
PRÆDIKEN SØNDAG DEN 11.MARTS 2012 – 3.SØNDAG 

I FASTEN 

VESTER AABY KL. 9 – AASTRUP KL. 10.15 

Tekster: 2.Mos.32,7-10.30-32; Åb.2,1-7; Joh.8,42-51 

Salmer: 4,390,341,155,217 

 

Fader vor i høje sale, 

Kom din pagt med os i hu! 

Sandheds Ånd i dybe dale, 

O, bekræft, besegl den nu! 

Herliggør med glans på jord 

Frelseren i troens ord! 

Gør det klart at alle dage 

Gud er mægtig i de svage! 

 

Der stikker noget under.   

Den fornemmelse kan mennesker godt få, hvis vi bliver 

præsenteret for et eller andet, der ser umådelig lovende ud ved 

første øjekast. Et tilbud på store ting til billige penge eller et 

løfte om guld og grønne skove, hvis bare man sætter sin 

signatur på den rigtige linie. 

Det ser så sandt ud. Og det passer måske umiddelbart til et 

behov, man har eller ikke vidste, man havde. 

Alligevel har vi en evne til at være på vagt. Tingene kan se alt 

for rimelige ud på overfladen og så være mere tvivlsomme 

underneden. 

Det, der altså efter den umiddelbare opfattelse stikker under er 

således det urigtige. Det luskede. Det er det forpligtende, det 

negative – det man alt for let glemmer at tænke på, der står 

med småt eller står på bagsiden. 



Det, der først bliver opdaget, når det er for sent. 

For forsiden ser jo fin ud. 

Og det må være forsiden, der er sandheden. 

Eller hvad? 

Selvom livet eller livserfaringen har givet os denne fornem-

melse, så kan det alligevel ske, at vi glemmer den. Det er jo så 

besværligt altid at være på vagt, altid at skulle gøre mere ud af 

det. Lad os dog for en gangs skyld stoppe her og få det 

overstået. 

Og en gang imellem forholder det sig da også omvendt. En 

gang imellem kommer vores fornuft og vores snusfornuft til 

kort og åbenbarer derved en verden, der er meget større end 

den, vi kan rumme med vore almindelige begreber. 

Sådan er vores liv med os selv og med hinanden. En evig 

balance mellem rigtigt og forkert. Mellem opad og nedad. 

Derfor har det til alle tider været fristende for mennesker at 

kortslutte livet. At opstille leveregler, der kunne være 

retningslinier for alt, så man ikke hele tiden skulle afgøre sig 

for, hvad der er sandhed og løgn. 

Og i dag vendes der op og ned på sandhed og løgn. Det er 

temaet på den 3.søndag i fasten. 

Til indledning på denne gudstjeneste hørte vi den gamle 

beretning om dansen om guldkalven. Israeliterne havde under 

vandringen med Moses gennem ørken på vej mod det 

forjættede land mistet tålmodigheden og fundet deres egen 

sandhed. En sandhed, der var let tilgængelig og tilsyneladende 

fuldkommen. 

En ”en-gang-for-alle-afgørelse.” 

Problemet er, at sådan kan mennesker kun opfatte sandheden, 

hvis den er i overensstemmelse med den menneskelige fornuft. 



Og hvis den er det, får vi i dag at vide, at der stikker noget 

under. 

At livet altid er større end som så. 

Men mennesker har altså prøvet. Igen og igen. Det har 

historien vist os lige siden slangen prøvede at overbevise Eva i 

Paradiset om verdens første løgn. 

At mennesker kunne blive som Gud. 

Én gang for alle. 

Siden har menneskeheden gang på gang taget patent på 

sandheden og dermed også mere eller mindre utilsigtet  

fastlagt, hvad der var løgn. 

Eller hvem, der var løgn. 

At handle sådan gør måske nok for en tid livet overskueligt og 

forklarligt, men det dræber også samtidig langsomt livet. 

Det gør det i totalitære systemer, hvor udrenselse og frygt er 

dagligdagen, og det gør det i de almindelige hverdagsliv, hvor 

frygten for forandringer eller drømmen om en ultimativ og 

uopnåelig frihed i stedet binder mennesker fast og stækker 

vingerne. 

Det sker hver gang mennesker fokuserer på, hvad de gerne vil 

have i stedet for at se, hvad de rent faktisk har. 

I dag stiller Jesus så spørgmålet, hvem der er ophav til den 

verdensopfattelse, vi hver især bygger vores liv på. 

Jesus tager hårdt fat i dag. Det er ikke så mærkeligt, at det er i 

fastetiden, vi skal høre teksten fra Johannesevangeliet om, at 

tilhørerne har Djævelen til Fader. 

Som om det ikke var uhyggeligt nok i forvejen er det rent 

faktisk sådan, at det slet ikke er sine modstandere Jesus taler 

til. Det er sine egne. 

Og dermed også til os. 



Men hvad skal vi stille op med sådan en tekst i 2012? 

Tør vi afvise den og vende tilbage til vores hverdag om lidt 

igen som om intet var hændt. 

Eller tør vi også her sige: ”Der må stikke noget under”. 

Vi vil så gerne stryges med hårene af evangeliet. Der bruges i 

disse år meget tid på at gøre kirken brugervenlig. For ikke at 

sige ”hyggelig” 

Og rigtigt er det da også, at vi i en salme synger at Guds bolig 

er ”hyggelig og rolig.” Skal vi så ikke bare blive ved det, når 

det nu er selveste Grundtvig, der har digtet ordene? 

Nej, det må vi ikke. 

Aldrig. 

Derfor har samme Grundtvig  i så mange andre sammenhænge 

digtet om den frihed, der netop er frihed ved at binde. 

”Ja, kæden af kærminder, vi sagtens prise tør, jo stærkere den 

binder, des friere den gør” – for nu bare at citere et enkelt vers. 

Sandheden binder. Det er det, der for Grundtvig gør den 

”hyggelig.” 

Det gør løgnen ikke. Den kan altid laves om. 

Til en ny løgn. 

Jo, løgnen binder på den måde, som jeg engang har hørt 

formuleret af én, der vidste, hvad han talte om: løgnen 

forpligter mennesker til at huske, hvad man har sagt. Hvis man 

ikke gør det, kan man meget let komme til at modsige sig selv 

med en ny løgn. Sådan kan liv også dræbes. 

Omvendt er sandheden måske nok somme tider ilde hørt, men 

om en bestemt begivenhed eller sammenhæng er den altid den 

samme og er derfor lettere at huske. 

Sandheden kan ikke laves om. 

Eller sagt med andre ord, der betyder det samme: 



Gud er altid den samme. 

For Gud er sandheden. 

Det betyder ikke, at evangeliet om Jesus Kristus altid skal lyde 

på samme måde. For det skal nu en gang lyde til foranderlige 

mennesker. 

Men hvad betyder det så, at det glædelige budskab ikke har 

Djævelen til fader? 

Eller at vi i dag anklages for at have det. 

Det betyder, at intet menneskeskabt kan stå i vejen for Gud. Vi 

kan aldrig blive færdige med tale om Gud. Som vi aldrig kan 

blive færdige med at leve livet. For der vil altid stikke mere 

under. Der vil altid kunne åbenbares en større sandhed. 

Om Gud  - og om os. 

Det er det budskab, vi skal tage med tilbage til hverdagen. 

Selvom vi så gerne vil nå frem til det punkt, hvor mennesker 

har styr på det hele. Selvom menneskers fornuft arbejder på 

højtryk på at løse gåden om selve livets oprindelse og verdens 

skabelse, så får vi aldrig af Gud lov til at tro, at vi er nået til 

vejs ende. Vi kan aldrig kortslutte livet og gøre det færdigt. 

At tro det er at have løgnen til fader. 

For livet er aldrig færdigt. 

Kærligheden – hjertegløden - kan altid sætte et fortsættelsens 

”og” bagved. 

Jesus taler til sine egne i dag. Han taler til dem, der havde 

stillet det glædelige budskab om Gud op på en formel. Dem, 

der havde gjort sig færdige med kristendommen ved at gøre 

den overkommelig. 

Opnåelig ved egne kræfter. 



Men dem, der har gjort frelsen opnåelig ved egne kræfter har 

ikke holdt fast ved ordet, men har med ord fra Johannes’ 

Åbenbaring som vi hørte lige før svigtet deres første kærlighed. 

Og det er, hvad mennesker gør, når vi gør os livsopgaven 

overkommelig. 

For det kan den aldrig blive. 

Men til gengæld skal vi heller aldrig miste ordene fra Gud: 

”Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se 

døden”. 

Døden, løgnen, Djævelen. Det er tre ord for det samme. Det er 

den evige stilstand, der kan snige sig ind i livet i alle aldre.  

Opfordringen til kun at læse det, der står med stort og blæse på 

resten. 

 

Den stilstand blev Jesus Kristus sendt til verden for at ophæve. 

Med sit liv. 

Derfor stikker evangeliet om Hans opstandelse altid under 

vores liv. 

 

 

AMEN 


