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conversation.
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Forord

Sakrale prædikener fortsætter, hvor mine tidligere udsendte Profane prædike-
ner slap. Mine nye prædikener dækker tiden fra advent til pinse, en række
søndage, som står i festens tegn: jul, påske og pinse, fra tidlig vinter til tidlig
sommer. De fejrer vore erfaringer af fødsel, fornyelse og fuldendelse, tre mi-
lepæle i vores liv. Og dertil hører en suite af billeder: barnet i krybben, Jesus
på korset og englen i den tomme grav, tunger af ild på apostlenes hoveder.
Sig ikke, at evangeliet er fattigt på billeder.

Ingen fest uden forberedelse. Det går galt, hvis vi vil skyde genvej, for
kroppen skal spæges, og sindet stemmes, hvis festen skal lykkes. Jo mere for-
ventningen skærpes, des mere kan spændingen udløses i et fyrværkeri af far-
ver og fest, dér hvor livet bliver nyt. Derfor begynder hver af de tre store fest-
dage med en kortere eller længere optakt: advent før jul, faste før påske og et
mediterende forspil til pinse. Dertil hører nye billeder: Jesu indtog i Jerusa-
lem, Jesu fristelse i ørkenen og Jesu himmelfart. 

Højtiden skal renses for hverdag, så hverdagen kan blive mættet med høj-
tid.

I begge mine prædikensamlinger går prædikenen i fast rutefart mellem det
sakrale og det profane: dette hellige evangelium og denne profane hverdag,
tro og erfaring. Erfaringen skal gøres, og troen ikke forsømmes. 

Mine sakrale prædikener kredser om de ualmindelige erfaringer, hvor Gud
kommer til os gennem hemmelighedsfulde begivenheder: fødsel og død og
opstandelse. Hvilke åndeløse erfaringer gør vi ikke med Gud i disse åndfulde
hændelser. Kort sagt, mine Sakrale prædikener helliger sig navnlig den him-
melske horisont for vore daglige livserfaringer. Der er højt til himlen, svim-
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lende højt, men det hænder, at himmel og jord går i ét, hvad mine prædike-
ner gerne skulle være et eksempel på.

Der kan med held og Helligånd prædikes på mange forskellige måder,
men i alle tilfælde skal en prædiken efter bedste evne danne og dueliggøre sin
tilhører til at leve op til det nye liv, som han har erfaret i sin gudstro. Prædi-
kenen skal celebrere erfaringen af det nye liv i troens lys, og sådan set må
prædikestolen gerne ligne en skriftestol.

Nu har jeg så skrevet to prædikener, én til hver tekstrække, én til hver ene-
ste søndag og helligdag i kirkeåret, de første 76 prædikener i Sakrale prædi-
kener, de sidste 56 i Profane prædikener. 

Målet er fuldt, og jeg lukker døren bag mig.
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Gud i kødet

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple
af sted og sagde til dem:

“Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit
føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren
har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.”

Dette skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: Sig til Zions
datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.

Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet
og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå.

Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Og skarerne, som gik foran ham,
og de, der fulgte efter, råbte: Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i
Herrens navn! Hosianna i det højeste! 

Matthæusevangeliet, kapitel 21, vers 1-9

Så kom vi til et vendepunkt, det er advent, og noget nyt tager sin begyndelse,
det samme sker år efter år, samme fortælling, samme ritual, men alligevel kan
det være ganske svært at få begyndt på ny. Det véd enhver, som er kommet
op i årene. Tiderne skifter, og vi bliver jo ældre. Derfor må vi hvert år øve os
i at få ret begyndt. Men fat mod, øvelse gør ikke mester, når det gælder om
at leve. Det vænner vi os aldrig rigtig til. Vi skal såmænd være glade, hvis det
blot nogenlunde lykkes os at få tændt dagens lys, så den får en lovende be-
gyndelse, den evige begyndelse på dagen. 

Jeg vil i min meditative prædiken gå i spidsen for skandalen og nøjes med
at begynde og begynde og begynde, hele tre gange forfra, først langt, så kort.
Mit mål er at kredse mig ind på evangeliet, men skulle jeg ikke komme ud
af stedet, er det også godt, for begyndelsen ændrer sig ikke synderligt fra gang
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til gang, fra år til år. Herom skal vi ikke tale hurtigt. Hvert eneste øjeblik gi-
ver anledning til at komme ind på det hele, det som er vigtigt og væsentligt
i vores liv. Jeg vil gå langsomt til værks og følge historiens egen rytme.

Min meditation kan begynde.
Den første begyndelse.

Æsler hører til hesteslægten sammen med zebraen og naturligvis hesten.
Æslerne deles i afrikanske og asiasiske former. Det afrikanske vildæsel 
findes i Nordøst-Afrika, er overvejende musegråt og stamform til 
det europæiske tamæsel. Æslet anvendes især som last- og ridedyr, 
idet især bæreevnen er stor. Dernæst er æslet meget nøjsomt og 
udholdende, alderen ofte 40 til 50 år. Æslet har et stridbart sind.

Disse oplysninger stammer ikke fra Peter Plys, men står at læse i Raunkjærs
Konversations Leksikon. Og egentlig er det jo forbløffende. Tænk blot, her
fejrer vi advent, kirkeårets første dag, og hvad begynder året så med? Det be-
gynder såmænd med, at to mænd sendes på jagt efter et æsel med føl. Så er
det højtid, kære venner, det er tid til æseljagt.

Noget kunne tyde på, at den vestlige kristenhed gik hen og blev helt glad
for æslet. Man gjorde stads af dyret, og det fik sin helt egen fest. Jeg læser
igen fra leksikonet om æselfesten. “En fransk middelalderlig folkefest med
svagt kirkelig præg. Den fejredes til minde om flugten til Egypten eller om
Jesu indtog i Jerusalem og bestod i en skinmesse, foretaget i kirken, hvorun-
der æselets skryden spillede en afgørende rolle. Ophørte i 16. århundrede.” 

Nu er det så advent, og vi vil fejre æselfesten med manér. Jesus har, fortæl-
ler historien, fået fat i sit æsel med føl, og nu ser vi ham så ride, ikke højt til
hest, men lavt, tæt ved jorden på en æselryg. Hans fødder dingler nogle få
centimeter over jorden; der er jordforbindelse. Det ser ud, som om han ror
sig frem med benene. På afstand kan det være svært at se, om æslet går med
en krop, eller om en krop går med et æsel. De går i ét. Et syn for guder.

Foran og bagved æslet flokkes folk, de bærer palmegrene, de fører sig frem.
Men pludselig falder der en skygge over sceneriet, noget urovækkende, for i
et glimt ser jeg, hvordan grenene ligner sværd, som uden overgang kan ven-
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des mod æsel og rytter. Jeg aner det tvetydige i situationen. Synet varsler om
vold, om flugt og pludselig død. Hvordan skal historien dog ende. Hvor let
slår en stemning ikke om, den labile folkestemning, der lyder som brølet fra
et dyr. Hvad venter der os ikke? Jesus rider ind i en uvis fremtid, dog ikke
som en anden gud på et magisk dyr med enorme kræfter, en kronhjort, en
ørn eller en tyr, men som et sagtmodigt menneske på et lille stædigt og
utvivlsomt meget klogt æsel. Dette æsel har sine fornemme aner. De bibel-
stærke blandt os husker sikkert spåmanden Bileam, hvis æsel trods tørre tæv
begyndte at tale for i sidste ende at redde Bileam fra at blive slået ihjel af en
usynlig engel. Så Jesu æsel syner? Vi véd det ikke. Det traver lystigt afsted,
som æsler nu engang gør, en lille skryder.

Der hersker stilhed før stormen på byen. Folk lægger deres kapper og af-
skårne grene på vejen, og lyden dæmpes, så æslets hove næsten ikke høres.
Folk bryder stilheden med det samme råb, igen og igen, og det får stilheden
til at vokse i pauserne ind imellem.

Det slår mig, hvor fysisk den nye begyndelse er, den består af lutter krops-
lighed: et æsel; ovenpå en krop; foran og bagved andre kroppe; en vej med
kapper og grene og det gentagne råb, “Hosianna!” Vidste jeg det ikke, ville
jeg ikke kunne se, at her begynder der noget nyt, en ny virkelighed, som ven-
der verdens gang. Det skal ses, og det skal siges.

Det er advent, kære venner, ordet bliver kød, og Jesus rider afsted på et
æsel, han kommer til verden, en krop mellem andre kroppe på vej ind i byen.
Æselfest, ja, men også kroppens fest, de går i ét. Og det hele ser så sårbart ud,
Jesus med sin sårbare krop på den lave æselryg. Det er godt at være sårbar,
åben for nye indtryk og modtagelig, men tilstanden viser sig at være tvetydig,
når vores krop åbner sig for det nye, for kærtegn og for slag, for favntag og
for afvisning, for Gud og for fanden, ja, for det mest utrolige. Som krop giver
jeg mig hen til en verden fuld af liv, og i sjældne øjeblikke lyser den af Guds
herlighed. Og lige nu giver jeg mig hen til indtrykket af det tyste æselridt, et
indtryk uden de store ord. Selve stilheden taler.

I dag fejrer vi kroppen og dens livfulde sårbarhed. Selv et skrydende æsel
kan være med. Ordet bliver kød, og kødet opstår til et liv, der lever i billedet
af et æselridt.
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Den anden begyndelse.
Advent tager sin begyndelse midt i en skæbnehistorie, en historie om Jesus,

som er kommet til en korsvej efter at have levet i godt og vel 30 år. Der falder
en skygge over vejen, som han rider på, for lidt længere fremme venter døden
ham. Den sidste prøvelse forestår. Snart skal det for alvor vise sig, hvem Jesus
virkelig er, “Hosianna, Davids søn!” 

Vi ser det. Gør vi? Ja, det tør siges: “Se, din konge kommer til dig!” Hvad
vi ser er en lille flok samlet om en mand på et æsel, på vej til at fuldbyrde sin
skæbne. Han har valgt side, og når vi får det fortalt, ser vi med troens øjne,
at æselrytterens jordbundethed kun kan være ophøjet, hvis rytteren er konge.
“Se, din konge.”

Og så sagte ser vi også noget andet. Her finder en ny fødsel sted, for bypo-
rten ser jo ud som moders skød, den snævre port for sjæl og krop. Jesus er på
vej til at gøre Jerusalem til sin nye fødeby, han fødes til byen, som snart skal
slå ham ihjel, en by, som er alt andet end himmelsk.

Billedet af de udsatte kroppe foruroliger og bevæger mig. Jesu krop rider
ind gennem byporten. Denne krop er akkurat så sårbar, som den var ved sin
fødsel, og lige så ubeskyttet, som den skal være ved sin død. Det nye, vores
nye liv, tager sin begyndelse i kødet, først og sidst. Først i en barnekrop, som
kommer til verden. Sidst i en gammel krop, som dør, for så at opstå til nyt
liv, kødets opstandelse. Gud er livet i vores kød, en krop som fødes julenat,
en krop som genfødes påskemorgen. Én ting er sikker og vis, historien får
ende under stor opstandelse.

Den tredje begyndelse.
Det begynder med to mænd, som finder et æsel med føl, og så sagte rider

Jesus ind i vore hjerter. Han og æselet går i ét, de er én sårbar krop, som fin-
der vej til vores hjerte. Hjertet banker på, og vi lukker op for det gådefulde
billede af en sårbar krop med dens store robusthed. 

Så skrøbelig kroppen end er, ligeså gådefuld er dens livfuldhed.
Jeg tror, vi skal koncentrere dagens evangelium i dette ene billede af æsel

og rytter, et bad i fysisk sansning, givet af Gud. Billedet gør, at vores krop
svinger i takt med æselet, som traver afsted. Det fylder vore åbne sanser med
en blandet følelse, en svævende stemning af ukuelig vilje og mild vemod, af
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velkomst og afsked, en sært svævende adventstemning i halvmørke, et præ-
ludium som hvert øjeblik kan slå om i et postludium. Tonen kan vanskeligt
gribes i ord. 

Jeg forbinder æselrytteren med en følelse af midlertidighed på en dag, hvor
alt kan gå galt, og som dagen vokser, svinder håbet om, at det nok skal gå
godt. Stemningen er mørk. Advent er som en dag midt i ugen, hvor vi ikke
ved, hvad vej vi skal gå, frem eller tilbage. Vi ved hverken ud eller ind. Vi er
i vildrede, frygtsomme og grædefærdige.

Og da er det velgørende at mærke rytmen i billedet af æselrytteren. Her er
der fremdrift, en taktfast trommende rytme af æselets hove, som varsler
Guds komme. Så måske får dagen alligevel en lykkelig ende.

Vær velkommen, Herrens år!
I dag blev du beriget med et æsel.



14

Du skal af-elske din mirakeltro

Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. 
På sabatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man

rakte ham profeten Esajas’ Bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skre-
vet:

Herrens ånd er over mig,
fordi han har salvet mig.
Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige,
for at udråbe frigivelse for fanger
og syn til blinde,
for at sætte undertrykte i frihed,
for at udråbe et nådeår fra Herren.
Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede

spændt øjnene mod ham.
Da begyndte han at tale til dem og sagde: “I dag er det skriftord, som lød i jeres ører,

gået i opfyldelse.”
Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans

mund og de spurgte: “Er det ikke Josefs søn?” Han svarede dem: “I vil sikkert bruge den-
ne talemåde mod mig: Læge, læg dig selv! og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i
Kapernaum; gør det samme her i din hjemby!” Men han sagde: “Sandelig siger jeg jer:
ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er: Der var mange
enker i Israel på Elias’ tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev
stor hungersnød i hele landet; og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke
i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid; og in-
gen af dem blev renset, men det blev syreren Na’aman.” 

Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det; de sprang op, jog ham
ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte
ham ned.

Men han banede sig vej imellem dem og gik.
Lukasevangeliet, kapitel 4, vers 16-30
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Ved det nye kirkeårs begyndelse møder evangeliet os med ret så strenge krav:
Ryd op! Læg dit liv om. Slå portene op til den nye tid, som banker på din
dør! Dette krav kan jeg også formulere med andre ord, eller rettere sagt med
ét nyt ord: af-elsk! Du skal lære at af-elske! 

Undrer dette ord dig? Måske skal du lige vænne dig til det, som til en gæst
der taler tysk. Jeg udelukker da heller ikke, at du vil gøre vrøvl: Hvorfor nu
det sære ord: at af-elske? Hvorfor være så fin på den? Tal dog dansk, præst.
Ja, hvorfor ikke bare sige: giv afkald, tag afsked, afstå fra, du skal afvikle, du
skal afvænne dig? Det ved man da, hvad er. Disse ord hvisker os fortroligt i
øret, at vi skal følge det gamle år til dørs, så det nye kan komme til. Og or-
dene lyver ikke.

Men noget skurrer alligevel i mine ører, for det går ret så voldsomt til i da-
gens tekst, hvor Jesu prædiken er alt andet end mild og blid. For at fatte det
må vi bruge ord, der svarer til virkeligheden, rå ord og usminket tale. Altså
siger Jesus med andre ord, mine ord, at du skal af-elske! 

Det kan godt tage lidt tid, før Jesu krav for alvor går op for os, så giv tid.
Selv havde jeg stort besvær med at fatte historien. Da jeg ledte med lys og
lygte efter en vej ind, stødte jeg langt om længe på en åbning, en særlig genre,
der passer til historien som hånd i handske, og den gav genklang i mit sind.
Lad os se.

“Jesus kom”, sådan begynder historien, og den slutter lige så lakonisk med
ordene, “og gik”. Altså: Jesus kom og gik. 

Det lyder grangivelig som en thriller, en bog eller en film af den hårdkogte
type, hvor handlingen er som følger: En mand kommer til en by, som viser
sig at være hans hjemby, og her hvirvles han ind i et farligt spil. Hans bys-
børn regner ham for en af deres egne, en ligemand, men så forlanger han
pludselig, at de skal underkaste sig; han leger en farlig leg med ordene og si-
ger: Jeg er jeres leder, jeres førstemand! Det skulle han ikke have sagt, selv
ikke nok så lavmælt. Nu går janteloven i gang, for du skal ikke tro, du er no-
get. Folk går amok, de fråder af raseri og vil myrde ham, men han ryster stø-
vet af sine støvler og forsvinder ud af historien, somme tider til hest. Det var
den historie.
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På samme måde med Jesu historie. Han kommer til Nazaret og modtages
af sine bysbørn med åbne arme, de fryder sig over hans selskab; byens berøm-
te søn er på hjemmebesøg. Men så sætter han byen i brand med sine blasfe-
miske ord: Jeg kan læge alle jeres sår, jeg er jeres frelser, jeres Messias! Disse
ord er folk for meget, ja, meget for meget, de går bersærk og forsøger at styrte
ham ned fra byens høje klippe, men han baner sig suverænt vej imellem dem
og går bort, ud af historien. Han ryster støvet af sine fødder.

Nu har jeg fortalt historien om et forventeligt mord, der dog ikke blev til
noget i første omgang, nazaræernes mordanslag på Jesus. Men hvad driver
denne historie frem? Det gør nazaræernes krav om, at Jesus skal legitimere
sig, og gerne i praksis, tak. Kort sagt, Jesu bysbørn vil se mirakler. Før tror
de ham ikke. Han kan tale så højt og så længe, han vil, men det hjælper ikke
noget. Hans ord falder til jorden som store hagl, uden anden virkning, end
at det gør ondt, når de rammer, og så dukker vi os. Selvom Jesus citerer pro-
feten Esajas, vil de ikke tro ham. Hør blot:

Herrens ånd er over mig.
fordi han har salvet mig.
Han har sendt mig.

‘Mig’ er tydeligvis Messias, Jesus i egen person. Og herom holder han så en
prisværdig kort prædiken på sammenlagt tretten ord, et paradigme på en god
prædiken: få ord, stor virkning. “I dag er det skriftord, som lød i jeres ører,
gået i opfyldelse,” siger Jesus. Men så længe ‘mig’ ikke har præsteret bare ét
lille mirakel, en beskeden prøve på, hvad ‘mig’ kan, fx gøre en blind seende,
fører profeten Esajas eller prædikanten Jesus ingen vegne; deres ord falder på
klippegrund.

Jesu bysbørn forlanger et håndfast bevis på Jesu troværdighed, men det
kan de ikke få, for vil man bevise sin troværdighed, fx med et lille mirakel,
kan man være sikker på, at der er ugler i mosen. Beviser hører ikke hjemme
mellem folk, der plejer at stole på hinanden. Her tager man et ord for et ord
og besegler det højst med et håndslag. Selv et kys ville være for meget, tænk
på judaskysset!
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Og mens jeg er ved det: Havde Jesu bysbørn fået, hvad de krævede, var de
nok gået hjem med en følelse af at have vundet i lotteriet. De havde strengt
taget fået en mirakeltro i stedet for en tro på Jesu ord. Hvad er en tro mod
et mirakel? Hvad er Jesu troværdighed mod hans helbredelsesmirakel? Mi-
rakler ved man, hvad er, de gør underværker. Bare mirakelmageren kan sit
job, effektivt og ufortøvet, så betyder det mindre, hvem han i øvrigt er. Det
er ret beset ligegyldigt. Mirakler ser jo ud til at virke, uanset tro eller vantro.

Nu begynder jorden at brænde under mig. Indtil nu har jeg ikke følt, at
Jesu historie også er min historie, for jeg kan godt kontrollere mine morde-
riske tilbøjeligheder. Bliver jeg da virkelig fortalt af hans historie? Hånden på
hjertet: Er jeg ikke også en af dem, der foretrækker et mirakel for en tro? Ville
jeg ikke godt kunne undvære al den snak om tro og troværdighed, hvis jeg i
stedet fik serveret et mirakel på et sølvfad, bare et lille bitte mirakel? Går min
mirakeltro ikke fint i spænd med min vantro? Et mirakel for en tro! Hvem
ville ikke bytte?

Nå ikke?!
Mange af os kirkegængere dyrker ellers gerne en friseret form for kultur-

kristendom, hvor evangeliet reelt er degraderet til en mirakeltro, bevares, en
mirakeltro i det små. Som præst har jeg jævnligt lagt øre til folks brokkeri
over kirkens mærkværdige dogmer. Jomfrufødsel! Nedfart til dødsriget! Kø-
dets opstandelse! Må jeg være fri. Hvad skal al den ufattelige snak dog gøre
godt for, når det eneste, vi beder om, er en smule regn fra det høje, lidt gud-
dommelig held og lykke i livet, små mirakler i det skjulte. Derfor er det fx
nok bedst at lade sit barn døbe. Det kan vel ikke skade at bruge dåben som
en forebyggende mirakelkur.

Jo, det kan. Vi sætter vores hæderlighed på spil, hvis vi bruger dåben uden
at tro på dens nåde. Sker det, reducerer vi dåben til en omgang magi, en me-
kanisk handling, et stykke hokuspokus. En renfærdig ateisme er langt at
foretrække for en hyklerisk tro, der dybest set foretrækker et hvilket som
helst lille mirakel for en tro. Og hvem kan sige sig fri for at nære et sådant
ønske? Har vi ikke alle en rem af huden?

Jeg føler mig i al fald ramt. Og Jesu prædiken i Nazaret går mig til marv
og ben. Den er frygtelig.
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På denne første søndag i kirkeåret tordner Jesus mod vores slet skjulte mi-
rakeltro. Sjældent har han talt så bidende. Han sender en isnende verbal vind
hen over vore hoveder. Vi skal slet ikke være så sikre på, at Gud ikke har for-
ladt os. Jovist, vi elsker forestillingen om at være Guds udvalgte, hans øje-
sten. Men hvem ved, om ikke Gud går i en stor bue uden om os, vi som er
funktionelt gudløse? Det kunne jo være, at Gud ikke lige er, hvad vi godt
kunne tænke os, en gud skulle være, en mirakelgud. 

I kortform lyder dagens evangelium som et krav: Du skal lære at af-elske
din mirakeltro! Det er der frelse i, men du skal lære det. 

At forelske sig er let nok, så let som ingenting. Sproget røber, hvad der sker
i forelskelsen: jeg falder – og en svævende lethed sætter sig i kroppen. Jeg fal-
der for den anden, nogle falder dybt, andre endnu dybere, men falde gør alle.
Og når det så viser sig, at jeg er faldet for det eller den forkerte, så er det tid
til at af-elske.

At forelske sig går af sig selv. Men at af-elske sig skal læres. Det er hårdt
arbejde, navnlig når det drejer sig om en mirakeltro, som jeg holder fast på
til det sidste, en mirakeltro, der afspejler mit udgudelige ønske om at bruge
Gud til at fremme min egen lykke, i stedet for at jeg lader mig bruge af Gud
til at fremme næstens liv og lykke.

Af-elsk dig selv.
Gør det med Guds hjælp.
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Hold ud

Jesus sagde: “Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folk gribes
af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og
frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes.

Og da skal Menneskesønnen komme i sky med magt og megen herlighed.
Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning

nærmer sig.”
Og han fortalte dem en lignelse: “Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser

dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær.
Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer:

Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord
skal aldrig forgå.

Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekym-
ringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare; for den skal komme over alle
dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe
alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen.”

Lukasevangeliet, kapitel 21, vers 25-36

I dag vil jeg prædike over to små ord, mindre kan ikke gøre det, men i de to
ord findes alt, summen af evangeliet, og det lyder: Hold ud! Jeg gentager:
Hold ud! Ret jer op og løft jeres hoved. I skal ikke gå rundt som en anden
Kain med bøjet ryg og sænket hoved, en fredløs og flygtning på jorden. Hold
ud!

Det var så dén prædiken. Men jeg vil bede jer holde ud lidt længere, for
hvad er det egentlig, vi skal holde ud? Er det os selv? Kan vi virkelig holde os
selv ud? Normalt lader vi andre om dét, men viser det sig, at de heller ikke
kan holde os ud, så har vi et problem. Og så er gode råd dyre, men dem vil
jeg lade ligge. I dag har vi har andre og vigtigere ting på dagsordenen. 
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Et bedre bud på, hvad vi skal holde ud, er truslen om verdens undergang,
selv om den efterhånden mere er et politisk end et religiøst tema.

Verden er af lave. Dens undergang er nær. Sådan proklamerer mange af os
med jævne mellemrum, i al fald hvis vi har passeret de 50 og er blevet modne
mennesker. Men vi er for det meste så beskedne, at vi ikke pådutter verden
en forklaring på, hvorfor det går så galt, og slet ikke en god forklaring. Den
franske filosof Pascal har et godt bud, som siger de fleste noget. Alle ulykker
i verden, siger han, kommer af, at vi ikke bare bliver roligt siddende bag vores
skrivebord. I en let moderniseret form lyder hans bonmot: alle ulykker kom-
mer af, at vi ikke bare bliver roligt siddende foran vores fjernsyn. TV er jo
beregnet til at holde folk i ro, så de ikke går rundt og laver ulykker, fordi de
er kommet på andre tanker. Eller bare på én tanke. Mange bliver som børn
foran kassen, men det giver dem nu ikke automatisk adgang til Guds rige. 

Verden er af lave, og i dagens evangelium foregriber Jesus verdens under-
gang med kosmiske billeder, “himlens kræfter skal rystes”. Nu kan det åben-
bart være nok. Nu skal der dømmes.

Hold ud! Ja, dét skal vi, men hvordan? Når verdens undergang kommer,
og den kommer med garanti, så skal der ske tegn i sol og måne og stjerner,
og tegn skal læses. De skal afkodes, men allerede her går det galt for mange
af os. Vi læser tegnene forkert. Vi er funktionelle analfabeter, når vi skal læse
noderne til dommedagsbasunen. Jeg husker en familie i Herning, og det er
jo dér, hvor det virkelige liv leves, på Herning svineslagteri. Nuvel, denne fa-
milie havde fundet ud af, at verdens undergang skulle finde sted den anden
i næste måned. Det var i 1970’erne, og manden gravede resolut et stor hul i
sin baghave, hvorpå han støbte en bunker. Jeg fik senere fortalt historien af
et familiemedlem, som var barn, da det skete. Han huskede, hvor bekymret
han havde været dengang. Han havde nemlig fundet ud af, at der ikke var
plads til børnene i bunkeren. Det endte nu godt. Dommedag blev aflyst i
Herning den tredje i samme måned. Og hvad kan vi så lære af det? Jo fx, at
den, der graver sig ned for at undgå dommedag, han graver sin egen grav.

Nu må jeg indrømme, at min prædiken er løbet af sporet med den lille lat-
terlige historie om Herning på dommedag, den 2. oktober 1972. Så jeg tager
fat igen, helt forfra. 
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Hold ud! Ja, men hvad skal vi holde ud? Hvis det ikke lige drejer sig om at
holde sig selv eller verden ud, hvad så? Svaret er enkelt. Hold ud, når der sker
jer noget godt. Hold ud, så der er noget at tære på i de onde dage! Vi véd af
erfaring, at det er langt vanskeligere at holde det gode ud end det onde. Det
onde, der truer os i tiden, prøver vi at holde ude ved at tage os sammen, som-
me tider med held. Men er det ikke noget vrøvl, at vi også skal holde ud, når
der overgår os noget godt? Når vi har det godt, behøver vi vel ikke tage os
sammen? Så går alt jo af sig selv. Hvorfor skulle vi så holde ud? Det skal vi,
fordi det gode liv kræver kærlig pleje og omsorgsfuld pasning. Det gode skal
vi tage vare på, og det kræver stor udholdenhed at tage vare på alt det gode,
der sker os.

Nu ser det gode liv dog ud til at appellere mindre til os end verdens under-
gang. Den toner nemlig frem på nethinden i pragtfulde apokalyptiske bille-
der af havets og brændingens brusen og af himlen med lyn og torden. I mo-
derne katastrofefilm regner det ned over lærredet med ild og vand, og pub-
likum klapper velfornøjet i deres små og store hænder. Vi kommer af med
noget af vores egen angst ved at se den projiceret op på stort lærred. Det gør
godt.

Men bag de spændende billeder bor der en større alvor. Som kristne må vi
udholde en fantastisk spænding, fordi vi står plantet med fødderne i to vir-
keligheder. Vi har hjemme i to verdener, og det kræver spændkraft.

På den ene side er vi verdensborgere. Og efterhånden er det gået op for de
fleste på denne planet, at vi deler skæbne med hinanden. Vi bor i samme glo-
bale landsby, og noget tyder på, at vi skal være meget heldige, hvis vi ikke
kommer til at brænde hele landsbyen af i utide. Vi er mestre i at volde un-
dergang og død, vi kosmopolitter.

På den anden side er vi også fødte medlemmer af Guds rige. Vores dåb be-
kræfter det. Guds rige giver os et liv af den anden verden, et liv, der er så fuld
af liv, at ingen død og ulykke kan nå at få fodfæste. Guds rige er evigt liv. Og
sådan set er vi begyndere, som hver dag famler os frem i forsøget på at prak-
tisere det evige liv her i livet, et liv, der ikke spreder død.
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Opgaven er ikke så let at løse. For vi er spændt ud mellem en verden, som
forgår, og Guds rige, som består. Himmel og jord får ende, Guds rige er en-
deløst. I verden dør vi en dag, i Guds rige lever vi evigt.

Denne spænding mellem vores verden og Guds rige betyder, at vi som
kristne må føre et dobbeltliv. Og det er et drama uden lige. For vi skal holde
sammen på tingene. Vi skal kunne holde spændingen ud. Vores tro skal have
råstyrke. 

Hvor meget lettere ville det ikke være, hvis man var en lille dansk normal-
buddhist, som har lært at drosle spændingen ned ved morgen, middag og af-
ten at stikke en kæp i livets hjul, så det går i stå. Godnat livsbegær! Eller må-
ske skulle man tage sig et kursus i den gyldne danske middelvej, der går ud
på at sky alle ekstremer. Jordens undergang! Det kan vel vente til i morgen.
Hids dig ned! Om lidt er kaffen klar. Ordene står i kø for at tage spændingen
af livet.

Men vi, som tror, vi hænger på den. Vi hænger på et dramatisk liv med de
store forventninger og de store skuffelser. Ind under jul går det løs. Det er,
som om en usynlig hånd trækker det mørke bagtæppe frem, hver gang der
sker noget godt. Ikke så snart er Jesus draget ind i Jerusalem (det var sidste
søndag), så konfronteres vi med verdens undergang (i dag). Jesus fødes i Bet-
lehem, og straks får vi et mord smækket i synet, barnemordet i Betlehem. Je-
sus fødes til verden juledag, og straks dagen derpå ekspederes Stefanus ud af
verden. Snart kan vi melodien udenad, de bratte omslag i tonelejet. Evange-
liet er ikke for sarte sjæle. Vi skal rubbe os, hvis vi vil nyde det gode, der også
sker. Her er der ingen tid til sentimentalitet.

Vi, som tror, frister altså en tilværelse fuld af modsætninger. Side om side,
som var der tale om parallelverdener, ligger vores verden og Guds rige. Alt
ånder tilsyneladende fred. Men når Guds rige bryder ind i vores verden, så
forstørres alle modsætningerne, og det er temmelig svært at holde sammen
på det hele: fødsel og død, lys og mørke, juleglæde og julesorg. Det er næsten
ikke til at holde ud. 

Nu er det snart på tide at gentage dagens evangelium. Det lyder som sagt:
Hold ud! Og som antydet har vi lettere ved at holde ud i det onde end i det
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gode. Forklaringen er den enkle, at det gode gør os sårbare for det onde, der
sker i vores liv. 

Pessimister har det godt, de holder ud til det sidste. De véd jo, at alt går
galt, og jo værre des bedre. Der er noget ukueligt over mennesker med et
konsekvent sortsyn. En eller anden dag får de jo også ret. Det skal nok ende
galt dette her. Optimister har det som regel svært. De har meget lidt at have
deres lyssyn i, for ikke så snart er solen stået op, så går den ned igen, navnlig
på denne årstid Og det var så dén dag.

Men sådan leger vi ikke i Guds rige. Her må pessimister og optimister vige
pladsen for realisterne, der forstår, at Gud vil sejre i verden. Læg mærke til,
hvad sådanne mennesker siger, når de har overlevet en stor fare, truende død
og drukning, forfølgelse og koncentrationslejre. De nøjes ikke beskedent
med at sige: vi klarede det, Gud være lovet! Nej, de triumferer! Og med rette.
De triumferer af hjertet!

Vælg altså livet! Hold ud! Du skal triumfere!
Din forløsning er nær, bogstavelig talt – for nu vil jeg sige: Amen.
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Fortabt i angst

Jesus sagde: Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for
at møde brudgommen.

Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke
olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander.

Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved
midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham!

Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de klo-
ge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er
ikke nok til både jer og os. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.

Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med
ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket.

Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede:
Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.

Våg derfor, for I kender hverken dagen eller vejen.
Matthæusevangeliet, kapitel 25, vers 1-13

Der er noget, der ikke stemmer her, ord som giver mislyde, sætninger som
skurrer i mine ører. Jeg er bestemt ikke glad for at skulle prædike over histo-
rien om de ti brudepiger, hvor elegant den end er udformet, et lille retorisk
mesterstykke. Jeg er dog ikke alene om at prædike, for når du, som læser det-
te, digter videre på mine ord, så holder du din egen prædiken, der ofte er sær-
deles beåndet, for her er ikke tale om en kopi. Vi står på skuldrene af hinan-
den, samtidig med at vi hører historien på hver vores præmisser. Hver sin
prædiken.

Jeg er ikke glad for de ti brudepiger, for deres historie giver vores smålighed
vind i sejlene. 
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Alt bliver så småt, når vi lytter til de lærde, der vil belære os om, at historien
om de ti brudepiger bare vil banke lidt moral ind i vore tankeløse hoveder.
Den pauker løs på sin lille morale, igen og igen: Våg! Hold dig vågen dag og
nat, for livet er ingen spøg! Våg og bed til, at du ikke har glemt at købe noget
livsvigtigt, fx olie – olie til lampen, til fyret og til bilen. Har du fattet denne
morale, kan du godt glemme resten af historien, for den tjener nemlig kun
til illustration. Den udmaler, hvordan vi skal fremelske en jernvilje og leve
et liv uden slinger i valsen, et fantasiløst liv.

Der er ellers nok at undre sig over. Hvad med de fem kloge piger? Skal de
ikke våge hele natten? Skal de absolut vækkes under høje råb? Går forskellen
mellem de kloge og de dumme alene på deres hukommelse, om den er stor
eller lille, så de kloge har en stor, og de tåbelige en tilsvarende lille hukom-
melse? Er de tåbelige pigers fejl ikke den ene, at de har et større søvnbehov
end de kloge, og det kan de jo ikke selv gøre for? Og hvad med solidariteten?
Er den et fremmedord i de kloge pigers univers? De virker jo benhårde, helt
uden fællesskabsfølelse. Der er altså nok at undre sig over. Det ene spørgsmål
efter det andet, men svaret blæser i vinden. 

Det er åbenbart ikke meningen, at vi skal bruge vores fantasi. Den fører os
på afveje, fortæller de lærde fortolkere os. Den lille historie om de ti piger
munder sådan set ud i vindtør moralisme: Våg! Våg og bed om, at du må
holde dig på dydens smalle sti, præcist som de fem dydige piger.

Meget vel, men deres moralisme tager livet af os. Den er livsfarlig, fordi
den piner al spontanitet ud af os, når vi forfalder til et liv i pligt. Der levnes
ikke nogen margin til de tåbelige piger, ikke så meget som en tomme kan de
skeje ud. 

Vi andre kan så glæde os over at have styr på tingene, og meget kan man
sige om den moralistiske historie, men den er på pletten, når der skal døm-
mes. Moralismens motto lyder: Døm gerne og ofte, så du også selv bliver
dømt og får en god karakter. Det fine ved moralen er, at den kan skære igen-
nem: her er vi kloge, dér de tåbelige. 

Udlægges historien sådan, bliver småligheden sat i højsædet. Men histori-
en gemmer også på en stor angst, som kan bryde løs, hvad øjeblik det skal
være.
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Historien om de ti piger minder mig om et mareridt, jeg havde som barn,
en ond drøm, som drev mig til vanvid nat efter nat, så meget, at jeg knap
nok turde lægge mig til at sove. Jeg blev dødtræt, udmattet af mangel på
søvn, og som om det ikke var nok, blev jeg hensat i en svævende trance, der
avlede nye drømme, jeg aldrig skulle vågne op fra. Det var jeg sikker på. 

Mit mareridt kom i to bølger, den ene større end den anden, et mareridt
uden lige. Jeg stod foran en dør, og “døren blev lukket”, jeg bankede atter og
atter på, men intet skete. “Herre, herre, luk os ind!” Det mærkelige var lyde-
ne, som kom langt borte fra, lyde af et muntert selskab bag en lukket dør, og
jeg vidste præcist, hvad der gik for sig bag den dør. Dér sad mine forældre
og mine søskende, og de hyggede sig i hinandens selskab, men uden mig, jeg
var sat udenfor. Ingen kerede sig om mig, jeg var åbenbart ikke meldt savnet,
men helt glemt. De kendte mig ikke mere. “Jeg kender dig ikke.” Jeg var to-
talt alene, overladt til mig selv, mens kulden gik mig til marv og ben.

Så fulgte den anden bølge. Nu var jeg hensat til en øde og fjendtlig planet,
en gold stenørken. Jeg drev rundt på planetens mørke bue, og min skikkelse
ragede op over horisonten. Jeg drev hid og did og var mig min situation pin-
ligt bevidst, for nu stod jeg ikke mere foran en lukket dør, nej, nu var der
lukket for enhver lyd, og jeg vidste, at jeg befandt mig lysår væk fra den var-
me jord. Min planet drønede derudaf, lydløst og i rasende fart – ud, ud i det
iskolde verdensrum. 

Senere i livet så jeg min drømmeplanet tegnet i en børnebog, og jeg blev
grebet af genkendelsens glæde, for nu var planeten beboet af den lille prins,
hvis far er Antoine Saint-Exupéry. Men jeg husker stadig mit mareridt, for
det sidder i mit kød og kan når som helst gå til angreb igen.

Bølgen tog mig, først den ene, så den anden, og jeg blev sendt ud på en
svimlende karruseltur. Det endte, som alle børn véd, med en opvågning un-
der skrig og skrål.

Hvad gemmer mit mareridt på? Går jeg til en psykolog for at få en god for-
klaring, vil han svare: Separationsangst! Det er en angst for at blive adskilt
fra dem, vi elsker, og vi kan som børn opleve den som ren tortur, hvilket var
tilfældet i mit mareridt med dets skift mellem varme og kulde, fjerne stem-
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mer bag en lukket dør og isnende stilhed på en fremmed planet. Angsten tog
mig fangen.

Nu kunne jeg også spørge en præst – det vil sige mig selv – hvad meningen
er med den angst, der vækkes ved at høre historien om de ti brudepiger. Så
fortæller historien mig, at jeg er fortabt i en angst for at være fortabt.

Profeten Jeremias udmaler et sted, hvor svært det er for os at handle godt.
Han fører en sort panter i marken med følgende ord:

Hvis nubieren kunne skifte sin hud
og panteren sine pletter,
kunne I også handle godt,
I ondskabens lærlinge!

Her levnes der ikke noget håb. Og angsten begynder at vokse mig over ho-
vedet, for hvem er jeg egentlig? Er jeg en fange på en forbandet planet, dømt
til evig isolation? Er jeg er en sort panter, som ikke kan vaske sin hud ren for
pletter? Er jeg da fortabt i angst? Fordømt til fortabelse? 

Evangelisten Matthæus hvæsser kniven, når han præsenterer mig for min
dobbeltgænger, en brudepige, ja fem piger, som fra første begyndelse er for-
udbestemt til at gå fortabt. Forudbestemt! De lærde kalder det for prædesti-
nation, men dette begreb gør mig bestemt ikke rolig. Der er nemlig ingen
god forklaring på min og de fem pigers forudbestemte fortabelse. Vi er fra
starten sat udenfor, vi fik aldrig en chance, men er født til at blive fordømt.

Nu spirer vanviddet. Historien bliver mig for stor. Hvad skal jeg dog stille
op med en forudbestemt fortabelse? Den kværner mig ned i angst, når den
råber sit: “Fortabt, fortabt”. Jeg er dømt, og det hjælper ikke et lod, at jeg
mobiliserer historien om den fortabte søn, for han var ikke fortabt fra føds-
len. Han var, og han blev ved med at være sin faders søn. Men de fem piger
og jeg, vi er overladt til vores egen onde skæbne.

Er nogen af os virkelig forudbestemt til at gøre ondt og få det ondt? Sker
det med Guds gode vilje? De tretten vers, som fortæller mig om de ti piger,
bringer mit mareridt tilbage. Hvornår holder herren dog op med at råbe gen-
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nem en lukket dør, at han ikke kender mig? Hvornår standser dette mare-
ridt?

Som du kan se, spørgsmål på spørgsmål, og anderledes kan det ikke være.
Det eneste svar, der dur, ligger ligefor: Du skal først tro, så tænke – så vil det
vise sig, at underets tid ikke er forbi. Tro først på, at Gud vil os alle det vel.
Derefter kan du måske begynde at tænke over, hvorfor du er så fuld af angst.
Tro på, at Gud ikke vil lade nogen gå fortabt. Springer du denne tro over,
kan du ikke andet end at spekulere dig ind i helvede. Fortabt? Ikke-fortabt?
Himmel eller helvede?

Fortabelsen er det mareridt, du vågner op fra, når du tror, at Gud vil din
frelse.

Tro som en pletfri panter. 
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Gruppebillede med Jesus

Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og
spurgte ham: “Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?”

Jesus svarede dem: “Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lam-
me går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for
fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig.”

Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: “Hvad gik I ud i
ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske
i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej,
hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet.

Det er om ham, der står skrevet: 
‘Se, jeg sender min engel foran dig,
han skal bane din vej for dig.’”

Matthæusevangeliet, kapitel 11, vers 2-10

Hvem er du? Er du den og den? Du er hvem? 
Nogle, ikke kun jyder, svarer ofte lidt studst med et modspørgsmål: Hvem

sku’ du spørge fra? Hvem tror du, jeg er? Hvad regner du mig for? Og så sæt-
ter de trumf på: Hvad vil du? Jyder har det ikke godt med selvangivelser. De
har bestemt ikke fået et socialt talent betroet, de graver sig straks ned og går
i dækning bag enstavelsesord, for man kan jo snart få sagt for meget. Verden
er fuld af ord, som bare skaber forvirring. Det er om at få standset op i en
fart, før man kommer ud på for dybt vand og drukner i nye spørgsmål.
Hvem er hvem? Ja, hvem ved?

Andre, ikke blot kvinder, har stort talent for at identificere sig. Hvem er
du? De tre ord udløser hektisk aktivitet. Straks går de i gang med at male bil-
leder på stribe, lutter farverige selvportrætter, næret af en livlig fantasi. Intet
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kan skræmme dem i deres billedmani. Selvportræt avler selvportræt, deres
billeder yngler. Her er jeg! Her er mine mange jeg’er! Der er ingen ende på
galleriet. Så se mig dog!

Det er ikke tilfældigt, at ordet “se” dukker op en hel del gange i dagens
tekst. Ordet står i kø for at komme til at sige os noget. Læg mærke til mig,
se! Men hvad er det, vi skal lægge mærke til? Så småt dæmrer det for mig, at
historien forærer os Jesu selvportræt, en verbal udgave af Veronikas svede-
dug, det klæde, som en legendarisk kvinde, Veronika, gav Jesus at tørre sig
ansigt af med på vej til korsfæstelsen, og da hun fik kluden igen, fandt hun
det imprægneret med hans ansigtstræk, det sande billede af Jesus, et verita-
belt ikon. 

Sådan set er dagens historie lidt af en sensation. I århundreder har fortol-
kerne ledt efter et sandt billede af Jesus, og så kunne de bare have slået op i
Matthæusevangeliet, kapitel 11, vers 2-10, dagens tekst. Her bliver Jesus
spurgt af Johannes, hvem er du. “Er du den, som kommer?” Er du den og
den? Som svar skitserer Jesus sit selvportræt, et evangelisk mesterstykke.
Normalt afbilder et selvportræt kun én person, den selvportrætterende. Det
forbløffende ved Jesu selvportræt er, at han medtager en række andre perso-
ner, så billedet ligner mest af alt et gruppeportræt, hele den kære familie med
Jesus i centrum. Billedet overrasker med sit evangelium, og jeg vil kredse om
det i resten af min prædiken, ganske tæt på teksten.

Først agerer Jesus tegnelærer. Han belærer os pædagogisk om de faldgru-
ber, der ligger i et skønmaleri. Det drejer sig her om portrættet af Johannes.
Jesus går sokratisk til værks og stiller tre gange det samme retoriske spørgs-
mål: “Hvad gik I ud for at se?”

Det ligger snublende nært at bruge ordet ‘facade’ om folks billede af Jo-
hannes. Ordet kan gå på to ting. Det ene er ansigtet, fjæset. Det andet er
overfladen, facaden. Et facademaleri gengiver sådan set et ansigt helt overfla-
disk, noget skal vises, andet skal skjules. Bare ikke tabe ansigt! Sådan vil jeg
gerne, at andre ser mig. Det gælder om at tage sig godt ud. Væk er virkelig-
heden, for portrættet stiller altså kun en facade til skue: Der er tale om ren
manipulation.

I to omgange afslører Jesus så folks skønmaleri af Johannes.
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Hvad gik I så ud for at se i ørkenen? Et svajende siv? spørger Jesus, men
nej, det ville være en parodi på Johannes, som netop har rygrad, og han er
heller ikke en ren vildmand, en apokalyptisk fanatiker, der bare er ude på at
dupere rosset med sit moralistiske præk. Det er vildt overfladisk at tegne Jo-
hannes sådan; dybt overfladisk, vil nogen sige. Ren facade.

Hvad gik I da ud for at se? Jesus spørger nu for anden gang. Forventede de
at finde en mand i fornemme klæder, en kongelig figur? Klæder skaber folk,
uanset om de består af silke eller vadmel. Tøjet fortæller os normalt, hvad
folk gerne vil ses som, altså deres facade. Johannes kan heller ikke skjule, at
han foretrækker kofter af kamelhår og hertil et læderbælte, men vi skal ikke
skue manden på håret. Det er ren facade. 

Johannes’ sande ansigt skal vi ned under overfladen for at finde.
Hvad gik I da ud for at se? Vi er nu nået til tredje og sidste runde af por-

trætmaleriet. Nu viser det sig, at Johannes’ sande ansigt er profetens ansigt,
men det er ikke det hele, for her er mere end en profet. Johannes er en sand
engel! Sådan skal han ses og tegnes.

Nu er engle ikke hverdagskost, de viser sig kun for de få, der gerne ser dem
som lysende skikkelser, blide og yndefulde skabninger. De holder til om-
kring døbefonden, siger nogle; de viser sig om natten foran og bag min seng,
siger andre, og atter andre har set dem ganske flygtigt i fuld fart væk fra jor-
den, på vej ud i universet. Det er få beskåret at se dem med egne øjne, men
sker det, så stoler de gerne fuldt og fast på synet, som var det sandt og virke-
ligt. Noget andet er, at vi alle fra tid til anden ser en engel i personer af kød
og blod. Du er en ren engel! siger vi. Der bor en engel i dig. Du er et godt
menneske! Her gælder det om at holde tungen lige i munden. Fordi jeg kan
se en engel i dig, er du ikke ligefrem en engel, men som regel kun et menne-
ske på godt og ondt. Vi bliver ikke engle af at have engle boende i os. Hvad
med dødsengle? Apokalyptiske engle? Har vi også dem boende?

Nu kan vi alle se, at der er faret en engel i Johannes. Han er månen, der
modtager alt sit lys fra solen, Kristus. Johannes hører hjemme i et gruppebil-
lede sammen med Jesus. Et billede af Johannes alene kradser kun i overfla-
den, det er ren facade, for han er i virkeligheden en engel, der er sat i verden
for at bane vej for Jesus. Uden Jesus intet sandt portræt af Johannes. 
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Lad mig gå lige på: Hvordan ser Jesu selvportræt ud? Det kan vel ikke være
en hemmelighed. En serie spørgsmål plejer nu at melde sig hos os. Hvad er
Jesu særlige kendetegn? Er han høj eller lavstammet, lys eller sort i løden, er
hans bevægelser hurtige eller langsomme, og hvad med humøret, kan han
lide at svømme og sove, drømmer han ofte, både om dagen og om natten, er
han god mod dyr, kan han lide sin mor og sin far, sine søskende og så videre,
uhyre interessante, men ikke særligt givtige spørgsmål, for hvem ved, hvad
der skal svares? Ingen! Alt er gætværk. Er Jesus da et fantom? Bestemt ikke!

Er Jesus den og den? Læg nu mærke til den retning, Jesu svar tager. Han
viser konsekvent bort fra sig selv, hen til de andre, de blinde, de lamme, de
spedalske, de døve og døde, alle ulykkelige eksistenser. Jesus siger, hvem han
selv er, ved at pege på de andre, som han har hjulpet til at blive seende, gå-
ende, rene, hørende, levende og håbefulde. 

Jesus tegner altså et portræt af sig selv som en person, der definerer sig ved
sit forhold til andre, et dynamisk portræt, fuld af dramatiske historier, glæde
og sorg, ulykke og død, liv og håb, de store horisonter og de små blindgyder.
Et selvportræt i evig forandring. Det kan læses igen og igen, og der kommer
stadig noget nyt ud af det.

Var det virkelig alt? Er der ikke mere at sige? Går evangeliet da op i et flim-
rende selvportræt, Jesu eget kontrafej? 

Nej, der er mere at sige, det afgørende. Jesu selvportræt er et gruppebillede.
Der er plads til alle. Læs billedet igen og igen, og så sker miraklet: Du får øje
på dig selv i Jesu selvportræt, hvor du står lidt tilbagetrukket, få tommer fra
Johannes, Guds engel. Du bliver set sammen med alle de andre, og du kan
se dig selv i øjnene.

Det har været skik og brug blandt malere af altertavler, at de har brugt sog-
nets folk som model for de hellige mænd og kvinder på tavlen. Folk kunne
så se sig selv fremstillet som apostle, som folk og fæ, som engle. De kunne se
sig selv som mere, end de var til daglig, ja, som meget mere: som Guds ud-
valgte og hellige personer. Det er nogenlunde samme oplevelse, vi kan få, når
vi en dag får øje på os selv i Jesu selvportræt, en af de mange, som fik syn og
hørelse tilbage, helbredt for alverdens sygdomme, så spillevende, så frelste!
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Den sidste evangeliske hemmelighed i Jesu selvportræt har jeg endnu ikke
peget på, men læs nøje efter og se, hvordan Jesus aldrig siger, hvad han selv
har gjort for at male sit selvportræt. Han henviser i stedet til det liv, der
strømmer gennem ham. Kort sagt, Jesu selvportræt står malet i Guds øjne,
Gud ser sig selv deri.

Hvem har så malet dit portræt?
Ligner det, eller er du ulig skønnere?
Står også du malet i Guds øjne?
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Solopgangen fra det høje

Johannes’ far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede:
“Lovet være Herren, Israels Gud,
for han har besøgt og forløst sit folk.
Han har oprejst os frelsens horn
i sin tjener Davids hus,
sådan som han fra gammel tid har forkyndt
ved sine profeters mund:
at frelse os fra vore fjender
og fra alle dem, som hader os,
at vise barmhjertighed mod vore fædre
og huske på sin hellige pagt,
den ed, han tilsvor vor fader Abraham:
at fri os fra vore fjenders hånd
og give os at tjene ham uden frygt
i fromhed og retfærdighed
for hans åsyn alle vore dage.
Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet,
for du skal gå foran Herren og bane hans veje
og lære hans folk at kende frelsen
i deres synders forladelse,
takket være vor Guds inderlige barmhjertighed,
hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os
for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge,
og lede vore fødder ind på fredens vej.”
Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle
træde frem for Israel.

Lukasevangeliet, kapitel 1, vers 67-80



35

Der er ord, som fænger i kraft af deres skønhed, poetiske vendinger, som gør
vores verden stor, ny og sensuel. Én sætning i dagens lovsang virker på min
fantasi som højspænding, selv om man kan diskutere, hvor anskuelig den
egentlig er. Jeg tænker på sætningen: “Solopgangen fra det høje vil besøge
os”. Sikken et løfte! Solopgangen på besøg! Måske skulle vi forberede en stor-
slået velkomst, feje og pryde vores hus for den himmelske gæst, brandsikre
boligen.

Jo vist, det sker dagligt, jeg ved det. Hver morgen står solen op i øst, den
aflægger os et besøg, kort eller langt, og altid en hel dag ad gangen, og så går
den ned i vest. Op til uro, ned til hvile. Og kloden, vores blå planet, gen-
nemvandrer alle lysets grader lige fra midnatssolen, der gør dagen lang som
et døgn, til polarnatten, der selv er lang som et ondt år. Alle tiders sol. 

Sådan går det til i naturen. Solen åbner alt, blomster og hjerter, den får ør-
kener til at vokse, den bader sig i de syndfloder, vi selv har skabt, og som et
tegn på, at vi skal overleve, beder vi om, at duen dog vil bringe os en kvist af
oliegrenen tilbage før solnedgang. Tydeligere behøver jeg ikke sige det.

Sådan går det til i naturen, hvor solen går op og ned, men solopgangen fra
det høje spiller på et større register. Den er akkurat høj, meget mere end vi
kan forestille os. Solopgangen fra det høje er kort sagt en metafor for Kristus,
i hvis lys vi soler os. Han udstråler en varme, ovenfra og ned, fra det høje til
det lave. Sådan set fordobles solen, den bliver til to, en himmelsk sol og en
jordisk sol. Og himmelsolen har den højeste rang, for hverken solformørkel-
se eller kuldedød skal nogensinde kunne hindre solopgangen fra det høje i at
lyse over os.

Nu vi er ved de sære ord, så tag et andet ord fra teksten, et lidt mindre på-
faldende ord i begyndelsen af Zakarias’ ekstatiske hymne til Herren. “Lovet
være Herren, Israels Gud,” jubler Zakarias, “for han har forløst og besøgt sit
folk!” Lovet være! Gentag de to ord, og du befinder dig med ét i en sfære af
hellig kraft, næsten som i en mandorla, en tilspidset oval, for kun en Gud
kan leve op til den ægte lovprisning. Sandt nok, til daglig kan vi finde på at
rose en god ven, en stor mand eller klog kvinde i høje toner, men så heller
ikke mere, for tonen kunne jo snart gå hen og blive skinger; vi hæver gerne
det gode menneske, alle mandorla’erne, til skyerne, men så heller ikke høje-
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re, for fødderne skal stadigvæk kunne nå jorden; vi foreviger det store forbil-
lede, hverdagens helt, vi udødeliggør ham, men de døde rider hurtigt, og
snart er de udødelige borte, alle spor slettet.

Når det går højt, taler vi godt om hinanden. Gud lovpriser vi derimod.
Kun en dåre kunne finde på at sige: Jeg roser dig Gud, sandelig om jeg ikke
gør, jeg hæver dig til skyerne, du er udødelig, og jeg vil forevige dig! Det er
absurd tale. Rendyrket blasfemi. Lutter sprogsalat! 

Allerede nu kunne jeg runde min prædiken af med følgende evangeliske
appel: Hver dag skal du begynde og slutte med lovsang, så du i mellemtiden
lever dit liv i lyset af solopgangen fra det høje, et lys, der aldrig slukkes. Selv
dødens og mørkets skygger skal vige for det. 

Og så er alt da godt? Evangeliet er i hus? Nej, ikke helt, for en stille tvivl
sniger sig ind i mit sind, nogle vil sige en udfordring, som i det mindste kræ-
ver omtanke. Der hviler nemlig et skær af tvetydighed, ikke blot over Johan-
nes’ liv, men også over vores liv, navnlig når vi ser det i lyset af solopgangen
fra det høje.

Først Johannes. 
Hans historie begynder med to jublende oldinge, Zakarias og Elisabeth, et

par, som nu langt om længe skal være forældre. En ren engel, Gabriel, har
været på besøg med et budskab om, at barnet – ja, heldigvis et drengebarn –
skal blive til noget stort. Sagt med rene ord: “Din hustru Elisabeth skal føde
dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal blive til fryd og
glæde, og mange skal glæde sig over hans fødsel, for han skal blive stor for
Herren.” Ganske vist har Zakarias mindet Gabriel om et par biologiske
kendsgerninger, men det skulle han nok ikke have gjort, for englen ved bed-
re, og Zakarias får verbal barselsorlov i ni måneder, en slags afasi, der ikke
just gør livet som præst lettere for ham. Imens tager alle del i glæden. “Hvad
skal den dreng mon blive til?” Den lykkelige fader har et svar parat, udtalt i
al fortrolighed: “Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet.” Zakarias
ser noget utrolig stort i sin Johannes, som skal “skaffe Herren et folk”. Ude
i ørkenen vokser han sig “stærk i ånden”, små tredive år. Og så er det slut.

Jeg kommer virkelig i tvivl om meningen med Johannes’ korte liv. Jo vist,
han er udset til noget stort, han skal bane vej for Herren, men om Herren er
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Jesus eller ej, det har han visse problemer med at slå fast. “Er du den, som
kommer, eller skal vi vente en anden?” Så planlagt Johannes’ liv synes at væ-
re, lige så tilfældigt får det ende. Han får sin karriere som budbringer fore-
skrevet, og snart gør han sig også uheldigt bemærket ved at skose Herodes
for hans incestuøse forhold til Herodias. Og så ender alt mere eller mindre
grotesk. Johannes bliver til et ordsprog, et “hoved på et fad”. Salomes dans
med de syv slør på Herodes’ fødselsdag bliver samtidig Johannes’ dødsdag.
Halshugning, og så er den historie ude. Tænk sig at ende sit liv som en tale-
måde, et hoved på et fad!

Hvad er meningen? Var det det hele værd? Over slutspillet hviler der en
stemning af stille fortvivlelse. Det skulle ikke undre mig, om Johannes havde
citeret Jobs voldsomme udbrud: “Gid den dag, jeg blev født, var slettet!” 

Gid den dag, jeg blev født, var slettet,
den nat, da det lød: Et barn blev undfanget! 
Lad den dag tilhøre mørket, 
Gud i det høje skal ikke spørge efter den, 
lyset ikke skinne over den.

Der hviler en sær forbandelse over fødselsdagen. Holdt Johannes ud til det
sidste? Ville han, hvis han fik chancen, leve sit liv om?

Det, som gør indtryk på mig, er den voldsomme spænding mellem den
store plan for Johannes’ liv og hans helt tilfældige død, sværdet på hans nak-
ke. Fik Johannes besøg i sit fængsel af solopgangen fra det høje? Vi ved det
ikke. Johannes fuldbyrdede sin gudgivne skæbne; han døde måske i blind til-
lid til Gud. Historien herom er alt, hvad vi har tilbage. Spændingen i hans
liv mellem lys og mørke blænder mit blik. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.

Det var Johannes. Så os selv. Vi kommer under dobbelt ild.
Vi lever i en verden, fuld af fjender, som vi er sat til at nedkæmpe. Fri os

“fra alle dem, som hader os”! Fjendskab og had hører til dagens orden, de er
realiteter midt i vores hverdag. Hvem vil benægte det? Vi skal bekæmpe de
onde af al kraft, med vold og magt. Slå dem ned som lede sataner! Giv dem
tilbage med samme mønt! Løgn for løgn, had for had, død for død. Det fa-




