
3. søndag efter påske, 3. maj 2020 
 
Tekstrække: Anden række 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Jeres hjerte må 
ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis 
ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er 
gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også 
I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.« Thomas sagde til 
ham: »Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?« Jesus sagde 
til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. 
Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.« Filip 
sagde til ham: »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.« Jesus sagde til ham: »Så 
lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set 
Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen? Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og 
Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som 
bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, 
så tro på grund af selve gerningerne.« Johannesevangeliet 14,1-11 
 
Denne hellige lektie skrives i Anden Mosebog: Moses vogtede får for sin svigerfar Jetro, 
præsten i Midjan. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til 
Guds bjerg Horeb. Dér viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en 
tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden, og 
han tænkte: »Jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn! Hvorfor brænder busken 
ikke?« Men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inde fra busken: 
»Moses! Moses!« Han svarede ja, og Gud sagde: »Du må ikke komme nærmere! Tag dine 
sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord.« Og han sagde: »Jeg er din faders Gud, 
Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.« Da skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke 
se Gud. Så sagde Herren: »Jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres 
klageskrig over slavefogederne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Gå nu! Jeg vil 
sende dig til Farao. Du skal føre mit folk israelitterne ud af Egypten.« Moses sagde til Gud: 
»Hvem er jeg, at jeg skulle gå til Farao og føre israelitterne ud af Egypten?« Gud svarede: 
»Jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig: 
Når du har ført folket ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg.« Moses sagde til 
Gud: »Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig 
til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem?« Gud 
svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: »Sådan skal du sige til israelitterne: 
Jeg Er har sendt mig til jer.« Anden Mosebog 3,1-7 ; Anden Mosebog 3,10-14 
 
 
Prædiken: 
 
Jeg har mange yndlingssteder i Bibelen. Det kan man jo ikke rigtig – i sagens natur har 
man vel kun et yndlingssted – til nød et i Gamle og Nye Testamente. Men hvorom alting er 
– dagens tekster er nogle af mine yndlingssteder fra Gamle og Nye Testamente. 
 

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Joh/14#1-11
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Jesus, der siger: Jeg er vejen og sandheden livet er en klassiker. Men det, der virkelig får 
mig, er indledningen til dagens tekst: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro 
på mig! I min faders hus er der mange boliger”.  
 
I min faders hus er der mange boliger… Hvem ville ikke gerne bo i sådan et hus? Det er 
som et lille barn har det. Et trygt hus, hjemme hos sig selv, men bedre endnu, et hus, hvor 
ens venner og ens forældres venner er velkomne og gerne vil spise og overnatte.  
I min fars hus er der mange boliger! 
 
Og så mit andet yndlingssted: Moses, der møder Gud i den brændende tornebusk. Han vil 
se nærmere på det, men Gud advarer ham om at nu vil han møde det hellige, og skal tage 
skoene af. Han præsenterer sig som Moses forfædres Gud, og fortæller han vil sende ham 
til Egypten og for at bringe Israelitterne ud af slaveri. ”Hvem er jeg, til at gøre det”? spørger 
Moses. ”Jeg er med dig”! siger Gud, det er ligesom svar nok. ”Hvem er du så”? spørger 
Moses. ”Jeg er den, jeg er”! siger Gud. Så er det ligesom afgjort. 
 
Som sagt et af mine yndlingssteder. Det er meget sigende om Gud. Gud er den, han er. 
Og meget sigende om Moses. ”Hvem er jeg”? spørger han, hvad der egentlig betyder, at 
han er jo ikke er noget – ikke i forhold til Gud, selvfølgelig, men heller ikke i forhold til fx 
Farao, konge over et af verdens store riger. Den Farao, Moses skal opsøge og fortælle, 
hvad han skal gøre. Hvem er Moses til at gøre det? 
 
Ja, hvem er Moses egentlig? Nu er Moses selvfølgelig mange ting, ud af teksten kan vi se, 
han er både ægtemand og fårehyrde. Det er selvfølgelig noget, men egentlig er begge 
dele et fald i status. Moses er nemlig vokset op ved Faraos hof – I husker historien at hans 
mor, der ikke ville have ham slået ihjel, satte ham ud i en kurv på Nilen. Her blev han 
fundet af Faraos datter, og derfor kom han til at vokse op ved hoffet. Så det er egentlig en 
vældig fin mand, der nu render rundt i ørkenen og passer får.  
 
Men så har da en sød kone, ikke? Selvfølgelig, men hun er ikke jøde, og det skulle hun jo 
helst være – især hvis man skal være jødisk profet. Men Moses da, han er da i hvert fald 
en respektabel mand, ikke? Det er, som man tager det. Når han passer får i ørkenen, er 
det fordi han har slået en mand ihjel, og stukket af fra Egypten. Så egentlig er Moses 
morder. Endda en morder, der valgte at flygte i stedet for at afsone sin straf.  
 
Gud er den, han er, men dem han vælger til at udføre sine planer, er ikke altid Guds 
bedste børn. Det gjaldt for patriarken Jakob, der snød sin bror for førstefødselsretten. Det 
gjaldt hans bedstefar Abraham, der på grund af hungersnød stak af fra det Forjættede 
Land, så snart han var ankommet. Det gjaldt for Noa, der drak sig sanselig beruset, og for 
profeten Jonas, der ikke ville være profet og forsøgte at stikke af fra Gud.  
 
Men alt det blegner egentlig over for Moses, der som sagt er morder. 
 
Så er der til gengæld Jesus. Jeg er vejen og sandheden og livet. Det kunne Gud også 
have sagt, det er der en pointe i. Jesus disciple hører heller ikke altid til Guds bedste børn. 
Det er der også en pointe i. Men som han siger: I min fars hus er der mange boliger. Der 
er plads til lidt af hvert. Selv en morder som Moses. Selv til Jesus disciple, der tæller lidt af 



hvert – heriblandt en tolder, der som sådan har samarbejdet med den romerske 
besættelsesmagt. 

 
I min fars hus er der mange boliger, siger Jesus. Måske er der også plads til mig, det vil 
være dejligt. Men som allerede antydet. Hvis der ikke er plads til andre end mig, har jeg 
slet ikke lyst til at være der.  
 
Jeg hørte engang en præst sige: ”Helvede eksisterer. Og jeg er den eneste, der skal i det”. 
Det er sigende om helvede, at der sidder man helt alene. Men hvad med himlen? Måske 
er der også kun plads til én? Så kan man sidde dér – helt alene, men spørgsmålet er, om 
der så er den store forskel på Himmel og Helvede. 
 
Hvis der findes en himmel, må der være plads til mange. Det kan ligesom ikke være 
anderledes. Himlen kan ikke være eksklusiv. Det har vi haft nok af her på jorden. Himlen 
må – ligesom Gud – være inklusiv. Et lidt kedeligt ord for, at det er et sted, hvor man er 
velkommen.  
 
Det er derfor jeg holder så meget af dette Jesus-ord. I min fars hus er der mange boliger. 
Og Jesus: Han er vejen og sandheden og livet. Og døde i øvrigt for dig og dine synder på 
et kors. Det tager vi ikke lige nu – men du er altid velkommen til at komme tilbage og høre 
mere. 
 
Amen 
 
 
Dagens salme: Mit menneskeliv har været (100 Salmer nr. 898) 
Musik: Erling Lindgren, Tekst: Lars Busk Sørensen 
 
Dagens øvrige tekster: 
 
* Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: Da Peter og Johannes i templet 
havde helbredt en lam mand, hentede rådet dem ind og spurgte dem: »Med hvilken magt 
og i hvilket navn har I gjort dette?« Fyldt af Helligånden svarede Peter dem: »Folkets 
ledere og ældste! Når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, 
hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja, hele Israels folk vide, at det er i Jesu 
Kristi, nazaræerens, navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at 
denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men 
som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet 
mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.« Apostlenes 
Gerninger 4,7-12 
 
Eller 
* Epistlen skrives i brevet til hebræerne: Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget 
op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse.  For vi 
har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men 
en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed 
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træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette 
tid. Hebræerbrevet 4,14-16 

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Hebr/4#14-16

