
  
Tillæg til Luthersk Kirke 2012/4 side 1 

TILLÆG til Luthersk Kirke  2012/4 

 

Prædikener 

advent og jul 2012 

 

 

Herren kommer til os, så vi kan komme til 
ham  
1. advent 2012 i Martinskirken og Gratiakirken 
Salmer: 66, 71v1-4, 68 // 73v1-4, 430, 74, 62v1 

Salme 24: Hvem kan drage op til Herrens bjerg, hvem kan stå på hans helli-
ge sted? Den som har skyldfrie hænder og et rent hjerte, den som ikke farer 
med løgn og ikke sværger falsk. Han henter velsignelse hos Herren og ret-
færdighed hos sin frelses Gud. Sådan er den slægt, som søger ham, som 
søger dit ansigt, Jakobs Gud. … Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I æld-
gamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er han, ærens konge? 
Hærskarers Herre, han er ærens konge! 

Advent betyder ”komme”. Jesus kommer til Jerusalem. Vi forbereder os i 
adventstiden til at tage imod julens budskab, at han blev menneske og kom-
mer til os. Og til at tage imod ham, når han kommer anden gang til dom og 
frelse. Vi holder advent, for at vi også selv må komme til Gud. 

Derfor kan det virke forkert, at Gud i prædiketeksten stiller os overfor 
spørgsmålet: Hvem kan drage op til Herrens bjerg, hvem kan stå på hans 
hellige sted? Vi regner det jo for en selvfølge, at vi må komme. ”Alle er 
velkommen”. Det står i kirkens indbydelser. Hvordan kan Gud da spørge, 
hvem der kan komme til ham? ”Hvem kan stå på Guds hellige sted?” Er det 
ikke snarere et spørgsmål, om folk gider og vil? Handler det ikke meget me-
re om mennesker har tid og lyst?  

Nej. For Gud fastholder sit spørgsmål: Hvem kan drage op til Herrens 
bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Og han svarer selv: Den som har 
skyldfrie hænder og et rent hjerte, den som ikke farer med løgn og ikke 
sværger falsk. Måske er det netop, når vi får det sådan, at kirkegang, tro og 
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mission bliver fornyet. Når der nemlig bliver stillet spørgsmål ved vores 
hjerte, og når vi får øje på vore hænder, og hvad vi er i gang med, da får vi jo 
brug for en Frelser. Da er kirkegang ikke et spørgsmål om vi gider eller har 
lyst. Det er nu blevet et spørgsmål om at blive frelst. For ”skyldfrie hænder – 
og et rent hjerte!” - hvem har det? Når vi ser rigtigt efter og overvejer, bliver 
det tungt og svært at være til. Derfor må vi bede Gud: ”Tilgiv mig min 
skyld!” Men kan han? Og vil han? - Og ”Og giv mig et rent hjerte!” Men er 
det muligt? Hvordan kan det lade sig gøre? Salme 24 spærrer jo nærmest for 
os, så vi ikke kan komme til Gud.  

Men salmen har mere at sige end det. Den fortæller jo, at der trods alt er 
én, som kan gå op på Herrens bjerg og stå på hans hellige sted. For der råbes 
i salmen: Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle døre, så ærens kon-
ge kan drage ind. Hvem er han, ærens konge? Hærskarers Herre, han er 
ærens konge!  

Messias kommer til sit folk. Og samtidig han træder frem for Gud Fader, 
den almægtige med sit gode hjerte og sine velsignende hænder. Jesus er 
manden med det rene hjerte og de skyldfrie hænder. Jesus er Messias, Kri-
stus. Og ham har folkets ledere nu tænkt sig at dræbe. De har ligefrem plan-
lagt det. De vil dræbe manden med det rene hjerte og de hænder, som 
ustandseligt velsigner. De vil dræbe ham, som afslører deres ugudelighed og 
skyld for at få lov til at tilgive dem. ”Se, din konge kommer til dig!”  

Og netop sådan viser han sig at være vores frelser. For han dør på korset 
for folkets synder. Han er det sonoffer, som er nødvendigt, for at vi kan 
komme til Gud i bøn, og for at vi kan stå foran Gud også når vi skal dø. - 
Gudstjenesten i Gamle Testamentes tid fortalte med al tydelighed derom: 
Man kunne ikke komme ind i templets område uden at gå forbi et alter. Og 
én gang om året gik ypperstepræsten ind i det ”aller helligste”, templets hjer-
te, med offerlammets blod for både sine egne og hele folkets synder, så de 
kunne blive frelst.  

Hvem kan træde frem for Gud? Det kan i princippet kun Guds eget lam, 
som bærer verdens synd, og det er Jesus! Men dermed kan også enhver, som 
har modtaget dette offer og tror på ham.  - Dette budskab gør os levende. 
Dette evangelium gør op med alle tanker om, at evangeliet er kedeligt, og at 
det drejer sig om at slæbe så mange mennesker sammen i kirken. Dette 
evangelium viser os, at det gælder om at tro på Jesus, som vores forsoner og 
frelser. Det får os til at se gudstjenesten om søndagen som det sted, hvor jeg 
får lov at møde Gud, og hvor også andre får samme gave. Lammet, Jesus 
Kristus, er i centrum. Derfor synger vi af hjertens lyst: Gør døren høj, gør 
porten vid, den ærens konge komme hid. Han hersker over alle land og er 
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alverdens frelsermand. - Sådan går det til, at vi modtager velsignelse, når vi 
holder gudstjeneste. Som der står i salmen: Han henter velsignelse hos Her-
ren og retfærdighed hos sin frelses Gud. Sådan er den slægt, som søger ham, 
som søger dit ansigt, Jakobs Gud. 

Jesus drog ind i Jerusalem dengang på et æsel. I dag kommer han til os 
ridende på Skriftens ord – og i Sakramenterne, dåben og nadveren. Han si-
ger, at vi som hans folk får lov til at holde gudstjeneste, og han lover os sit 
nærvær. Guds ”hellige bjerg” er ”gudstjenestens sted”. Det er det hellige sted 
i vores liv, hvor Gud taler til os, og hvor vi får hans tilgivelse og nye kræfter 
til at leve i troen med håb og kærlighed.  

Da han kommer til os på denne måde, er det ikke mere et spørgsmål, om 
vi har lyst eller gider. Spørgsmålet er jo, om vi kan og må komme til Gud. 
Og det har evangeliet svaret på: Vi kan komme til Gud i Jesu navn. Vi kan 
komme til ham morgen og aften i vores andagter. Og vi kan komme til ham 
hver søndag i hans hus. Derfor synger vi: ”Hosianna, velsignet være han, 
som kommer i Herrens navn!” Vi synger det til Jesus og byder ham vel-
kommen. Og vi synger det i tak over, at vi må komme til ham og være hans. 
Og vi synger det i verden til alle og siger: ”Kom til Gud i Jesu navn! Han er 
jeres og vores frelser!” Amen. 

 

 

… så vi kan fastholde håbet 
2. advent 2012 i Gratiakirken 
Nr. 62, 71v2-3, O kom Immanuel, 229, 232. Rom 15,4-9. Luk 
21,25-36. 

Esajas 11,1-10 

Men der skyder en kvist fra Isajs stub, et skud gror frem fra hans rod. Over 
ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigts ånd, råds og styrkes ånd, kund-
skabs og gudsfrygts ånd; han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer 
ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører; 
han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets 
hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes 
ånde dræber han den uretfærdige; retfærdighed er bæltet om hans lænder, 
trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet, pante-
ren ligge sammen med kiddet; kalv og ungløve græsser sammen, en lille 
dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sam-
men, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det 
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lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller øde-
læggelse på hele mit hellige bjerg; for landet er fyldt med kundskab om Her-
ren, som vandet dækker havets bund. På den dag skal Isajs rodskud stå som 
et banner for folkeslagene; til ham skal folkene søge, og hans bolig skal væ-
re herlighed. 
 
Hvad kan vi bruge sådan en profeti til? Det fortæller apostelen Paulus os i 
søndagens brevlæsning fra Romerbrevet: ”Alt, hvad der tidligere er skrevet, 
er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den 
trøst, som Skrifterne giver os, kan fastholde håbet” (Rom 15,4) - Når vi lærer 
af det, der er skrevet i Bibelen, kan det give os udholdenhed, hvor vi ellers 
ville have givet op, og trøste os, hvor vi ellers ville være lammet af bedrø-
velse. Og da lever vi med håb, et godt og stærkt håb! 

Der skyder en kvist fra Isais stub 
Det første, som nu vil flytte ind i vores tanker, er dette ord: "Men der skyder 
en kvist fra Isajs stub, et skud gror frem fra hans rod." 

Guds folk følte, at de var som en fældet skov uden håb. Isai var far til kong 
David. Men kongedømmet var faldet. Stubben så livløs ud. De havde ingen 
fremtid. Sådan kan vi også have det som kristne. Vi er magter ikke vores liv. 
Men Gud siger til os: ”En kvist skyder fra Isais stub. Et skud gror frem fra 
hans rod.” Den stub, vi troede var død og ved at rådne op, er levende. Isais 
rodskud er Messias, Jesus Kristus, Guds egen Søn. Han bliver født i Betle-
hem. Det lærer profet-ordet os. 

Jeg mærker trøst og udholdenhed spire frem. For kan det ikke give en skov-
arbejder udholdenhed og trøst, når han får at vide, at de fældede træers rod-
net er levende, så de kan skylde på ny? - Det kunne han jo ikke sige sig selv. 
For normalt rådner den gamle stub. Men ikke her. Her skyder den et frisk 
skud. Så ved skovarbejderen, at der er håb for skoven. Og han kan arbejde 
med udholdenhed. Det trøster ham, selv om han kun ser stubbe, hvor han 
ønskede, der var skov. - Guds levende ord har atter og atter givet tro og håb 
til mennesker, som befandt sig i håbløshed: til en ældre syg kvinde; til en 
mand i fyrrerne; til et barn og nogle unge, som var ved at opgive at være 
kristne. Her skyder Jesus Kristus frem som en kvist af Isajs stub. Guds løfter 
i Gamle Testamente var ikke tomme, men fulde af liv. De gik i opfyldelse, 
da Gud sendte sin Søn. Og de går i opfyldelse i vore liv, når Gud giver os 
trøst og udholdenhed. Sådan er den Bibel, som Gud har givet os. 

Han lever og ånder for Herren 
Det andet, profetens ord lærer os, er: at der dette skud og denne kvist er an-
derledes, end vi er: "Over ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigts ånd, 
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råds og styrkes ånd, kundskabs og gudsfrygts ånd; han lever og ånder i frygt 
for Herren." 

Herrens Ånd hviler over ham. Han har visdom og indsigt – hele tiden. Og 
han lever og ånder i frygt for Herren. Sådan er vi ikke, desværre. Vi har ikke 
den fulde visdom og indsigt. Selv om vi er kristne og tror på Gud, kender vi 
også til at leve og ånde for alt muligt andet, end det, vi skulle leve for. Men 
her er en, som lever, som har visdom, og som bruger den rigtigt og godt. 
Jesus bekræfter det for os i Lukas 4, da han er til gudstjeneste i Nazareth. 
Han får profeten Esajas bogrulle og læser op og siger: Herrens ånd er over 
mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab 
til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte 
undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. ... I dag er dette 
skriftord gået i opfyldelse i jeres ører(Luk 4,18ff). Jesus er vores Frelser. Og 
det betyder, at han lever til gavn for os. Det var derfor Guds søn blev menne-
ske og kom til os. 

Nu kommer også dette ord ind i vore tanker. Og hvor det trøster! Når Gud 
fortæller os det, kan vi holde ud, fordi Jesus er hos os. Vi kan holde modet 
oppe, fordi han kommer os. Han følges med os, ligesom han efter sin op-
standelse fulgtes med to Emmaus-disciple, for hvem alt var blevet håbløst. 
Han viste dem, at det håbløse netop var deres håb. De følte alt håbløst, fordi 
Jesus var død. Men da Jesus åbnede Skrifterne for dem og lærte dem, at han 
måtte dø for at blive deres frelser, fik de håbet tilbage. Jo, Jesus Kristus lever 
og ånder for at være vores frelser. Han kommer også til os, når livet er aller 
mest vanskeligt. Sådan var han jo også engang sammen med en røver. Og 
det, røveren ikke kunne sige sig selv, det sagde Jesus til ham: “I dag skal du 
være med mig i Paradis.” Det siger han også til dig. 

Jeg mærker igen at håbet vokser. Hvis Jesus kunne overvinde Emmaus-
disciplenes håbløshed og røverens ulykke, da har jeg også håb. Så er der 
fremtid og håb for mig her i livet. For han går med. Og der er fremtid og 
håb, når jeg skal dø. For jeg dør hjem til Jesus i Paradis. 

Han redder de hjælpeløse  
Profeten siger for det tredje: "Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, 
fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører; han dømmer de svage med ret-
færdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår volds-
manden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han den uret-
færdige; retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans 
hofter." 

Igen lærer vi noget, som vi ikke kan sige os selv. Vi bedømmer jo alt efter, 
hvad vi ser og hører. Og derfor tænker vi, at svage mennesker må gå til 
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grunde, og at hjælpeløse har ikke nogen fremtid. Men her tager vi fejl. Netop 
de hjælpeløse har en fremtid. Det går dem ikke, som man skulle tro. For 
Jesus tager sig af dem. Det gør han! 

Når du er hjælpeløs, fordi din svaghed stammer fra din skyld og din over-
trædelse og fra alt det, du gjorde forkert – og du ved det – da dømmer Jesus 
dig ikke efter, hvad han ser og hører hos dig, men efter, hvad han har gjort 
for dig som din Frelser. Han tager sig af dig. Når den viden rykker ind i mine 
tanker og fylder mit sind, giver den udholdenhed og trøst. Jeg mærker, at jeg 
ikke skal give op. Du skal heller ikke give op. For Jesus er her med trøst og 
med frelse. Det er han virkelig. Håbet bliver igen stærkt, og vi får nyt mod. 

Han kommer med Fred  
Til sidst siger profetordet til os: ”Ulven skal bo sammen med lammet, pante-
ren ligge sammen med kiddet; kalv og ungløve græsser sammen, en lille 
dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sam-
men, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det 
lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller øde-
læggelse på hele mit hellige bjerg; for landet er fyldt med kundskab om Her-
ren, som vandet dækker havets bund.” 

Heller ikke det kunne jeg sige mig selv. Fred i hele skabningen. Og fred 
mellem Gud og mennesker! De, som ellers ikke kan sammen, de lever sam-
men. Ulven og lammet, ungløven og kalven, det lille barn og hugormen. Gud 
åbner med disse billeder den evige salighed for os. Sådan vil det blive. Det 
lærer han os. Når sådanne løfter bliver aktiv viden i mine tanker, kan jeg 
holde ud at leve i denne verden, selv om her er krigslignende forhold, had og 
strid. For Gud lover os, at freden vil komme! Når Jesus kommer anden gang, 
kommer han med forløsning og frelse for alle, som venter på ham i tro.  

Men det fantastiske er også, at denne fred allerede begynder her og nu. For 
var det ikke i Betlehem, at englene sang: "Ære være Gud i det højeste, og 
fred på jord hos mennesker med Guds velbehag!"? Jesu fødsel i Betlehem 
bringer fred til hyrder og til os. Og sagde Jesus ikke til sine disciple, da han 
kom til dem påskedag: ”Fred være med jer!”? Og derpå sendte han dem ud i 
verden med den fred. - Jo, evangeliet giver os freden allerede i dag. Vi ejer 
Guds fred ved troen på Jesus. Vi har fred med Gud og fred med hinanden. 
Forsoningen, som Jesus har givet os ved sin død og opstandelse, gør, at vi 
kan være hos Gud. Vi kan hvile hos ham. Og forsoningen gør også, at fjend-
skab og frygt her i verden kan overvindes, når vi sammen tror på Jesus Kri-
stus. Da hører vi sammen på tværs af alt, hvad der ellers vil skille os ad: 
alder, kultur, skyld og synd. Her er kilden til, at vi i udholdenhed må arbejde 
på forsoning og fællesskab i vores familie og menighed og overalt, hvor vi 
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lever. Det kan vi gøre med håb. Udholdenhedens og trøstens Gud give jer ét 
og samme sind, sådan som Kristus Jesus vil det, så I enigt med én mund 
lovpriser Gud, vor Herre Jesu Kristi fader! Tag derfor imod hinanden, lige-
som Kristus har taget imod jer til Guds ære (Rom 15,5). Amen. 

 

 

Sådan skal man betragte os … 
3 advent 2012 i Løsning og Århus  
Salmer: 510, 71, 60, 59 

1 Korintherbrev 4,1-5 

Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds 
hemmeligheder; her kræves det så af forvaltere, at de findes tro. Men mig er 
det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer eller af nogen menneskelig dom-
stol, ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv; for jeg er mig ikke noget be-
vidst, men dermed er jeg ikke frikendt. Den, der bedømmer mig, er Herren. 
Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer! Han skal bringe for 
lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil. Og da skal 
enhver få sin ros fra Gud. 

 

Hvordan vil vi gerne, at andre ser på os, og at Gud ser på os? Det rigtige svar 
må vel i alle tilfælde være: præcis som vi er. Alt andet vil jo være ved siden 
af og uægte. På den anden side ønsker vi jo, at være gode både i vores egne 
og i andres øjne – men vel ikke på bekostning af sandheden? Hvis du skal 
tegne en profil af dig selv eller skrive dit CV som menneske, hvordan ser det 
så ud?   

Betragt os som Kristi tjenere! 
Apostelen Paulus lægger for og siger: ”Sådan skal man betragte os: som 
Kristi tjenere”. Han tager ikke udgangspunkt i det, vi måske ville begynde 
med: sin personlighed og begavelse. Han nævner heller ikke sine dårlige 
sider. (Det gør han i andre sammenhænge). Udgangspunktet er, hvad han er 
hos Kristus: Kristi tjener. Ordet, som her oversættes med tjener, betyder 
”hjælper”, ”en som bistår andre”. Det bruges om synagogetjenere og vagt-
mandskabet ved templet. Det bruges om evangelisten Markus, da han var 
med på missionsrejse som medhjælper. Og i Lukas 1,2 bruges det om ”or-
dets tjenere”. Her står, at evangeliet … er blevet overleveret os af dem, der 
fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere. En tjener er aldrig nummer 
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ét, men lever for andres skyld. Sådan skal vi betragte apostelen Paulus: som 
Kristi tjener. 

Det gælder også enhver kristen. Vi har en tjeneste hos vores Herre er Jesus 
Kristus. Han har sat sit liv ind for os og reddet os fra at leve under syndens 
herredømme. Nu må vi så leve i hans kærlighed og tjene ham. Samtidig lo-
ver han os, at hans og vores Fader vil sørge for os. Sådan skal vi se på os 
selv, som Kristi tjenere. Og sådan skal alle andre se på os. - Det kan ses, når 
du bøjer hovedet og takker, før du spiser. Her viser du, at du ikke er din 
egen, og at du ikke er nummer ét. Du hører til i en flok, som hjælper til. 
Ham, som du er ansat hos, sørger for dig. Derfor bøjer du hovedet i 
tak. ”Gud til ære, os til gavn.” - Det kan ses, når du går i kirke for at få tilgi-
velse ved nadverbordet. Der viser du igen, at du ikke er nr. ét, men hører til i 
en flok af medhjælpere, som har brug for tilgivelse. Gud holder jer oppe, dig 
og de andre kristne hjælpere. - Og det kan ses, når du bruger din bibel i an-
dagt og lytter til din herre. 

Sådan skal andre betragte dig, som et menneske, der har brug for at få ånde-
lig mad sammen med andre kristne, så du kan forblive Kristi tjener. Det ta-
ger noget af din tid. Ja. Men det er kostbar tid for dig, fordi du her opbygger 
din profil, dit kristne ”CV” og dit forhold til din Herre og mester, Jesus Kri-
stus. Hvis vi modsat skrotter søndagens gudstjeneste, undervisningen i Guds 
ord og den daglige andagt, vil det ændre både vor selvforståelse og andres 
måde at betragte os på. Da vil både vi selv og andre betragte os som ”selv-
stændige” individer, som ikke behøver Gud. Men … stakkels selvstændige 
mennesker. Da giver vi os jo ud for at være noget, vi ikke er. Og da bliver vi 
afhængige af andres ære og anerkendelse. Og vi vil ophøre at tjene Kristus. 

Betragt os som forvaltere! 
Apostelen tilføjer nu: ”og som forvaltere af Guds hemmeligheder”. Her taler 
han særligt om sin opgave som apostel. Han er forvalter. Man bruger ud-
trykket ”forvalter” i landbruget og i industrien: Godsforvalter og lager-
forvalter. En godsforvalter ejer ikke gården, ligesom en lagerforvalter ikke 
ejer lageret. Han kan ikke skalte og valte med det, men valte det FOR ejeren. 
Forvalte. Sådan var det at være at være apostel. Og sådan er det også at være 
kristen. Vi er forvaltere og husholdere. Vi ejer ikke hesten eller bilen. Vi ejer 
ikke ploven eller computeren. Det gælder hver eneste morgen, når du står op. 
Du kan ikke bruge alt på os selv. Og hvis vi gør det, er det fordi vi ikke be-
tragter os som forvaltere, men som ejere. Da har vi gjort os selv til nr. ét. Det 
viser, at vi er faldet ud af kaldet og opgaven. Vi bilder os ind, at vi selv be-
stemmer over vores liv. Vi mener måske endda, at det er godt for os at være 
nr. ét og at leve selvstændigt i forhold til Gud. Men det er ikke godt for os. 
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For det aldrig godt at bilde sig ind, at man er noget, man ikke er. Det er bedst 
at være det, vi er: forvaltere. Vi må indse det, hvis vi skal leve derefter. 

… forvaltere af Guds hemmeligheder! 
Her nævner apostelen Paulus det, der for en lager-forvalter svarer til lageret 
og for en godsforvalter svarer til godset. Apostelen Paulus skulle forvalte 
”Guds hemmeligheder”. Det græske ord for ”hemmelighed” er ”mysterium”. 
Et mysterium er noget, som mennesker ikke kan udtænke. Derfor kaldes 
Frelsen for et ”mysterium”. For intet menneske kan tænke sig til Frelsen. 
Men Gud har åbenbaret den for os i De hellige Skrifter og givet os den i sin 
Søn Jesus Kristus. ”Guds hemmeligheder” er derfor alt om Kristus, om hans 
liv for os, hans gerning for os, hans død for os, hans opstandelse. Denne 
hemmelighed skal der prædikes og undervises om. Den skal gives til menne-
sker, og i alle kristne menigheder skal kristne vokse i erkendelsen af Guds 
hemmelighed. 

Ligesom apostelen dengang skulle forvalte Guds hemmeligheder, sådan skal 
alle Ordets tjenere i dag forvalte Guds hemmeligheder. Det betyder i praksis: 
De skal fastholde syndere under dommen, hvis de gør sig selv til nr. ét i de-
res liv og ikke vil vide af Jesus som deres Herre. De skal sige det, som Guds 
siger i Bibelen: at det menneske, der sætter sig selv i Guds sted, rammes af 
dommen og går fortabt. Men de, som derimod har fået synden på deres CV, 
og som må erkende og bekende både overfor mennesker og Gud: ”Jeg er en 
synder og har fortjent dommen!”, til dem skal de give frelsens hemmelighed 
gratis. Af nåde. Og det skal stadfæstes med sakramenterne. Sakramenterne 
skal bruges netop til det. De er på den måde et mysterium: Tænk, at dåbens 
vand virkelig kan rense og gør hellig. Tænk, at så stort et under sker der: 
Gud tilgiver mig min skyld og gør mig til sit barn. Og tænk, at nadverens 
brød og vin virkeligt er Jesu legeme og blod. Det siger han jo selv. Derfor 
skal kristne præster ikke uddele sakramenterne, som man udleverer varer i et 
supermarked, men forvalte dem i sjælesorg og omsorg til tro og trøst for den 
enkelte. 

Sådan skal en menighed i dag betragte sin præst. En menighed kan let kom-
me til at se Ordets tjeneste på en anden måde. Hvor nærliggende er det ikke 
at se på præstens menneskelige kvaliteter og bedømme ham ud fra noget 
personligt. Men apostelen Paulus lærer os, at han skal bedømmes i forhold 
til, om han forvalter Guds hemmelighed efter Skriftens ord. Du har brug for 
sådan en præst! Enhver kristen og enhver kristen menighed har brug for præ-
ster, som er forvaltere af Guds hemmeligheder, sådan som Jesus Kristus har 
fortalt os det i ordet. Sådan skal en menighed se på sin præst. Og præsten 
skal ligesom Paulus lære menigheden, at den skal se sådan på præsteembe-
det. 



  
Tillæg til Luthersk Kirke 2012/4 side 10 

Her kræves, at de findes tro! 
Hvad kræves så af Kristi tjenere, som er forvaltere af Guds hemmeligheder? 
Apostelen svarer: Her kræves det så af forvaltere, at de findes TRO. Man 
kunne jo let komme til at kræve noget særligt, hvis man er Kristi tjener. 
F.eks. succes, lykke og fremgang. Eller at menigheden ærer dig, at familien 
roser dig. Og at du virkelig lykkes med det du gør. - Hvor er det da befrien-
de, at der blot kræves, at vi er tro. Vi skal være tro mod det, Gud har givet 
os, og stole på ham, som elsker os. At være tro er også at sige det, som det 
er: at være svag, når vi er svage og vedgå det; og at bruge vores styrke i Kri-
sti tjeneste, når vi er stærke. Og kaste os i Guds stærke hænder, når tjenesten 
synes umulig og for vanskelig. Tro på ham, og være tro mod ham. Og det 
uanset om det er vores tjeneste i ægteskabet, familien, på arbejdspladsen 
eller i menigheden. 

Paulus oplevede det som en sand befrielse. Han siger jo: Men mig er det 
ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer eller af nogen menneskelig domstol 
… Den, der bedømmer mig, er Herren. Det gælder også for dig. Det er lige-
gyldigt, hvad mennesker mener, både personlige meninger og offentlige 
meninger. Paulus er totalt befriet fra at være slave af mennesker. Han er rede 
til at gøre alt for alle. Ikke hvad de kræver, men hvad Kristus kalder ham til 
at gøre i kærlighed. Han er Kristi tjener. Sådan må du også tænke om dit liv: 
Lad mennesker sige og mene, hvad de vil. Du må elske din Gud alene, holde 
dig til ham, elske Kristus og holde dig til ham. Aldrig være nr. ét, men være 
med i gruppen af hjælpere. Det er meningen med livet. Sådan skal præster 
tænke om deres tjeneste. Den må ikke ændres for at skabe succes eller for at 
få ære og ros af mennesker. For i sidste ende lige meget. Den, som bedøm-
mer os, er Herren.  

Vi lærer det af Johannes Døber på 3. søndag i advent. Han var i fængsel, 
fordi han prædikede, som han havde lært det af Gud. Kong Herodes fængs-
lede ham for det. Men Johannes stod fast. Og i fængslet hørte Johannes om 
Kristi gerninger. Jesus bekræftede for ham og hans disciple, at han var deres 
Frelser, og at de var hans tjenere. Så var alt vel. Sådan er alt også vel i dit 
liv, når Jesus er din Frelser, og når du får lov at tjene ham hele livet. Amen. 
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Mens han tænkte på dette, se, da …  
Adventsandagt i Martinskirken og i Gratiakirken 13. og 20. dec. 
2012 

I advents- og juletiden bliver der mange gange sagt ”Se! Se, din konge 
kommer til dig!” ”Se, jeres forløsning nærmer sig!” ”Frygt ikke, Se, jeg for-
kynder jeg en stor glæde!” Prædiketeksten fortæller, at Josef, havde brug for, 
at Gud viste ham en udvej og frelste ham. Det er også vores situation. 

Matthæus 1,18-25: Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Ma-
ria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at 
hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig 
og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hen-
de i al stilhed. Mens han tænkte på dette, Se, da viste Herrens engel sig for 
ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Ma-
ria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligån-
den. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal 
frelse sit folk fra deres synder.« Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, 
som Herren har talt ved profeten, der siger: »Se, jomfruen skal blive med 
barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« — det betyder: 
Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens 
engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke 
med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus. 
 
Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham. Han så 
på sin situation og overvejede. Beskeden fra Maria havde rystet ham – og 
gjort ham bange. Deres fremtid var ødelagt. Han så det for sig. Ødelagt. 
Hvordan kunne han håbe på noget godt sammen med hende, når han tænke 
på, hvad hun havde gjort mod ham, men også mod sig selv. Da viste Gud 
ham noget, som ændrede hans syn på alt – på Maria, på sig selv, på barnet, 
på fremtiden, på Gud. ”Se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og 
sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hu-
stru. 

Vore tanker om fremtiden kan gøre os bange. Bange med rette. Bange, 
fordi vi frygter at miste, miste hinanden, miste dem, vi har kær, miste det, vi 
har arbejdet for og planlagt. Det forsvinder. Tænk da at høre ordene: ”Vær 
ikke bange for at gøre det, du så meget har ønsket at gøre!” Men hvorfor? Er 
Maria måske ikke gravid? Jo. Vil det ikke blive svært det her? Jo. Men hvor-
for skal jeg da ikke være bange?… for det barn, hun venter, er undfanget 
ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; 
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for han skal frelse sit folk fra deres synder. Her er to ting, han og vi skal 
se:  

Det ene er, at barnet er anderledes, end Josef går og tror! Det barn, hun 
venter, er undfanget ved Helligånden! Ikke ved en anden mand. Hun har 
ikke været dig utro. Hun er din. Og barnet er Guds Søn. Messias. Nu går det 
i opfyldelse, som du og hele dit folk har håbet og ønsket så inderligt – Maria 
er udvalgt til det – og du er valgt som stedfar for dette barn. Se hvad det barn 
er – for det afgør, hvordan det går dig – og Maria – og barnet. Det var godt 
for Josef, men kan vi bruge det til noget? Ja! Se, hvem det er, du lever sam-
men med i din familie: forældre, børn, søskende og ægtefælle. Og se dine 
venner! Det, vi gør hinanden til, er ikke altid rigtigt og godt. Men Herrens 
ord siger: ”SE! Gud står bag din mor og far, dine søskende, din ægtefælle, 
dine venner og det menneske du mødte i dag. De er alle skabt i Guds billede. 
Og de er skabt til kærlighed og fællesskab. Og nogle af dem er en særlig 
gave til dig. Vi må virkelig have lov at forvente noget godt af hinanden, sær-
ligt i en kristen menighed. Når vi sammen får øjnene op for, at vi er Guds 
gave til hinanden, da får vi – ligesom Josef – mod og kræfter til at holde 
sammen, tage os af hinanden og af andre og leve for hinanden, leve os ud i 
tjeneste helt frem til vores sidste dag her på jorden. 

Det andet er, at dette barn skal hedde Jesus, for han skal frelse sit folk 
fra deres synder. Er det ikke en ny vinkel på tilværelsen – på os selv og 
hinanden? ”Deres synder” indbefatter jo alt det, der vil ødelægger og gøre 
ondt, skade og nedbryde, slå i stykker og lægge øde. Det skal han frelse os 
fra! Han skal frelse sit folk fra deres synder. Se! Der er tilgivelse! Bemærk 
det. Bid dig ikke fast i dine synder, men bid dig fast i synderens forladelse. 
Det første gør bitter. Det andet gør glad, virkelig glad. Det gjorde Josef glad. 
Og det gør os glade. Hvis vi vel at mærke ser det! Se! 

Hvordan gjorde Josef så alvor af det, han fik at vide? Han fik jo besked 
på at kalde barnet Jesus. Jesus betyder ”Frelseren”. Kald ham det! Du skal 
kalde ham det! Hvis du tror mig, så kald ham det navn, så længe du lever! 
Og Josef troede. Og kaldte barnet ”Jesus!” Det ord lød hver dag i deres fami-
lie! Frelse. Frelse hver eneste dag i Josefs liv og familie. Hvilken gave! - 
Selv nåede Josef ikke at se opfyldelsen, men han vidste, at det var sandt. 
Gud havde jo sagt det. Maria havde bekræftet det. Hyrder og vismænd, en 
gammel Simeon og en 80-årig enke Anna havde forkyndt det for ham. Hvor 
var det godt at få sådan et navn ind i sin familie! Alt dette skete, for at det 
skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: ”Se, jomfruen 
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skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« 
det betyder: Gud med os.” 

Hvordan kan vi gøre alvor af det? Ved at kalde på Jesus hver eneste dag, 
påkalde ham, kalde ham ind i vores liv. ”Kom, Herre Jesus! Frels os! Red 
os! Hjælp os!” Gud med os. Jesus med os. Jesus hos os. Om søndagen. I 
hverdagen. Alle dage. Hele vejen. Kalde på ham i bønnen. Kalde på ham i 
løbet af dagen. Vandre med ham. Ligesom Josef stod op og handlede på det 
ord, Gud nu havde givet ham, sådan må vi gå videre og handle på det, Gud 
har vist os om hinanden, om Jesus, og om fremtiden. Nu lægger det jo i hans 
hænder. AMEN. 

 

 

Hvordan kan vi tro på ham så mange år 
efter?  
Juleaften 2012 i Løsning og Århus. Salmer 76, Kom, alle kristne, 
85, 110 

Forleden morgen tog tankerne mig med på en uventet vandretur, da jeg gik 
med vores hund i morgenskumringen. Markerne med rim trådte frem af nat-
tens mørke. Og samtidig rullede årene baglæns, helt tilbage til år 40 efter 
Kristi fødsel. Dengang havde man endnu ikke fundet på at sætte lys på gran-
træerne. De var, som grantræerne i morgenskumringen. 

Nede ved skovbrynet mødte jeg en af hyrderne i Betlehem. Min hund legede 
med hans hyrdehund. Og vi satte os på en bænk og så ud over markerne. Det 
brændte i mig efter at høre ham fortælle. ”Hvordan var den nat for 40 år 
siden? Du var jo med, var du ikke? Du må have været en ung hyrde.” Han 
svarede: ”Jo. Det var jeg. Jeg var 9 år dengang.” 

Jeg kiggede på ham: ”Var det ikke stort at være med?” Han tøvede: ”Det 
ved jeg ikke rigtigt. Jo, dengang. Men senere hen sagde det mig ikke noget. 
Du ved, det er ligesom med barndommen. Der var så meget dejligt, men det 
var dengang. I dag er det fortid.” Jeg var nødt til at spørge: ”Hvad mener 
du? Er det med barnet i krybben et eventyr fra din barndom? Og var der i 
virkeligheden ingen engle?” 

Hyrden så ud over markerne og sagde så til mig: ”Jo, englene var der. Og 
barnet i krybben. Jeg kan vise dig stalden, hvor vi fandt Josef og Maria. Men 
jo flere år der gik, desto længere kom det på afstand, og jeg kunne efterhån-
den ikke bruge det til noget. Jeg så jo ingen engle siden. Derimod så jeg så 
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alt for megen elendighed i mit liv og andres liv.” Hyrden fortsatte: ”Har du 
ikke hørt om barnemordet i Betlehem? Min søster to små drenge blev dræbt. 
Og min kusine og hendes mands spædbarn blev også offer da den onde He-
rodes udførte sin massakre. Det var en rædsel. Men Marias barn fik han ikke 
fat i. Senere bosatte forældrene sig i Nazareth. Der levede de mange år uden 
at der skete noget særligt. Men for 9 år siden blev han korsfæstet. Forinden 
havde han givet utallige håbet tilbage, helbredt syge, prædiket for fattige og 
sat vort land på den anden ende af glæde. Men det endte lige så usselt, som 
det begyndte. Fra krybbe til kors. Kan du ikke se det? Hvordan kunne jeg 
bruge englene og deres budskab til noget? Jo, det skete. Men jeg kunne ikke 
få det til at hænge sammen.” Vi frøs begge to. Jeg spurgte ham: ”Men hvor-
dan har du det i dag? Du siger jo ’kunne ikke få det til at hænge sammen’. 
Men hænger det da sammen for dig i dag?” Nu kom smilet frem hos 
ham. ”Ja! Men hvem skulle have troet, at vi hyrder nogensinde kunne vende 
tilbage til den tro, vi havde de første måneder og år tid efter den fantastiske 
nat?” 

Jeg tænkte. Det er jo også vores problem, når vi langsomt men sikkert glider 
bort fra det, vi troede, da vi var 9 og 17 år, fordi det fortoner sig. Måske han 
også kan fortælle, hvordan man får troen fra den første tid tilbage?  

Han fortalte: ”Det var faktisk en mand med navnet Lukas, som hjalp mig og 
de andre hyrder. Denne Lukas kom for få år siden og spurgte os om dengang 
for 40 år siden. Han ville skrive om det. Og det var fantastisk at se hans 
reaktion, da vi fortalte ham om det, der skete i de dage, da kejser Augustus 
udskrev en folketælling, om det store rykind i Betlehem, om den frygtelige 
nat, hvor vi troede, at vi skulle dø, om englens ord, om de tusind engle som 
fyldte himmelrummet, og at vi fandt barnet svøbt og liggende i en krybbe. Vi 
fortalte ham også, at vi i lang tid derefter priste og takkede Gud på vore 
marker. - Men vi måtte også ærligt tilstå, at vi ikke kunne få det til at hænge 
sammen efter nogle år. - Han var henrykt og sagde, at det sidste ikke kom 
bag på ham. … Og da vi spurgte ham, hvorfor, viste han os noget, som vi 
aldrig før rigtig havde kunnet se. Sammenhængen mellem frygten og glæden, 
som vi mærkede for 40 år siden, sammenhængen mellem barnet i krybben og 
Frelseren. Og hvordan der kunne blive plads barnemordet i Betlehem og 
hans korsfæstelse i Jerusalem for 9 år siden. Som jeg fortalte før: Vi havde 
givet op.” 

Hyrden rejste sig for at få varmen. Og han tog mig og hundene med hen i 
nærheden af et skur på marken. Her tændte han et bål, så vi begge fik var-
men igen. Og da fortsatte han: ”Lukas fortalte os om to af Jesu disciple i 
Jerusalem. Han kendte den ene personligt, Kleofas. De havde først været 
meget glade og fulde af håb. Men efter korsfæstelsen gik det i stykker for 
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dem. De talte sammen om det påskedag, da de var på vej fra Jerusalem til 
Emmaus. Men så kom en fremmed og fulgtes med dem. (Den fremmede var 
Jesus, men de genkendte ham ikke). Han fortalte dem, hvad der stod i profe-
ternes bogruller om Messias, at han skulle fødes af en jomfru, at han blev et 
barn, at han tog sig af elendige mennesker. Og at han led døden som Guds 
lam. – Og da genkendte de ham.” 

Vi stirrede sammen ud over engen. Så var jeg ikke første og langt fra den 
eneste, der har haft det sådan. Hyrden fortsatte: ”Og nogen tid efter at Lukas 
var rejst, opsøgte vi de to disciple i Jerusalem. De blev henrykte over at hø-
re, hvad vi havde hørt og set mange år før dem. Vi hjalp dem. Og de hjalp 
os. Det hele faldt på plads, da de tog os med hen til de andre disciple, hvor 
de læste for os fra profeternes bogruller: ’Et barn er født os, en søn er givet 
os. På hans skuldre skal herredømmet hvile’ (Es 9). Da han gik med korset 
til Golgata, tog han herredømmet over vore synder. Det var her frygten for 
alvor blev overvundet, frygten for dommen og døden. Han bar vores synd, 
ligesom han bar sit kors. Og jeg husker også særligt profet-ordet: ’Vi flak-
kede alle om som får, vi vendte os hver sin vej; men Herren lod al vor skyld 
ramme ham. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, 
mens det klippes, åbnede han ikke sin mund’ (Es 53). - Det, vi så i stalden og 
i krybben for 40 år siden, svarede jo fuldstændig til hans ringhed på korset. 
Han er Frelseren. Sådan faldt det hele på plads.” 

Jeg var ved at få varmen igen. ”Men hvordan mærker du det i dag? Du for-
talte jo, at du aldrig ser engle mere.”  

Hyrden smilede bredt. ”De to Emmaus-disciple sagde til os: Kan I komme 
på søndag den første dag i ugen. Til en lille fest. Vi synger en Davids-salme. 
Vi lytter til profeterne. En apostel er næsten hver søndag hos os og forklarer 
os, hvad det betyder. Han er øjenvidne, ligesom I er. Så spiser vi brød og 
drikker vin. … Og da de fortalte os om den hellige nadver, følte vi os tilbage 
i krybberummet. Det er tegnet, han har givet os i dag: Vi skal finde ham i 
brødet og vinen. Det er Jesu legeme og blod. Han binder os til hinanden når 
vi lytter og spiser og drikker sammen.”  

Han var færdig med at fortælle. Og nu pegede han ud over markerne: ”Ser 
du hyrderne derovre? Den ene er min søn Andreas. Efter at Lukas havde 
været hos os, blev det hele levende også for Andreas. Da de så, at min tvivl 
blev overvundet, og at det faldt på plads for mig, fik han den samme tillid til 
Gud, som jeg fik.”  

Jeg havde lyttet og suget til mig. ”Tak, at du fortæller mig alt det. Men ham 
Lukas, hvor finder jeg ham?”  
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Hyrden svarede: ”Lukas er rejst til Rom. Men han har sendt os en afskrift af 
hans evangeliebog. Derfor er han på en måde hos os hver søndag.” - ”Og 
stalden?” spurgte jeg. Han tog mig med ind i skuret. Hundene snusede til en 
krybbe, som var mindst 40 år gammel. ”Men den bruger vi ikke mere. Det 
var tegnet dengang. I dag er det brødet og vinen. Du ved, når vi bruger hans 
ord og er sammen, spiser og drikker.” Han smilede. Og jeg smilede. 

Nu var hyrden gået. Jeg kaldte på min hund, og vi gik hjem gennem skoven 
til den kirke og menighed, hvor vi har både Lukas, profetskrifter og brød og 
vin. Jeg var fuld af undren og glæde. - Så er Herren jo lige her. 

 

Og her er Lukas’ beretning fra hans besøg hos hyrderne (Lukas 2,8-20) 
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 strå-
lede 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 fol-
ket: I da 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 krybe.” 
Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste 
Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker 
med Guds velbehag!  
Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyr-
derne til hinanden: ”Lad os gå til Betlehem og se det, som er sket, og som 
Herren har forkyndt os.” De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef 
sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad 
der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig 
over, hvad hyrderne fortalte em; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte 
og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste Gud for alt, 
hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.
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