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Hvordan lød mon verdens første spørgsmål?  

Det kan I jo tænke lidt over medens vi hører om nogle  konfir-

mander, der en gang havde fået det spørgsmål med hjem fra 

konfirmationsforberedelsen. Ikke fordi de sådan plejede at have 

lektier for, men somme tider blev de bedt om at overveje et 

eller andet til næste torsdag. 

”Det er da ikke godt at vide, hvad der var verdens første 

spørgs-mål” sagde Søren, da de stod og ventede på bussen. 

Verden er jo fuld af spørgsmål. 

”Ja, og endnu flere svar”, sagde Peter, der stod ved siden af. 

”Jeg ved godt, hvad mine forældre ville mene det første spørgs-

mål var. Det ville enten være: Hvorfor det? eller også ”Ska’ det 

være lige nu?” 

De spørgsmål lyder vist ret tit hjemme hos os. 

Nå, men det har jo nok et eller andet at gøre med Bibelen sagde 

Sofie, der var kommet hen til dem. Bibelen og verden omkring 

os. 

De prøvede at grave sig frem til, hvad de havde hørt gennem 

det meste af vinteren. Og pludselig sagde Sofie:”Slangen.” 

”Hvad for en slange?” spurgte Søren ud at se op fra sin mobil-

telefon – det var sådan man oftest så ham. Med blikket intenst 

rettet mod skærmen. 

”Slangen i Paradiset,” svarede Sofie. Den, der var det mest 

luskede af alle dyr. 

”Spurgte den om noget?” sagde Peter. 



”Har du slet ikke hørt efter?” vrissede Sofie, medens bussen 

skramlede ind på brostenene ved holdepladsen. 

”Det var dog en utrolig masse spørgsmål om spørgsmål,” 

svarede Søren tilbage. 

 

Men samtalen var alligevel kommet godt i gang, og de fandt 

nogle sæder, hvor de kunne sidde sammen og snakke videre. 

”Slangen spurgte, om Gud virkelig havde sagt, at de ikke måtte 

spise af nogen træer i Paradiset,” sagde Peter, da de havde sat 

sig. Han havde fundet præstemappen frem og sad og læste fra 

en af de allerførste sider, de havde fået udleveret. Syndefaldet 

stod der øverst på siden. 

 

”Det måtte de jo godt,” kunne Søren huske nu (eller også havde 

han skyndt sig at google det, det kunne man aldrig helt vide 

med Søren). 

”Kun et træ måtte de ikke spise af. Træet med frugter til 

kundskab om godt og ondt.” 

Det træ gad jeg eller godt spise af, sagde Søren hurtigt – ”gad 

vide, om det findes i virkeligheden?” 

”Sikkert ikke,” sagde Sofie – ”det er i hvert fald ikke nogle 

æbler, du kan købe i Brugsen.” 

”Nej, så let går det nok ikke,” sagde Peter. 

 

Længere nåede de ikke den dag. Der kom en masse andre 

spørgsmål forbi i skolen og derhjemme. De fleste af dem var 

nogle, hvor der kun var et rigtigt svar – for eksempel 428.  eller 

Christian den 4. 

Men det der med verdens første spørgsmål rumsterede 

alligevel videre i hovedet på konfirmanderne. 



Hvad har Gud virkelig sagt? 

Og findes der virkelig en mirakelkur, så man altid kan kende 

forskel på godt og ondt? 

Det gør der ikke. Og måske ville det også gøre livet meget 

kedeligt. Det ville vist slet ikke kunne kaldes et liv. 

 

Det er slet ikke altid nemt kende forskel på rigtigt og forkert. 

Det er det ikke altid, når spørgsmålene handler om Christian 

den 4. 

Og det er det slet ikke, når spørgsmålene handler om, hvordan 

man skal leve. 

Det med, hvordan man skal finde ud af at leve, havde det 

handlet om nede hos præsten. Hele vinteren. 

Og så om Gud. 

Derfor havde de vist i virkeligheden slet ikke hørt noget om 

Christian den 4. 

Og heller ikke om matematik og tysk. 

Men de havde hørt, at der findes spørgsmål, der kan have flere 

svar. Og endda flere rigtige svar. 

Men det var det, det kunne være svært at vænne sig til, når nu 

den meste tid gik med at 8 gange 6 altid er 48.  

Og den slags. 

 

Det var vist i grunden ikke så mærkeligt, at det var gået så galt 

med det der spørgsmål og den der slange i Paradiset. Det var 

som om det handlede om en helt anden slags virkelighed end 

mate-matik. En virkelighed, der langsomt sneg sig ind på 

konfirman-derne i de her år. 

 

Spørgsmålenes verden. 



Den verden, hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved alt.  

Også alt det, der indtil nu bare havde været rigtigt.  

Både derhjemme og i skolen. 

Det var som om der var en lille dreng eller pige inden i dem, 

der gerne ville ud, fordi der kom en stor dreng eller pige og 

ville ind. 

Men det var jo den samme krop, de skulle være i. Selvom den 

også efterhånden så temmelig anderledes ud. 

Og somme tider gik verden for langsomt. Eller der blev stillet 

de der spørgsmål, der ikke var til at svare på: Hvorfor har du 

ikke ryddet op på dit værelse, som jeg sagde. 

Det var der jo ikke nogen grund til. 

Andet end altså at øverste etage er lukket på grund af 

ombygning. 

 

Men der skal jo være svar på alt. 

I hvert fald hvis verden skal være en matematikverden. 

Men skal den det? 

Det var måske noget af det, præsten gerne ville have fat i med 

det der med verdens første spørgsmål. Når det spørgsmål ikke 

var blevet glemt endnu, var det måske fordi det ikke sådan lige 

var til at besvare af mennesker selv. 

Hvad har Gud virkelig sagt?  

Det er da i grunden et ganske godt spørgsmål, hvad Gud 

virkelig har sagt. Og det næste spørgsmål kunne jo så være: 

Hvad har det med mig at gøre? Hvad har det at gøre med alle 

mine hverdags-spørgsmål, al ombygningen i hovedet, og det 

der med, at jeg ikke kan lade være med at tænke på Sofie hele 

tiden? 



Men der findes et svar på verdens første spørgsmål: Har Gud 

virkelig sagt, at I ikke må spise af havens træer? 

Og svaret er, at I bare skal spise løs af de fleste af dem. Alle 

livstræerne. 

Bare ikke det træ, der får Jer til at tro, at I skal være Jeres egne 

guder. 

Eller hinandens. 

 

Søren vågnede op midt i den næste konfirmandtime og hørte 

den sidste sætning. Vores egne guder – det lyder ellers fedt – 

kunne man så ønske sig lige hvad man ville. 

Nej, sådan ville han have tænkt før – men egentlig ikke nu. 

Måske havde han meget mere brug for noget, der ikke ændrede 

sig hele tiden, lige som verden omkring ham hele tiden så ud 

som om den gjorde. Mor og far ved ikke altid, hvad de skal 

sige og gøre – det får somme tider dørene til at smække, og så 

var der også det der med oldefar, der døde. Det var også en 

forandring, han gerne ville have været fri for. 

 

”I den tekst, jeg vil læse for Jer i dag,” fortsatte præsten,”får vi 

at høre, at Jesus svarer på spørgsmålet: Hvad har Gud virkelig 

sagt. Og det kan godt være, I synes, det lyder som en gåde. Han 

sagde nemlig: Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde sætter sit 

liv til for fårene. Det er et gammelt billede det der med fårene 

og hyrden, men det var ganske almindeligt den gang Jesus 

levede og faktisk ind til for få hundrede år siden.  

Men det, der gælder for Jesus er, at han bliver ved med at være 

den samme. 

Derfor kan han altid sige ”Jeg er.” 

Ikke ”jeg var” eller jeg bliver, men jeg er. 



Og derfor kan Jesus altid være den gode hyrde. Den hyrde, der 

sætter sit liv til for fårene som det hedder i teksten, vi hører i 

dag på Jeres konfirmationsdag. Det betyder for det første, at 

Gud altid vil passe på Jer og tage imod Jer sådan som han har 

lovet det i den dåb, han bekræfter i dag. 

 

Men det betyder for det andet også, at vi som mennesker ikke 

behøver at gøre os selv og hinanden til små eller store guder. 

Slangen var lige præcis lusket, da den stillede verdens første 

spørgsmål, for man kan aldrig spørge om noget, uden at ville 

noget med det. Og slangen ville fravriste Gud magten over 

verden. 

Det lykkedes ikke. Det var det vi fejrede for 14 dage siden, da 

det var påskedag. Den gode hyrde satte sit liv til langfredag. 

Men det onde og det selviske kunne ikke beholde magten. 

Derfor kan vi i dag holde festdag for Jer. Ikke fordi I aldrig 

mere skal stille spørgsmål eller komme i tvivl. Det hører med 

til livet at gøre det. Men fordi vi har fået den gode hyrde i Jesus 

Kristus. Det er til alle tider ham, der har den plads og ikke os 

selv.  

Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af nogen af træerne? 

Nej, Gud har sagt, at Han vil give os livet tilbage, hver gang vi 

synes, vi mister det eller mister overblikket over det. Sådan 

passer en hyrde på sin flok: Der må ikke mangle nogen. 

Sådan lød svaret på det spørgsmål, I skulle tænke over, sluttede 

præsten. 

Og det vil jeg nu ønske Jer et langt liv til at tænke videre over. 

 

Tillykke med konfirmationen. 

 



AMEN 

 

 

 


