæl-
ler, bliver det tydeligt, at mennesket, 
som afviser frelsen, slet ikke ser 
virkeligheden som den er. Den før-
ste siger: ”Jeg har købt en mark og 
skal se den”. … Se den? Hvis du skul-
le hen og dyrke den ville det måske 
være en undskyldning. Men bare at 
”se” den, giver jo ikke rigtig mening. 
Og hvad er problemet for ham, der 
har købt 5 par okser? Han siger: ”Jeg 
skal ud og prøve dem!” Prøve dem? 
Men du har jo allerede købt dem. Er 
det så ikke lidt sent at prøve dem? 
Du skulle hellere spænde dem foran 
den store træplov og pløje. ”Nej, det 
er kun en prøve!” Sådan kender vi 
også til at skulle prøve noget spæn-
dende, uden at det er nødvendigt. Og 
derfor kan jeg ikke komme. Det er 
vigtigere end frelse og befrielse hos 
Gud. Den tredje siger: ”Jeg er lige 
blevet gift”. Men hvorfor ikke tage 
din dejlige kone med til befrielses-
festen? Vil du aflyse for hendes 
skyld? Var det ikke meget bedre at I 
tog med sammen?  
Der ligger et slør over disse menne-
skers øjne. De ser ikke virkelighe-
den, som den er. De lever i en under-
lig ensomhed i forhold til deres Gud 
og Skaber, deres Befrier og Frelser. 
De underskylder sig med nødven-
digheden af at se på det, de senere 
skal tjene pengene ved, at de er nødt 
til at prøve deres nye køretøj, som 
om det var legetøj, og de isolerer sig 

med deres ægtefælle. – Da blev hu-
sets Herre vred!  
 
Festen bliver ikke aflyst  
Men festen bliver aflyst af den 
grund. For Frelsen er en virkelighed. 
Derfor er der grund til at holde fest, 
også selv om mange afviser frelsen. 
Men hvem skal så med, hvis de ind-
budte ikke vil? Det skal fattige, van-
føre, blinde og lamme. Kaldet går nu 
ud til dem. Gud sender evangeliet 
om frelse og befrielse ud til dem, 
som mærker, at de har brug for be-
frielse og frelse, dem, som ser livet 
gennem tårer. Guds tjenere bliver 
sendt ud på vejen og langs gærderne 
for at finde alle dem, som lever i 
håbløshed. De skal hjælpes, så de 
kan komme med til den store befri-
elsesfest. For Gud har sendt os sin 
egen Søn. Han befriede os fra syn-
dens og dødens magt. 
Det er festen er i herligheden i Him-
len efter døden. Men denne fest be-
gynder allerede for os her i tilværel-
sen, når vi hører, at fjenden er besej-
ret, og at befrielsen har fundet sted. 
Vi kan bare læse i kapitlet lige efter, 
hvor der i Lukas 15 fortælles, hvor-
dan Jesus festede og spiste sammen 
med toldere og syndere. Og de var 
glade. Jesus tørrede tårerne af tolde-
res og skøgers ansigter. Han tilgav 
dem deres synder. Befrieren var hos 
dem. Befrieren er også hos os i vores 
menighed. Og han kalder os til at 
fejre befrielsen hver søndag. Sønda-
gen er ”befrielsesdagen”. For Jesus 
opstod af graven en søndag morgen. 
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Det er frelsens dag. Vi må knæle hos 
ham, græde ud.  
 
Sløret opsluges  
Profeten fortæller: Så opsluges på 
dette bjerg sløret, det slør, der ligger 
over alle folkene, det dække, der er 
bredt over alle folkeslag; døden op-
sluges for evigt. Gud Herren tørrer 
tårerne af hvert ansigt, han fjerner 
spotten mod sit folk fra hele jorden, 
for Herren har talt.  
Afsløringen består i to ting: 1) At vi 
ser, hvordan vi - ligesom de tre 
mænd i Jesu lignelse - satte tingene 
foran menneskene og menneskene 
foran Skaberen og Frelseren. 2) Og 
at døden er overvundet og besejret 

ved Jesu opstandelse fra de døde, og 
at der virkelig er tilgivelse fra alle 
vore synder. 
Sløret tages bort, når vi hører evan-
geliet. Vi ser Kristus midt i vores liv. 
Han er frelser og rådgiver. Han er 
offerlam og sejrherre. Han redder 
os, uden at vi dermed forstår, hvor-
for livet kan være tomt og vanske-
ligt. Der er stadig meget, som er 
sløret for os. Det er stadig svært at 
forstå synden og døden. Men Jesus 
Kristus giver os håb. Vi ser i håbet 
frem til den evige salighed, når Jesus 
Kristus kommer til syne anden gang. 
Da tørrer han tårerne af hvert ansigt 
– for evigt. Amen.  
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Penge, sex og frelse  
3. søndag e. trinitatis (I).  
Læsninger: Esajas 57,15-19. 1 Petersbrev 5,6-11. 
Salmer: 4, Sl 67, Gal 2, Din trone står, 464, 588.  
 
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 imod syndere og spi-
ser 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 nioghalvfems 
retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har ti drak-
mer og taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder iv-
rigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, kalder hun sine venin-
der og nabokoner sammen og siger: Glæd jer med mig, for jeg har fundet den 
drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle 
over én synder, som omvender sig." 
 
Det handler om toldere og syndere 
hos Jesus. Toldere, der opkrævede 
skat, og syndere (et andet ord for 
prostituerede), som tilbød sex for 
penge eller for ingenting. Det hand-
ler om dem og Jesus. Og derfor 
handler det også om penge, sex og 
frelse. Men det handler også om 
farisæere og skriftkloge, som så på, 
og om os, som er i kirke. Det handler 
om alle os, som ikke har problemer 

med sex og penge, eller som netop 
har problemer med penge og sex. - 
Prædikenen har et hvem, et hvad og 
et hvordan. 
 
Hvem?  
Alle toldere og syndere holdt sig nær 
til Jesus. Det er overraskende, at der 
står ”alle”. Alle toldere og syndere 
holdt sig nær til Jesus. Lukas fortæl-
ler, at Jesus på sin vej mod Jerusalem 



 16 

vandrede gennem byer og landsbyer 
og underviste (Luk 13,22). Det var 
der, de var. Måske var der 5 til 10. 
Og man vidste godt, hvem de var, og 
hvor de var. For toldere og prostitu-
erede skiller sig ud. Det var dem, 
han var sammen med. Underligt.  
Og der var tilskuere, farisæere og 
skriftkloge. Lukas fortæller, hvad de 
sagde: ”Den mand tager imod synde-
re og spiser sammen med dem." De 
lægger afstand, når de siger ”den 
mand.” Ikke Jesus, ikke Mesteren, 
men ”den mand”. Hvad har han gang 
i? Men hvorfor lægge afstand til den 
mand, som vil frelse det fortabte? 
Hvorfor lægge afstand til Frelse og 
Tilgivelse, når evangeliet endelig 
bærer frugt? Vi kan næsten høre 
dem svare: ”Fordi det er for billigt 
og for let! Du risikerer jo, at tilgivel-
sen bliver misbrugt! - Det bør koste 
noget. Du bør i det mindste give dem 
en bøde eller en eller anden form for 
straf for det, de har gjort! … Nå, det 
gør du heller ikke!”  
Vi kender denne måde at resonere 
på. ”Hvis det er så let at blive frelst, 
bliver tilgivelsen en ”fribillet” eller 
et ”klippekort” til at misbruge penge 
og sex.” Og det er jo alvorligt. Tolde-
re berigede sig jo på andres bekost-
ning. Og prostituerede, skøger, øde-
lagde i kærlighedens navn både sig 
selv og de mænd, som de lå sammen 
med. Og sådan er det stadig. ”Så sig 
dog til dem: ”Du må ikke stjæle!” Og 
fortæl dem, hvad det koster dem, de 
stjæler fra. Vis dem, hvor meget de 
ødelægger hos andre! Du kan da 
ikke bare tilgive dem!” – Og du, som 

er præst, hvordan kan du stå der og 
give menigheden fribilletter til at se 
erotik i biografen og til at dyrke sex 
uden ægteskab og uden troskab ved 
at sige, at deres synd er tilgivet?”  
Hør, hvad Jesus svarer! Han viser os 
på sin milde måde, at den slags kri-
tik af evangeliet vokser ud kritike-
rens egen personlige utilfredshed 
med Gud og med sit eget liv. Og den 
beskriver Jesus i lignelsen om de to 
sønner, hvor storebroderen siger: 
”Nu har jeg tjent dig i så mange år og 
aldrig overtrådt et eneste af dine 
bud; men mig har du ikke givet så 
meget som et kid, så jeg kunne feste 
med mine venner. Men din søn der, 
som har ødslet din ejendom bort 
sammen med skøger – da han kom, 
slagtede du fedekalven til ham.” - Her 
hører vi farisæeren i os sige, at hvis 
det er så let, hvorfor så ikke leve 
ligesom min bror og nyde penge og 
kvinder. Det var jo til ingen nytte, at 
jeg holdt dine bud. Hvorfor tjene 
pengene på den hårde måde, hvis 
jeg kan berige mig på andres bekost-
ning. Og hvorfor ikke dyrke erotik 
og sex, som vi har lyst til - i aften! 
Hvad svarer Gud på den indven-
ding? Svaret ligger jo i samme lig-
nelse: Den yngste søn havde sagt til 
sin far: ”Giv mig den del af formuen, 
som tilkommer mig!” Og det gjorde 
faderen uden at sige et muk. Og 
sønnen rejste. Han fik ”klippekort” 
til det hele. Han fik fri adgang til at 
bruge eller misbruge sex og penge, 
til misbruge formuen, som var spa-
ret op gennem mange år, og til at 



 17 

hore eller ikke leve i hor. Det kan vi 
også gøre!  
 
Hvad?  
Det sagde Jesus til tilskuerne. Men 
hvad lavede tolderne og synderne 
da hos Jesus? Evangelisten fortæller: 
Alle toldere og syndere holdt sig nær 
til Jesus … for at høre ham! De var 
hos Jesus for at høre ham. Ikke for at 
blive bekræftet i det, de hidtil havde 
tænkt om livet. Heller ikke for at 
fortsætte i penge- og sexmisbrug. 
Men for at høre Ham. Og hvis vi vil 
vide, hvad Jesus fortalte dem om 
penge og sex, er der nok at tage af i 
evangelierne.  
Om penge: ”I kan ikke dyrke både 
Gud og Mammon!” (Matt 6,24). 
Mammon svigter jer! Mammon fyl-
der jer med bekymring. Men Gud er 
jeres Far. Han svigter jer ikke. Han 
sørger for jer! - Er det måske en 
fribillet til at dyrke mammon? Nej, 
her viser han os jo lænkerne, som 
vokser usynligt frem, når vi dyrker 
mammon. Vi bliver slaver af vores 
forbrug. Vi bliver bekymrede men-
nesker. Griskheden vokser, indtil vi 
en dag pludselig dør. Det skildrede 
Jesus forrige søndag for os, da vi 
hørte om den rige mand og Lazarus. 
Det er ikke en fribillet til at snyde sig 
gennem livet! 
Og om sex: Når Jesus blev spurgt, 
om det var tilladt at skille sig fra sin 
hustru af en hvilken som helst 
grund, svarede han: ”Har I ikke læst, 
at Skaberen fra begyndelsen skabte 
dem som mand og kvinde. Derfor skal 
en mand forlade sin far og mor og 

binde sig til sin hustru. Og de to skal 
blive ét kød. Hvad Gud har sammen-
føjet, må et menneske ikke adskille 
(Matt 19,4-6). … Og: I har hørt, at der 
er sagt: Du må ikke bryde et ægte-
skab. Men jeg siger jer: Enhver, som 
kaster et lystent blik på en andens 
hustru, har allerede begået ægte-
skabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis 
dit øje bringer dig til fald, så riv det 
ud. For du er bedre tjene med at mi-
ste dit øje end at hele dit legeme 
kommer i helvede (Matt 5,27-30). - Er 
det måske en fribillet til erotiske 
filmoplevelser? Det er eksempler på 
Jesus’ undervisning om penge og 
erotik. Det lyttede tolderne og syn-
derne uden tvivl på. Men de hørte 
også, at frelsen er gratis. Fuldstæn-
dig gratis. Gud giver os mulighed for 
at misbruge det hele. Og når vi så 
mærker tomheden og mærker, at vi 
lænkes af mammon, erotik og sex, 
da frelser han os med sin tilgivelse 
uden en eneste bøde, uden en eneste 
god gerning.  
 
Hvordan?  
Men hvordan gør han så, når han 
frelser os? Jesus svarer: Han går ud 
efter det, han har mistet, indtil han 
finder det! Jesus beskriver i to lignel-
ser, at vi bliver reddet – gratis! Han 
tager nu den skøge, som de alle ken-
der, og som bedrev hor med en fa-
miliefar, som de også kender, og 
som måske også er trofast om sab-
batten i synagogen. De er begge det 
får, der var faret vild. Men han for-
talte dem denne lignelse: "Hvis en af 
jer har hundrede får og mister et af 
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dem, lader han så ikke de nioghalv-
fems blive i ødemarken og går ud 
efter det, han har mistet, indtil han 
finder det?”  
Jesus bryder sig om den kvinde og 
den mand, som misbrugte sex med 
hinanden. Han tænker ikke kun på 
dem, men han har faktisk ledt efter 
dem. Og han har ledt efter os! Han 
har sat alt andet til side for at finde 
os. Ja, det er sådan, at hvis præsten 
ikke kommer i kirke en søndag, hvor 
de 99 trofaste kirkegængere er sam-
let, så kan det være, at han er ude at 
lede efter den ene, som ikke kom-
mer mere, og som ingen rigtigt ved, 
hvor er. Eller præsten burde lede 
efter den ene! Jesus var sådan. Han 
søgte og fandt. Og når Jesus fandt 
mennesker i pengemisbrug og i 
sexmisbrug, trak han så bødeskiltet 
frem? Eller gav han dem et klippe-
kort til at blive i fortabelsen? Nej, 
nej! Jesus fortæller, at hyrden læg-
ger fåret på sine skuldre og bærer 
det hjem med glæde. - Og den anden 
lille lignelse: Jesus sammenligner sig 
selv med en kvinde, som har mistet en 
drakme. En drakme svarer til en 
dagløn. Den mønt, hun skulle bruge 
til at købe mel, grøntsager og en 
kylling med, den er borte. Hun leder 

på lergulvet, under dørtrinet og i 
hver en afkrog. Se, hvordan hun 
kravler rundt. - Se, hvordan Gud 
fornedrer sig for at finde os, som er 
blevet borte, fordi vi gjorde erotik 
og penge til vores afgud. Gud for-
nedrer sig og leder efter os. Han blev 
menneske. Og han kom til vore 
landsbyer. Og han fandt toldere og 
skøger her, hvor han underviste og 
prædikede. Og de hørte. Og de blev 
reddet. Gratis. Af nåde. Uden en 
eneste bøde.  
 
Er det for billigt?  
Løber Jesus ikke en risiko, at de 
betragter nåden som et billigt klip-
pekort til at fortsætte? - Ikke hvis de 
har hørt, hvordan Jesus afslører 
pengedyrkelse som afgudsdyrkelse. 
Ikke, hvis vi har hørt, hvordan dyr-
kelse af sex uden for ægteskabet er 
utroskab og fører til helvedet. Og da 
slet ikke når vi har set, hvordan 
Jesus selv fornedrede sig for at red-
de os. Frelsen er billig og gratis. Men 
kun for os. Ikke for ham. Derfor er 
vores tro ikke et billigt klippekort, 
men et kostbart bånd, som binder os 
til Gud ved troen på Jesus Kristus. 
Han er vores gode Herre og Frelser. 
Amen. 



 19 

 
 
 
 
 
 

Vær barmhjertige, som ... 
4. søndag e. trinitatis (I).  
Læsninger: 2 Samuelsbog 11,26-12,7. Romerbrevet 8,18-23. 
Salmer: 695, Salme 67, 257, 595, 430, 10. 
 
Lukas 6,36-42 
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." 
 
Det lyder godt, men …  
Det lyder så godt. Vær barmhjertig, 
døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! - 
Men vent lige lidt: Hvad får man ud 
af det? Ikke dømme, ikke fordømme, 
men tilgive og give. Mærker du ikke, 
at kraften suges ud af dig. Hvem kan 
kræve alt det af dig, når du nogle 
gange synes, at det snarere var no-
get, andre havde brug at høre. - Og 
hvad har jeg ud af det til syvende og 
sidst? - Sådan kan vi tænke og rea-
gere, når vi hører kravene og for-
pligtelsen uden at høre sammen-
hængen og se, hvem der siger det. 

Når vi hører det løsrevet fra vores 
Fader, hører vi det som faderløse, 
ensomme og gudløse mennesker. 
Men det er jo netop ikke sådan vi 
skal høre det. Jesus sætter jo vores 
Fader øverst og nævner ham 
først. Vær barmhjertige, som jeres 
Far er barmhjertig. – Mens vi over-
vejer, om vi har lyst, og om det kan 
betale sig, viser Jesus os gennem sit 
eget liv hen til hans og vores Fader: 
Jeres Fader! Han er barmhjertig. 
Gud er Skaber, Lovgiver og Dommer. 
Men når han giver mennesker sit 
”visitkort” står der først og frem-
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mest ”BARMHJERTIG” på det. ”Jeres 
Far er barmhjertig”. 
 
Vor Faders barmhjertighed  
Hør tre eksempler fra Guds ord: 
 
Eksempel 1: Situationen er, at Gud 
har gjort Israel til sit folk. Han har 
befriet dem fra slaveriet og ført dem 
til Sinaj. Men de gør vrøvl. De er 
utilfredse. Og de tilbeder en kalv af 
guld og dyrker hinanden, fordi de 
oplever, at Gud er borte. Da Moses 
møder Herren oppe på Sinaj bjerg. 2 
Mosebog 34,6-9: Og Herren gik forbi 
ham og råbte: »Herren, Herren er en 
barmhjertig og nådig Gud, sen til 
vrede og rig på troskab og sandhed. 
Han bevarer troskab i tusind slægt-
led, tilgiver skyld og overtrædelse og 
synd; men han lader ikke den skyldi-
ge ustraffet; han straffer fædres skyld 
på børn, børnebørn, oldebørn og 
tipoldebørn.« Straks kastede Moses 
sig til jorden og sagde: »Herre, hvis 
jeg har fundet nåde for dine øjne, så 
gå med iblandt os, Herre, for nok er 
det et stivnakket folk, men du vil til-
give vor skyld og synd og beholde os 
som din ejendom.« Moses forstod, 
hvad barmhjertigheden og nåden 
kunne betyde: nemlig tilgivelse, at 
Herren ville skåne sit folk, selv om 
det havde fortjent hans dom. 
 
Eksempel 2: En salme, som fortæl-
ler, hvordan det gik Guds folk siden 
hen: Salme 78,36-39: De hyklede for 
ham med deres mund, med tungen løj 
de for ham. Deres hjerte holdt ikke 
fast ved ham, de var ikke trofaste 

mod hans pagt. Men han er barm-
hjertig, så han tilgiver. Deres hjerte 
holdt ikke fast ved ham, de var ikke 
trofaste mod hans pagt. Men han er 
barmhjertig, han tilgiver synd og 
ødelægger ikke; gang på gang holdt 
han igen på sin vrede og lod ikke hele 
sin harme bryde ud. Han huskede på, 
at de var dødelige, et vindpust, der 
forsvinder og ikke vender tilbage. 
Igen: Herren er barmhjertig, så han 
tilgiver og skåner sit folk. Havde de 
fortjent det? Nej. Men han gør det, 
fordi det står i pagten, at han vil 
tilgive. 
 
Eksempel 3 er fra Jesu eget liv. He-
bræerbrevet 2,16-18: Det er jo dog 
ikke engle, han tager sig af, men det 
er Abrahams efterkommere, han 
tager sig af. Derfor måtte han i ét og 
alt blive som sine brødre for over for 
Gud at blive en barmhjertig og tro-
fast ypperstepræst, der kunne sone 
folkets synder. For som den, der selv 
er blevet fristet og har lidt, kan han 
hjælpe dem, der fristes. Jesus er en 
barmhjertig ypperstepræst, som har 
sonet vore synder. 
 
Derfor ved vi, at Gud er barmhjer-
tig. Bibelhistorien fortæller det. Og 
det er skrevet ind i den pagt, Gud 
har sluttet med sit folk. På pagtens 
tavler - de 10 bud - står, hvad Gud 
kræver af os. Og både i den gamle 
pagts og den nye pagts bog står, 
hvordan han selv vil være mod os: 
Barmhjertig, så han tilgiver os alle 
vore synder. Det er ikke noget, vi kan 
kræve. For vi har ikke fortjent 



 21 

det. Men vi må forvente det, fordi 
Gud har lovet os det, og fordi Jesus 
har sonet vore synder. Det er sam-
menhængen og baggrunden for, 
hvordan vi skal være, og hvad vi skal 
gøre. Og forpligtelsen er 100 pro-
cent. Vær barmhjertige, ligesom jeres 
far er barmhjertig. Dette LIGESOM 
er tusind gange større end vores 
barmhjertighed. Vores Faders 
barmhjertighed er vores hjem, vores 
klippegrund, vores frelse og hele 
vores virkelighed. Her må jeg leve. 
Her hører jeg til. 
 
Guds barmhjertighed ændrer alt  
Hvad bliver der nu af mine tanker 
om, at andre ikke har fortjent at jeg 
giver, tilgiver, ikke dømmer eller 
fordømmer? Har jeg selv fortjent 
noget af det? Nej! Men jeg er blevet 
kristen. Jeg er kommet med i Guds 
folk ved dåbspagten. Her har Gud 
renset mig for alle mine synder. Her 
har han sagt, hvordan jeg skal leve 
og være og gøre mod Gud og mod 
min næste. Uselvisk kærlighed. Det 
kræver han. Og samtidig siger han, 
hvad han selv vil gøre: Tilgive mig! 
1) Fordi han har lovet det i pagten, 
han sluttede med mig! Og 2) fordi 
han har bragt det offer, som har 
sonet al min synd: Jesus Kristus på 
korset! 
Det ændrer alt. Alle mine krav vis-
ner og falder til jorden. Al min 
hævntørst og utilfredshed er afslø-
ret, og jeg er selv blevet den skyldi-
ge. Jeg er som de andre medlemmer 
her i menigheden. Og vi har dette 
fælles: Vi er sammen en del af Guds 

folk ved dåben og troen. Vi hører til i 
pagten. Vi kan ikke kræve noget af 
Gud. Men vi kan forvente hans 
barmhjertighed. - Og dem uden for 
den kristne menighed, som ikke 
kender Gud og ikke er i hans pagt, 
også dem ligner jeg. Med en eneste 
forskel: De står udenfor pagten, 
fordi de ikke har fået tilgivelse og 
troen på Jesus Kristus. Jeg er i Guds 
pagt, på grund af Guds barmhjertig-
hed. Gud vil, at vi bærer hans barm-
hjertighed med os og bevidner den 
overfor andre, for at de må vide, at 
Gud er barmhjertig. Også af den 
grund siger Jesus: ”Vær barmhjerti-
ge, som jeres fader er barmhjertig. 
Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; 
fordøm ikke, så skal I ikke fordøm-
mes. 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.” 
Hvordan har vi det nu med alle disse 
krav? Har dine nærmeste, dine børn, 
dine forældre, din nabo, din søster 
og bror her i menigheden nu for-
tjent, at du er sådan? Nej. Det har de 
stadig ikke. Men vi har heller ikke 
fortjent det. Vi har dømt, så vi skal 
dømmes. Vi har fordømt, så vi skal 
fordømmes. Vi har ikke tilgivet, som 
vi skulle, derfor har vi ikke optjent 
nogen tilgivelse. Vi gav ikke, men 
kaldte det, vi har, for vores ejendom, 
selv om det var Guds. Vi har holdt 
vores penge tæt ind til vores egen 
krop, selv om Gud sagde: Giv dog! 
Vær dog med til at hjælpe både i din 
familie, i din menighed og i hverda-
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gen. Men vores forbrug overgik 
langt det vi gav til andre. Derfor ser 
det sort ud. Vi kan intet kræve. 
Men vores fader er barmhjertig. Og 
mens vi lytter til ham, er øjenopera-
tionen er i gang. En bjælke er ved at 
blive fjernet fra vore øjne, når vi ser 
vores store skyld. En stor jern-
bjælke, som vi ville brække tåen på, 
hvis vi sparkede til den, den sidder i 
øjet. Den gjorde os blinde for vores 
egne synder. Og den gjorde os blinde 
for, at vi har fået livet og alle jordi-
ske gaver for at give, for at bruge det 
i tjeneste for Gud og andre i konkret 
kærlighed. Ofre. Men med Guds 
barmhjertighed opererer Jesus den 
ud med det ene ord efter det andet. 
Lige så stille. Og vi ser både vores 
egen skyld og vores Far og hinan-
den. 

 
Sig det igen, Jesus!  
Hvad er det så, jeg skal? Vil du ikke 
nok sige det igen, Jesus! Vil du ikke 
nok give mig lov til at høre det en 
gang til. Og hjælp mig så til at gøre 
det. Og han svarer som vores barm-
hjertige Herre: Jo. Hør nu: Vær 
barmhjertige, ligesom jeres Fader er 
barmhjertig! Tilgiv! Og giv! Og gør 
det allerede i eftermiddag! Og når 
du i aften står med glæden, fordi du 
kunne tilgive og give, da tak Gud for 
hans barmhjertighed. Og hvis du i 
aften står med skylden, fordi du ikke 
gav og ikke tilgav, så sig det til ham 
og tak ham for hans barmhjertighed. 
Han vil tilgive dig og igen bruge dig i 
sin tjeneste. Amen. 
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Troens overraskelser i hverdagen 
5. søndag e. trinitatis (I).  
Læsninger: Esajas 6,1-8. 1 Petersbrev 3,8-9. 
Salmer: 435, 411, 418, 326.  
 
Lukas 5,1-11 
Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren 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, 
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 Johan-
nes, 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 beskriver en triviel og 
håbløs arbejdsdag: Engang da Je-
sus stod ved Genesaret Sø, og folke-
skaren 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. - Ingen 
fangst. Slet ingen. Garnene var fulde 
af tang og andet skidt. Ligesom når 

du har haft sliddet, men ikke får 
noget ud af det. Du har læst til ek-
samen, men får en karakter, du ikke 
kan bruge til noget. Du har arbejdet 
og slidt, men mister fortjenesten. Du 
har prædiket, undervist og trøstet 
med evangeliet, men du kan ikke se, 
at menigheden vokser. Du står tid-
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ligt op og arbejder hele dagen, men 
til hvilken nytte?  
Det er ikke unormalt for os, at noget 
mislykkes. Hvad skal vi så stille op? 
Vi skal gøre klar til i morgen, lige-
som Peter og de andre fiskere ord-
nede deres garn, for at være klar til 
næste nats fiskeri. Hvis du er mor, 
far, lærer, kontorelev, præst, kasse-
dame, søsken eller fisker, så gør dig 
klar til i morgen. Vær trofast i dit 
kald. For Gud velsigner. Og han gør 
ting, vi slet ikke havde forestillet os 
mulige:  
 
Første overraskelse 
Så gik han op i en af bådene, den der 
tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt 
fra land. Så satte han sig og undervi-
ste skarerne fra båden. - Det er over-
raskende, at Jesus vil bruge fisker-
båden. Og på en måde dejligt. Så 
kunne den i det mindste bruges til 
det. - Sådan taler Jesus også ind i 
vores hverdag, hvor så meget ople-
ves forgæves og nytteløst. Han taler 
lige nu til os her i kirken gennem 
Evangeliet.  
Jesus underviste skarerne fra båden. 
Måske fortalte ham om bekymringer 
og henviste til fuglene og blomster-
ne, som Gud sørger for. Måske også 
om barmhjertighed og om ikke at 
dømme andre. Og om de små børn, 
som er de voksnes forbilleder mht. 
tro. De så hans undergerninger i 
hans undervisning. Og vi ser ham. 
Da gør det ikke så meget, at du ikke 
fangede noget. Måske var det nær-
mest en fordel. For så var du ikke 
optaget af at rense fisk. Er det ikke 

også en god ting at lægge arbejdet 
fra sig og lytte. I det mindste en dag 
om ugen – om søndagen. Og et kvar-
ter morgen og aften på hverdage. 
Sådan sidder Jesus pludselig i din 
fiskerjolle, bruger din køkkenstol, 
bruger din bibel og taler til dig i din 
kirke. Lad nu de garn ligge og lyt! - 
Det er det første under, det under, 
som baner vejen for det næste.  
 
Anden overraskelse 
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 overraskende her er, at Jesus 
siger: "Peter, tag ud og fisk! Fisk nu!" 
For Peter ved jo, at det er om natten, 
man fisker. Og der var ingen fisk i 
nat. Alt arbejde var forgæves. ”Men 
på dit ord vil jeg gøre det! På dit 
ord!” - Det kan man kun sige, hvis 
man har hørt Jesu ord. Og det havde 
Peter. … Se, hvor godt det var, at 
Peter lod sin båd bruge som under-
visningsbåd og prædikestols-båd.  
Når vort arbejde mislykkes, er den 
naturlige reaktion ”håbløshed” eller 
”overarbejde”. Men Jesus sætter sit 
ord i stedet! Studér, gå på indkøb, 
besøg dine børnebørn, lav mad til 
din ægtefælle og gå på arbejde på 
Jesu ord. Men det kan vi jo kun, hvis 
vi lytter til det. - Det havde Simon 
gjort. Og derefter fiskede han på 
trods af alle odds. Sådan må vi også 
gå på arbejde trods alle odds. Og da 
fangede han fisk som aldrig før. … og 
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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 syn-
ke. Hvor kom de fra? Det er tredje 
overraskelse: 
 
Tredje overraskelse 
Da Simon Peter så det, faldt han ned 
for Jesu knæ og sagde: "Gå bort fra 
mig, 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. – Fiskene kom fra den Al-
mægtige! Hvis Simon Peter havde 
fanget alle de fisk natten forinden, 
havde han nok bare været tilfreds og 
stolt. Byens dygtigste og heldigste 
fisker. Men fordi det skete på denne 
måde, vidste han, at Jesus stod bag 
denne fangst. Jesus var den Almæg-
tige. Derfor blev Peter rædselssla-
gen og sagde: ”Jeg er en syndig 
mand!”  
Her er en meget bredere forståelse 
af, hvad synd er, end vi normalt går 
rundt med. Med ”synd” tænker vi for 
det meste på, at vi har gjort et eller 
andet forkert. Men det har andre jo 
også gjort, så hvad er problemet? Jeg 
er en synder. Ja, men det kan vel 
ikke overraske nogen. Eller hvad? 
Men her erfarer Peter, hvad han er i 
forhold til sin Herre og Skaber. Og 
da gribes han af rædsel og ser, hvad 
han selv er: en synder! – ”Gå bort fra 

mig! Jeg kan ikke være hos dig, når 
jeg er, som jeg er!”  
- Sådanne erfaringer og oplevelser 
kan ingen af os give sig selv. Men 
måske slår det os pludselig en mor-
gen, at vi kun lever i kraft af vores 
Herre og Skaber: Jeg er vågnet! Mine 
organer virker, og mit hjerte slår! 
Gud holder mig i live! Og hvad har 
jeg lige brugt mit liv til? … Måske vi 
da mærker lidt af Peters rædsel?  
 
Fjerde overraskelse 
Men Jesus sagde til Simon: "Frygt 
ikke!” - Jesus taler ind i Peters ræd-
sel. ”Det er jo mig, som holder dig i 
live. Tror du, jeg ville gøre det, hvis 
vi ikke skulle være sammen, dig og 
mig? Tror du, at jeg ville gå i døden 
for dine synder, hvis det ikke er 
fordi jeg vil være sammen med dig? 
Du skal være min for tid og evighed! 
Frygt ikke!” Det er hovedbudskabet 
fra Gud til os. Det lød til Abraham, til 
Moses, til Esajas, til hyrderne i Bet-
lehem, til syge og lamme, til bange 
disciple og til os, når vi lider det 
største nederlag og gribes af rædsel. 
– Det er evangeliets overraskelse. 
Når det trøster os midt i rædslen, er 
det jo netop overraskende. Overra-
skende og ingen selvfølge. Det er 
vores eneste redning. Jeg er reddet, 
fordi Jesus siger: ”Frygt ikke!”  
 
Femte overraskelse 
”Fra nu af skal du fange mennesker." 
Og de lagde bådene til land og forlod 
alt og fulgte ham. - I en situation, 
hvor du tænker, at der er så lidt, der 
kan lykkes i dit liv, er det nærlig-
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gende at give op. For Gud kan vel 
gøre det uden dig. Ja, han kan gøre 
det så meget bedre uden dig! Han 
siger godt nok, at du ikke skal frygte. 
OK. Men så må du leve som en unyt-
tig synder, som han trods alt holder 
af. - Ja, han holder af dig. Men du er 
ikke unyttig, for han vil gøre dig til 
menneskefisker! Det var et ord til 
Peter om, at han skulle kaste evan-
geliets garn ud og stole på, at Jesus 
ville bruge sit ord til at indfange 
mennesker i sit rige. Det ville han 
bruge Peter til. - Den tjeneste, Gud 
har givet dig, vil han også velsigne: 
tjenesten som mor eller far, som 
skolelærer eller lokofører, som pen-
sionist og nabo. Tjenesten i menig-
heden med praktiske ting eller som 
prædikant og sjælesørger. Han vil 

velsigne. - Når vi har oplevet, at vo-
res arbejde ikke bar frugt, er det i 
den grad overraskende, at Gud vil 
bruge os alligevel. Men det vil han. 
Når vi mærker, at vi er syndere, og 
at alt håb er ude, da tager han os ind 
i sin tjeneste og siger: ”Frygt ikke! 
Du er min. Og jeg vil bruge dig! Det 
er ikke forgæves. Gå ud i hverdagen 
på mit ord, ligesom du for lidt siden 
kastede garnene ud på mit ord.”  
 
Mon ikke sådan et evangelium 
kan hjælpe os, næste gang vi står 
på stranden og renser garn efter en 
nat, hvor vi intet fangede? For så-
danne tider kommer jo hele tiden. 
Men Jesus er jo også hos os hele 
tiden. Amen.  
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Vi bliver det, vi hører 
6. søndag e. trinitatis.  
Læsninger: Romerbrevet 6,3-11. Matthæus 5,20-26.  
Salmer: 697, 370v1-3, 600, 24, 366. 
 
5 Mosebog 30,11-14 
For det, jeg i dag befaler dig, er dig hverken ufatteligt eller fjernt. Det er ikke i 
himlen, så man måtte sige: "Hvem vil stige op til himlen og hente det ned til os 
og forkynde det for os, så vi kan følge det?" Det er heller ikke på den anden side 
af havet, så man måtte sige: "Hvem vil drage over til den anden side af havet 
og hente det til os og forkynde det for os, så vi kan følge det?" Nej, ordet er dig 
ganske nær, i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det. 
 
Det handler om et ord, som er i 
vores mund og hjerte. Det er tæt 
på, så tæt på, at du drives af det, 
præges af det, ja, det er en del af dig. 
Det giver dig tillid og håb, og det 
bestemmer, hvad du gør. Det fortæl-
ler, hvem du tror på, og hvor du er 
på vej hen i dit liv. - Hvis vi hver i 
sær skulle fortælle, hvad det er for 
ord og tanker inden i os, der har 
sådan en betydning, ville vi nok få 
meget forskellige svar. – Men i tek-
sten fra Gamle Testamente er Guds 
folk fælles om det ord, som der tales 
om. Det har nemlig hørt det sam-
men. Det er blevet præget ind i de-
res hjerter. Sådan er vi, som tror på 
Jesus Kristus, også fælles om Troens 
ord, som Gud har givet os i vores 
mund og i vores hjerte. 

Danmarks Radio P3 har et slogan, 
som lyder ”Det man hører er man 
selv.” Det er et godt slogan, fordi det 
er sandt. Det man hører, er man. 
Eller også bliver man det, efterhån-
den som man har hørt noget ofte 
nok. – Tag bare dit navn. Dine for-
ældre kaldte dig det. Du hørte hvad 
din mor og far sagde til dig og om 
dig som barn. Det prægede dig. Jo, 
ordene fra vore nærmeste præger os 
for livet. De sætter sig fast i hjertet. 
Og hvis vi skal sige, hvem vi er, og 
hvad vi vil, da siger vi de ord, som er 
i hjertet. Det gælder både dårlige og 
gode ord. Når du hørte dårlige ord, 
som nedgjorde dig og fortalte dig, at 
du var alene i verden, grim og udue-
lig, da gjorde de dig ensom. Men når 
du hørte gode ord, som fortalte dig, 
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at du var elsket og holdt af, da blev 
du også, hvad de ord sagde til dig.  
 
Nu handler det ikke kun om per-
sonlige ord gennem familie og nære 
venner, men om det ord, som Gud 
har givet os, og som har gjort os til 
kristne. Moses fortæller os, at det 
hverken er ufatteligt eller langt væk: 
Ordet er dig ganske nær, i din mund 
og i dit hjerte, så du kan følge det. For 
det, jeg i dag befaler dig, er dig hver-
ken ufatteligt eller fjernt.  
 
Ud fra sammenhængen i 5. Mose-
bog ved vi, at han taler om et ord, 
som fortæller dem, hvad Herren har 
gjort for dem, og hvad Herren har 
sagt at de skal bruge deres liv til. Og 
Moses forklarer, hvad disse ord vil 
gøre ved dem, når det er i deres 
hjerter: ”Herren din Gud vil omskære 
dit og dine efterkommeres hjerte, så 
du elsker Herren din Gud af hele dit 
hjerte og af hele din sjæl, for at du må 
leve” (5 Mos 30,6).  
 
Det begyndte med, at Moses selv 
fik ordet i sit hjerte og i sin mund. 
Han blev født som israelit som et 
slavebarn. Men ad underlige veje 
blev han egyptisk prins og senere 
flygtning. Han vidste ikke mere, 
hvem han var og havnede som fåre-
hyrde i ”ingenmandsland” i en ør-
ken. Men Herren fandt ham og talte 
til ham fra en tornebusk. Det ord 
tændte tro og håb i Moses’ hjerte. 
Herren sagde til Moses, at han skulle 
gå tilbage til sit folk i Egypten og 
føre israelitterne ud af fangenskab. 

Det ord drev Moses. Han kunne ikke 
mere blive i ørkenen som fårehyrde, 
selv om han forsøgte at slippe uden-
om. Han måtte af sted. 
 
Moses gav folket det ord, som han 
havde fået i sit hjerte. ”Herren har 
lovet at føre jer ud af fangenskabet. 
Derfor vil han gøre det.” Og før ud-
frielsen sagde han: ”I skal slagte et 
lam og stryge blod på dørstolperne, 
og samme nat vil Herren føre jer ud 
af landet.” Modløse slavearbejdere 
fik disse ord i hjertet. Det kom dem 
nær, det vedkom dem, så de fulgte 
ordet. De hørte ordet om befrielse 
og blev befriet. De blev det, de hørte. 
 
Og ikke længe efter fik de pagtens 
ord ved bjerget Sinaj. Og det er 
særligt de ord, der tænkes på i vores 
prædiketekst: Pagtens ord et dob-
belt indhold: 1) De 10 bud – om 
hvad Gud krævede af dem. Og 2) at 
Gud ville være hos sit folk med tilgi-
velse og frelse. Som bekræftelse på 
dette fik de to stentavler med de 10 
bud og ordningen med gudstjene-
sten med ofringerne. Her var tilgi-
velse og soning af deres synder. De 
byggede derpå et telt til Herren, og 
her boede han frem over hos dem.. 
Sådan var Guds ord dem nær. Jo 
mere de lyttede til det, desto mere 
blev det sandt for dem, at Ordet var 
dem nær i deres mund og i deres 
hjerte. Derfor vidste de, 1) hvordan 
de skulle være i forhold til Gud og til 
hinanden, og 2) at Herren var deres 
Skaber og Frelser, som gik med dem 
hele vejen til det forjættede land. 
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Den samme gave giver Gud til 
enhver kristen: De ti bud, som  
siger os, hvordan vi skal leve, og 
Evangeliets ord om Jesus, som er 
vores frelser sammen med nadve-
rens måltid, hvor Jesus Kristus er 
både åndeligt og legemligt hos os. 
Det, vi hører, gør os til det, vi er. 
”Det man hører, er man selv.” Derfor 
er det absolut afgørende, at vi hører 
Guds ord til hverdag og på helligda-
gen. For det omskærer os i hjertet 
og fornyer os ved at vise os, 1) hvor-
dan vi skal leve, og 2) hvem vi skal 
tro på. Ordet er i vort hjerte og i 
vores mund. Og her har det en selv-
forstærkende virkning: Du læser 
ordet og siger det højt, og det påvir-
ker dit hjerte. Andre siger det i me-
nigheden, og I siger det sammen, og 
det sætter sig endnu mere fast i 
hjertet. Det er meningen og formålet 
med din daglige andagt og med din 
gudstjeneste om søndagen. Ordet 
skal ind i hjertet. 
- - -  
[ Jesus giver os i søndagens evan-
gelietekst i Bjergprædikenen et 
stærkt eksempel på, hvad Gud gør 
for os og hvad han kræver af os 
(Matt 5,20-26): 
 
Først siger han: Hvis jeres retfær-
dighed ikke langt overgår de skrift-
kloges og farisæernes, kommer I slet 
ikke ind i Himmeriget (Matt 5,20). 
Der er brug for en fuldkommen ret-
færdighed, hvis vi skal blive salige. 
Men evangeliet giver os jo netop en 
retfærdighed, som langt overgår de 

bedste menneskers bedste gernin-
ger. Jesus kom for at frelse sit folk 
fra deres synder. Når Gud tilgiver os, 
gør han os retfærdige. Tænk også på 
pagtens blod i nadveren: ”Dette er 
den nye pagts blod, som udgydes for 
jer til syndernes forladelse.” Når du 
hører Guds tilgivelse ind i dine syn-
der, da er du tilgivet. Når du hører, 
at Jesus er hos dig, så er han hos dig. 
Når du hører, at han gav sit liv for 
dig, så gav han sit liv for dig. Og når 
du hører, at din Far vil sørge for dig 
hele livet, så gør han det. Ordet går i 
opfyldelse, når vi hører det. Og det 
gør hjertet glad.  
 
Det andet, Jesus siger her i bjerg-
prædikenen, er, hvad vi skal. ”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. Og han forklarer, 
hvad det betyder i praksis: Når du 
derfor bringer din gave til alteret og 
dér kommer i tanker om, at din bro-
der har noget mod dig, så lad din 
gave blive ved alteret og gå først hen 
og forlig dig med din broder! - Også 
det skal vi høre, så vi har det i tan-
ken og i hjertet og ikke kan komme 
uden om det. Og igen bliver det 
sandt, at ”det man hører, er man 
selv”. Hører du, at du er en synder, 
så er du en synder. Men hører du det 
ikke, da vil du tænke, at ”nogenlun-
de” er ”godt nok” for dig, og at du 
ikke har brug for Frelse. Og da bliver 
Guds ord blot en slags tilskud, en 
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særlig oplevelse, du krydrer livet 
med, men ikke det grundlæggende i 
dit liv. ] 
- - - 
Så må vi i dag takke Gud fordi han 
også her hos os har rejst et telt og 
givet os en gudstjeneste, hvor han 
taler sit ord til os og tilgiver os vore 
synder. Og vi må også takke ham, 
fordi han har givet os de 10 bud med 
klare ord om, hvad vi skal. Vores vej 
gennem hele livet og vores evige 
frelse afhænger af, at dette ord er i 
vores hjerte og i vores mund.  
 
Hør da igen og igen, at Gud er din 
Far og Skaber, og at Guds Søn er din 
Frelser. Sådan genføder og fornyer 
Helligånden os som Guds kære børn. 
Han ved Troens ord gør Helligånden 
os til det, vi er: Guds kære børn. Det 
giver os identitet og frelse. Og pas-
sende kan vi slutte med apostelen 
Paulus’ ord i Romerbrevet 10,6-13, 

hvor vi får denne herlige udlægning 
af vores prædiketekst af ordene i 
Mosebogen: Men den retfærdighed, 
som kommer af tro, siger således: 
»Sig ikke i dit hjerte: Hvem vil stige 
op til himlen?« nemlig for at hente 
Kristus ned, eller: »Hvem vil stige ned 
i afgrunden?« nemlig for at hente 
Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger 
den? »Ordet er dig nær, i din mund og 
i dit hjerte,« og det ord er troens ord, 
som vi prædiker. For hvis du med din 
mund bekender, at Jesus er Herre, og 
i dit hjerte tror, at Gud har oprejst 
ham fra de døde, skal du frelses. For 
med hjertet tror man til retfærdig-
hed, med munden bekender man til 
frelse, for Skriften siger: »Ingen, som 
tror på ham, skal blive til skamme.« 
Der er ingen forskel på jøder og græ-
kere; alle har den samme Herre, rig 
nok for alle, som påkalder ham, for 
»enhver, som påkalder Herrens navn, 
skal frelses«. Amen.  
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… så du ikke bliver udmattet un-
dervejs 
7. søndag e. trinitatis (I).  
Læsninger: Salme 126. Romerbrevet 6,19-23. 
Salmer: 2, Salme 67, 26, 29, 496v4-6.  
 
Markus 8,1-9 
I de dage var der igen en stor skare, som ikke havde noget at spise, og Jesus 
kaldte disciplene til sig og sagde til dem: "Jeg ynkes over skaren, for de har 
allerede været hos mig i tre dage og har ikke noget at spise; og sender jeg dem 
sultne hjem, vil de blive udmattet undervejs, og nogle af dem er kommet lang-
vejsfra." Hans disciple svarede ham: "Hvorfra skal nogen få brød til at mætte 
dem her i ødemarken?" Han spurgte dem: "Hvor mange brød har I?" "Syv," 
svarede de. Så lod han skaren sætte sig på jorden; og han tog de syv brød, tak-
kede, brød dem og gav sine disciple dem, for at de skulle dele dem ud; og de 
delte dem ud til skaren. De havde også et par småfisk; og han velsignede dem 
og sagde, at de også skulle dele dem ud. Og de spiste og blev mætte, og de sam-
lede de stykker sammen, som var tilovers, syv kurve fulde. Der var omkring fire 
tusind til stede. Og han sendte dem bort. 
 
I de dage var der igen en stor ska-
re (v1). Vi kender måske bedst den 
anden beretning, hvor der var 5000 
mennesker, 5 brød og 2 fisk. Men 
det gentog sig. Her med 4000 men-
nesker og 7 brød og nogle småfisk.  
Sådan er der også gentagelser i vo-
res liv. Livet afhænger faktisk af, at 
de grundlæggende ting gentager sig. 
Ingen af os kan springer de der seks 
til ni timers søvn over. Vi kan heller 
ikke undlade morgenmad og af-

tensmad, blot fordi vi fik mad i går. 
Ikke fordi det er underholdende og 
spændende at sove og spise, men 
alene fordi det er nødvendigt. Det 
nødvendige er mange gange trivielt 
på grund af gentagelsen. Men vi gør 
ikke vrøvl. For vi ved jo godt, at det 
er nødvendigt. Derfor går vi på ar-
bejde igen og igen. Og derfor køber 
vi ind, vasker tøj, laver mad og gør 
rent igen og igen.  



 32 

Det samme gælder med vedligehol-
delse af venskab, ægteskab og andre 
fællesskaber. Derfor inviterer vi 
vore venner igen og igen. Vi holder 
fødselsdage i familien eller samles 
bare til en grill i haven. Ikke fordi vi 
har fundet på en ny måde at være 
sammen på, men bare for at være 
sammen.  
Det samme gælder den ugentlige 
søndagsgudstjeneste. For Gud har 
sagt: Husk hviledagen, så du holder 
den hellig! Lad Guds ord bo rigeligt 
hos jer, så I synger til hinanden med 
salmer, hymner og åndelige sange, 
og sig altid tak for alt i Jesu navn. 
 
Evangeliets gentagelse  
Evangeliet fortæller, at 4000 men-
nesker var samlet hos Jesus. De blev 
faktisk hos ham i hele tre dage. Og 
de brugte deres medbragte forsyner 
op. Jesus bandt dem til sin mund. 
Ordet satte sig i deres hjerter, ord 
med håb og fremtid, ord om, hvad de 
skulle bruge deres liv på, og ord om 
Himmeriget, som var kommet nær 
med tilgivelse og frelse, fordi Jesus 
var hos dem.  
Men er det virkelig nødvendigt for 
os at høre Evangeliet igen og igen? 
Har vi ikke hørt søndagens evange-
lium og de andre tekster så ofte, at 
vi ikke behøver gentagelser? Jo, vi 
har hørt det ofte. Men troen og kær-
ligheden kan afblomstre og visne, 
hvis vi mest går med vores egne 
tanker. Derfor skal troens ord skal 
ind i vore hjerter igen og igen.  
To ord i evangeliet fortæller hvor-
for: ”udmattet undervejs”. … for at de 

ikke skal blive udmattet undervejs. Vi 
kan blive udmattet undervejs her i 
menigheden, på arbejdet, i ægteska-
bet, i familien og i vore egne hjerter. 
Vi bliver udmattede og afkræftede, 
når vi mister synet for Guds vilje 
med os og synet for, hvad han har 
gjort for os. Da kalder 4000 menne-
sker på os og siger: Kom med til 
gudstjeneste i ødemarken!  
Ja, du har ganske vist hørt evangeliet 
tidligere, men hør det igen! Du har 
været til nadver før, men knæl igen 
og tag imod Jesu legeme og blod. Du 
kender også de andre i menigheden 
helt godt. Men kom sammen med 
hinanden igen på søndag!  Lad det 
være en ugentlig gentagelse. For du 
behøver den.  
Vi vil gerne have afveksling, når vi 
hører evangeliet. Derfor arrangerer 
vi gæste-gudstjenester og kirkefro-
koster. Vi inviterer gæstetalere, som 
mange gange kommer langvejsfra. 
Vi holer af korsang og fællessang 
med orgel, violin, guitar og klaver i 
skøn forening. For ikke at nævne 
sommerlejre og weekendlejre med 
et rigt fællesskab. Alt sammen skal 
tjene til, at vi kan høre og dele evan-
geliet sammen, så vi ikke bliver ud-
mattede, men bevarer troen under-
vejs.   
 
Omsorg for legemet 
Evangeliet viser os også Guds om-
sorg for vores legeme. De fire tusind 
mennesker blev nemlig ikke til ån-
delige individer, som efterhånden 
kunne undvære mad, bare fordi de 
hørte på Jesus. Det var faktisk lige 
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modsat. Jo længere de var hos Jesus 
og lyttede til hans undervisning, 
desto mere kom de til at mangle 
mad. Som kristne er vi ikke undtaget 
de jordiske behov og trivialiteter.  
Og Jesus viser omsorg: Han siger: 
”Jeg ynkes over skaren. Sender jeg 
dem sultne hjem, vil de blive udmat-
tet undervejs.” Han deler sin omsorg 
med disciplene. Og han deler den 
også med os.  Jesus spurgte: "Hvor 
mange brød har I?" "Syv," svarede de. 
Det betyder for os, at vi skal se efter 
og overveje, hvad Gud har givet os. 
Hvordan er dit helbred? Hvor mange 
penge har du? Og hvad har du af tid? 
Han spørger ikke, hvad du har til 
overs, når du har sørget for dig selv, 
men til alt det, du har.  
Hvad skal det da bruges til? Til os 
selv? I evangeliet skulle disciplenes 
syv brød bruges på de fire tusind. 
Gud vil bruge det, vi har på andre. Ja, 
på andre! Vi skal bruge livets gaver 
på hinanden og andre. Og i første 
omgang på dem, vi hører ordet sam-
men med, for at ingen af os skal 
blive udmattede og give op. For 
hvordan vil din søster og bror i me-
nigheden tænke om Evangeliet, hvis 
de bliver svigtet og må gå alene 
hjem til ensomhed, sult eller syg-
dom?  
 
Takken 
Men hvad nytter syv brød? De kan 
vel ikke gøre så stor en forskel. Nej, 
ikke brødene i sig selv. Men nu gør 
Jesus noget ved det, disciplene hav-
de og ved vi har: Han takker.  

Takken forvandler vort helbred og 
arbejde, vores tid og talenter og 
vore penge fra at være vort eget, 
som vi har opnået ved slid eller ved 
held, til at være gave og fælles gods. 
Dit helbred, arbejde, dine penge og 
din tid er en gave til fælles gavn.   
Uden takken vil vi blive udmattede. 
Vi vil spare sammen, samle sammen 
og holde på tingene og bekymret 
tænke, at vi behøver det selv. - Men 
Jesus takkede.  
Der er utallige opfordringer til tak. 
F.eks. Salme 92: ”Det er godt at takke 
Herren og at lovsynge dit navn, du 
den Højeste, at forkynde din godhed 
om morgenen og din trofasthed om 
natten.” Og i Filipperbrevet: Vær 
ikke bekymrede for noget, men bring 
i alle forhold jeres ønsker frem for 
Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og 
Guds fred, som overgår al forstand, 
vil bevare jeres hjerter og tanker i 
Kristus Jesus (Fil 4,6-7).  
Hvis vi gerne vil have afveksling i 
hverdagen, når vi går på indkøb, er 
på arbejde, når vi skal sove, og når vi 
gør alt det nødvendige, da skal vi 
bare bruge takken. Da veksler vi 
tingene fra at være ”vore” til at være 
”Guds”. Og vi får dem som gave. Og 
det er tusind gange bedre at leve i 
tak end i utilfredshed.  
Og gav sine disciple dem, for at de 
skulle dele dem ud; og de delte dem 
ud til skaren. - Sådan må vi også dele 
ud til hinanden og til andre.  
 
Velsignelsen 
Men har vi så meget, at vi kan give 
væk af det? Jo, og der er endnu me-



 34 

re: De havde også et par småfisk; og 
han velsignede dem og sagde, at de 
også skulle dele dem ud. Nu bruger 
Markus ordet ”velsigne” om takken. 
Jesus velsigner fiskene.  
Vi gør jo meget ud af, at det, vi skal 
spise sammen, er velsmagende, sær-
ligt når vi har gæster. Men det er jo 
også vigtigt, at et er velsignet. Vel-
smagende og velsignet. Begge dele. 
Velsign maden, mens du står ved 
komfuret og laver mad. Syng en 
takkesang og tag gode bibelord om 
Guds omsorg frem ved siden af de 
gode opskrifter i kogebogen. Da 
bliver maden velsignet af Gud.  
Og hvad så med resterne? Dem sam-
lede de sammen. Syv brød blev til 
syv kurve med brød. Underligt. Un-
derligt, sådan som Gud sørger også 
for os. Her er endnu en grund til at 

takke Gud for de små ting i vores 
ellers så trivielle hverdag. Da bliver 
det ikke kedeligt at rydde af bordet 
og vaske op og sætte tilbage i køle-
skab og lægge i fryser. Tænk, han 
sørger for dig. Der var noget til 
overs! 
 
Og han sendte dem bort 
Da Jesus var færdig, sendte han dem 
bort. Om lidt er vi også færdige her i 
kirken for i dag. Og han sender os 
hjem. Nu har han dækket vores be-
hov for i dag. Og vi må leve endnu en 
uge med slid og slæb, eller også tage 
på en dejlig ferie. Vi er færdige til 
det, når vi har været hos Jesus og 
lyttet til hans ord. Og han sendte dem 
bort. Han sender os bort. Derfor går 
vi i fred og glæde! Amen. 

 
 



 35 

 
 
 
 
 
 

Profeter kendes på deres frugter  
8. søndag e. trinitatis (I).  
Læsninger: Jeremias 23,16-24. Romerbrevet 8,12-17. 
Salmer: 681 – Salme 67 – Mika 7 – 353 – 500 – 55.  
 
Matthæus 7,15-21[23]  
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 dårli-
ge 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. [v22-23: Mange vil den dag sige til mig: Herre, 
Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit 
navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg 
sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lov-
brud!]  
 
Jesus advarer: ”Tag jer i agt for de 
falske profeter!” Og umiddelbart 
er det jo let nok at undgå falske 
profeter. Vi kan jo bare undlade at 
gå i kirke og holde op med at lytte til 
præster og prædikanter. Da undgår 
vi automatisk også de falske. I ste-
det kan vi læse i bibelen derhjemme 
og nøjes med det, vi allerede ved om 
Kristus. - Men Jesus foreslår ikke 
den løsning. Han sendte sine apostle 
ud for at prædike og undervise. Og 
han sagde: ”Den, som har øre, han 
skal høre!”  

Gud har altid brugt profeter, for 
at nå sit folk, give det troen og beva-
re det hos sig.. Hør f.eks. profeten 
Jeremias: Fra den dag jeres fædre 
drog ud af Egypten til i dag, har jeg 
sendt mine tjenere, profeterne, til jer 
igen og igen. … Igen og igen har jeg 
sendt mine tjenere, profeterne, til jer 
og sagt: Vend om fra jeres onde vej, 
og gør jeres gerninger gode; I må 
ikke følge andre guder og dyrke dem. 
Så skal I bo på den jord, jeg gav jer 
og jeres fædre. Men I lyttede ikke til 
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mig og hørte ikke på mig (Jer 7,25 og 
35,15). 
Profeter prædiker, for at vi skal 
vende om til Gud. Vi gør det ikke af 
os selv.  
 
Gud skabte ikke kun verden ved 
sit ord. Hans ord er også det mid-
del, hvorved han giver os troen. 
Paulus siger: Men hvordan skal de 
påkalde ham, som de ikke er kommet 
til tro på? Hvordan skal de tro på 
ham, som de ikke har hørt om? Hvor-
dan skal de høre, uden at nogen 
prædiker? … Troen kommer altså af 
det, der høres, og det, der høres, 
kommer i kraft af Kristi ord (Rom 
10,14.17). Derfor kan vi kun være 
kristne og med i Guds folk, når vi 
hører Guds ord. Derfor løser vi ikke 
problemet med falske profeter ved 
at holdes os borte fra kirken. Vi må 
løse opgaven på en anden måde. 
Men hvordan?  
 
Jesus svarer med at forklare, at 
falske profeter kommer i fåre-
klæder, men indvendig er de 
glubske ulve. De vil forsøge at be-
drage os. De siger det, vi synes om. 
Og de er flinke. Profeten Jeremias 
giver os i sin profetbog et eksempel 
på, hvordan de bedrager. Dette siger 
Hærskarers Herre: Lyt ikke til profe-
ternes ord! De profeterer for jer, men 
de forblinder jer; syner forkynder de 
ud af eget hjerte og ikke af Herrens 
mund. Til dem, der lader hånt om 
mig, siger de: "Herren har sagt: Nu 
bliver der fred", og til alle, der 
vandrer i hjertets forstokkethed, 

siger de: "Ulykken rammer jer ikke." 
(Jer 23).  De siger med andre ord: 
Alt er i orden. I er gode nok. Der 
kommer ingen dom. Bare lev, som I 
gør i dag. De støtter os i vores hold-
ninger og bekræfter os i det, vi ger-
ne vil. Apostelen Paulus siger det 
sådan: 2 Tim 4,3-4: For der vil kom-
me en tid, da folk ikke vil finde sig i 
den sunde lære, men skaffe sig lærere 
i massevis efter deres eget hoved, 
fordi det kildrer deres ører. De vil 
vende det døve øre til sandheden og 
slå sig på myter. Ulven i fåreklæder 
bekræfter dig i at leve efter den 
moral, du synes om. Og ulven for-
tæller dig, at du fint kan klare dig 
uden en Herre, som gik i døden for 
dig.  
 
Dernæst forklarer Jesus: ”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. Et-
hvert træ, som ikke bærer god frugt, 
hugges om og kastes i ilden. I kan 
altså kende dem på deres frugter.”  
Men hvordan ser en profets frugter 
ud?  
- En frugtavlers frugter er ikke, at 
han er flink at snakke med, eller at 
han er dygtig til at sælge sine æbler, 
men at han dyrker gode frugter, 
som er sunde at spise. - En hånd-
værkers frugter er ikke at han kan 
bygge et billigt hus i en fart, men 
solidt og godt håndværksarbejde, så 
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huset, han bygger, kan stå i mange 
år.  - Og en forkynders frugt er, at 
han prædiker Skriftens ord, så det 
afslører og trøster til omvendelse og 
tro. Apostelen Paulus siger det så-
dan: 2 Tim 4,2: Prædik ordet, stå 
frem i tide og utide, overbevis, irette-
sæt, forman, tålmodigt og med stadig 
undervisning!  
Jesu egen prædiken er vores måle-
stok. I bjergprædikenen satte han 
tilhørerne på plads, når han udlagde 
Guds lov i deres liv. Men samtidig 
blev tilhørerne også salige: ”Salige 
er de fattige i ånden, for Himmeriget 
er deres”. Denne dobbelthed er den 
sande frugt! For sådan en prædiken 
får os i knæ, så vi ser og indser, at vi 
er syndere. Og den trøster og giver 
os troen på, at Jesus er vores frelser. 
De to frugter kendetegner sande 
prædikanter – også i dag.  
 
Evnen til at afsløre falske profe-
ter kan sammenlignes med evnen 
til at afsløre falske mønter og sedler. 
Man skal have haft ægte sedler og 
mønter i hånden mange gange, for 
at kunne afsløre de falske. Sådan 
skal vi have et godt kendskab til 
frelsens ord for at kunne skelne det 
fra det falske. Trosbekendelsen er 
en vigtig sammenfatning og grund-
regel i al bedømmelse af, hvad der 
er sandt og falsk: * at Gud har skabt 
dig og alle andre mennesker; * at du 
er en synder, som ikke kan frelse 
dig selv; * at Guds bud står fast, også 
selv om din omgangskreds ændrer 
moral og siger, at det ikke betyder 
så meget; * og at Jesus Kristus er din 

frelser, som døde på korset og so-
nede Guds vrede.; * at Helligånden 
giver os tro og liv ved dåben, nadve-
ren og ved bibelsk undervisning og 
prædiken; * og der kommer en dom, 
og derefter evigheden hos Gud eller 
borte fra Gud.  
 
Men er det ikke også andre frug-
ter? Undergerninger f.eks.? Jesus 
ved, at vi vil spørge. Derfor har han 
allerede svaret: Mange vil den dag 
sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke 
profeteret i dit navn, og har vi ikke 
uddrevet dæmoner i dit navn, og har 
vi ikke gjort mange mægtige gernin-
ger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, 
som det er: Jeg har aldrig kendt jer. 
Bort fra mig, I som begår lovbrud! 
(Matt 7,22-23). Disse mennesker 
profeterede i Jesu navn, og samtidig 
uddrev de dæmoner og gjorde 
mægtige gerninger i hans navn. 
Alligevel siger Jesus: ”Jeg har aldrig 
kendt jer … I begår lovbrud”. Det, de 
selv betragtede som frugter og bevi-
ser på, at de var sande profeter, var 
i deres tilfælde "fåreklæder".  
Jesus uddyber selv dette i prædike-
nen om ”de sidste tider” i Matthæus 
24. Og apostelen Paulus siger det 
samme i 2 Thessalonikerbrev 2,9-
10: Den lovløses komme er Satans 
værk og sker med al kraft og med 
løgnetegn og løgneundere og med alt 
uretfærdighedens bedrag over for 
dem, der fortabes, fordi de ikke har 
taget imod kærlighed til sandheden, 
så de kunne blive frelst. Underger-
ninger kan i mange tilfælde fore-
komme sammen med falsk forkyn-
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delse. Derfor er undergerninger 
ikke bevis for, at noget er sandt. Den 
eneste målestok er, om den er bi-
belsk.  
 
En anden grund til, at mirakler og 
mægtige gerninger i Jesu navn al-
drig kan være målestok for om bud-
skabet er sandt eller falsk, er, at 
mirakler ikke frelser. For Jesus si-
ger, at de falske profeter ikke red-
des ikke på dommens dag, selv om 
de har udført mirakler i hans navn. 
Faktisk er der kun ét mirakel, som 
frelser. Jesus kalder det for ”Jo-
nastegnet”. "En ond og utro slægt 
kræver tegn, men den skal ikke få 
andet tegn end Jonastegnet" (Matt 
16,4). Det tegn, som redder os fra 
vore synder, fra døden og dommen, 
er Jesus på korset og Jesus som den 
opstandne. Al forkyndelse står og 
falder med dette budskab. - Paulus 
hjælper os til fuldstændig klarhed, 
når han siger: Og da jeg kom til jer, 
brødre, forkyndte jeg ikke Guds 
hemmelighed for jer med fremra-
gende talekunst eller visdom, for jeg 
havde besluttet, at jeg hos jer ikke 
ville vide af andet end Jesus Kristus, 
og det som korsfæstet. Jeg optrådte 
hos jer i svaghed og med megen frygt 
og bæven, og min tale og min prædi-
ken blev ikke fremført med overta-
lende visdomsord, men med Ånd og 

kraft som bevis, for at jeres tro ikke 
skulle afhænge af menneskers vis-
dom, men af Guds kraft (1 Kor 2,1-5). 
 
Jesus slutter med at sige: Ikke 
enhver, som siger: Herre, Herre! til 
mig, skal komme ind i Himmeriget, 
men kun den, der gør min himmelske 
faders vilje. Det gælder alle kristne: 
vi alle skal gøre Guds vilje. Men når 
Jesus siger det om dem, der forkyn-
der og prædiker Guds ord, betyder 
det særligt, at de skal forkynde Guds 
vilje for mennesker, dvs. Guds frel-
sesvilje og Guds frelsesplan, så men-
nesker kan tro og blive frelst. De 
skal også forkynde Guds vilje med 
os her på jorden. Desuden skal en 
prædikant personligt leve i troen, 
dvs. bekende sine synder, modtage 
tilgivelse og tilgive sin næste. Han 
skal, som Johannes Døber siger i 
Matt 3, bære de frugter, som svarer 
til omvendelsen. Det hører også 
med til kendetegnet på en sand 
profet: at leve troens liv hos Herren. 
 
Sådan har Jesus nu advaret os 
mod de falske profeter og vejledt 
os, så vi kan afvise løgnen og leve i 
sandheden. - Lad os lytte til Kristi 
ord, som ingen af os kan sige os selv, 
og som kun Gud kan sige til os ved 
Jesus Kristus. Amen. 
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