
PRÆDIKEN ONSDAG DEN 12.OKTOBER -  (17.SETRIN) 

VESTER AABY KIRKE KL. 17.00 

FYRAFTENSGUDSTJENESTE 

Tekster: Sl. 19,2-7; Ef.4,1-6; Luk.14,1-11 

Salmer: 14,392,785,787 

 

Bliv hos thi det går mod aften – se dagen hælder allerede! 

 

Man skal aldrig være bange for at prøve noget nyt. 

Det er vi så heller ikke, når vi nu i dag for første gang prøver at 

holde fyraftensgudstjeneste her i Vester Aaby kirke på en 

såkaldt almindelig onsdag. Nu hvor denne dags værk er ved at 

være til ende for de fleste. 

Det kunne synes ganske usædvanligt at holde gudstjeneste en 

onsdag på kanten af aften. Vi har da som sagt heller aldrig gjort 

det før. 

Og dog. 

For egentlig er enhver søndagsgudstjeneste en 

fyraftensgudstjeneste. En hviledagsgudstjeneste. 

Gud hvilede på den syvende dag, har konfirmanderne lige læst 

i Bibelens begyndelse. 

Det er derfor vi stadig betragter søndagen som en hviledag. 

Ugens fyraften.  

Uanset lukkelovsændringer og hvad det alt sammen hedder. 

Og derfor er det måske slet ikke så mærkeligt endda at prøve at 

markere fyraften på en onsdag i stedet for på en søndag. 

Motivet er i hvert fald det samme. 

Omstillingen fra travlhed til hvile. 

Når mennesker går på pension eller efterløn efter et langt 

arbejdsliv er det en proces, der skal forberedes grundigt. Al 



erfaring viser, at det ikke bare er noget, man gør ligesom man 

heller ikke ville fortsætte med fuld fart ud af en vej, der ender. 

Det kan skyldes flere ting. Har man et langt liv haft ansvar for 

et dyrehold på en gård  - ja holdt af dyr – så forsvinder 

pligtfølelse og kærlighed til det levende ikke over en nat. Den 

forbliver uanset om man er overbevist om at have truffet den 

rigtige beslutning. Det kræver tid at vænne sig til den frihed, 

der er forbundet med ikke at have bestemte tidspunkter i 

stalden, hvadenten det så er juleaften eller en varm sommerdag, 

hvor resten af familien Danmark er taget til stranden. 

Sådan kan det være for dem, der selv bestemmer. Men 

omstillingen fra arbejdsliv til stilstand kan være så meget 

hårdere for dem, der ikke selv har bestemt. Og det er måske et 

tema, der er værd at beskæftige sig med ved en 

fyraftensgudstjeneste, hvor talen i den tekst, vi lige har hørt her 

fra prædikestolen handler om bordplanen. Højt eller lav. 

Famile eller karriere. 

Vi har i dag lært at lægge utroligt meget af vores identitet i 

vores arbejde.  

Når mennesker i dag skal præsentere sig på hjemmesider eller i 

jobansøgninger, så er det meget vigtigt, at de fremviser et 

såkaldt CV.  

Det er egentlig en latinsk forkortelse for ordene curriculum 

vitae. Det betyder i denne sammenhæng  ”livsbane”. 

 

Men egentlig så betyder ordet curriculum væddeløb. 

 

Og det synes jeg er meget sigende, når man tænker over, hvor 

tit ordet bliver brugt. 



Et CV er nemlig en liste over præstationer. Udmærkelser og 

sejre. 

Positiv identitet. 

Og man vælger selv, hvad der skal stå på listen. 

Hvorfor står der så aldrig på listen, at man i 2008 havde en 

pragtfuld ferie på Bornholm med hele familien. 

Der står i stedet for, at man var udvalgt til at repræsentere 

firmaet i Strasbourg. 

 

I den forløbne uge hørte vi de nye ministre udtale, at de satte 

familien højest. 

Det skal man nemlig sige. 

Praksis i et travlt arbejdende folk viser desværre noget andet. 

Identitet ligger i arbejdet. 

Men livsbanen er ikke kun arbejde. 

I sidste uge – samme dag som Folketinget åbnede med alt det 

nye hørte jeg om aftenen et foredrag om én af Vester Aabys 

berømte borgere. Spillemanden Evald Thomsen, der i mange år 

boede på Strandvejen. 

Det er naturligvis ikke ham, der skal fortælles om her, men 

foredragsholderen, der selv var musiker fortalte en episode fra 

starten af deres samspil.  

For at være god nok havde han brugt hele ugen op til 

arrangementet på at øve sig og indstudere andenstemmer til 

spillemandsmusikken. Man var imidlertid ikke kommet langt 

hen i koncerten den efterfølgende lørdag, førend Evald 

Thomsen slog af og kritiserede spillet voldsomt. På det 

forbløffede spørgsmål, hvad der så skulle gøres, lød svaret kort 

og kontant: ”Du skal spille som dig selv!” 



Foredragsholderen fortalte derefter muntert, hvad han havde 

brugt de næsten 15 år på. 

Ikke på at spille som sig selv, men på at finde ud af, hvem han 

selv var. 

15 år er faktisk ikke nok til den opgave. Den er livslang. 

 

For nogle uger siden handlede søndagens tekst om den 

barmhjertige samaritan. Som indledning til den tekst hører vi 

det såkaldt dobbelte kærlighedsbud, der i kort form hedder: 

”Du skal elske din Gud, og din næste som dig selv”. 

Det bliver almindeligvis udlagt som om det betyder, at man 

skal være lige så god ved andre, som man gerne vil have, at de 

er ved en selv. 

Men det kan også forstås på en anden måde. Du skal elske din 

næste som dig selv kan også betyde: du skal være dig selv 

førend du kan tage dig af din næste. 

Altså bliver vi igen henvist til at være - os selv. 

Lige som i musikken og andre steder, hvor livet kommer tæt 

på. Man kan ikke give sig fuldstændigt, hvis man spiller sit liv 

som en rolle. 

Måske endda i et stykke, de andre har skrevet for en. 

Alt dette som indledning til den tekst, vi får at høre på denne 

onsdag eftermiddag/aften.  

Den som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger 

sig selv, skal ophøjes. 

Hvorefter vi af al magt prøver at ydmyge os for at blive 

ophøjet. 

Eller sagt på moderne dansk. Prøver at gøre alting så godt som 

muligt i håb om at få ros. 



Det er dejligt, når man får ros, det er der vist ingen, der er i 

tvivl om, men det er nu en gang bedst, hvis man ikke har 

prøvet at gøre sig fortjent til det først. 

Derfor kan det ikke være evangeliet – det glædelige budskab til 

denne onsdag, at det er det, vi skal gøre. 

Hverken i vores CV eller i vores liv i øvrigt. 

Vi skal først og fremmest være os selv. 

På godt og ondt. 

 

Og det kan vi være fordi der var en, der ydmygede sig selv. 

Og blev ophøjet. 

Så vi bliver fri. 

Det er det kristne budskab på lige så kort form som det 

dobbelte kærlighedsbud. Jesus gik i døden for vores skyld 

langfredag, men blev ophøjet af Gud påskemorgen, for at vi 

kan være os selv, når vi skal elske vores næste. Være som vi er, 

og ikke som vi nok tror, vi skal være. 

Nogle gange kommer vi til at sætte os for højt op og andre 

gange for langt ned. Og det er ikke forkert - det er livsvilkårene 

for alle mennesker. 

Derfor er det også der, Jesus tager udgangspunkt i dagens 

evangelietekst. 

Der, hvor vi såmænd godt kan prøve at gøre det bedre. Det er 

der ikke noget forkert i, men vi må leve med, at det ikke vil 

lykkes altid.  

Det må vi se i øjnene på vejen fra travlhed til hvile. På vejen 

væk fra overhalingsbanen. 

Der, hvor vi kan komme til at dømme os selv og hinanden 

udenfor. På det arbejde, vi nu er på vej hjem fra og i den 

familie, vi nu er på vej hjem til. 



Sådan er livsvilkårene. 

Derfor er det til disse livsvilkår det glædelige budskab lyder. 

Hverken til de ophøjende eller til de ydmygende. Eller måske 

snarere både til de ophøjede og til de ydmygede. 

Vi kan simpelthen aldrig gå veje Gud ikke tør kende, som det 

hedder i en af vore aftensalmer. 

Derfor kan vi kun som vi skal synge det nu efter prædiken bede 

Gud om at være nær. Når ensomheden truer og når vi gruer for 

mørket. 

Det er der, Gud kommer os nær. 

 

Som liv. 

 

AMEN  

 


