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Det sker, når du hører evangeliet  
1. søndag i advent (LGJ) 
 

Evangelium: Lukas 4,16-30 

Han kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sæd-
vane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esa-
jas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er 
over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til 
fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i 
frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren 
og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han 
at tale til dem og sagde: "I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldel-
se." Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af 
hans mund, og de spurgte: "Er det ikke Josefs søn?" Han svarede dem: "I vil sikkert 
bruge denne talemåde mod mig: Læge, læg dig selv! og sige: Vi har hørt om alt det, 
der er sket i Kapernaum; gør det samme her i din hjemby!" Men han sagde: "Sandelig 
siger jeg jer: Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er: 
Der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks 
måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet; og Elias blev ikke sendt til nogen 
af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel 
på profeten Elisas tid; og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Na'aman." 
Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det; de sprang op, jog ham 
ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at 
styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. 
 

Advents- og juletiden er både forudsi-

gelig og uforudsigelig. Både almindelig 

og ganske særlig. Midt i det almindelige 

og kendte fødes håb og forventning om 

fællesskab, glæde og frelse. Advents-

evangeliet indeholder også disse to ting: 

det almindelige og det enestående. Han 
kom også til Nazareth, hvor han var vok-
set op ...  Byen, gaderne, husene, men-

neskene ... der bor de, der bor hun, der 

boede mine legekammerater ... I den by 

var det meste velkendt. Husene, gader-

ne, værksteder og marker. Det hus hav-

de han været med til at bygge som tøm-

rer. Kender du ikke følelsen af at være 

sådan et sted? Det er en dejlig følelse.  

Sådan er det med advent og jul. Det er 

en tilbagevenden til noget kendt. Lige-

som at komme hjem, hvor vi voksede 

op. Vi vender tilbage til nogle særlige 

minder, mennesker, mad, ting fra skuf-

ferne. For vi forbinder noget godt med 

det - barndommen - ungdommen – hyg-

ge og fællesskab, stilhed, lysene i mør-

ket. Lyskæderne bliver fundet frem og 

hængt op. Vi vender tilbage til så meget 

godt i fortiden. Sådan vender Jesus også 

tilbage og drager ind. Og det er netop, 

hvad han vil. Han ville drage ind hos 

dem, han kendte aller bedst som men-

neske. Han ville give dem det bedste af 

alt: Troen på Frelseren - gennem profe-



  

3 

tens ord. Han vil også drage ind hos os. 

Og det kan han gøre ved at tage os med 

tilbage, ved at vi nu drager ind i advents-

tiden, julefesten, og senere drager ind i 

Hellig3Konger-tiden, fastetiden og på-

sketiden. Måske var det der - i fortiden - 

at vi mødte ham. Måske skal vi lidt tilba-

ge i vores liv for at tænke over noget, for 

at det kan blive jul igen, for at han kan 

blive født i dit tomme og travle hjerte 

eller i dit ensomme hjerte og skyldige 

hjerte.  

 

På Sabbatten gik han efter sædvane ind 

i synagogen. Igen noget af det kendte, 

gennemlevede og afprøvede. Sabbat og 

synagoge hørte sammen, ligesom søn-

dag og kirke måske hørte sammen i din 

barndom og ungdom. Det gjorde hver-

dagen rig og god. Det er godt at have en 

menighed, at mennesker mødes der. De 

kommer igen og igen. Det kan du regne 

med. Og Gud, som er den samme i går 

og i dag og til evigt tid. Han forandres 

ikke. Derfor finder du netop freden, 

trygheden, troen, håbet og visheden, 

når du vender tilbage til det, han én 

gang for alle har givet dig. Vend tilbage 

til frelserens ord og tilgivelse om sønda-

gen. Her i kirken sluttede han pagt med 

dig i dåben og gav dig sit legeme og 

blod. Og dér kommer han nu igen. Jesus 

viser os vejen: Han kom der - i Guds hus 

- efter sædvane. Han holdt hviledagen 

hellig. Det må godt være en hellig og 

urørlig sædvane, som andre planer ret-

ter sig ind efter - din helligdag. Det er en 

rigdom at have lært det ... og det er en 

gave at bevare den og at få den tilbage, 

hvis den er gået tabt. Og der venter os 

både gammelt og nyt på helligdagen:  

Og de gav de Jesus profeten Esajas’ 

bog. En 800 år gammel skriftrulle. Den 

var rullet frem til det sted, hvor han nu 

læste, ligesom der læses fra Den hellige 

Skrift i den kristne menighed - også her 

hos os. Igen næsten ligesom juleaften. 

Den aften er teksten foreskrevet. Hvis 

ikke den bliver læst, bliver det ikke rigtig 

jul. Det er kristne helt enige om. Og i 

stor enighed har man også valgt tekster 

til mange andre søndage - også teksten i 

dag. Jesus rejste sig - og læste - og bag-

efter prædikede han. Derfor gør vi også 

det samme i dag. Og vi tror, at det er 

lige, hvad der er brug for.  

 

Det er nu, at Guds ord slippes løs. Det 

går i lag med dem, som boede i Naza-

reth, og med os, som er kommet i kirke 

her i dag. Nu begynder det, som jeg har 

så svært ved at tro vil ske. De hører det i 

synagogen i Nazareth. Herrens ånd er 
over mig, fordi han har salvet mig. Han 
har sendt mig for at bringe godt bud-
skab til fattige, for at udråbe frigivelse 
for fanger og syn til blinde, for at sætte 
undertrykte i frihed, for at udråbe et nå-
deår fra Herren.  
 
Han udlægger og siger: Det, I hører, går 

i opfyldelse, mens I hører det. Det er 

mig, der profeteres om. Jeg er kommet 

til jer som Frelseren, der skal befri fang-

ne og give blinde deres syn igen. I har 

meget brug for mig. I kan ikke leve uden 

mig. Jeg er ikke en gæst, som blot er på 

visit. Og de kan lide det. ”Godt sagt!” - 

Men når de overvejer og tænker efter, 

tænker de: Er det virkelig alt? Har du 

ikke mere til os? Er Guds Søn virkelig i 

vores menighed i dag? Hvis han virkelig 
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var her, burde der være anderledes 

stærke begivenheder hos os. Er det ikke 

andet end sidste søndag og forrige søn-

dag? Vi beder den samme indgangsbøn, 

synger nogenlunde de samme salmer, 

hører teksterne og en prædiken om, at 

ordet er gået i opfyldelse og viser os Je-

sus som vores frelser.  

 

Jesus vidste, hvad de tænkte, og han 

ved, hvad vi tænker. "I vil sikkert bruge 
det ordsprog om mig: Læge, læg dig 
selv! og sige: Vi har hørt om alt det, der 
er sket i Kapernaum; gør det samme her 
i din hjemby!" De tænker med andre 

ord: Gør, hvad vi ønsker og forventer ... 

så vil vi tro dig. Ellers kan du godt rejse 

videre. Vi vil se noget særligt i dag! Og i 

stedet for at gå ind på deres ønske, for-

tæller han dem to bibelhistorier. De skal 

vise dem – og os - hvad der er vores 

nød. Og jeg siger jer, som sandt er: Der 
var mange enker i Israel på Elias' tid, 
dengang himlen var lukket i tre år og 
seks måneder, så der blev stor hungers-
nød i hele landet; ... Men ingen af dem 
blev hjulpet. Det blev derimod en enke i 
et fremmed land, hvor profeten rejste 
hen. Hun troede på Guds profet. - Men 

ingen enker i Israel blev hjulpet med 

mad i de 3½ år. Og ingen spedalske i Is-

rael blev helbredt i de år. De vil have 

kraftige gerninger, julestue, juleknas og 

det, der er endnu bedre. De vil have no-

get at beundre. Men personligt har de 

ikke brug for noget. De vil være tilskue-

re. Jesus viser dem, at denne by af til-

skuere er en by i stor nød. Se dog van-

troen og tomheden i jeres by! Så kan de 

holde jul nok så meget. Det bliver ikke 

jul af den grund. Og de reagerer mod 

ham og vil dræbe ham. Men han går sin 

vej midt iblandt dem. 

 

Nu er han gået ... til andre byer. Og 

hvad har vi så? Skal vi nu holde op med 

at samles - for han gik jo. Nej. Det var os, 

der jagede ham bort. Og hvor han gik 

hen? Ud for at forkynde godt budskab 

og udråbe et nådeår. "Herrens ånd er 
over mig, fordi han har salvet mig. Han 
har sendt mig for at bringe godt bud-
skab til fattige, for at udråbe frigivelse 
for fanger og syn til blinde, for at sætte 
undertrykte i frihed, for at udråbe et nå-
deår fra Herren." Han gik til Golgata, 

hvor synden og døden gjorde det af med 

ham. Her blev gavens indhold afsløret. 

Her blev det overraskende og glædelige 

åbenbaret midt i det frygtelige og al-

mindelige: Et menneske går til grunde, 

og det menneske er Guds egen søn. Og 

han gør det i dit sted. Han tager dom-

men på sig.  

 

Det er ham, som er hos os i dag for at 

gøre os til noget andet og mere end 

tilskuere. Han vil velsigne os og frelse 

os. Han har jo ikke forladt os. Han har 

givet os Evangeliet. Og evangeliet er or-

det om frelsen. Ja, det er Ordet med 

frelsen. Vi møder hinanden med hilse-

nen: "Herren være med jer!" "Og med 

din ånd!" Og vi synger "Tilgiv os!" Vi hø-

rer profeter og evangelister og apostle 

tale til os i gudstjenesten. Vi knæler ved 

alterbordet. Og dér sker det igen og 

igen. Han kommer til os. Det er os, der 

lever i en verden med hunger, sygdom 

og død. Og nu kommer han netop til os. 

Hvilken nåde! Han kommer igen. Han 

lader sig ikke hindre af vor skyld og synd. 
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Selv efter 3 måneders eller 30 års tørke i 

dit liv, hvor du stod ham imod, kommer 

han tilbage og vil nu lade det blive ad-

vent og jul hos dig – hos os. Virkelig jul. 

Som da Elias kom til Enken i Sarepta 

med brød og olie, og som da Na’aman 

blev renset i floden, sådan kommer Kri-

stus til os med sit ord og med brød og 

vin og med dåbens vand.  

Derfor kan vi begynde det nye kirkeår 

med forventning, glæde og tak. Amen. 

 

 

Forventning, glæde og tro 
2. søndag i advent (LGJ) 
 

Matthæus 25,1-13 

Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde 
brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lam-
per med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. 
Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men 
ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle 
pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os no-
get af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til 
både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for 
at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og 
døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! 
Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender 
hverken dagen eller timen. 
 

At være kristen er at vente. Vente på 

Kristus. Og at vente på Kristus kan 

sammenlignes med noget så stort som 

at vente på bryllup. Det er en glæde at 

vente på bryllup. Og da især hvis man 

selv skal giftes og er bruden. Elsket. El-

sket af ham, som vi skal giftes med.  

At være kristen er at være elsket! Og at 

vente på sin elskede. Ja, have ham alle-

rede nu i troen – og at se frem til den 

evige salighed hos ham og med ham. 

 

I evangeliet er det de ventende brude-

piger, som vi må spejle os i. De skulle 

ledsage brud og brudgom ind til festen. 

Selv om de ikke er bruden selv, er det 

stadig glæden, der er i centrum. Brude-

jomfruerne ventede på, at brudgommen 

kom og hentede sin brud. Når han kom, 

ville de ledsage brud og brudgom hen til 

festen. De ville lyse for parret på vejen, 

og da begyndte festen. Brudejomfruer-

ne skulle være med. - At være kristen er 

at vente på noget så glædeligt. 

 

Dermed siger evangeliet i dag først og 

fremmest, at det er glæden, der skaber 

forventning. Det er glæden, der gør at 

man våger og er klar. Det er glæden, 

som gør, at man forbereder sig.  
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”Våg derfor …” (v13). … Våg ikke, fordi 

det er en tung pligt, men fordi du venter 

på Kristus og bryllupsfesten. Selvfølgelig 

kan frygt også få folk til at være vagt-

somme. Våge i angst. Våge i usikkerhed. 

Være vågen, fordi man føler sig truet. 

Leve i frygt hver eneste dag, fordi der 

kommer en dommedag.  

Men hvis Jesus ville gøre rædsel og 

angst til drivkraften i vores liv, da havde 

han nok valgt en anden sammenligning. 

Og selv om der er alvor og dom i hans 

forkyndelse, så der hovedsagen jo 

ustandselig: ”Frygt ikke!” ”Frygt ikke!”  

 

Sådan også i evangeliet fra 1. tekstræk-

ke: ”Og der skal ske tegn i sol og måne 
og stjerner, og på jorden skal folkene 
gribes af angst, rådvilde over havets og 
brændingens brusen. Mennesker skal gå 
til af skræk og af frygt for det, der kom-
mer over verden, for himlens kræfter 
skal rystes. Og da skal de se Menneske-
sønnen komme i en sky med magt og 
megen herlighed. Men når disse ting be-
gynder at ske, så ret jer op og løft jeres 
hoved, for jeres forløsning nærmer sig."  

Når alt dette begynder at ske, når men-

nesker dåner af rædsel for det, der vil 

komme over jorden, så ”frygt ikke!” Løft 

jeres hoveder, for jeres forløsning nær-

mer sig!” Denne glæde er bestemt ikke 

nogen almindelig glæde. Det er en glæ-

de, som lever under de mest vanskelige 

forhold. Det er troens glæde. Den lever 

af troen. 

 

Derfor er det helt afgørende for os at 

have denne TRO. Og ligesom olien og 

lyset bliver det afgørende i lignelsen 

om brudepigerne, sådan er troen og 

troens kilde det afgørende i vores liv. 

I fortællingen om brudepigerne får vi at 

vide, at der er 5 kloge og 5 tåbelige. De 

kloge har noget, som gør, at lyset bræn-

der. Og det lys er helt afgørende, når 

brudgommen kommer. De ligner ellers 

hinanden på alle andre måder. De er 

brudepiger. De venter. De har lamper 

med. De er inviteret. De kender brud-

gommen og bruden. De synes alle, at 

ventetiden bliver lang. Og de falder alle i 

søvn. Forskellen består kun i en ting: De 

kloge havde olie på deres kander. De 

tåbelige havde ikke. 

Hvordan kan vi bevare troens glæde? 

Ved at have olie på kanderne. Troens lys 

og troens forventning og troens glæde 

lever ikke af ingenting. I lignelsen lever 

lampens lys af olie. Og i vores liv lever 

troen af Guds ord. Glæden lever af at vi 

hører brudgommens ord. Vi skal både se 

verden, som den er, og fornemme fryg-

ten, se, at der er grund til frygt på alle 

måder. Se tomheden. Se skylden. Se os 

selv. Men også se Jesus, som er kommet 

til os. Høre ham sige: ”Frygt ikke!”  

 

Nu vil nogen sige, at det er en selvfølge, 

at en kristen tror. Men Jesus gør jo 

klart, at det ikke var givet, at brudepi-

gerne alle var klar. Sådan vil han advare 

os. Troen er truet! Han siger jo: ”Men 
når Menneskesønnen kommer, mon han 
så vil finde troen på jorden?” (Luk 18,8). 
Og: ”hvis de dage ikke afkortedes, blev 
intet menneske frelst; men for de ud-
valgtes skyld vil de dage blive afkortet. 
(Matt 24,22). Verden siger til os: Se at få 

noget ud af livet. Tænk ikke på himlen, 

men på livet nu. Tænk ikke på regler og 
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bånd, som din religion lægger på dig, 

men spørg dig selv, hvad der er rigtigt 

for dig. Det er jo nok også det rigtige!  

 

Og det trænger ind i forkyndelse i takt 

med, at kristendom og andre religioner 

smelter mere og mere sammen. Kærlig-

hed er det store ord. Men ikke Brud-

gommens kærlighed. Ikke Kristi stedfor-

trædende offer for os. Ikke forsoning og 

frelse. Men kærlighed som følelse og 

oplevelse, du får. Og den får du jo ikke 

ved at underlægger dig regler og krav. 

Sådan siger verden. Og det lyder indly-

sende. Og det, du skulle have på kan-

den, det får du så ikke på kanden. Det 

virker jo ubrugeligt og unødvendigt. 

Men forventningen til Jesus Kristus – 

Evigheden – og hans kærlighed – hvor 

han tog dine synder – det kommer i 

baggrunden mere og mere. Så når du 

pludselig får brug for det, så er det der 

ikke mere. Der er tomt. Og da kommer 

rædslen. Da spørger man forvirret: Er 

der ikke nogen, som kan hjælpe. Lad mig 

låne af din tro. Men man kan ikke tro for 

hinanden. Troen må være i dit eget hjer-

te. Håbet skal være hos dig og i dig. Det 

er dig, der skal våge og bede.  

 

Denne advarsel giver Jesus sine disciple 

og os, for at vi nu skal købe olie. Køb 

uden penge! Sådan indbyder han. Det er 

nemlig helt frit og gratis. Guds evangeli-

um er lige her. Hør det. Og da er det jo 

dit. Da bliver kanden langsomt tanket 

op. - Vores forberedelse er at fokusere 

på Guds ord. Være tåbelige i andres øjne 

– og sige: Jeg behøver at læse i bibelen. 

Det gør jeg altså bare. Jeg læser. 

Og jeg behøver at holde mig til den rette 

tro – trosbekendelsen – lille katekismus. 

Kende de 10 bud og Troen. Fadervor. 

Dåben og Nadveren.  

 

Vi kan fristes til at glemme alt dette. 

Glemme andagten. Glemme at gå i kir-

ke. Og hvis man spørger: Du er holdt op 

med at holde andagt og bede – men er 

du så ikke mere kristen? Da vil de fleste 

sige: Jo, jeg er stadig kristen. Selvfølgelig 

er jeg kristen. Jeg tror på Jesus. – Men 

forventningen og håbet peger i andre 

retninger. Og der er ikke olie på kanden. 

Troen får ikke noget at leve af. - De fem 

af brudepigerne lever sådan. De er sta-

dig brudepiger – lige til Herren komme. 

Men de bliver ikke frelst! De tåbelige 

piger var ikke onde, kun tåbelige. De 

havde ikke kasseret deres lamper. Slet 

ikke. Men deres lamper kunne ikke lyse. 

Sådan kan vi langsomt tilpasse os ver-

dens måde at leve på, følge verdens 

dagsorden og have nok i verdens glæder 

– uden Jesus Kristus.  

 

Vi lever jo 2000 år senere end de første 

disciple. Vi kan vel ikke blive forbavsede 

over, at ventetiden kan blive lang, når 

den allerede har været så lang. Hvorfor? 

Blev den så lang? Fordi Gud ville have 

flere med – ville have os med. Skabte 

også os, for at vi kunne blive hans. Er det 

ikke stort? Og der står et sted, at Gud 

tøver, fordi han vil at alle mennesker 

skal frelses. Der skal prædikes.  

 

Og der, hvor Jesus fortæller om tegne-

ne på verdens ende slutter han jo med 

at sige: ”Og evangeliet om riget skal for-

kyndes for alle folkeslag, og så skal en-
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den komme!” Og det sidste han siger i 

Matthæusevangeliet er jo også dette: 

Gå ud og gør alle folkeslagene til mine 

disciple … og se, jeg er med jer alle dage 

indtil verdens ende. Det er bestemt ikke 

ord, som kalder på frygten, men på glæ-

den og håbet. Det kalder på tjenesten. 

Han kalder os sammen til at tjene ham 

sammen mens vi venter. Og hvem er hos 

os? Det er han! Alle dage. Ikke dårligt! 

Meget stort og glædeligt! Derfor: Lad os 

vente med Guds ord i kanden, så troens 

lys kan brænde indtil Herren kommen. 

Det give Gud os alle. Amen. 

 

 

Skuffet, skyldig og stum 
3. søndag i advent (LGJ) 
 

Lukasevangeliet 1,67-80  

Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede: ”Lovet være Herren, 
Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i 
sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige 
profeters mund: at frelse os fra vore fjender og fra alle dem, som hader os, at vise 
barmhjertighed mod vore fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vor 
fader Abraham: at fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i 
fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes 
den Højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk 
at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjer-
tighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder 
i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej.”  
Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han 
skulle træde frem for Israel. 
 

Zakarias kunne ikke tale. Derfor kunne 

han heller ikke synge. Skuffelsen havde 

ramt ham og hans kone. De havde bedt 

til Gud år efter år om at få børn. Men de 

havde ingen fået. Og nu var de blevet 

gamle. Derfor var det svært at synge og 

vanskeligt at sige ret meget. Der var jo 

ikke så meget at fortælle om. Han kunne 

ikke fortælle om sine børn. De kunne 

ikke besøge ham. - Skuffelse kan gøre 

forsagt. Der var ellers meget godt at sige 

om Zakarias: Han var forblevet tro mod 

sin kære Elisabeth, selv om de ikke hav-

de fået børn. Det kunne jo have været 

hende, der var ufrugtbar. Men han hav-

de ikke forladt hende til fordel for en 

anden kvinde for at få børn. - Han var 

også forblevet tro mod sit arbejde i 

templet, hvor han var præst. Han kunne 

jo også have draget den slutning, at hvis 

ikke Gud velsignede ham i hans person-

lige liv, kunne det nok heller ikke være 

meningen, at han skulle tjene Gud i hans 

tempel. Men han havde ikke draget den 

slutning! Han havde holdt fast ved præ-

stetjenesten år efter år.  
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Sådan kan der også være ting i vore liv, 

som har ramt os. Det kan være alderen, 

som har ramt. For alderen gør, at der er 

ting, som vi ikke længere kan gøre, så-

dan som vi tidligere kunne. Det kan jo 

godt være, at vi ikke fik gjort det, vi bur-

de, når vi ser tilbage i livet. Og man be-

høver ikke at være pensionist, for at ha-

ve sådanne erfaringer af svigt. Som 18-

årig kan man jo tænke tilbage på, hvad 

man gjorde som 14-årig. Som 30-årig 

kan man tænke tilbage på, hvad man 

gjorde og ikke fik gjort, da man var 20 

eller 23. Eller som 50 og 60-årig kan man 

tænke på, da man fik børn, og hvordan 

det så gik. Eller ikke fik børn. Eller var 

alene og ikke havde nogen kone eller 

mand. Og hvordan man da brugte sit liv. 

Jo, vi kender alle til skuffelser. Og da kan 

det godt være, at vi ikke har så let ved at 

synge, men er tavse. Men ligesom Zaka-

rias forblev du måske alligevel tro mod 

dine nærmeste? Du holdt måske også 

fast ved dit arbejde og din tjeneste og 

gjorde det, du skulle. Måske du var tro 

imod din menighed og gjorde de ting, 

som Herren ville have dig til. Du var tro-

fast. Eller også var du ikke trofast. 

 

Men nu skete der bare det i Zakarias’ 

liv, at det, han var skuffet over aldrig 

var sket, det skete! En engel åbenbare-

de sit for ham under hans tjeneste i 

templet og fortalte, at han ville få en 

søn. Men han kunne ikke tro det. Det 

var for sent. Det var for sent til, at det 

kunne gøre det ved ham, som han havde 

håbet tidligere. Og derfor sagde englen 

til ham: ”Jeg er Gabriel, som står for 
Guds ansigt, og jeg er sendt for at tale til 
dig og bringe dig dette glædelige bud-

skab. Men nu skal du blive stum og ikke 
kunne tale før den dag, da dette sker, 
fordi du ikke troede mine ord, som vil gå 
i opfyldelse, når tiden er inde” (Luk 1,19-
20). Og vi kan godt forstå, at han ikke 

kunne tro. Alligevel forstår vi jo også ud 

fra teksten, at han burde have troet på 

englens ord.  
 

Ligesom Zakarias var skyldig, selv om 

der er en god forklaring, sådan kan vi 

også være skyldige, selv om der måske 

er en god forklaring på, at vi svigtede. 

Vi kan forklare det for os selv og for an-

dre, ligesom vi også kan forklare, at Za-

karias ikke kunne tro, da englen langt 

om længe kom og sagde: ”Frygt ikke, 
Zakarias! For din bøn er hørt. Din hustru 
Elisabeth skal føde dig en søn.” Når man 

sådan står og godt kan forklare sin skyld, 

og ikke desto mindre er skyldig, hvad så? 

Da fortæller evangeliet os, at Gud tilgi-

ver vore synder. Det synger Zakarias se-

nere i sin lovsang, når han profeterer 

om sit barn: ”Han skal lære sit folk at 
kende frelsen ved deres synders forladel-
se!” Vi skal ud fra evangeliet tage det til 

os, at Gud på trods af vor manglende 

evne til at tro og til at føle glæde allige-

vel vil opfylde sit løfte. Det var jo, hvad 

englen sagde til Zakarias. Men du skal - 

alligevel – på trods af din vantro – få en 

søn. Du vil blive stum. Men Gud holder 

sit løfte. Så gå du nu hjem! Og da han gik 

ud af templet og skulle velsigne folke-

skaren, kunne han ikke sige et muk. Han 

var blevet stum. Og så gik han hjem. - 

Og mon ikke han håbede? Englen havde 

jo lovet, at Gud for sin egen skyld ville 

opfylde sit løfte.  
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Du har samme løfte fra Gud. Gud vil for 

sin egen skyld opfylde det løfte, han har 

givet dig og dine kære og sit folk. Og 

derefter gik han hjem til sin kone. Og de 

lå sammen, hvorefter hun blev gravid. 

Nu skulle Elisabeth være mor og Zaka-

rias være far, selv om de vidste, at de 

var alt for gamle til at det kunne lade sig 

gøre. – De gjorde det altså i tillid til Her-

ren og i kærlighed til hinanden.  

 

Nogen tid efter blev der sendt en gæst 

til deres hjem, Maria, deres slægtning. 

Og hun blev hos dem i flere måneder. 

Da hun kom ind i huset, vidste Elisabeth 

allerede, at Maria var gravid og ventede 

Herren selv. For hun sagde: ”Hvordan 

kan det være, at Herrens mor kommer 

til mig?” Det var jo fantastisk! Og evan-

gelisten fortæller, at det lille Johannes-

foster netop da bevægede sig af fryd og 

glæde inde i Elisabeths moderliv. Og så 

talte Elisabet og Maria sammen – i ad-

skillige måneder. Og den stumme Zaka-

rias lyttede med. Han hørte, hvad de to 

kvinder talte om: hvad Maria fortalte og 

hvad englen havde sagt til Maria i Naza-

reth. Og han blev gennem deres ord løf-

tet i troen, løftet tilbage til tilliden til 

Gud gennem sin kone og Maria. Sådan 

fik han håb, håb for hele Guds folk. Nu 

turde han håbe og tro, at Herren ville 

frelse sit folk.  

 

Men samtidig lærte han også, at han 

selv var sat til side. I ni måneder var han 

sat til side og måtte nøjes med at lytte. 

Og da den lille blev født, og de på otten-

dedagen skulle omskære ham, sagde 

hele familien: ”Han skal hedde det 

samme som sin far. Han skal hedde Za-

karias.” Men Elisabeth sagde: ”Nej, nej! 

Han skal hedde Johannes. For det sagde 

englen til hans far.” Men de holdt fast 

og sagde: ”Der er ingen i slægten, som 

hedder Johannes. Lad os nu ære hans 

far og give ham hans navn.” Derfor blev 

den stumme far spurgt. Og nu havde 

han jo muligheden for at få lidt af sin 

tabte ære tilbage. Han kunne jo sige til 

sig selv: ”Det er jo mit barn. Derfor skal 

det have mit navn!” Men ”Nej!” Han fik 

fat i en tavle og skrev: ”Johannes er hans 

navn!” For han har lært, at alt dette ske-

te, fordi Herren er nådig. Og det er net-

op, hvad navnet ”Johannes” betyder: 

”Herren er nådig!”  

 

Og i samme øjeblik kunne Zakarias igen 

tale og synge: Han blev fyldt af Hellig-
ånden og profeterede. Helligånden gav 

ham sangens ord. Hans lovsang viser os, 

hvad der menes, når der i Nye Testa-

mente står, at nogen profeterer. Profe-

tien indeholder ord fra Gamle Testa-

mente, som er gået i opfyldelse. Profeti 

er, at man hører Guds ord og giver det 

videre – med Jesus Kristus i centrum.  

 

”Lovet være Herren, for han besøgt og 

forløst sit folk.” Zakarias synger, at Gud 

ud griber ind. Julenat besøgte han os. Og 

Gud besøger os, hver gang vi hører hans 

ord. Når vi lytter, griber Gud ind og tager 

ved ordet bolig i vore hjerter. Gud bor 

også i sin menighed. Når vi går til alters, 

får vi Jesu Kristi legeme og blod. Det er 

pantet og beviset på, at Herren har for-

løst dig fra alle dine synder. Han har til-

givet dig!  
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”Gud har oprejst os frelsens horn” i sin 

tjeners Davids hus”. Zakarias siger her, 

hvor vigtigt det er for os at komme i 

Guds hus. ”Frelsens horn” betegner de 

fire horn, som sad på templets alter. Når 

en israelit greb fat om alterets horn, var 

vedkommende beskyttet mod alle sine 

fjender. Derfor blev hornene kaldt for 

”frelsens” horn. - Ligesom Guds folk i 

Gamle Testamente havde alteret med 

alterets horn i templet, sådan har vi fået 

den hellige nadver og Guds ord i menig-

heden. Griber vi om nadveren i tillid til 

Guds ord, da kan intet skade os.  

 

”… sådan som Herren fra gammel tid 

har forkyndt ved sine hellige profeters 
mund, at frelse os fra vore fjender, som 
hader os, og vise barmhjertighed mod 
vore fædre og huske på sin hellige pagt, 
den ed, han tilsvor vor fader Abraham.” 
Her glæder Zakarias sig over, at Gud 

havde sluttet pagt med sit folk. - Vi kan 

også glæde os. For Gud har også sluttet 

en pagt med os. I dåben lovede han, at 

jeg måtte være hans barn altid. Han vil 

virkelig redde mig ud af al mulig nød – 

hele livet. Det har han lovet alle, som 

blev døbt. Jesus siger jo: ”Og se, jeg er 
med jer alle dage indtil verdens ende.”  
 
”… at vi kan tjene for Guds ansigt uden 

frygt – alle vore dage.” Zakarias kendte 

til frygt midt i tjenesten, frygt for, at han 

ikke mere var værdig til at være præst. 

Men nu fik han mod til uden frygt at tje-

ne Gud. Sammen med Zakarias kan gå 

tilbage til vores hverdagsliv. Der, hvor vi 

frygtede, at vi ikke slog til: i familien, i 

ægteskabet og i menigheden, dér kan vi 

nu tjene Gud uden frygt. Når Gud har 

kaldet dig til det, som du ved, at du skal, 

kan du også uden frygt gøre, hvad du 

skal. ”Og du, mit barn, skal … gå foran 
ham og bane hans veje og lære hans folk 
at kende frelsen i deres synders forladel-
se takket være vor Guds inderlige barm-
hjertighed, hvormed solopgangen fra 
det høje vil besøge os for at lyse for dem, 
som sidder i mørke og dødens skygge og 
lede vore fødder ind på frelsens vej.” 

Han taler om sin søns store opgave, 

nemlig at forkynde evangeliet for andre.  

 

Og hvad er så vores opgave? At lytte! 

Lytte til Johannes Døbers forkyndelse i 

dag. For her lærer vi frelsen at kende i 

vores synders forladelse. Det er et vig-

tigt arbejde at åbne Guds ord og læse 

det, at gå i kirke og høre frelsen i vores 

synders forladelse. Sådan besøger ”sol-
opgangen os”. Og Zakarias fortsætter: 

”for at lyse for dem, der sidder i mørket 
og dødens skygge”. Læg mærke til at det 

skifter fra os til dem. Solopgangen fra 

det høje besøger os for at lyse for dem. 

Når vi modtager lyset fra solopgangen, 

vil han lyse for dem i mørke og dødens 

skygge. Og derfor sender Gud os ind i 

mørket. Han ”leder vore fødder ind på 
fredens vej.” Og fredens vej fører os ind i 

mørket med det lys, som nu skinner hos 

os. Det er vores adventstjeneste, at lytte 

og at dele Ordet med hinanden og an-

dre. ”Frelseren kommer. Han kommer til 

os. Der er nåde og barmhjertighed for os 

mennesker!” Amen. 
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Glæde  
4. søndag i advent (LGJ) 
 

Johannesevangeliet 3,25-36 

Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Jo-
hannes og sagde: “Rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, 
som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham.” Johannes svare-
de: “Et menneske kan ikke tage noget som helst uden at have fået det givet fra him-
len. I kan selv bevidne, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for 
ham. Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter 
efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, 
og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Den, der kom-
mer ovenfra, er over alle; den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der 
kommer fra himlen, er over alle; hvad han har set og hørt, det vidner han om, og in-
gen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har der-
med bekræftet, at Gud er sanddru; for ham, som Gud har udsendt, taler Guds ord; 
Gud giver jo ikke Ånden efter mål. Faderen elsker Sønnen, og alt har han lagt i hans 
hånd. Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke 
se livet, men Guds vrede bliver over ham. 
 

Evangeliet på fjerde søndag i advent 

handler om glæde: om den ufuldkomne 

glæde, som stammer fra os selv og an-

dre mennesker, og den fuldkomne glæ-

de, som vi får ved troen på Jesus Kristus.  

 

Vi møder nogle af Johannes Døbers di-

sciple. De var glade for deres mester, 

Johannes Døber, glade for at være hans 

disciple, og glade for dåben. Og det, 

man er glad for, er man også rede til at 

forsvare. Det var også det, de gjorde. Vi 

får at vide, at de diskuterede med en 

jøde om renselse. Og som Døberens di-

sciple vidste de bedre end andre, hvad 

slags renselse, mennesker havde brug 

for, nemlig omvendelses-dåb til synder-

nes forladelse! Alligevel må de have væ-

ret lidt usikre. Det mærker vi af deres 

spørgsmål: “Rabbi, han, som var hos dig 
på den anden side af Jordan, han, som 

du har vidnet om, han døber nu selv, og 
alle kommer til ham.”  
 

”Alle kommer til ham …” Det var et 

problem for dem. De havde det skidt 

med, at en anden Rabbi, - ”ham, som 

var hos dig på den anden side af Jordan” 

- fik flere og flere disciple, mens det gik 

tilbage for Johannes.  

Ønsket og længslen efter at blive flere 

og ikke færre, kender vi alle. Og det er et 

ønske, som Gud har givet os. For det 

ligger i missionens væsen. Det hører 

uløseligt sammen med at være kristen 

og at tro på Jesus Kristus. Det er et øn-

ske, vi har fra ham. Jesus kaldte sine di-

sciple – og kalder også os – til at forkyn-

de om dåben og syndernes forladelse, så 

flere kommer til tro og bliver frelst! Men 

samtidig fortæller evangelierne også 

om, hvordan det også gik den anden vej. 
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F.eks.”Han kom til sit eget – og hans eg-
ne tog ikke imod ham!” (Joh 1). Og i kap. 

6 fortælles, at Jesus engang spurgte sine 

disciple: Vil I også forlade mig? Og da 

svarede Peter: Herre, hvor skulle vi da 
gå hen? Du har det evige livs ord. Og vi 
er kommet til tro på, at du er Kristus, 
den levende Guds søn.  
 

Så er det altså det, det handler om: At 

være hos Jesus Kristus, uanset om der 

er mange eller få i menigheden. Og 

dermed er det også sagt, at vi som disci-

ple nogle gange kan opleve glæden ved 

at være mange, og at vi andre gange må 

undvære den glæde, - og alligevel være 

glade i Herren. Troens glæde er jo ikke 

afhængig af mennesker! Det gælder i 

begge tilfælde om, at kristen glæde ikke 

bygger på mennesker, hverken på 

spændende Johannes-døber skikkelser, 

eller på den sociale tryghed, som et kri-

stent fællesskab også er. Hvis vi bygger 

på mennesker, er glæden ikke blot skrø-

belig. Den er også ufuldkommen, og vil 

bedrage os. Og den vil slutte en dag.  

 

Tænk på Johannes Døber selv. Han blev 

kastet i fængsel, fordi han prædikede 

Guds ord for kong Herodes. Og han blev 

halshugget. Og tænk på kristne i lande, 

hvor man forfølges på grund af sin tro. 

Her afsløres al den glæde, som bygger 

på mennesker som ufuldkommen. - Hvis 

vi gør vor kristne glæde afhængig af 

fremgang, ære og menneskeligt fælles-

skab, vil vi ikke kunne holde ud, når Her-

ren tager os til side i ensomhed, eller 

når vi rammes af sygdom. Og hvad med 

at dø? Vil vi kunne bevare glæden på 

dødslejet? For i døden er det dig og Her-

ren. Da må give slip på alt og alle, und-

tagen på Jesus Kristus. - Det må en kri-

sten lære. - Verdens glæde kommer og 

går. Sådan er det i venskaber, ægteska-

ber, familieliv og menighedsliv. Overalt, 

hvor der er mennesker. Men den fuld-

komne glæde varer ved. Den findes kun 

ét sted: hos Skaberen og Frelseren – 

som er glædens kilde. Den får vi ved 

troen på Jesus Kristus! 

 

Johannes’ disciple var godt i gang med 

at opbygge deres identitet som “Johan-

nes-disciple” og havde fået en ære i at 

tro, at både han og de selv var noget 

særligt. Det var begyndt at handle om 

deres ære og stolthed. – Og Johannes så 

det! - Sådan kan vi også opbygge vores 

identitet ud fra en bestemt gruppe af 

kristne – og ud fra nogle kristne ledere. 

Da er det, at vi skal lære det, som Jo-

hannes lærte sine disciple. 

 

Johannes svarede sine disciple og sagde 

dem ligeud, at han ikke var hovedper-

sonen i deres liv. Det var derimod ”ham 
på den anden side af Jordan”. Han min-

dede dem om, hvad han tidligere havde 

forklaret dem: I kan selv bevidne, at jeg 
sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er 
udsendt forud for ham. Så var Johannes 

altså en midlertidig person i deres liv. 

Udsendt forud for hovedpersonen. Der-

for var det som det skal være, når alle 

kommer til Jesus, og når Jesus døbte 

flere og flere, og at alle kom til ham!  

 

Døberen han forklarer videre og beroli-

ger dem med at sige, at han faktisk har 

det godt – ja, at han er ufattelig glad 

over, at det går, som det går. Han sam-
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menligner med glæden i forbindelse 

med et bryllup: Den, der har bruden, er 
brudgom; men brudgommens ven, som 
står og lytter efter ham, fyldes med glæ-

de, når han hører brudgommen komme. 
Det er min glæde, og den er nu fuld-

kommen. Han skal blive større, jeg skal 
blive mindre. - Er det ikke befriende at 

høre! Her er en prædikant, som er på vej 

bort fra scenen ud i kulissen. Han er jo 

ikke brudgommen, men kun brudgom-

mens ven. Og når mennesker bliver 

knyttet til Jesus Kristus, Guds søn, er 

opgaven løst. - Sådan var det at være 

profet. Sådan var det at være apostel. 

Og sådan er det at være præst. Derfor er 

der ingen konkurrence fra mennesker, 

når vi tjener med evangeliet. Vi er tjene-

re. Det gælder ikke blot præster, men 

alle disciple. Når du er Jesu discipel, er 

også hans tjener.  

 

Når Jesus bliver stor for os, bliver glæ-

den fuldkommen. Selvom vi mister 

gods, ære, barn og viv, vores trygge hus, 

faste arbejde, gode helbred og kære 

børn og ægtefælle, så har vi dog stadig 

Jesus Kristus. Men det betyder ikke, at 

glæden over alt det skabte er ubetyde-

lig. Den betyder faktisk ufatteligt meget. 

For det er gaver fra vores Fader. Det er 

gaver, hvorigennem han fylder vore 

hjerter med glæde og så livet giver me-

ning: Arbejde, familie, venskab, menig-

hed, godt helbred. Vi kan jo ikke leve, 

hvis det tages fra os. Det er alt sammen 

ligesom julegaver. Julegaver fortæller 

om andres kærlighed til os. Sådan for-

tæller livets små og store gaver om Guds 

godhed mod os. Og at hans søn døde og 

opstod for os, bekræfter, at han ikke 

blot vil sørge for os her i livet, men også 

i døden og i det evige liv. Alt ægte i livet 

er gave. En ægte ven er en gave. Ven-

skab bygger ikke på fortjeneste og er 

ingen handelsvare, men gave. Kærlighed 

er også en gave, når den er ægte. Jo-

hannes siger det sådan: Et menneske 
kan slet ikke tage noget som helst uden 
at have fået det givet fra himlen. Du kan 

slet ikke tage noget af dig selv, hverken 

ære, velstand, helbred, tro eller venner, 

og slet ikke Guds venskab.  

 

Det betyder, at hvis vi tilraner os noget 

her i livet og skraber til os på andres be-

kostning, da vil det aldrig blive vores. 

Det eneste vi får ud af det, er en kort 

lykke, ligesom tyven, der sidder med 

tyvekosterne. Men uanset hvad han 

bruger det stjålne til, må han en dag stå 

til regnskab. - Sådan må også vi stå til 

regnskab en dag for alt det, vi tilranede 

os på andres bekostning og på kærlighe-

dens bekostning. Døberen siger det så-

dan: Den, der er ulydig mod Sønnen, skal 
ikke se livet, men Guds vrede bliver over 
ham. Det er tunge ord! 

 

Derfor skal vi ikke se misundeligt til an-

dre. Enten har de det, de har, fra Gud, 

og er det, de er, fordi Gud har gjort dem 

til det. Og da må vi glæde os med dem. 

Eller også har de ære og velstand, fordi 

de tilraner sig det i vantro og uden at 

vise hensyn og kærlighed i hverdagen. 

Og da er de heller ikke at misunde. For 

den Almægtige vil opspore dem og 

dømme dem, når det er tid.  

 

Derfor er det Johannes højeste mål for 

sin tjeneste og sit liv, at mennesker ser, 
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hvem Sønnen er, og tror på, hvad han 

har gjort for dem. for ham, som Gud har 
udsendt, taler Guds ord; Faderen elsker 
Sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. 
Den vigtigste person i vores liv ikke er os 

selv eller mennesker, vi sætter højt, men 

Jesus Kristus, Guds Søn. Og tænk! Alt – 

dvs. også alt i vores liv – er lagt i hans 

hænder. Det er den store glæde. - Det er 

en grundlov i kærlighedens rige, at man 

blive stor, når man bliver lille, og at man 

skal være lille og ubetydelig, for at kun-

ne udføre noget stort. Det vil ganske vist 

ikke bringe os selv ære og anseelse. Men 

det vil – som Johannes Døber bevidner 

for os – give os ægte glæde, trosglæde, 

som giver os udholdenhed til at klare 

både medgang og modgang.  

 

Herren give os alle del i den store glæde, 

som forkynder for os igen denne jul: at 

Jesus Kristus er kommet til os og er vo-

res Frelser. Amen. 
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