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Kærligheds og Sandheds Ånd 

Jord og Himmels hjertebånd 

Knytter du alene; 

Os forlene dejlig røst 

Os opgløde dybt i bryst 

Dine flammer rene! 

 

Jeg skulle forleden fortælle om min barndom og min hjemegn. 

Det havde jeg set frem til og glædet mig til. Og jeg nød at gøre 

det. 

Men det havde også givet anledning til mange overvejelser og 

tilbageblikke. Jeg mødte under forberedelsen mange tanker og 

så for mit indre blik endnu en gang steder, som det måske var 

længe siden, der havde skinnet lys på for mig. Det blev 

nødvendigt at sortere, hver gang en ide tog en anden med sig. 

Én af de ting, der kom kørende forbi mit indre blik var min 

barndoms rutebil. Den røde DSB-bus, der nogle gange om 

dagen kom forbi mit barndomshjem på sin vej til og fra 

Lundeborg. Tidspunkter, der næsten umærkeligt gled ind i 

hverdagen uanset om man skulle med eller ej. Bare lyden 

kunne fortælle, at nu var det kaffetid eller fyraften. 

 

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige 

slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var  i 



hovedsagen rødt, men der var et mønster vævet ind  i det, der 

bestod af mange andre farver, jeg husker både sort og hvidt. 

Og det er mærkeligt med et sådant genkendeligt mønster. Jeg 

tror, det gælder for mange ting i vores liv.Nemlig, at jeg til 

enhver tid ville kunne genkende dette mønster.Men jeg ville 

aldrig på forhånd kunne forklare, hvordan det så ud til 

mennesker, der ikke selv har set det. 

 

Sådan tror jeg vi alle har billeder for vort indre blik, der virker 

bekendte og måske vækker mange forskellige tanker, men som 

er svære at give videre til udenfor stående. 

Fordi de vikler sig ind i hinanden og ind i vores sind eller 

erindring på en indforstået måde. 

Sådan som naturen gør det uden for vore vinduer i disse dage. 

For naturen er unægtelig lidt forvirret i disse uger. Den ved 

ikke rigtig, hvilket ben, den skal stå på. Vi skriver maj på 

onsdag, men det er ikke en måned siden sneen lå højt. 

Påskeliljer og anemoner står side om side med krokus og de 

sidste vintergækker. Bøgegrenene tager til at knoppes. 

Det er høje tid at få lagt kartoftler. 

 

Sådan kan vinterens kulde, der mødes med sommerens varme 

skabe lidt kaos i de vante rammer. For selvom vi garanteret har 

oplevet noget lignende før, så kender vi også sangen om 

navnene, der glemmes som sne, der faldt i fjor. Vi kan ikke 

holde regnskab med vind og vejr fra år til år. Det overlader vi 

trygt til Meteorologisk Institut og griber i stedet chancen for et 

ophold på en lun plet i solskinnet, når den gives os i disse dage. 

 



Vi er endnu en gang i kirkeåret kommet til tiden mellem påske 

og pinse. Eller for nu at være mere præcise: Vi er i påsketiden. 

Vi tæller søndage efter påske frem mod pinse. Og i dag er vi 

allerede nået til den 4. søndag efter påske. 

De gamle, der bestemte, hvilken tekst, der skal prædikes efter 

på de enkelte søndage, har valgt evangelisten Johannes ud til 

disse søndage. 

Evangelisten Johannes har det tilfælles med naturen omkring 

os i disse dage, at der skal ske en hel masse på ganske kort tid. 

Alligevel er det godt at være selskab med Johannes. For han 

virker på én eller anden måde beroligende. 

Meditativ. 

Det er måske ikke let at forstå Johannes’ sprog. Ordene i 

dagens tekst er viklet ind i hinanden som naturen og som min 

barndoms sædebetræk, hvis jeg kan tillade mig denne lidt 

uortodokse sammenligning i dagens anledning. 

Men evangelisten Johannes er og bliver sprogets mester. Han 

kan lege med ord og kan ganske langsomt bringe os videre. Og 

han gør det næsten umærkeligt. 

Det kan vist i første omgang virke rent ud sagt stressende på 

mennesker, der er vante til at skulle få en hurtig mening ud af 

en tekst. 

Men Johannes er ikke en brugsanvisning. 

Hverken på livet eller på ét eller andet moderne elektronisk 

hjælpemiddel. 

Han skal læses langsomt for at blive forstået. 

Derfor er han valgt ud til disse uger mellem påske og pinse. 

Fordi der er meget, der skal forstås. 

Men også meget, der vikler sig ind i hinanden. 

Og som ikke umiddelbart kan beskrives. 



Men som vi som Guds skabninger har fået lov til at genkende. 

For det første skal tiden på plads efter påske. Vi er så vante til 

at tid skal forstås fra A til B. Der er to timer fra klokken 10 til 

klokken 12 og der er 24 timer i et døgn. 

Sådan er tiden ikke i Johannesevangeliet. Ikke kun i hvert fald. 

Evangelisten Johannes forstår først og fremmest tid som før og 

efter. Som allerede nu og endnu ikke på én gang. 

Det må vi overgive os til. 

Selvom det kan være så svært. 

Vi er i dag til gudstjeneste på den 4.søndag efter påske. Vi 

lever i det hele taget efter den første påske. 

De ord, Jesus i dag siger til sine disciple, hører til før den første 

påske. Ordene er en del af den afskedstale evangelisten 

Johannes lader Jesus holde for sine disciple den sidste aften, 

Han lever. 

Vi, der lever på lang afstand af denne aften,  har forlængst hørt 

om opstandelsen. Det var den, vi for 4 uger siden holdt påske 

for at fejre. 

Derfor kan vi genkende påsken. 

Disciplene, der i dag hører, hvad Jesus siger, har ikke mødt 

opstandelsen. 

De holder derfor fast i Jesus og vil ikke lade ham dø. 

Ligesom vi måske heller ikke ville lade sneen forsvinde, hvis 

ikke vi vidste, hvad forår er. Ikke kunne genkende naturens 

mylder af liv. 

Men måske er der andre  situationer i livet, hvor vi holder fast 

af frygt for, hvad der skal komme. 

Bange for at miste kontrollen over livet. 

Men det er godt for Jer, at jeg går bort siger Jesus i dag til sine 

disciple. 



Og til os. 

Ellers kan Talsmanden ikke komme til Jer. 

Det er her  på den 4.søndag efter påske, vi første gang hører om 

Talsmanden.  

Eller om Helligånden for nu at bruge et andet ord om det 

samme. Det tredje led i den treenige Gud. Det som vi fejrer i 

pinsen om 3 uger. 

Det ord, der i vores bibel oversættes med ”Talsmanden” er det 

samme ord, som vi kender som advokat. 

Altså en, der taler vores sag. 

Men også en, der kan overbevise om, hvad der er ret. 

Overbevise om at, vi i kraft af Guds opstandelse har fået lov til 

at tro på det, vi ikke kan forklare på forhånd. 

Ikke kan overskue. 

Midt i livet. 

På vej fra vinter til forår. 

Efter påske. 

Efter opstandelsen. 

Alt det, der ikke kan sættes i bås et bestemt sted, men  møder 

os som tråde vævet ind i et spraglet stof, vi ikke kan forklare. 

Men har fået lov til at genkende. 

Fordi vi har mødt Talsmanden før. 

Har hørt ordene om opstandelse før. 

I vores dåb. 

Det har vi til forskel for de disciple, hvis hjerte er fyldt af sorg, 

fordi de ikke forstår, hvad der foregår. 

Ikke forstår hvorfor det dog skulle være godt for dem, at Jesus 

går bort. 

At netop dette betyder, at det glædelige budskab skal være for 

hele folket. 



For alle folk.  

Som varme farver vævet ind i et livsmønster, vi  alle får lov til 

at leve i. 

Og leve af. 

Et tæppe, der bærer os oppe. 

En tråd fra himmel til jord, der er vævet ind i vores liv. Også 

alle de steder, vi kan genkende uden at kunne forklare. Også 

alle de steder, hvor det måtte være skyggerne, der dominerer 

farverne. 

Det er, hvad Talsmanden er.  

Overbeviseren. 

Den, der igen og igen skal fortælle os om, hvad det betyder, at 

det har været påske i vores liv. At vi derfor aldrig kan komme 

til at leve uden håb. 

Uden mulighed. 

Der er en langfredag mellem os og de tilhørere evangelisten 

Johannes beskriver i dag. Der er en vinter imellem hver gang 

det bliver påske for os. 

Men der er først og fremmest en påskemorgen så stor, at vi kan 

opkalde 6 søndage efter den inden det bliver pinseliljetid. 

En morgen så stor, at vi aldrig skal skilles fra Guds kærlighed. 

 

AMEN 


