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Vor Gud og Fader uden lige! 

da blomstrer rosen i dit rige, 

som sole vi går op og ned 

i din Enbårnes herlighed; 

thi du for hjertet, vi gav dig, 

gav os med ham dit Himmerig. 

 

Så skulle vi være rustet. Nu er der i hvert fald ikke flere såkaldt 

”skæve helligdage” i kirkeåret. 

På næste søndag går kirkeåret ind i anden halvleg – den såkaldt 

festløse tid. Trinitatistiden. Men i dag har vi altså lige en enkelt 

skæv helligdag tilbage. 2.pinsedag. Vi kunne også kalde den 

dagen derpå. 

Begrebet dagen derpå har en klang af alvor i sig. Det er ikke 

kun de eftertanker en fest kan give angående, hvad man har 

spist og drukket. Der er også mange ting, der ser anderledes ud 

i det, der med et efterhånden temmelig slidt udtryk hedder 

”bagklogskabens klare lys”. 

Men begrebet dagen derpå behøver ikke kun at være negativt. 

For det kan også vende den modsatte vej. Det kan også tit vise 

sig, at det, der bliver tilbage til dagen efter, i virkeligheden var 

det gode. 

Det langtidsholdbare. 

Og sådan er det med pinsen. 



I går hørte vi om apostlene, der kunne tale alverdens sprog, så 

det glædelige budskab kunne nå ud til verdens ende. Det var så 

at sige en udbredelse af stedet. 

I dag handler det om udbredelse af det glædelige budskab i tid. 

I varighed. Det handler om, at det, der lød i gårsdagens festrus, 

det gælder også dagen derpå. 

Ja, i al evighed. 

Det er vigtigt at få med, inden det bliver helt hverdag i morgen. 

Det nytter jo ikke noget, at det glædelige budskab i går lød på 

alverdens sprog og derfor blev udbredt til alverdens folkeslag, 

hvis ikke det kunne hænge fast. Hvis de blot havde glemt det 

dagen efter. 

Derfor har vi fået 2.pinsedag. For at illustrere, at pinsedag og 

Helligånd ikke er endagsfænomener. 

Men at de i sig bærer det evige liv. 

Liv, der ikke er afhængigt af vores nøje opmålte tid. 

 

Begrebet evigt liv har en særlig klang her i kirken. Derfor kan 

vi måske høre det mange gange uden at tænke videre over det. 

Tænke over, i hvor stor modsætning begrebet står til at det, vi 

ellers normalt forbinder med liv. 

Vi kan tage et eksempel: 

Også i dag har vi bekendt troen efter læsningen fra alteret. Det 

gør vi, hver gang vi holder gudstjeneste, og derefter går 

gudstjenesten videre med salmen før prædikenen. 

Det vil sige, at vi de fleste gange bekender, at vi tror på det 

evige liv, uden at vi derefter siger mere om det.  

Men når nu kirkeåret har givet os en ekstra dag til at udbrede 

pinsebudskabet, så kunne man måske for en gangs skyld tage 



fat i dette begreb. Tage fat i modsætningen mellem evighed og 

nøje afmålt tid. 

Ikke mindst fordi begrebet evigt liv faktisk optræder i dagens 

tekst. 

”Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de 

helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og 

det evige liv.” Sådan lyder ordene i trosbekendelsen. 

Det er faktisk ikke så lidt endda. 

Men i dag siger Jesus noget mere om begrebet evigt liv. Han 

siger, at den, der tror har evigt liv. 

At have evigt liv er at turde hvile i tiden. Uden at tælle 

sekunder og uden at frygte for fremtiden. 

Sådan kan hvert sekund få evighedens gyldighed. 

Også selvom vi ved, at vore egne sekunder ikke er evige. 

 

For godt og vel 60 år siden gav begrebet evigt liv anledning til 

en voldsom debat i det kirkelige liv i Danmark. En storm, der 

aldrig helt har lagt sig igen, selvom dens hovedpersoner for 

længst er borte fra denne jord. 

Anledningen til debatten var, som nogle måske vil huske, at 

den daværende professor i kirkehistorie ved Aarhus Universitet 

P.G.Lindhardt holdt et foredrag på Askov Højskole. 

Et foredrag, der netop havde titlen ”Det evige liv.” 

På en gammel båndoptagelse, som jeg har et sted derhjemme 

siger P.G.Lindhardt selv om foredraget, at han ikke sagde 

noget, som han ikke havde sagt mange gange fra prædikestolen 

i Vor Frue Kirke i Aarhus. 

Men tiden gik og budskabet blev bredt ud. 

Det blev så at sige dagen derpå på Askov Højskole. 



Og når ting når derud, hvor deres forudsætninger ikke er 

kendte og underforståede, kan meget ske. Det er blevet bevist 

mange gange siden både i og uden for kirken. Heller ikke den 

forgangne uge har været nogen undtagelse i den sammenhæng. 

 

Men det som Lindhardt ikke gjorde selvom han siden er blevet 

beskyldt for det mange gange, var at afskaffe det evige liv. 

Det han gjorde var at sige, at det evige liv er noget andet. At 

det evige liv har noget med vores nutid at gøre. Det er ikke 

noget, der kommer en gang. Det er også nu. 

Og så sagde han, at hverken han eller nogle af os andre har 

mulighed for at bevise, om det evige liv findes som dette livs 

forlængelse i det hinsides. Men vi har fået lov til at håbe på det. 

Og det håb ville Aarhusprofessoren bestemt ikke tage fra 

nogen. 

Men når P.G.Lindhardt sagde, at det evige liv er nutid er det 

for så vidt logik. 

Noget, der er evigt må nødvendigvis være til hele tiden. 

Og derfor også i nutid. 

Så det, der betyder noget for mennesker er at leve i håbet. 

Det levende håb. Hver dag. Også lige nu. 

I dag siger Jesus: ”Enhver som tror har evigt liv” Det er det 

budskab, vi sendes ud i sommertiden med. 

Dagen derpå. 

Aviserne har i de seneste uger og dage kappedes med hinanden 

om at gengive danske og udenlandske prognoser for sommer-

vejret. Efter sigende skulle det love ganske godt. 

Det kan man så trøste sig med, hvis man om nogle uger sidder i 

et sommerhus i regnvejr. 



Men vi kommer ikke uden om, at vi  derfra kender til fornem-

melsen af glæde ved at få at vide, at det bliver en god sommer. 

Også selvom vi naturligvis kan bekymre os for tørke. 

Vi kender til at kunne glæde os. 

Og kender derfor også til, at fremtiden kan have betydning for 

nutiden. 

Fordi det altid er nu, vi lever. 

Og det var sådan det bare det, den bekendte Aarhusprofessor 

sagde. 

At det altid er nutiden, der har betydning for os. Fordi det altid 

er nu, vi lever. 

Og det derfor også altid er nu, vi kan frygte for eller glæde os 

til. 

Derfor er evigt liv nutid. 

For evigt liv er evig glæde med Gud. 

Det er med dagens evangelieord at være draget af Gud. Det lidt 

mystiske ord som de af os, der har Matador present uvilkårligt 

vil forbinde med Misse Møghes virkning på mænd – i hvert 

fald efter hendes egen forestilling. 

Sådan kan vi komme til Gud. 

Ved at Gud holder fast i os. 

På den yderste dag. 

 

Det er som sagt sidste skæve hellidag i kirkeåret og derfor kan 

vi lige så godt tage fat på et andet af de store udtryk fra trosbe-

kendelsen. 

Den yderste dag.  

Det er også en dag, vi normalt vil betragte som fremtid. Men i 

virkeligheden er hver dag jo den yderste dag. Selvom vi som 

mennesker har fået evnen til at huske fortiden og til at tænke og 



planlægge ud i fremtiden, så har vi aldrig været i fremtiden. 

Det er noget, der må overlades til børnenens fantasi og science 

fiction-filmene. 

I virkeligheden er hvert minut det nyeste. 

Og derfor gælder det samme princip som ved det evige liv. 

Det er nutiden, vi skal koncentrere os om. For det er i nutiden, 

vi kan håbe, og det er i nutiden vi kan frygte. 

Derfor er det også i nutiden evangeliet skal lyde. 

Så vi får kraften til at være til stede i nutiden. 

Uden at lade frygten for, hvad fremtiden kan bringe, tage 

magten i vore liv. Og uden at flygte tilbage i en fortid, der 

forhåbentlig står for os som tryg og god, men som til gengæld 

heller ikke står til at ændre. 

Det eneste, der kan ændres er vort syn på fortid og fremtid. 

Det er det, der kan ske, når Gud drager os, og Jesus oprejser os 

på den hidtil yderste dag. 

Dagen i dag. 

 

Vi kan ikke sige andet end at vores fortid og vores fremtid er 

hos Gud. 

 

Men det er heller ikke så lidt. 

 

AMEN 

 


