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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:  
  Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. 
Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over 
alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er 
det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus 
Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at 
gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden 
var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, 
og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord.  
  Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg 
givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra 
dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem; 
ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, 
og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i 
verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet 
mig, for at de kan være ét ligesom vi.« Johannesevangeliet 17,1-11 
 

[NB: Vær lige opmærksom på at Johannes Døberen ikke er Johannes-evangeliets 
forfatter. De hedder bare det samme.] 
 
Prædiken:  
 
Der er noget ved Johannes-evangeliet, der irriterer mig.  
 
Det ene er, når Jesus bliver alt for selvsikker. Sådan som han taler i dag. ”Nu forstår da, 
at alt, hvad du har givet mig, er fra dig…”. For slet ikke at tale om udtryk, ”Jeg er vejen 
og sandheden og livet. Eller ”Jeg er det sande vintræ.” Det er at tage munden lidt fuld.  
 
Men det er jo smukke udtryk, og jeg holder nu af dem alligevel. Det er mere 
fortsættelserne: Jeg er det sande vintræ. Den der bliver i mig bærer megen frugt. Den, 
der ikke bliver i mig kastes væk som en gren og visner. Eller: Jeg er vejen og sandheden 
og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig. Tag den! 
 
Som sagt det irriterer mig. Lidt selvretfærdigt og storsnudet. Hvis man må sige det om 
Jesus.  
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Nu er der jo det formildende ved Jesus og hans selvhævdelse, at han gik op i sagen. Så 
meget, at han døde for det. Og tanken er netop, at fordi han døde for os, er han 
berettiget til at tale i absolutter. Det er ikke ham selv – mennesket Jesus – men Kristus 
på korset, der er det sande vintræ. Med andre ord – han er ikke endnu en diktatorisk 
sektleder, han er verdens frelser. Ikke bare fordi han døde, men da han døde. 
 
Så kan det godt være, han irriterer mig ved at komme og påstå at Gud er hans far, og at 
han og Gud er ét. Det skal altid ses i forhold til netop korsfæstelsen. Vi kan lige tage 
indledningen fra dagens tekst igen: 
 
»Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom 
du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du 
har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og 
ham, du har udsendt, Jesus Kristus. 
 
Vi skal kende Gud – ikke Jesus – men måden vi lærer Gud at kende på er, at han har 
sendt os sin søn for at dø for os. Og blive levende igen i øvrigt. Vi tilbeder to ting i 
kirken. Kristus på korset og den opstandne Kristus. For begge to holder vi fast på, at de 
er både menneske og Gud. Det er mennesket på korset, men det er også Gud på korset. 
Det er Gud, der lider den menneskelige lidelse og den menneskelige død. Og det er Gud 
der genopstår og snart farer til Himmels. Men en Gud, der nu ved, hvad det vil sige at 
være menneske. Og en Gud, der har sonet for vore synder.  
 
Derfor giver det god mening, at give Jesus lang snor, når han kaster sig ud i sin 
sammenligning af sig selv med Gud. Men – det fører mig til det andet i 
Johannes-evangeliet, der irriterer mig: 
 
Jeg er nemlig faktisk ret vild med meget af Johannesevangeliet. Allerede indledningen:  
 
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i 
begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham og uden ham blev intet til af det, som er.  
 
Jeg elsker det… 
 
Det fortsætter: 
 
I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det 
ikke. 
 
Skønt… 



 
Men så… 
 
Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at 
aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. 
Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.  
 
Jeg har det altid sådan: Vi var lige så godt i gang med ordet og lyset og livet, og så 
kommer Johannes klumpedumpende. Nej, han er ikke noget lys. Det er Jesus til 
gengæld: 
 
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som 
den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. Johannes vidner om ham og 
råber: Det var om ham, jeg sagde, Han som kommer efter mig, har været der forud for 
mig.  
 
Og Johannes bærer vidnesbyrd. Og det er alt sammen meget godt. Men det irriterer 
mig bare altid, at vi ikke kan blive i de højere luftlag, eller stå hernede iagttage Ordets 
ankomst til verden uforstyrret.  
 
På samme måde med Johannes-evangeliets fortællinger om Jesus. De er ofte meget 
anderledes end dem, vi træffer i de tre andre evangelier (som ligner hinanden og ofte 
har de samme fortællinger). Johannes-evangeliet har også sin helt egen måde at 
fortælle på. 
 
Som sagt: Mange fine fortællinger, men så er der også en del, der er temmelig klodset 
fortalt. For eksempel dette:  
Da nu Jesus fik at vide at farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte 
flere end Johannes – det var ganske vist ikke Jesus selv, der døbte, men hans disciple, 
der døbte – så forlod han Judæa. – En underlig indskudt sætning. 
 
Eller da Jesus helbreder en lam mand:  
Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham: Nu er du blevet rask; synd 
ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte 
jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Derfor gav jøderne sig til at forfølge 
Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. – Det kunne have været fortalt bedre. 
 
Eller den fantastiske historie om opvækkelsen af Lazarus, hvor Jesus drager til Lazarus’ 
landsby og bliver modtaget af hans søster Martha uden for byen. Efter en fin samtale, 



hvor Martha bekender hun tror han er Kristus, Guds søn, går hun tilbage til sin søster 
Maria og siger Jesus er der:  
Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke 
kommet ind i landsbyen, men var stadig dér, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, 
som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville 
ud; de fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde dér. 
 
Jeg ved smag og behag er forskellig, men det fortælles underligt tungt og forklarende. 
Og det undrer mig altid at en person, der kan skrive så formfuldendt som evangelisten 
gør, når vi er i himlen, skriver så klodset, når vi er på jorden. Og selv her er der meget 
smukke fortællinger, fx om Nikodemus, har en natlig samtale med Jesus i kapitel tre.  
 
Så jeg tvinges til at tænke, at det er meningen. Johannesevangeliets forfatter bruger 
sine evner til at skrive smukt om himlen, men når vi er på jorden er det ofte klodset og 
grimt. Folk er uden mål og med, og uden skønhed.  
 
Sådan som verden vel egentlig er.  
 
Det irriterer mig bare. Jeg ville ønske at verden var perfekt. Mere perfekt end mit liv for 
eksempel.  
 
Men måske er det meningen med det hele. Guds søn kom ikke til verden, fordi den var 
perfekt. Guds søn kom til verden, fordi den ikke var perfekt. Folk dør, og de efterladte 
løber rundt i på må og få og siger og tænker dumme ting. Sådan er det måske.  
 
Til gengæld kom verdens lys til os. Det lyser ubarmhjertigt på vores fjel og magnrel – 
undskyld – fejl og mangler. Det er ligesom lysets opgave – at lyse. Det viser rodet, men 
det rydder ikke op.  
 
Og lyset: Jesus er Guds søn – og han kom til os – i al vores uperfekthed. Mere er der 
måske ikke at sige. Andet end han sonede for vores synder. Men stadig minder os om, 
hvor uperfekte vi er. Men at Gud er med os alligevel.  
 
Amen  
 
Nedenfor kan man læse dagens øvrige tekster. 
 
 
 
 



NB: Vær opmærksom på at der med Jakob Israel menes det israelitiske folk der 
nedstammer fra Jakob med tilnavnet Israel. 
 
Denne hellige lektie skriver profeten Esajas:  
  Hør nu, Jakob, min tjener, Israel, som jeg har udvalgt. Dette siger Herren, som skabte 
dig, han, som dannede dig fra moders liv, hjælper dig: Frygt ikke, min tjener Jakob, 
Jeshurun, som jeg har udvalgt! For jeg udgyder vand over den tørstige jord, strømme af 
vand over det tørre land; jeg udgyder min ånd over dit afkom og min velsignelse over 
dine efterkommere. De skal spire frem mellem græs, som popler ved vandløb.  
  Én siger: Jeg tilhører Herren, en anden kalder sig med Jakobs navn, og én skriver i sin 
hånd »Tilhører Herren« og bruger Israel som hædersnavn.  
  Dette siger Herren, Israels konge, han som løskøber det, Hærskarers Herre: Jeg er den 
første, og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig. Hvem der er som jeg, skal 
udråbe og fortælle og forelægge mig, hvad der er sket, fra dengang jeg grundlagde et 
evigt folk. De skal fortælle dem, hvad der skal ske, og hvad der kommer. Vær ikke 
forfærdede og rædselsslagne! Har jeg ikke fortalt og forkyndt dig det for længst? I er 
mine vidner: Er der nogen anden Gud end mig? Er der nogen klippe, jeg ikke kender? 
 Esajas' Bog 44,1-8 
 
* Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne:  
  Til det håb er vi frelst! Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb; for hvem 
håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med 
udholdenhed. Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi 
skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med 
uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i 
forbøn for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der 
elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Romerbrevet 8,24-28 
 
Eller 
 
NB: Vi har i denne tekst at gøre med to grupper af jøder. En gruppe, der bor i Palæstina, 
der kaldes hebræere og en gruppe der bor spredt udenfor, hvor de taler 
verdenssproget græsk og derfor kaldes hellenere (fra Hellas). 
 
Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: Da der i de dage blev stadig flere 
disciple, begyndte hellenisterne at skumle over hebræerne, fordi enkerne hos dem blev 
tilsidesat ved den daglige uddeling. De tolv sammenkaldte så hele discipelskaren og 
sagde: »Det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved 
bordene. Find derfor blandt jer selv, brødre, syv velanskrevne mænd, fyldt af ånd og 
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visdom, som vi kan sætte til denne opgave, men selv vil vi fortsat holde os til bønnen og 
tjenesten for ordet.« Apostlenes Gerninger 6,1-4 
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