
4. søndag efter påske 
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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:  
 
Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, 
og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har 
sendt mig, er med mig; han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.« 
Da han talte sådan, kom mange til tro på ham.  
 
Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig 
mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.« De svarede 
ham: »Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal 
blive frie?« Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er 
syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså 
Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.« Johannesevangeliet 8,28-36  
 
- - - 
 
Prædiken:  
 
Det var engang det betød noget om man var til Elvis eller Beatles. Det var dengang. I dag er det nok lettere, 
at se det som en del af det samme ungdomsoprør, blot til lidt forskellige tider og med tryk på forskellige 
ting. 
 
På samme måde har det også været på mode at være til enten Grundtvig eller Kierkegaard. Var man til 
Grundtvig og fællesskabet eller til Kierkegaard med fokus på ”hin enkelte”? 
 
Berøringspunkter har de dog.  
 
Her er for eksempel sangen ”Nu skal det åbenbares…” hvor Grundtvig skriver om Kristus: 
 
End lever kærligheden, 
som aldrig skal forgå, 
men klare sig herneden 
til livet at forstå, 
til klart ham at begribe, 
der evig er i live, 
som kærligheden selv. 
 
og lidt senere siges der videre om kærligheden (i Kristus): 
 
Ja, kæden af kærminder 
man sagtens prise tør: 
jo stærkere den binder, 
des friere den gør, 
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jo længer den mon vare, 
des mindre står den fare, 
des gyldnere den bli'r. 
 
Det er et smukt billede med kæden, der gør en friere, jo stærkere den binder. Men jeg husker, at 
Grundtvigs samtidige – filosoffen Kierkegaard – er inde på noget af det samme et sted, hvor han skelner 
mellem frihed og frimodighed.  
 
Da jeg lærte om dette, var det nemt at forstå ud fra filmen ”Blå” af den polske instruktør Kieslowski. Her 
møder vi en kvinde, hvis mand og barn dør i en trafikulykke. Ved sin families død er kvinden umiddelbart 
blevet fri af alle bånd og forpligtelser. Gennem filmen oplever vi dog – ikke overraskende – at hun langtfra 
er blevet fri af den grund. Hvad hun mangler er netop frimodighed, evnen til at leve frit i sin bundethed. I 
stedet føler hun sig – naturligt nok – forbundet til de døde, som hun jo er blevet fri for.  
Hun lever bundet i sin frihed.  
 
En andet sted, hvor man kan skelne mellem frihed og frimodighed, er i forhold til synden. Det er det Jesus 
er inde på. Men hvad er synd? Ja, det kan godt have noget med sex og at spise for mange søde sager at 
gøre, men det er nu det mindste af det. Ret hellere blikket hen mod mobning i skolen og på arbejdet. Alene 
det at holde nogen udenfor, blive vred på din næste, ikke leve op til dit ansvar som aktiv samfundsborger, 
smide affald på gaden eller i naturen, lyve, bagtale og så meget andet.  
 
Kort sagt: Synd er ikke leve op til kærligheden til Gud og næsten. Det er synd. Eller som det bliver oversat i 
den nye Bibel-oversættelse til dagligsprog: Synd er afstand til Gud eller andre mennesker. Eller modstand 
imod dem.  
 
Og det lever vi alle med. Og vi er syndens trælle, siger Jesus. OGSÅ hvis vi, som jøderne, tror vi ikke er det. 
Det lyder måske lidt fortænkt, det med at være syndens træl, men det er for eksempel, når man begynder 
at prise afstanden til det andet menneske. ”Jeg ser ikke det fjols, haha”, i stedet for at se det som den 
tragedie det jo er. Så er det synden, der bestemmer over mig, i stedet for mig, der forholder mig til min 
synd. Bestemme over den kan jeg måske ikke. Det har man brug for Gud og Kristus til. Men jeg kan tillade 
mig at betragte den uden at lade den bestemme over mig. 
 
Det er derfor Jesus døde for vore synders skyld. Kun i Kristus på korset bliver vi frie. Først når 
Menneskesønnen bliver ”ophøjet”, som han så elegant udtrykker det. 
 
Men Grundtvig er ikke mindre elegant: 
 
Så er da ikke brustet [gået i stykker] 
"fuldkommenhedens bånd", 
vor kæde er ej rustet, 
den bryder ingen hånd, 
men af hvert led udspringer 
en blomst med fuglevinger 
til gyldenårets krans. 
 
Vi er bundet til Kristus på hans kors. Men det skal gøre os frie. Eller med Kierkegaards’ udtryk: frimodige. Vi 
skal turde tro på, at vi ikke kan skilles fra Guds kærlighed – heller ikke selvom vi er syndere.  
 



For de jøder, Jesus talte med, handlede det om at overholde loven. For dem var loven det vigtige mellem 
dem og Gud. Og det kan man jo også nemt komme til at tro, for mange af buddene handler om at være et 
godt menneske og ikke handle ondt. Det burde jo bringe én tættere på Gud, ikke? 
 
Jesus stille pointe er blot, at det får ikke Gud til at elske en, at man er god. Lige så lidt som ens forældre 
elsker en, fordi man er et godt menneske. Dine forældre elsker eller elskede dig nemlig fordi… Svar selv! 
 
Det mystiske er ikke at forældre elsker deres børn. Det mystiske er, at Gud elsker menneskene. Måske fordi 
vi har været børn? Måske fordi vi er hans børn? Vi er jo i hvert fald skabt i hans billede. 
 
- - - 
 
Så er der i øvrigt det første bud af de ti bud. Buddet om at vi ikke må have andre guder end Gud. Det 
minder lidt om Jesus, der siger til sine disciple, at de skal blive i hans ord. Grunden til at det bud findes – tro 
på Gud som den eneste - er simpelt. Det er fordi, der ikke er andre guder end Gud. Når Gud har skabt 
Himlen og Jorden og alt midt imellem, kan der ikke være andre guder. De kan være gode historier, som 
historierne om Odin og Tor eller fortællingerne om de græske guder. Men de er fortællinger.  
 
Gud er der til gengæld den, man må tænke er bag det hele. Også selvom man ikke tror på Gud. Men så tror 
man måske på kærlighed og mening. De findes nemlig – hvis man tror på dem. Og Gud hænger sammen 
med kærlighed og mening. Så Gud findes – lige så meget som kærlighed og mening – hvis man tror på ham.  
 
Så Gud findes. Men det bliver det ikke altid bedre af. For hvis Gud hænger sammen med kærlighed og 
mening, hvad så, hvis der ikke er kærlighed og mening i mit liv? Er der så heller ikke nogen Gud? 
 
Jo, der er! Der er Kristus på korset. Kristus er der for kvinden i filmen, hvis familie pludselig er død. Kristus 
er der for alle. Kristus på korset er Guds kærlighed og mening til os i en ond verden. Egentlig handler det om 
et valg. Vil man sikre sig Guds kærlighed ved at overholde fx næstekærlighedsbuddet og buddet om at man 
skal elske Gud? Eller vil man leve i Guds kærlighed, som Gud vor far viser os den i Kristus på korset? Vil man 
elske Gud som den, der gav sin søn for verdens skyld? 
 
Man bliver ikke fri af Kristus på korset i betydningen ”ubundet”. Man bliver fri frimodig! Eller som Grundtvig 
siger det: man lader sig binde med den kæde, der gør fri. Man skal turde stole på Guds kærlighed til sig selv 
og til andre mennesker. Verden bliver ikke let af den grund, men måske tør man gå ud i den og elske lidt 
mere. Fordi Gud elskede os først. 
 
Nu begyndte jeg jo med Elvis og The Beatles, så lad os slutte med dem – et sted hvor de er enige: 
 
“All you need is love”, sang John og Paul. 
 
“Love me tender”, sang Elvis. ”Elsk mig blidt”. Sikken bøn til Gud! Og han fortsætter:  
”All my dreams come true!” 
 
Amen 
 
 
Nedenfor finder du teksten til ”Nu skal det åbenbares af Grundtvig”.  
Erik Grip har lavet en dejlig melodi, men kun indsunget nogle af versene, så her er den på klaver. Så må du 
selv synge til. 



 

Nu skal det åbenbares 
 

Nu skal det åbenbares, 
at gammel kærlighed 
i hver en skærsild klares 
og er for rust i fred. 
For levende og døde 
kan daners hjerter bløde, 
men isne kan de ej! 
 
End lever kærligheden, 
som aldrig skal forgå, 
men klare sig herneden 
til livet at forstå, 
til klart ham at begribe, 
der evig er i live, 
som kærligheden selv. 
 
Så er da ikke brustet 
"fuldkommenhedens bånd", 
vor kæde er ej rustet, 
den bryder ingen hånd, 
men af hvert led udspringer 
en blomst med fuglevinger 
til gyldenårets krans. 
 
Ja, kæden af kærminder 
man sagtens prise tør: 
jo stærkere den binder, 
des friere den gør, 
jo længer den mon vare, 
des mindre står den fare, 
des gyldnere den bli'r 

Man længe nok må sige, 
at kærlighed er blind, 
det bli'r dog lysets rige, 
hvor ret den strømmer ind. 
Og han har aldrig levet, 
som klog på det er blevet, 
han først ej havde kær. 
 
Fra arildstid her inde 
vi elsked "liv og fred", 
og hos vor dannekvinde 
vi elsked kærlighed, 



så, er den livets gåde, 
den sikkert bedst vil råde 
fuldvoksne dannemænd. 
 
Et lys sig da udbreder, 
som trindt i mark og skov 
om liv og sandhed freder, 
forklarer friheds lov, 
som idræt, ord og tanker 
kun holder så i skranker, 
at frihed kan bestå! 

 
 

Nedenfor finder du dagens øvrige tekster. Blandt andet om Paulus omvendelse, hvis jødiske navn 
var Saul, og som vi først mødte, da han passede på folks overtøj, mens de stenede en kristen 
prædikant. 
 
 
Salmisten skriver:  
Hvis ikke Herren havde været med os, det skal Israel sige,  
hvis ikke Herren havde været med os, dengang mennesker rejste sig mod os,  
da havde de slugt os levende i deres flammende vrede mod os,  
da var vandet skyllet over os, floden var strømmet over os, da var det brusende vand strømmet 
over os.  
Lovet være Herren, der ikke gjorde os til bytte mellem deres tænder!  
Vort liv blev reddet som fuglen fra fuglefængernes fælde.  
Fælden blev knust, og vi blev reddet.  
Vi har vor hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber. Salmernes Bog 124,1-8  
 
* Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger:  
 
Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord; han gik til ypperstepræsten og 
bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til Vejen, og som han 
kunne finde, både mænd og kvinder, og føre dem til Jerusalem.  
 
Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om 
ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige: »Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?« Han 
svarede: »Hvem er du, herre?« Han sagde: »Jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i 
byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre.« Hans rejseledsagere stod målløse; nok hørte de 
røsten, men de så ingen. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, 
kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I tre dage kunne 
han ikke se, og han hverken spiste eller drak.  
 
I Damaskus var der en discipel, som hed Ananias, og til ham sagde Herren i et syn: »Ananias!« Han 
svarede: »Ja, Herre!« Herren sagde til ham: »Rejs dig og gå hen i Den lige Gade og spørg i Judas' 
hus efter Saulus fra Tarsus. For han beder, og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, 
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komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se.« Ananias svarede: »Herre, jeg har 
hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige i Jerusalem. Og her har 
han fuldmagt fra ypperstepræsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn.« Men Herren 
sagde til ham: »Gå! For han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for 
hedninger og konger og Israels børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns 
skyld.«  
 
Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde: »Broder Saul, 
Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og 
blive fyldt af Helligånden.« Og straks var det, som faldt der skæl fra hans øjne, han kunne se igen, 
og han rejste sig og blev døbt. Apostlenes Gerninger 9,1-18  
 
Eller 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korintherne:  
 
Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når én er død for alle, er de alle døde. Og han 
døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og 
opstod for dem. 
 
Altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Og selv om vi har kendt Kristus rent 
menneskeligt, så gør vi det nu ikke længere. Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det 
gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til! Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv 
ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste, for det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig 
selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen.  
 
Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, idet Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi 
vegne: Lad jer forlige med Gud!  Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi 
kunne blive Guds retfærdighed i ham. Andet Korintherbrev 5,14-21  
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