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Du som os af nåde stor 

Har genfødt af vand og ord, 

Hjælp vi bær’ vort kristennavn 

Dig til ære, os til gavn, 

Holder tro vor dåbes pagt, 

Står mod fjenden ret på vagt, 

Stoler på, hvad du har sagt. 

 

En trykfejl på et enkelt bogstav kan somme tider få stor betyd-

ning. 

Man kan for eksempel blot tænke på, hvad der skete, da avisen 

en gang skrev under et billede, at det var en statue af mormor i 

stedet for at skrive, at det var en statue af marmor. For at det 

ikke skal være løgn, blev det næste dag rettet til, at statuen var 

lavet af farmor. 

Det er en trykfejl, man kan trække på smilebåndet ad, det er 

noget, der kan rettes, og som de fleste også selv kan se sig ud 

af. 

Men den trykfejl, jeg kom til at tænke på, da jeg skulle 

forberede denne søndags prædiken, var en trykfejl, der fik 

betydeligt mere vidtrækkende konsekvenser. 

Heldigvis for det gode. 

For efterhånden en del år siden skulle der skrives en ny broch-

ure til en af landets højskoler. I sådan en brochure skriver man 

naturligvis om den enkelte højskole, og hvad den kan tilbyde, 



men man forsøger også at vise, at man følger med i, hvad der 

rører sig i samfundet.  

Derfor skulle der bruges et af de ord, der bliver slidt tynde i 

disse år. 

Nemlig ordet omstillingsparat – eller forandringsparat. 

I en tid og i en verden, hvor det hele tilsyneladende kun kan gå 

for langsomt, skal man for at komme i betragtning til de 

eftertragtede uddannelser og efterfølgende stilinger være parat 

til hurtige meningsskift og hurtige ændringer i, hvad der er 

gængs tankegang ikke mindst i erhvervslivet. 

Det smitter naturligvis af på skole og samfund i det hele taget. 

Det er og har til alle tider været højskolernes opgave på en 

gang at følge med tiden og alligevel bevare noget af det 

tankegods, der har evighedens karakter. Grundtvig siger det i et 

af sine mange digte med ordene:   

 

”Kirken skal med Ordet stå,  

Skolen skal med solen gå,  

Riget at oplyse” 

 

Men fordi ordet forandringsparathed nu en gang var og er et 

modeord, så dukkede det altså også op i højskolebrochuren på 

Testrup Højskole uden dog at være et ord, man ville under-

støtte voldsomt. 

Man ville faktisk hellere forsøge at imødegå denne tendens 

mest muligt for i stedet for at fokusere på mere menneskelige 

værdier. 

Det glædede derfor højskolens mangeårige forstander Jørgen 

Carlsen, da han i korrekturen opdagede, at der var opstået en 

trykfejl. 



Der stod ikke forandringsparathed. 

Der stod forundringsparathed. 

Det var for Jørgen Carlsen fuldstændig som om sætternissen og 

Helligånden havde indgået en pagt imod et tidsord. Et 

modeord. 

Og så bliver dette lige pludselig næsten til en pinseprædiken i 

stedet for en hellig tre kongers prædiken. 

For selvom det er vigtigt at være forandringsparat, så er det 

uendelig meget vigtigere for vores liv i sin helhed, at vi er 

forundringsparate. 

Man kan næsten høre det ved, at det skarpe a i ordet bliver 

byttet rundt med det bløde og favnende u. 

Men selvom der er pinse i ordene, så er det teksten til 1.sønadg 

efter hellig tre konger, vi er nået frem til i dag. 

Teksten med ordene om, at vi skal tage imod som et lille barn 

for at komme ind i Guds rige. 

Det er det, der har så meget med forundringsparathed at gøre. 

For børn er i udgangspunktet forundringsparate. Det er nemlig 

en evne, vi fødes med, ikke noget, man skal lære. Det er 

omvendt desværre noget, man kan glemme. Og hvis man i sin 

forandringsparathed udsletter sig selv og i stedet for prøver at 

tilpasse sig alle omgivelsernes forskellige krav, er man allerede 

et godt stykke ude ad denne vej. 

Dagens kendte tekst handler om, at vi skal tage imod Guds rige 

lige som et lille barn – ellers kommer vi slet ikke ind i det. 

Og når teksten er så forholdsvis berømt som den er, så skyldes 

det, at det er en tekst, vi får at høre, hver gang der er dåb i 

kirken. 

Der er forskellige grunde til, at denne tekst er taget med i 

dåbsritualet. 



At den handler om dåb er imidlertid ikke en af dem. Det gør 

den ikke. 

Men den handler om, hvordan vi tager imod verden. 

Og dermed også om, hvordan vi lader verden tage imod os. 

Og det er lige præcis det, det betyder, at børn er forundrings-

parate. 

At de er modtagelige. 

Men også, at vi ved livets begyndelse møder livet med tillid. 

Og ikke mindst med selvtillid. 

Små børn ved godt, hvad de vil, og hvad de ikke vil. 

Simpelthen fordi det er menneskets eneste chance for at 

overleve. Hvis ikke alt nyfødt stoler på, at der bliver taget vare 

på det, så kan det ikke overleve. 

Det er den evne, vi vokser fra, når vi når frem til at mene, at vi 

kan og skal klare det hele selv. 

Eller, at omgivelserne nok ved bedst, når det kommer til 

stykket. 

Ved, hvad der er godt og skidt og ved, hvad der er farmor og 

hvad der er marmor. 

Men sådan, siger Jesus i dag, kommer man altså ikke ind i 

Guds rige. 

Det gør man ved at blive taget imod. 

Som den, man er. 

Og blive velsignet. 

Som den, man er. 

Vel skal man være forandringsparat. Som Dronningen sagde i 

sin nytårstale, så skal grene kunne bøje sig mod hinanden – 

ellers er der fare for, at den ene knækker. 



Men man skal først og fremmest være forundringsparat. Være 

parat til at leve tillidsfuldt i en verden, der er så uendeligt 

meget større, end vi kan fatte og forstå. 

Derfor har Gud givet os dåben. Gjort os til sine forundrings-

parate børn i sit rige. 

Ved at Jesus Kristus tager os i sin favn, lægger hænderne på os. 

Og velsigner os. 

Men det kræver mere end trykfejl at komme dertil. Uanset om 

det så er Helligånden, der er på spil eller ej. 

Derfor er det ret voldsomme ord, der bliver brugt i dagens 

evangelium. Disciplene sendte ikke blot de mennesker bort, der 

ville nærme sig Jesus – nej de truede ad dem. Og Jesus viste 

ikke blot sine disciple til rette, da han så det. Nej, han blev 

vred. 

Fordi det er vigtigt. 

Og frem for alt skyldtes vreden, at det var de mennesker, der 

netop skulle have forstået det, Jesu egne disciple, der ikke 

havde forstået noget som helst. Og viste det ganske tydeligt. 

Og så er der pludselig ikke kun pinse i dagens tekst. 

Så er der også påske. 

Langfredag. 

Så er vi allerede her ved begyndelsen af hellig tre kongers tiden 

på vej mod fastetiden. 

Disciplenes trussel er det første bevis på, at menneskers forun-

dringsparathed stivnede i manglende forandringsparathed. 

For Mesteren skulle da skånes for barnegråd og nærgående 

forældre, der handlede på deres børns vegne. 

Men disciplenes handlemåde og den reaktion, de møder hos 

Jesus viser os lige præcis forskellen på at være som barn og så 

at være barnlig. 



At det er ikke det samme. 

Og at det er ikke altid børnene, der er barnlige. 

Det er det forunderlige. 

Derfor måtte Jesus gå vejen mod langfredag. 

Men også vejen mod påskemorgen. 

For at kunne komme os i møde i dåben og ved nadverbordet. 

Fylde os med det store opstandelsesunder. 

Forandre marmorhjerter til mormorhjerter. 

Og gøre mennesker parate til at undres over livets storhed. 

Igen og igen. 

 

AMEN 

 

 

 

 


