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And he screamed a sermon of profanity.

Thomas Wolfe, Look Homeward Angel, 1930

Begrebet profanitet … er bestemt gennem relationen til det
hellige og sakrale område som “pro-fanum”, det 
uindviede sted foran det indviede. Det er i første omgang
simpelt hen det almindelige til forskel fra det ualmindelige,
stedet, hvor man almindeligvis bor, og hvor det naturlige liv
udspiller sig.

                        Gerhard Ebeling, Wort und Glaube II,1969
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Forord

Troen gør alt nyt. Denne mulighed skal en prædiken gribe. Prædikenen skal
forny verden eller rettere vores forhold til verden. Den skal lære os at lytte,
undres, tvivle, føle og se, at bede, velsigne, lovsynge og tro. Prædikenen skal
give os smagsprøver på Guds rige, så vi sanser evangeliet med krop og sind.

Denne respektindgydende opgave tager jeg fat på i de følgende profane
prædikener. Tidligere har jeg prøvet kræfter med en tekstkommentar, Øjne-
nes faste fra 1997, og en lille prædikenlære, Kunsten at prædike fra 2002, så
det falder mig naturligt at afrunde trilogien med en samling prædikener.

Jeg har kun holdt få af de følgende prædikener, langt de fleste er skrevet
her til lejligheden, og de ligger ofte så tæt på en mundtlig stil, at jeg kunne
holde dem på stående fod. Men selvfølgelig må man formelt karakterisere
mine 56 prædikener som læseprædikener. De kan læses og genlæses på flere
niveauer, alt efter hvor langsomt og hvor opmærksomt man læser. Og ja, de
vil utvivlsomt vinde ved at blive læst højt. 

Jeg samler mig om den længst sammenhængende periode i kirkeåret, tri-
nitatis, der falder mellem pinse og advent, hele sommeren og efteråret. På
denne strækning ligger søndagene efter trinitatis, og dem kan man kalde de
almindelige søndage, hvor Gud kommer til os gennem fortrolige hverdagser-
faringer: latter og tvivl, glæde og gråd, fællesskab og ensomhed, erindring og
angst, blandede følelser og så fremdeles. Her gør vi daglige erfaringer med
evigheden, med timernes flygtige dans, mens vi lever livet evigt. 

Til slut i trinitatis står dommedag for døren, kirkeåret løber ud. Forud er
gået de tre fester: jul, påske og pinse, hvor vi fejrer fødslen, opstandelsen og
fællesskabet. De tre fester celebreres gennem fantastiske fortællinger og bil-
leder, som åbner verden for Gud og Gud for verden. 
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Efter at have skrevet mine prædikener, de 56 punktnedslag i dagligdagen,
kunne jeg godt have lyst til at forklare mig, men jeg kan nære mig. Mine præ-
dikener må tale for sig selv, og jeg nærer i øvrigt stor tillid til, at læseren selv
kan fornemme visionen i samlingen. For dog ikke at tie helt vil jeg lade en
enkelt bemærkning falde, og den angår bogens titel Profane prædikener.

En prædiken er på forhånd bundet af to ting, på den ene side det hellige
evangelium, som præsten læser op umiddelbart, før prædikenen går i gang,
og på den anden side den givne menigheds livserfaringer, alt hvad der har
med vores profane dagligdag at gøre. Mellem disse to poler, det hellige evan-
gelium og det profane liv, går prædikenen i fast rutefart. Mine prædikener til
tiden efter trinitatis væves af det profane stof: vores mangfoldige livserfarin-
ger og det eksistentielle morads, vi alle sidder i til halsen. Sådan set er mine
prædikener profane, men synsvinklen er evangelisk: det liv af den anden ver-
den, som Jesus levede og åndede og døde for. Fra denne anden verden kaster
evangeliet lys over det profane liv. Og hvad sker? Bliver livet nu nyt? Får vi
noget nyt at vide? Løftes sløret for dybe hemmeligheder? Bliver vores profane
liv sat i brand af det hellige evangelium? Det skal vise sig. Mine prædikener
tager godt vare på vore almindelige livserfaringer. Derfor kalder jeg dem pro-
fane.

Foruden en række af mine nærmeste – ingen nævnt, ingen glemt – vil jeg
takke de tre menigheder, hvor jeg i hen ved ti år fungerede som ulønnet hjæl-
pepræst: Vejlby, Harlev-Framlev og Frederiksborg Slots Sogns menigheder.
Uden dem var det hele ikke blevet til noget. 
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Børn af vind

Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. 
Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: “Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er

kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden Gud er med ham.”
Jesus svarede ham: “Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny,

kan ikke se Guds rige.”
Nikodemus sagde til ham: “Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det

kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?”
Jesus svarede ham: “Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand

og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der
er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på
ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den
kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.”

Nikodemus spurgte ham: “Hvordan kan det gå til?”
Jesus svarede: “Du er lærer i Israel og forstår ikke det? Sandelig, sandelig siger jeg dig:

Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vid-
nesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg
taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned
fra himlen, Menneskesønnen.

Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes,
for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.”

Johannesevangeliet, kapitel 3, vers 1-15

Det kan være farligt at lade sit liv styre af et billede, navnlig hvis det er af ty-
pen: mennesket er en løve, mennesket er en ulv, og sportsstjerner er guder.
Løver springer op og falder ned som lam, til tider som offerlam; ulve bliver
ensomme, og hvem ved, om sportsstjerner er dopede, små guder på stoffer.
Hvem vil være som de? Sådanne billeder står for fald. Men vores kristne tro
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har andre billeder, den kan trække på, billeder, som totalt kan ændre vores
syn på os selv og Gud.

Dagens evangelium lægger op til et sjældent billede, og man kan efter be-
hag sige, at det er et billede af os selv, og så ligner det os ved at være en mere
eller mindre god efterligning, fx et fotografi. Eller også kan man sige, at det
sjældne billede er et billede på os selv, og så vil det lave os om, så vi kommer
til at ligne billedet, fx et ikon eller et forbillede.

Evangeliet fortæller os, at vi er børn af vind! Nogle er børn af vold, andre
af krigen, atter andre er børn af sol og sommer, og alt dette kan man næsten
sige sig selv, afhængigt af, hvor og hvornår man er født. Evangeliets oplys-
ning kommer derimod som noget af en overraskelse, måske som en smuk
fantasi. Vi er børn af vind! Vi er vindens børn.

Det kan en vestjyde som jeg sagtens forstå, for i min barndom blæste det
uden ophør, dag efter dag, sommer og vinter, året rundt, og der var altid
modvind. Vi var børn af modvind, vi stampede i pedalerne op mod vinden,
vi blev mere hærdede end godt var, og de gamle fik gigt. Men ser vi bort fra
denne vestjyske vinkel, så kan billedet af os som børn af vind godt virke lidt
eksotisk. Hvem genkender umiddelbart sig selv i dette billede? Det er, som
kommer vi fremmede til os selv. Har man et mere muntert temperament, vil
man nok se anderledes lyst på sagen, for billedet af os som børn af vind får
os til at se helt nye ud. Som var vi skabt på ny. Og det lover godt for fremti-
den.

Nu forstår jeg godt, hvis nogen synes, det lyder lidt uhyggeligt, at vi er
børn af vind! Vi vikles pludselig ind i dystre associationer. Er vi da kun et
ekko af vinden? Er vi vindens skygger? Visse forfattere i Bibelen, dem der har
skrevet visdomslitteraturen, kommer i retorisk topform, når de tænker på
vind og vejr. Hør blot, hvad de siger. Vores liv, proklamerer Prædikeren, er
kun en “jagen efter vind”? Og salmisten synger om vores liv, at “når vinden
blæser over det, er det der ikke mere”. Gud gav “vinden dens vægt”, fortæller
Job, så sig mig lige: Hvor meget vejer dit luftige liv? Med eller uden sjæl?
Hvor mange gram? Man skulle tro, at disse vise mænd er melankolikere, som
ikke kan slippe minderne om vindens tomme susen, en blæst, der lyder som
en dødsfuga.
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Det sære er, at midt i den flygtige vind møder Gud op og taler, hvis man
ellers kan tro de bibelske forfattere. Vinden er ikke bare vind. Den er noget
mere. Den er stedet, hvor Gud viser sig. Efter en kraftig storm kom Gud til
Elias i “en sagte susen”; da Job havde klaget i 37 kapitler, talte Gud endelig
til ham “inde fra stormen”. Gud er i stormens øje, hvor alt er stille. Da apost-
lene var forsamlet pinsedag, fik de munden på gled, efter at der fra himlen
kom “en lyd som af et kraftigt vindstød”. 

Hvis vi er børn af vind, hvorfor skulle Gud så ikke tale til os ud af stormene
i vores liv? Det stormer jo en hel del for tiden! Måske er tanken for farlig.
Hvem véd, om vi ville overleve. Så smukke ord vi har for stormen – orkan,
cyklon og tyfon – så livsfarligt er det at være ude i sådant et vejr.

Jeg vil vende tilbage til billedet af os som børn af vind. Hvad er meningen?
Måske var det en idé at se på vindens fysiske betydning. Vind er jo et vejrfæ-
nomen, et stof for meteorologer. Jeg citerer fra Salmonsens Leksikon, nærme-
re betegnet Den lille Salmonsen fra 1940. Under stikordet vind står der føl-
gende svalende ord: “Vind mærker vi, naar Luften er i Bevægelse forbi os.
Dens Paavirkning af os skyldes dels dens Tryk paa os paa Grund af dens Ha-
stighed, men ligesaa meget dens Afkøling af os, naar Luften er kold, og dens
Evne til at fremme Fordampningen fra Huden, naar Luften er tør.” Sådan
lyder de tørre facts. Vind er luft i bevægelse, står der i leksikonet. Som børn
af vind må også vi være som luft i bevægelse. Men hvad er meningen?

Den finder vi i dagens tekst fra Johannes’ evangelium, som fortæller sin
helt egen historie om vind og vejr. Historien handler om en samtale mellem
Nikodemus og Jesus, en samtale, som ser uskyldig ud, men slet ikke er det.
Hører man godt efter, viser det sig, at Nikodemus optræder i rollen som fri-
ster. Ligesom slangen frister Eva i paradisets have, ligesom djævelen frister
Jesus i ørkenen, sådan frister Nikodemus Jesus i nattens mørke. 

“Der var et menneske,” begynder historien. Det lyder næsten som begyn-
delsen på et eventyr: Der var engang et menneske. Og så er vi alle med, for
dette menneske er ethvert menneske.

Samtalen mellem Nikodemus og Jesus går over tre runder, og Jesus vinder
på verbalt knockout. Under overfladen foregår der en kamp på liv og død.
Nikodemus lægger ud med 26 ord i sin første replik, men i sidste runde er
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han nede på kun fem ord. Ordene stikker ham i halsen. Modsat bliver Jesu
replikker længere og længere, og til sidst holder han en lang tale.

Man skal lægge godt mærke til underteksten, den skjulte dagsorden i ord-
vekslingen. Nikodemus siger ét og mener konsekvent noget andet.

Første runde. Nikodemus beundrer Jesus og kalder ham Rabbi. “Du er en
lærer”. Denne Jesus skal lære ham noget om livet. I virkeligheden antager
Nikodemus, at livet er en læresag. Men Jesus replicerer straks, at livet ikke
skal læres, det skal leves, ja, det skal fødes på ny.

Anden runde. Nikodemus spørger lidt mere spagt, hvordan man da kan
fødes på ny. Hans skjulte tekst lyder imidlertid temmelig jysk: Hvad nytte
er det til? At fødes på ny skal dét nu også være nødvendigt? Jesus opfanger
det skjulte budskab og svarer, ja, det er nødvendigt. I modsat fald lukkes dø-
ren til Guds rige. 

Tredje runde. Nu afleverer Nikodemus dybt rystet sine fem små ord:
“Hvordan kan det gå til?” Den slet skjulte besked er stadigvæk, at Jesus skal
give ham koden til det evige liv. Han er jo lærer og skal belære. Igen fanger
Jesus den skjulte hensigt og svarer, at her skal der ikke læres og belæres, her
skal der i stedet tros. Mennesket Nikodemus må tro Menneskesønnen Jesus
på hans ord.

Det korte af den lange fristelse om natten går ud på at gøre livet til en lek-
tie. Nikodemus vil lære, hvordan man skal leve. Han ser livet som én stor
eksamen, man kan bestå, hvis man udviser lidt flid og får lært sine lektier.
Det er jo til at overkomme. Men Nikodemus overser, at en lære let får livet
til at stivne. Flittige elever i livets lærde skole bliver gerne til saltstøtter som
Lots hustru. De ser mere bagud end fremad, de ser sig bestandigt over skul-
deren. Jesus faldt ikke for fristelsen til at reducere livet til et eksamenspen-
sum. Vi har ikke lektier for i livets realskole, vi er ikke børn af skolen, men
vi er børn af vind. Og meningen med dette billede afslører Jesus endelig i sin
midterste replik til Nikodemus. “Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hø-
rer den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen.
Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.” Børn af vind er børn af ånd.

Den billedlige sandhed om vores liv er, at vi har en dobbelthed i os. Vi er
børn af vind, og vi er børn af ånd. Begge ting samtidigt. Vi er ikke kun vind
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i flygtig bevægelse, men vi er også ånd i evig bevægelse. Luft og ånd? Det jor-
diske og det himmelske? Ja, vi lever i begge verdener på én gang. 

Som børn af vind må vi fejre vores flygtige liv, for trods al sorg og bekym-
ring, elsker vi livet. Det virker Guds ånd, dette daglige under. 

I hver luftning Gud er nær.
Grib vinden! 
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Tvivl over tvivl

De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de
så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde:
“Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til
mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I
lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende.

Matthæusevangeliet, kapitel 28, vers 16-20

Et menneske uden navn er en skygge af sig selv. Men somme tider kan det
alligevel være godt at sidde i skyggen for at afkøle sit overophedede jeg. Det
er skyggefuldt at være anonym, hvis man hele tiden er under pres for at skulle
realisere sig selv. Vi véd, at en sådan tvang skaber stress og depressioner, og
så er det balsam for sjælen at tage bad i anonymiteten. 

Men ellers gælder det, at uden navn er vi ingenting. Modsat er vi i det
mindste noget blot i kraft af at hedde noget. Ja, strengt taget er vi, hvad vi
hedder, fordi navnet er en slags overskrift for vores liv, både det navn, vi er
født med, og det, vi selv har skabt. Navnet henter os ud af et skyggespil, der
får alt til at flimre. Vi bor i vores navn, her har vi rod, herfra vor verden går. 

Som man kan se, er der noget tvetydigt ved det at bære et navn, men måske
forsvinder det tvetydige, hvis man holder sig til følgende enkle regel: At få et
navn givet er godt, mens det kan være en pest selv at skulle skabe sig et navn.
Her sættes der skel, for alle får et navn ved fødslen, mens kun de stærke kan
skabe sig et navn.

Den bedste kristne kur mod alle mulige navneforviklinger må i givet fald
være at døbe sit barn i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. En sådan
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navngivning kalder jo det døbte gudsbarn ud til en virkelighed af evig betyd-
ning. Sådan set bliver Guds navn et hjemsted for den døbte. 

Jeg skal ikke gå videre med denne navneleg, for dagens evangelium forlan-
ger én og kun én ting af os, og det er, at vi skal tvivle! Der er frelse i tvivl. Du
skal tvivle det bedste, du har lært. Sådan lyder dagens evangelium.

Det kan godt virke lidt overvældende, når man får læst teksten, den tekst,
der officielt kaldes dåbs- eller missionsbefalingen. Her tales der i ét væk om
alt og alle! Intet mindre. Al magt er givet Jesus. Alle folkeslag skal kristnes,
og de skal holde alt, hvad der er befalet. Alle dage er de under ledsagelse. Det
er store ord i juni, hvor alle disciplene dog ikke giver møde, for Judas er fal-
det fra. Flokken på bjerget er let reduceret. 

Første gang jeg læste teksten, var jeg lettere adspredt, men så brændte én
sætning sig fast, sætningen: “Men nogle tvivlede.” Historien går jo, at da di-
sciplene så Jesus, tilbad de ham, og så følger den næsten henkastede bisæt-
ning, det lille notabene: “Men nogle tvivlede.” Hvem tvivlede? Det gjorde
nogle, ja, men hvem? De er jo navnløse, skyggeapostlene. Hvad gjorde de?
De tvivlede, men på hvad? Og hvor længe? Holdt de nogensinde op med at
tvivle? Derom kan man godt have sin tvivl. Og for resten: hvordan gav de
udtryk for deres tvivl? Kastede nogle disciple sig ned og tilbad Jesus, mens
andre blev stående med blikket stift rettet mod ham? Måske tvivlede de bare
i deres indre? Virkede deres udtryksløse miner påtagne? Vi véd det ikke. Der
er temmelig meget, vi ikke véd.

Den lille sætning “men nogle tvivlede” åbner en sprække i historien. Det
er, som kaster den en skygge ind over sceneriet på bjerget. Ikke fordi vi har
svært ved at tro, at “nogle tvivlede”. Hvad ellers? Alt andet ville være sært,
når man véd, både hvad der gik forud for, og hvad der fulgte efter det ene-
stående stævnemøde oppe på bjerget. Gudsriget havde jo i Jesu mund og
hånd vendt op og ned på alt. Men gudskelov, at “nogle tvivlede”! Her får vi
foræret en enestående chance for at komme med i historien, vi tvivlere af
sædvane, vi som er børn af en meget skeptisk tid.

Hvad vil det så sige at tvivle? Er det godt eller skidt? Jeg vil ikke straks sætte
fart i kirkens fromme floskelmølle og kværne løs om tvivlens nådegave, som
om det uden videre er rigtig godt at kunne tvivle. Tvivlens nådegave viser sig
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ofte at være et andet ord for tvivlesyge, og det er en alt for menneskelig svag-
hed, navnlig hvis man som teolog er sat til at tvivle. Alle er med på den vogn.
Vi er jo alle teologer i samme øjeblik, vi tænker over, hvad vi tror på eller
tvivler om.

Det står altså fast, at “nogle tvivlede” den dag på bjerget, men lad os for en
stund se på tvivlen i troens lys. Så kommer der noget mere til. En ny virke-
lighed åbner sig i tvivlen. Der er mere i tvivlen, end man skulle tro.

Vores kristne tro forbinder os med Gud: Himmel og jord hænger sammen.
“Mig er givet al magt i himlen og på jorden,” proklamerer Jesus på bjerget.
Men i samme stund, vi begynder at tvivle, står broen mellem himmel og jord
i fare for at kollapse. Det truende sammenbrud sætter sig i kroppen som en
oplevelse af fortvivlelse, vores tvivl er vendt til fortvivlelse.

I sit brev maler Jakob tvivlen på væggen, og det sker med så stærke ord, at
vi mere end aner fortvivlelsen i tvivlen. “Den, der tvivler,” skriver han, “er
som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden”. Bølgen rejser sig, men
toppen blæses til skum af vinden, skum, der flakser væk, før bølgen tager
land. Tvivlen er som skum på havet, og det er fortvivlende sandt. Et øjeblik
ses skummet, i næste øjeblik er det væk. Alt er lutter overflade, en flagren hid
og did, uden mål og med.

Historien fortæller ikke noget om, hvad der skete med dem, der tvivlede
på bjerget. Jeg forestiller mig, at de aldrig fandt ro. Jeg tror, de tvivlede slet
og ret, altså principielt, og det er en tvivl om alt og alle. Det er en moderne
tvivl, som ender i nihilisme. Og denne nihilisme er en kølig udgave af for-
tvivlelsen, hvori alt mister sin givne betydning. Det er en meget let form for
fortvivlelse. Som skum på havet i blæsevejr. Som en daglig mangel på tyngde
i sindet. Som letsind uden glæde.

Man kan sige, at de tvivlende apostle i deres skumfødte fortvivlelse ikke
gav den givne sammenhæng en chance. Derfor kunne de heller ikke fæste lid
til Jesu ord: “Mig er givet…” Fortvivlelsen sår mistro til det givne.

Bliver vi bedt om at pege på den givne sammenhæng mellem himmel og
jord, så må vi henvise til dåben. Den er givet. Den er livsfællesskab med Gud,
den er himlen på jord. Her gives kun et enten eller. Vi må vælge det givne
fra eller til. Enten er dåben et fortættet udtryk for, at vi har fået alt givet, alt
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hvad der virkelig betyder noget. Eller også er dåben ingenting, fortvivlende
tomme ord og gestus. Jorden under en tom himmel.

Nu modsiges den falske tvivl, fortvivlelsen, af en sand tvivl. Det er den
tvivl, som frelser. Denne tvivl går ud fra, at himmel og jord på forhånd hæn-
ger sammen, uden at vi måske kan se det helt klart. Skyerne hænger gerne
lavt over troens landskab. Denne tvivl åbner vejen for en læreproces, “idet I
lærer dem”. Nogle af os tvivler, for vi er novicer i erfaringen af den givne
sammenhæng mellem himmel og jord, Gud og os. Derfor skal vi også lære
at se klart med troens øjne. Den sande tvivl lærer os at se med et nøgternt
blik, hvordan himmel og jord, tro og erfaring, hænger sammen i praksis.
Ikke principielt, men i praksis. Opgaven går jo ikke ud på at gå i fast rutefart
mellem tro og tvivl eller mellem Jylland og Fyn, som var troen personificeret
i den danske tvivler, Christian II. Nej, tvivl betyder standsning. Tvivlen får
os til at standse op og prøve efter, om de dyre ord og gestus kan slå rod i vir-
keligheden.

Kun deri er der redning. Kun den, der erfarer, som han tror, og tror, som
han erfarer, frelses. Kun han har for alvor lært, at himmel og jord hænger
sammen. Jeg tror, at de, der tvivlede – og “nogle tvivlede” jo virkelig – jeg
tror, at de trods alt var indstillet på at lære. De og vi skal lære at sætte vores
lid til efterprøvelsen, som er troens rette element. Slår troen rod i virkelighe-
den? Beriger troen os? Mærk selv efter. En sådan efterprøvelse er det eneste
værn, vi har imod den utvivlsomme fanatisme, som hedder fundamentalis-
me. Fundamentalisten får aldrig lært at tvivle, og da slet ikke på sig selv. Han
lider i virkeligheden af skjult fortvivlelse. 

Men du?
Du skal tvivle løs, det bedste du har lært.
Gud bedre det! 
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Dødens huse

Jesus sagde: “Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag
levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår,
og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom til-
med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abra-
hams skød.

Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pin-
tes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham! råbte han, for-
barm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske
min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit
gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du
pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til
jer, ikke skal kunne det, og de skal heller ikke komme over til os derovrefra. 

Da sagde han: så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har
fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men
Abraham svarede: De har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham!
sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svare-
de: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om
en står op fra de døde.”

Lukasevangeliet, kapitel 16, vers 19-31

Alle kender af erfaring til huse, hvor det går livligt til, og de er hjemsted for
familier, der samles om middagsbordet, frodigt og larmende, helt i sydlandsk
stil og ganske modsat dødens huse, hvor ensomheden er stor. Her døjer hver
enkelt med sit, stilheden runger, og ingen tager del i hinandens ensomhed,
for så var man jo ikke mere ensom. 

Alene, men stærk, siger man, og det er der noget om, men noget andet pas-
ser desværre alt for godt, og det er at være alene og ensom, for så er man dømt
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til at være svag. Når efteråret sætter ind, siger digteren, må den i forvejen en-
somme indstille sig på at forblive ensom. Tiden går, men der er håb, for efter
en vinter kommer der en sommer med nye fællesskaber. Derimod råder den
vedvarende ensomhed i dødens huse.

Dagens evangelium fortæller os entydigt, hvad vi skal tro og gøre, navnlig
det sidste. Vi skal gøre ensomheden hjemløs, bekæmpe den efter noder, for
ensomhed er en død i utide, og de ensomme er levende døde, der har fortjent
en bedre skæbne. I dødens hus er der kun få boliger, og de er alle befolket af
håbløse eksistenser, der ser lige så fortabte ud, som de er.

Så vidt jeg kan tælle, når dødens huse op på et antal af tre eller fire i dagens
tekst. Der er flere, end man efter en hastig gennemlæsning skulle tro.

Skønt den rige mand lever i sus og dus alle ugens dage, så falder dødens
skygge som et forvarsel over hans hus, for han ser ikke, hvad der foregår lige
ved hans port, hvor Lazarus ligger sulten og fuld af sår. Jeg forestiller mig den
rige mand som et ensomt menneske, der gør livet til en underskudsfest, et
orgie i fortrængning, som får ham til at lukke øjnene for de fattige i hans
nærhed. Han ser ikke elendigheden, men adspreder sig og slår tiden ihjel.
Han er blind for facts, og lige som det i samtiden var en krank skæbne at være
fysisk blind, således regner vi det nu om stunder for at være et stort handicap,
hvis man er åndeligt blind, bornert og snæversynet. Den rige mand lever i et
hus med afblændede vinduer, huset har døde øjne. Når det kommer til styk-
ket, er der reelt ikke så stor forskel på det hus, han bebor som levende, og det
dødsrige, han tager bolig i som levende død.

Den rige mands far er herre i et andet af dødens huse, og her finder vi den
rige mands fem brødre. De er ikke blinde, men døve, ja stokdøve, for de vil
ikke høre, hvis der kom en budbringer fra de døde med et alarmerende bud-
skab om fremtidig pine. Jeg forestiller mig de fem brødre som ensomme in-
divider, skønt de måske ikke mærker det selv, for alt virker så hjemligt. Fy-
sisk fejler deres hørelse intet, men de har ikke fantasi til at forestille sig, hvor-
dan andres liv og død er afhængig af deres færden. De lever i fuldendt isola-
tion, de lever hver især for sig selv, uberørt af andre.

Ikke se, ikke høre! Ikke blive set, ikke blive hørt! Det er opskriften på en-
somhed. Og denne skæbne rammer egentlig også den fattige Lazarus. I le-
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vende live bliver han overset og ugleset, og kun hundene gør ham selskab.
Efter døden rykker han ind i et af dødens huse, et af de behagelige, for her
kan han hvile ud i Abrahams skød. Jeg forestiller mig, at han også her bliver
ramt af ensomhedens svøbe. Af samtalen mellem Abraham og den rige mand
fremgår, at Lazarus ikke får lov til at nyde fuld anerkendelse. Hvis det står til
den rige mand, kan Lazarus kun bruges som sendebud. Selv i døden må han
lide den tort at blive set ned på som et nyttigt redskab, for som budbringer
regner den rige mand ham ikke for at være en ligeværdig broder. I døden er
han er lige så marginaliseret, som han var i levende live, en randeksistens, en
udstødt. Hvad værre er, selv i Abrahams skød må Lazarus have følt sig en-
som, for her må han ligge, mens han i det fjerne hører andre blive pint, og
det er dobbelt tortur.

Endelig forestiller jeg mig også Abraham som en ensom mand, skønt han
gør Lazarus’ efterliv behageligt. Ensomheden lyser ud af fortællingen. I døds-
riget må den rige mand råbe på Abraham hen over en dyb kløft, ordene har
svært ved at nå frem, afstanden er sikkert for stor, støjniveauet måske for
højt, så en normal ordveksling kan der ikke være tale om. 

Hvordan kan Abraham også have kontakt med andre, når han véd, at alle
er underkastet gengældelsens lov, noget for noget? Med iskold logik og stor
distance formulerer Abraham denne lov i sin replik til den rige mand: “Barn,
husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det
onde; nu trøstes han her, mens du pines.” Hver får sit, den ene et mande-
eller kvindeskød, den anden et pinested, alt efter hvad de har fortjent, vel at
mærke uden at de kan gøre væsentligt til eller fra. Over dem alle hersker en
upersonlig skæbnemagt, måske i skikkelse af skæbnegudinder, der klipper
tråden over, når det passer dem. Gengældelsens lov afbalancerer godt og
ondt, så enhver får noget af hvert. Her hjælper ingen kære Gud, ingen med-
følelse med ofrene, for alle bebor et af dødens huse, hvor ensomheden slår
ud fra alle vægge. Hvert menneske sin ensomhed.

Historien rider os som en mare. Jeg forstår godt, hvis nogen har vanskeligt
ved at høre og se noget evangelium her. Vi forskånes ikke for at se dødens
huse i øjnene.
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Det er et helvede at være ensom i dagens samfund, hvor horder af hunde
slikker ensomme mænd og kvinders sår, som var mennesket hundens bedste
ven. Opsøg banegårdene i de store byer, gå ind i domkirkerne landet over;
her flokkes de ensomme og forladte, som er overladt til deres eget selskab.
Besøg plejehjemmene. Her ser de gamle mere og mere ensomme ud, efter-
hånden som rynkerne lægger sig over deres ansigter som en anonym maske.
Hvor ofte bliver de gamle set, som de er, uden maske? Hvor meget bliver de-
res enestående historier hørt? Hvor stor ensomhed ligger der ikke i alderens
anonymitet.

Ensomhed er en fysisk affære. Lazarus’ ensomhed udmales med stor stof-
lighed; sårene, stanken og sulten er så modbydelig, at alle skræmmes væk, og
Lazarus går i hundene. Tørsten martrer den rige mand i dødsriget, og alle op-
fører sig som sanseløse, kun enkelte råb om hjælp høres i det fjerne.

Ensomhed ledsages af kedsomhed, den dagligt dræbende rutine, der får de
ensomme til at rationere de få sjældne øjeblikke, hvor andre mennesker
kommer dem fysisk nær på banegårde, i domkirker og på plejehjem. Ensom-
heden skaber tomrum i sjælen, og kedsomheden rykker ind. Reelt har intet
mere interesse, intet bevæger, intet gør indtryk, den ensomme bebor sit dø-
dehus, fjernt fra de levendes land. Kedsomheden dræber, og det er som en
ond drøm.

Midt i evangeliets historie indtræffer der noget dybt bevægende, som et
øjeblik afbryder skæbnens maskineri. Den rige mand beder Abraham om nå-
de, blot en smule barmhjertighed: en dråbe vand på en fingerspids. Han tør-
ster jo i et hav af flammer. Men nej, svarer Abraham, ingen kan klatre over
den dybe kløft, der skiller os fra hinanden, vi er alle ensomme, hver især over-
ladt til sig selv. Alt håb er ude. Men så indtræffer der et rystende øjeblik, en
god katastrofe, som består i, at den rige mand går i sig selv, han ser bort fra
sig selv og beder om nåde for sine fem brødre. Red dem, mens tid er! Lad
nåde gå for ret! Advar dem!

Verden bliver med ét større. I det nådesløse univers, som alle ensomme be-
bor, og hvor hver har nok i sin skæbne, i denne verden bryder en højst uven-
tet omsorg ind, omsorgen for den anden, en næste som jeg i nød. Dødens
skygger viger for et liv i medfølelse, og den kommer fra en højst uventet kant.
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Skal jeg vogte min bror? Ja, svarer den rige mand. Et håb flammer op. Med
sine få ord standser den rige mand historiens nådesløse gang. Men så kværner
maskineriet videre. Verden forvandles igen til et ensomt pinested.

Helvedet er de andres ensomhed, men den bliver også mit helvede, i sam-
me stund jeg ser sandheden i øjnene. Så langt taler dagens evangelium ud af
en dyb realisme. Hvem kan være glad, når andre pines?

Evangeliet til trøst og glæde skal hentes langt borte fra. Hvem kan opholde
sig blot én dag i helvede? Hvem kan udholde en ensomhed, som dræber? Det
kan og kunne Kristus, som fór ned til dødsriget for at sætte de ensomme fri
af deres ensomhed. 

“Han blev dræbt i kødet,” siger Peter om Kristus i sit første brev, “gjort le-
vende i Ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede
for dem.” De nævnte ånder er os alle, vi, som er fanger i dødens ensomme
huse. Fængslets porte kan kun slås op af Gud selv.

Der er evangelisk magt i billedet af nedfarten. Og det åbner for en anden
og helt anderledes nåderig historie, som vi af al magt skal omsætte i praksis,
en historie om ensomhedens død.

Men først skal billedet gøre indtryk!
Så skal der handles. 
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Livsarvinger

En i skaren sagde til Jesus: “Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig.”
Men han svarede: “Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?”
Og han sagde til dem: “Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes

liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.”
Og han fortalte dem en lignelse: “Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt.

Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde
han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle større, og dér vil jeg
samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget
gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til
ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan
går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.”

Lukasevangeliet, kapitel 12, vers 13-21

En arvestrid kan ende i ragnarok, for her kommer det værste op i folk, og det
er grotesk, for efter at døden just har hjemsøgt slægten, så kaster familien sig
ud i en smålig kamp om penge, en farce af format. Samtidig skal man lige
have gjort gamle regnskaber op, så ingen til slut véd, hvad det hele handler
om: den afdødes sidste vilje eller et opkog af gammel kiv og strid. Begravel-
sen tager man som en sidste lejlighed til at få afleveret nogle tiltrængte sand-
heder til irriterende svogre og svigerinder, for ikke at tale om galt afmarche-
rede søskende, hele familiebanden. De skal ikke få lov at dø i synden.

I dagens historie fejer Jesus alt kævl af bordet, han stempler arvingerne, de
to brødre, som slaver af griskhed, og hvad kommer de ham ved? Det kan vi
hurtigt blive enige med ham om, for det er saligt at være enig med en anden
om at forarges over en helt tredje. Hvad bilder de sig ind? 
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Den rige bonde er den største idiot af alle, for i sin griskhed har han overset
den lille detalje, at han kunne gå hen og dø i utide, så hvem skal nu arve ham?
Han havde ellers tænkt sig at æde sin egen arv op som professionel livsnyder.
“Slå dig til ro, spis, drik og vær glad!” Men hans tidlige død lægger i stedet
op til en ny arvesag. “Hvem skal så have alt det, du har samlet?” De døde
skaber stor uro. Hvem skal arve dem? 

Før vi kommer for godt i gang med at råbe skandale, skulle vi måske lige
lytte til evangeliet, for det fortæller os en anden historie, som ligner og dog
ikke ligner historien om en arvesag. Det er historien om Jesu livstestamente,
som blev sat i kraft ved hans død, og her møder der os en afgørende medde-
lelse: Vi er alle hans livsarvinger! Og det er tænkt som en glædelig overraskel-
se, som et glædeschok. Vi er alle hans livsarvinger! Det kræver en nærmere
forklaring.

Livsarvinger er et juridisk begreb, det betegner en persons arveberettigede
børn, og de er lige som ægtefællen tvangsarvinger. En livsarving har rettighe-
der. Han står først i køen, når arven skal fordeles. Han kan naturligvis vælge
ikke at vedgå arv og gæld, hvis gælden skulle overstige arven. Arvingen kan
sige nej ellers tak! Han har sin frihed.

Nu giver evangeliet ordet livsarving en helt ny betydning. Vel er vi livsar-
vinger, men vi er mere en dét, vi er arvinger til det evige liv, og som om det
ikke var nok, så er vi også slet og ret arvinger til jorden. Evigt liv på jord, det
er vores kristne arv, og den har fremtiden for sig.

Lad mig kaste et sidste blik på de to ulyksalige brødre. Som livsarvinger
forfalder de i deres griskhed til at være dødsarvinger. Jesu lignelse om den
rige bonde er møntet på dem, for de er en tro kopi af ham, de er hans skyg-
gebilleder. Læg mærke til, hvordan lignelsen kredser om en tid, der snart er
fortid, læg bare mærke til tre ting. En arvestrid forudsætter, at nogen må
være død. Det er det ene. Dernæst er det høsttid for den rige mand, og en-
delig er det snart nat med ham. De tre små ord død, høsttid og nat fortæller
os entydigt, at snart er alt forbi. Arvingerne træder dødedansen. Nok så man-
ge penge redder dem ikke. De er dødsarvinger.
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Men vi? Ja, vi er livsarvinger, som har fået tilskødet jorden og det evige liv.
Det lyder voldsomt, men er ikke desto mindre sandt. Hvordan ser en livsar-
ving ud? 

Evangeliet præsenterer os for et helt portrætgalleri, en serie billeder af
evangeliske livsarvinger, men en hel rundvisning kan en enkelt prædiken
ikke klare, så lad mig nøjes med at se på to billeder. Dem skulle vi gerne lig-
ne!

Det første billede fremstiller en livsarving som en meget sagtmodig person.
“Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden,” siger Jesus i sin bjergpræ-
diken. De sagtmodige? Ja, de er ikke uden mod, men de træder dansen så
sagte, forsigtigt og tilbageholdende; det er de stille i landet, som har lige langt
til overmod og til modløshed; de lever et sted midt imellem, ofte med stor
tålmodighed. Vi ser måske ikke meget til dem, fordi de ikke gør noget væsen
af sig, men derfor er de ikke usynlige. Sagtmodige mennesker er milde af na-
tur, vågne og opmærksomme. De er jordmennesker.

Ser vi os selv i dette billede? 
Det andet billede fortæller en historie. “Hvad skal jeg gøre for at arve evigt

liv?” spørger en lovkyndig Jesus, som svarer, at den lovkyndige skal elske
Gud og næsten uden forbehold. Vi får altså forevist billedet af en livsarving,
som elsker, dog ikke sig selv, men en anden. Elskeren forener sig med sin el-
skede, de er ét, måske ikke i kød og blod, men i det at ville ét, nemlig den
anden. Gud og næsten er elskerens ét og alt, nu og altid. Der er evighed i
livsarvingens kærlighed, den hører aldrig op, så fuld af liv evigt liv er den.

Genkender vi os selv i dette billede?
Dette her er for meget, vil mange sige, meget for meget. Ingen af os kan

leve op til billedet af en sagtmodig og kærlig livsarving, hvor meget vi end får
stillet himmel og jord i udsigt. Men det er heller ikke meningen. Billedet af
os selv som livsarvinger er en gave. Sådan er vi ikke, men sådan skal vi blive.
Vi skal formes i billedets skikkelse. Som sagtmodige og elskende? Ja, for så-
dan ser vi allerede nu ud i Guds øjne. Vi andre kan også godt se det, når vi
lige véd det.

Når vi har så vanskeligt ved at se os selv som arvinger til evigt liv på jord,
et liv i sin fylde, kan det skyldes en vrangforestilling, der går på, at vi kun kan
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arve, hvis vi er værdige dertil. Men det er blændværk, hvad alene dagligspro-
get kan belære os om, for en arv er en gave, der ikke kræver hverken forbe-
redelse eller modydelse. En anden skal dø, for at vi kan arve; selv skal vi ikke
gøre andet end at være i live. 

Evangeliet gør sit for at indøve os i en selvfølgelig holdning til det at leve
fuldt ud. Vi får fremvist billeder til advarsel og til opmuntring, billeder, som
sætter sig på nethinden. 

Portrættet af den rige bonde advarer os mod at begå en elementær fejl, som
næsten kan forekomme banal, den fejl at forveksle penge med liv: en formue
kan vi eje, men vores liv er kun til leje. Tomhændede kom vi til verden, tom-
hændede går vi ud af den. Som ved fødslen, således i døden. Og ind imellem,
fra fødsel til død, er vi midlertidige lejere, vi er livsarvinger, der hver dag får
livet givet, som vi paradoksalt nok siger: I evig arv og eje! Hver morgen i min
skål, en nåde uden mål til mig nedflyder. Arven bliver udbetalt dag for dag.
Vi er som livsarvinger henvist til at få livet givet på denne måde.

Evangeliet forærer os til slut et ganske opmuntrende billede på det at leve
evigt. Det er et billede, vi næppe kunne finde på af os selv, et modbillede til
den rige bonde. Meningen med modbilledet kan udtrykkes i én sætning: Ef-
ter en samler skal der komme en spreder! Vi er dem, der skal sprede løs, ikke
adspredt, men med lidenskab. Vi skal ikke samle os sammen for at være livs-
arvinger, vi skal ikke rage til os, tværtimod. Jo mere vi spreder liv og glæde,
des mere liv og glæde kommer der ud af det hele. 

Efter en samler skal der komme en spreder. 
Spred altså løs!




