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Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader,  

og Herren Jesus Kristus! 

Således skriver Herrens apostel Paulus i sit andet brev til 

menigheden i Korinth, kap. 1, v.18-20 i følge 1948-

oversættelsen: 

Så sandt Gud er trofast: det vi siger til jer, er ikke på én 

gang ”ja og nej”. Thi Guds Søn, Kristus Jesus, som jeg 

og Silvanus og Timoteus prædikede iblandt jer, var ikke 

”ja og nej”, men ”ja” er kommet ved ham. Thi alle Guds 

forjættelser har i ham deres ”ja”; derfor er der også ved 

ham gennem vor forkyndelse kommet til at lyde et 

”amen”, Gud til ære. 

Hellige Fader, hellige du os i din sandhed; dit ord er 

sandhed. Amen! 

______________________ 
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TEKSTEN KALDER ET barndomsminde frem. Vi havde 

netop, en stor flok 10-11 års piger og drenge, været 

igennem den hårde optagelsesprøve til 1. mellem på 

Horsens Statsskole. Nu var det afgørende øjeblik kom-

met. Den stovte, gamle rektor med det hvide skæg og 

sorte tøj træder frem på trappen. I hånden havde han en 

stor stak breve med besked om afgørelsen til hver enkelt 

elev.  

Vi vidste, at mange måtte blive skuffede, men alle stod 

vi dér med forhåbning om at få et tykt brev. Det betød 

nemlig optaget, for så var der foruden den glædelige 

meddelelse også en bogfortegnelse i kuverten. Men der 

var altså også en del tynde breve, vidste vi. 

Rektor kom til en flok forventningsfulde mennesker 

med både ja og nej. Nu hørte vi så, at det gjorde Paulus 

ikke: ”Vor tale til jer er ikke på en gang ’ja’ og ’nej’!” 

Hvad så med den pjece, jeg sammen med 10 andre teo-

loger, sendte ud over hele Danmark for 50 år siden: 

”Kirkens Ja og Nej”? Altså – modsat Paulus - både ’ja’ 

og ’nej’. Var det ikke et fejlskud, som mange da også 

mente i 1964, og som mange mener også i dag? 

Det spørgsmål lader jeg ligge til sidst. Pjecen er jo ikke 

dagens tekst. Om pjecen bliver der talt i Sognegården. 

Her i kirken står en anden sag i centrum. En sag, som i 

øvrigt også var den egentlige grund til, at pjecen blev 

udsendt. 
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”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,” hørte vi fra alteret. 

Det var den herlighed, der bevægede os. Ordet med 

stort er jo Guds søn, Jesus Kristus, som Paulus, Silvanus 

og Timotheus prædikede i Korinth og alle vegne. 

Om ham skal også denne prædiken handle. Om Guds 

søn, Jesus Kristus, som er Kirkens herre. ”Han var ikke 

’ja’ og ’nej’, men ’ja’ er kommet ved ham,” skriver Pau-

lus. 

Det skete, da Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Da 

kom Guds søn til verden med et fuldtonende ”ja” fra 

Gud. ”’Ja’ er kommet ved ham!” 

Som vi drenge og piger den sommerdag stod i skole-

gården og håbede på et ”ja” fra skolen, sådan var der 

den første jul, og sådan er der den dag i dag mennesker, 

der håber og venter på et afgørende ”ja” fra Gud. Men-

nesker, som har indset den ydmygende sandhed, at de-

res eneste chance for at undgå det store frygtelige for-

gæves, er, at livets giver og Herre selv griber ind og gi-

ver dem et ”ja”.  

Et ”ja” på tværs af al fortjeneste og værdighed, et ”ja” 

på trods af al afmagt, gæld og selviskhedens oprør. Et 

”ja”, der trodser døden, den bitre, men retfærdige løn 

for et forkludret, egenkærligt liv. 
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Alle, der venter på et sådant i og for sig helt urimeligt 

og ufatteligt ”ja”, fordi det er den eneste chance, de skal 

nu ikke længere vente forgæves. I skolegården ventede 

og håbede nogle forgæves på et ”ja”. Rektor kom jo ikke 

bare med ”ja”, men også med ”nej” til nogle. 

Men nu er Guds egen søn, Jesus Kristus kommet med 

”ja” til alle, der venter på et ufortjent, barmhjertigt ”ja”. 

Til alle dem er der kun et ”ja”. Guds søn er nemlig ikke 

”ja” og ”nej”, men ”ja” er kommet ved ham. Ikke et lu-

nefuldt, utilforladeligt ”ja”, som vi mennesker ofte giver 

hinanden, et ”ja”, som vi i næste øjeblik render fra og 

ændrer til et ”nej”. Men ”ja” er kommet ved ham. Et 

”ja”, det går an at stole og forlade sig på.” 

”Thi alle Guds forjættelser har i ham deres ”ja”, fortsæt-

ter Paulus. Barnet i krybben er ikke et tilfældigt lille 

menneskebarn, men Guds søn, opfyldelsen af alle Guds 

forjættelser til sit folk. Det har i ham fået et ”ja”. 

Derfor må det også prædikes, at Guds forunderlige 100 

% ”ja” ikke er et ”ja” til hvad som helst, sådan som vi 

gerne vil have det til at være. Der står jo ikke, at alle 

menneskers egne meninger, opfattelser og lyster i Ham 

har fået deres ”ja”. Det har derimod Guds forjættelser. 

Men forjættelserne gælder jo kun dem, der er villige til 

at lade sig sige af ham, dem, der bøjer knæ for ham. 

De stolte, hovmodige og selvhjulpne, alle dem, der si-

ger: Vi skal skam nok klare vore egne sager, til dem har 
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Gud ingen forjættelse. Tvært imod, skriver apostlen 

Peter: ”Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge 

giver han nåde” (1 Peter 5,5).  

Det var nemlig ikke mennesketanker, menneskeplaner 

og menneskemagt, men Guds forjættelser, der i Jesus 

Kristus fik deres ”ja”. 

Og læg endvidere mærke til, at der udtrykkeligt står ”i 

ham”. Guds ”ja” svæver ikke frit i luften over alle men-

nesker. Guds ’ja’ er knyttet til en bestemt person og 

gælder kun ”i ham”. Guds herlige ”ja” gælder kun, hvis 

vi giver os ind under ham. Hvem da? Ind under Jesus 

Kristus, Guds enbårne søn, vor Herre, undfanget ved 

Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius 

Pilatus, korsfæstet for vore synder langfredag og opstået 

påskemorgen til vor retfærdighed, og som nu lever og 

regerer ved Guds Faders højre hånd og samler sig et 

folk, der vil lyde, tjene og lovprise ham. 

Det er ”i ham”, Guds forjættelser har deres ”ja” . Hvor 

mennesker vil klare sig uden ham, uden at binde sig til 

hans ord i Den hellige Skrift og til hans dåb og tro, hvor 

man vil klare sig uden bøn og lovsang, uden fællesskab 

med ham og hans folk omkring nadverbordet. Hvor 

mennesker vil klare sig uden alt dette, som Jesus Kristus 

har befalet os, der råder Guds herlige ”ja” ikke, men der 

må Gud sige ”nej”, hvor gerne han end ville have sagt 

”ja”. 
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”Ja” er kommet ved Guds søn, Jesus Kristus. Men siger 

vi ”nej” til ham, sætter vi os selv uden for Guds herlige 

”ja”. Og det respekterer Gud, og så må han, så nødigt 

han vil, fastholde os på vort ”nej” til ham. 

Den alvor så Paulus klart i øjnene. Derfor skriver han i 

samme brev til de kristne i Korinth: ”Som medarbejdere 

formaner vi jer også til, at det ikke må være forgæves, I 

har modtaget Guds nåde” (6,1). Guds nåde, Guds herli-

ge ”Ja” til os, kan gå hen at blive forgæves. Det bliver 

det, hvis vi siger ”nej” til Guds ”ja”. 

Uden for Jesus Kristus hersker Guds ”nej” til alt det 

onde, der strider mod hans vidunderlige ”ja”. Den 

sandhed gælder til alle tider, at ”nåden vil høste, hvad 

den sår, vil ikke nøjes med mindre,” som Grundtvig 

rigtigt har lært os i salmen om nåden, om Guds herlige 

”ja” (DDS 695). 

Så er der alligevel en mening med, at pjecen kom til at 

hedde både ”Ja og Nej”. ”Nejet” måtte med, fordi det 

ikke går an, at sætte sig selv uden for det ”ja”, der er 

kommet ved Guds søn, Jesus Kristus. Kirken kan ikke 

forkynde Guds befriende ”ja” uden også at forkynde et 

”nej” til alt det, der strider mod Guds klare ord i Bibelen 

og mod Guds gode ordninger for sin skabning. 

Derfor måtte vi i pjecen både sige: ”Vi fastholder, og vi 

forkaster”. Og det af en eneste bestemt grund: Fordi 

”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os.” Eller som Pau-
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lus siger om Guds søn, Jesus Kristus: ”’Ja’ er kommet 

ved ham.” Netop på grund af det ’ja’ skal Kirken sige 

både et ’ja’ og et ’nej’, for at ingen skal gå glip af den 

herlighed, som er i vente for dem, der klynger sig til det 

’ja’, der er kommet ved Jesus Kristus.  

Og så må vi ligesom Paulus også tilføje et ”amen” Gud 

til ære og igen sige: Ære være Faderen og Sønnen og 

Helligånden, som i begyndelsen, så nu og altid og i al 

evighed. Amen. 

------------------------------------------- 

Vor Herre Jesus Kristus, almægtige Guds Søn! Vi takker dig, 

fordi du har stiftet din kirke på jorden og kaldet os til de helli-

ges samfund. Vi beder dig, at du ved dit ord vil lade din Hel-

ligånd lede og styre os efter din vilje og trøste os i al fristelse 

og ulykke og vejlede os i din sandhed imod al vildfarelse, for at 

vi kan blive bestandige i troen, vokse i kærlighed og alle gode 

gerninger og med et fast håb til din nåde, som du ved din død 

har erhvervet os, blive evindelig salige, du, som med din Fader 

lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed 

til evighed! Amen. 

 


