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Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, 

at Jesus Kristus er vort liv, 

og at du ej af andet ved 

end ham vor sjæl til salighed! 

 

Skygger. 

Skygger kan være så mange ting. Hvis ellers sommervarmen 

indfinder sig på et tidspunkt, kan vi få brug for at søge ind i 

skyggen, fordi det bliver for varmt. Eller vi stiller en skærm op 

for at skabe skygge. Selvom vi har længtes efter varmen og 

solen, så kan det blive for meget af det gode. Og så har vi brug 

for lidt skygge. 

Det er den gode skygge. Den skænkede naturs skygge. 

Når vi har nævnt den, er der også en anden skygge, vi kan 

møde: 

 

Der truer os i tiden 

en ond usynlig magt: 

vor egen sikre viden, 

som sprængte med foragt 

den skænkede natur 

og nedskrev Adams billed 

til skyggen på en mur. 



 

Det er den onde skygge. 

Det var den skygge digteren Ole Wivel beskrev, da Båring 

Højskole på Vestfyn blev indviet i 1959 midt i den kolde krig. 

Billedet henviser til, at der i Hiroshima efter atombomben i 

1945 blev fundet en skygge på en mur, der var det eneste, der 

blev tilbage af et menneske. 

Vi er nået meget videre siden på det felt. Men mennesker har 

stadig stor tiltro til deres egen sikre viden. 

  

Men spørger man umiddelbart, er skygger nok noget, vi prøver 

at undgå. I den kirkebøn, vi bruger efter prædikenen taler vi om 

dødens skygge med en henvisning til Salme 23’s 

dødsskyggedal, og de problemer, mennesker måtte kæmpe med 

i hverdagen siges tit og ofte at skygge for livet. 

Men skygger kommer nu en gang af lys. Det kan vi 

umiddelbart se her i parken ved Nakkebølle Fjord i dag, hvor 

lyset veksler mellem sol og overskyet. Så er skygger noget, der 

kommer og går. Som sommerens byger kommer og går. 

 

Vi går i skovens skygge siger vi, når vi færdes udendørs og 

kommer ind i skoven igen.  

Vi søger lyset. 

Men vi kan møde skyggen. 

I den skænkede natur og i vores egen sikre viden. 

 

Lyset er kommet til verden hører vi i dag i teksten fra 

Johannesevangeliet. Det er grunden til, at teksten er en 

pinsetekst. For det er ikke mindst det, vi fejrer, når vi fejrer 

pinse: 



At lyset står højt på himlen, ja om en måned står så højt som 

det kommer til i hele dette år. 

Derfor skal verden være parat til at modtage lyset. 

Også selvom det kan skabe skygger. 

Evangelieteksten til i dag 2.pinsedag er blevet kaldt ”Den lille 

Bibel”. Det er den, fordi ordene fra Johannesevangeliet 

indeholder alt, hvad vi som mennesker har brug for at få af 

Gud. 

 

”Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at 

enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt  

liv. ” 

Sådan lyder beretningen om gaven fra Gud. 

 

Men sådan lyder også opgaven fra Gud. 

Opgaven, der består i at tage imod lyset uden at sætte vore 

egne sikre skygger i vejen. 

Det kan lyde så let at tage imod Guds gave. Men det er en 

gave, der kommer i lys. 

Derfor kan den blænde. 

Og derfor kan den skabe skygger. 

Blandt mennesker. 

Det er dem, der skal væk, før vi kan tage imod. 

Derfor giver Gud os sin enbårne Søn. 

Igen og igen. 

For at fjerne de sikre skygger. 

 

Pinse er grønne skove. Pinse er fuglesang og mågeskrig. Pinse 

er som vi sang det til indledning Guds Ånd i jordhøjde. 



Luft mellem grenene og lys, der skinner i mørket, som 

evangelisten Johannes indleder sit evangelium med at fortælle 

om. 

 

Men med til budskabet om pinselyset hører også en kamp, vi 

må tage op. Og tit og ofte en kamp, vi må tage op med os selv. 

Mellem det gode og det onde. Mellem lyset og mørket. 

Det ved enhver, der prøver blot og bart at tage imod lyset.  

Som en gave Gud har rakt – med ord fra en af de nyere 

bryllupssalmer. 

 

Derfor tales der i dagens evangelietekst ikke kun om lys og 

glæde. 

Der tales også om tro og dom. 

Tales om, at det er dom, at lyset er kommet til verden. 

Det kan lyde som et mærkeligt pinseord midt i al glæden over 

den nyudsprungne, skænkede natur og budskabet om Guds 

kærlighed til sin skabning. 

Men som lys skaber skygger i naturen under bøgens blade, 

sådan kan lys skabe skygger i menneskers liv på mange måder. 

Vi taler for eksempel om at tingene skal frem i lyset. Eller vi 

taler om lyssky gerninger. Derfor kræver lyset fra Gud, at vi tør 

stå frem som dem, vi er. At vi tør lade os fange ind af 

kærligheden fra Gud. 

Uden at sætte spørgsmålstegn ved det. 

Naturligvis uden at sætte spørgsmålstegn ved kærligheden fra 

Gud. 

Men også uden at sætte spørgsmålstegn ved vores egen 

værdighed til at modtage kærligheden. Modtage lyset. 



Vi må ikke stå i vejen for os selv. Vi må ikke bygge vort liv på 

vores egen sikre viden. 

Den viden, der sprænger den skænkede natur. 

Det er den dom, vi bliver nødte til at modtage for at få del i 

kærligheden. 

Lyset kræver afgørelse af mennesker. Er det skyggerne eller 

lyset, der skal bestemme over livet? 

Det er et spørgsmål, som enhver må stille sig. Og vel at mærke 

ikke som et spørgsmål, vi kan besvare en gang for alle. 

For skygger kan bremse meget mellem mennesker. 

Vi kan aldrig finde os selv værdige til at modtage kærligheden 

fra Gud, hvis vi bærer det med os, at vi skal gengælde 

kærligheden som en præstation – en præsentation af den sikre 

viden. Det gælder mellem Gud og mennesker -  og det gælder 

for øvrigt også mellem mennesker. 

Vi kan ikke modtage Guds tro på os, Guds kærlighed til os, 

med vores egen sikre viden. 

Men således elskede Gud verden. 

At Han gav. 

Og gav først. 

Det således, der indleder dagens evangelium er der også 

gennem tiderne brugt megen sikker viden på. Det kan betyde 

”på den måde” – men det kan også betyde ”så meget” 

Derfor får vi af dagens evangelium muligheden for at lade os 

falde i Guds nåde. 

At lade os bære af Guds tro på os. 

At turde tro på, at Gud bærer over med os. 

Det er det eneste, dommen kræver. 

For at frikende os. Og give os tro. 

Og enhver, der griber den tro er allerede gået over. 



Fra døden til livet. 

Fra mørket til lyset. 

Vi skal intet præstere, men blot tage imod. 

Det lyder så let. 

Men kan være så svært - når vores egen sikre viden skygger for 

den skænkede natur. 

Derfor måtte Gud give sin enbårne Søn. 

For at enhver kunne få Ham at tro på. 

 

I dag på den sidste såkaldte skæve helligdag i kirkeåret sendes 

vi ud i sommeren – i dag i bogstaveligste forstand ud i Guds fri 

natur, Guds skænkede natur -  med det budskab, at Gud elskede 

verden således, at Han gav sin enbårne Søn. 

For at vi ikke skulle fortabes. 

Så længe vi lader skyggerne i vore liv vinde over os, har vi sat 

os selv uden for. Lader vi vores egen sikre viden stå i vejen for 

Guds kræfter, går vi glip af det glædelige budskab. 

Ikke at lade vores egen sikre viden stå i vejen, er det, tro 

betyder.  

I al sin enkelthed. 

 

For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, 

men for at verden skal frelses ved ham. 

Det er dette glædelige budskab, der hver eneste dag står parat 

til at gribe os, hvis vi tør give slip på vore egne kræfter og tør 

lade skyggerne falde for lysets kraft. 

 

En Adam i os alle 

hver stormfuld jævndøgnstid 

kan høre nogen kalde 



langmodig, trofast, blid: 

Mit barn, mit barn giv agt –  

alt er igen uprøvet 

i dine hænder lagt. 

 

Glædelig Pinse 

AMEN 


