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Kom, Sandheds Ånd og vidne giv 

At Jesus Kristus er vort liv 

Og at vi ej af andet ved 

End Ham, vor sjæl til salighed. 

 

 

For nogen tid siden faldt jeg i en bogkasse i Odense over en 

bog med titlen ”Tidens historie”. 

Det er på den ene side en bog om, hvordan man gennem 

historien har målt tid  - lige fra de timeglas, der stadig sidder i 

mange kirker, fordi Christian den 4. ønskede at minde 

præsterne om, at de ikke måtte prædike for længe, til de mest 

moderne elektroniske tidsmålere, der ikke afviger mere end et 

millisekund i løbet af tusind år. 

Men det er også en mere filosofisk bog, der stiller spørgsmålet 

Har tid en historie? 

At historie har tid, er vi vist ikke i tvivl om. Vi sætter årstal på 

store begivenheder, og går vi ind og kigger efter, vil vi for 

eksempel se, at i dag den 15.juli 2012 er det 11 år siden Steen 

Bostrup for sidste gang læste TV-Avisen. 

Det kan vi så synes er længe siden eller kort tid siden alt efter, 

hvordan vi hver især føler det. Men tiden i sig selv er bare gået 

lige siden. 



Sådan har vi hver især vores egen historie i tiden. Et lang liv 

bag os eller et knapt så langt liv. 

Men tiden går. 

Med eller uden os. 

Derfor opstår der spørgsmål, som det, vi hører i dagens tekst. 

Spørgsmål om ”evigt liv”.  

Liv, hvor vores tid og den tid, der så og sige er omkring os, 

smelter sammen til der, hvor tiden ikke har tand, som det 

hedder i én af Grundtvigs salmer. 

Tid, hvor vi ikke behøver at spekulere over, hvor hurtigt eller 

langsomt tiden går. 

Men bare kan leve i tiden. 

Det er den tekniske forklaring på evigt liv. Men som med så 

meget andet i vore liv kan vi ikke bruge den tekniske forklaring 

til ret meget. Det gælder ikke kun moderne bilmotorer og 

fjernsyn. 

Det gælder for eksempel også ting som kærlighed og 

forelskelse. 

Og så altså tid forstået som evigt liv. 

Tiden spiller en uhyre stor rolle i vore liv. Men det er faktisk 

ikke en gang 200 år siden, man begyndte at gå op i, at tid skulle 

være nøjagtig og ens. Det var faktisk først og fremmest 

jernbanerne, der gjorde dette nødvendigt. Når man kunne rejse 

over lange afstande på relativt kort tid, så var man nødt til at gå 

op i, hvad klokken var og var nødt til at være enige om det i 

København og Aarhus. 

Eller i Berlin og Paris. 

Det kom der mange krige ud af, men lad nu det ligge. I dag er 

det en selvfølge for os mange gange i løbet af en dag at spørge 

os selv og hinanden, hvad klokken er. 



Men somme tider glemmer vi det. 

Og så er tiden bare gået. 

Det er glimt af evigt liv. 

Sådan som liv skal forstås i dag i den unge mands spørgsmål til 

Jesus: 

”Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?” 

Man må jo ellers sige, at den unge mand havde gjort ikke så 

lidt. 

Han havde overholdt de ti bud (som vi hørte som dagens første 

læsning i dag) 

Alligevel var han ikke tilfreds. 

Der måtte være mere. 

Tiden var på en måde gået i stå for den unge mand . 

Og det er det modsatte af evigt liv. 

Selvom man måske ikke skulle tro det. 

Men enhver, der har prøvet at kigge på klokken igen og igen 

blot for at se viserne snegle sig afsted ved, at det ikke er 

lykken. 

Hverken ved dag eller nat. 

Og det den unge mand spørger efter i dagens tekst er netop det, 

man med et moderne udtryk ville kalde ”livskvalitet.” 

Eller lykke. 

Hans regnestykke er ikke gået op. Han er med ungdommens 

idealisme gået ind i ”projekt liv”. Han har holdt budene. Han er 

endda blevet rig af det. 

Men gevinsten er udeblevet. 

Og nu spørger han så: Jeg har gjort det alt sammen – hvad 

mangler jeg?” 

Og Jesus svarer, som han altid gør: ”Undersøg, hvad det 

egentlig er, der er Gud for dig!” 



Hvorefter den unge mand forsvinder ud af historien. 

For han var meget velhavende. 

Og han får lov til at forsvinde ud af historien. 

Det vil sige  - han træder på en meget nærgående måde ind i 

vores historie i stedet for. 

Vores tid. 

For spørgsmålet, ”hvad bærer dit liv?” er jo ikke forsvundet ud 

af tiden i et år, hvor mange skulle afgøre sig for, om de ville 

hæve efterlønnen eller ej. 

I en tid, hvor mange mærker krisen kradse og mærker 

trygheden segne under økonomiske byrder og manglende 

muligheder. 

Hvad bærer dit liv? 

Hvad er evigt liv? 

For mennesker er det et umuligt spørgsmål. 

Men for Gud er alting muligt. 

Selv at proppe en kamel igennem et nåleøje, hvis det endelig 

skulle være. 

Den kamel og det nåleøje har fyldt meget igennem historien. 

Man har skiftevis gjort kamelen mindre eller nåleøjet større for 

dog at øjne en mulighed for ved egne kræfter at få projektet til 

at gå op. 

Men det er med det som med så meget andet mennesker finder 

på: 

Hvad skal det til for? 

Det er svært for en kamel at gå igennem et nåleøje. Det har 

været et stort problem for mennesker. 

Men næppe nogen sinde været et problem en kamel. 



Det er mennesker, der tænker på, om livet er evigt. Det er 

mennesker, der bekymrer sig for, om tiden går for hurtigt eller 

for langsomt. 

Det er mennesker, der kan gøre tiden til vores egen. Gøre livet 

til vort eget. 

Og dermed spilde tiden. 

Det er det eneste, der er muligt for mennesker. 

Vi kender kun tiden i vores opstand mod den. Den opstand som 

i bund og grund er en opstand mod den intethed, som vi frygter 

tiden vil føre os frem imod. 

Og det er den frygt, Gud vil tage fra os. 

Ved at gøre livet evigt som kun Gud kan gøre livet evigt. 

Ved at tilintetgøre tidens tand. 

Tilintetgøre menneskers frygt for, at livet skal smuldre som 

sand imellem vore fingre. 

Det var også i virkeligheden den unge mands frygt. Han kunne 

ikke selv se og høre, at det, han spurgte om var fuldkommen-

hed, men at det, han kom med, var selvtilstrækkelighed. 

Han havde ikke overholdt alle budene fordi det gavnede 

verden, men fordi han var overbevist om, at det gavnede ham 

selv. 

Han havde ikke brug for evigt liv for at kunne være sammen 

med andre, men for at kunne beholde det, han betragtede som 

sit eget. 

Han kunne ikke selv se det, men Jesus kunne se det. 

Fordi Jesus ser verden, som Gud ser verden. 

Som muligheder. 

De steder, hvor vi mennesker kommer nærmest ved det evige 

liv, er de steder, hvor vi glemmer os selv. Hvor vi glemmer at 



se på uret for at se, hvad vores egen tid er. Men ser på hinanden 

og ser evigheden i vores næstes øjne. 

Lige nu og her. 

Det er ikke steder, vi kan opsøge. Det er tider og steder, som 

kommer til os. Kommer bag på os. 

Besøger os. 

Og så skal vi kende vores besøgelsestid. 

Det er at følge Jesus, som det hedder i dagens tekst.  

Derfor begynder vores historie med, at Gud besøger os i vores 

dåb. Lægger sin evighed ind i vores tid, vores liv. Og giver os 

muligheden for at begynde forfra, hver gang tiden har været 

gået i stå. 

Sætter livet i gang igen. 

For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. 

 

AMEN 

 

 


