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Sig Gud tak for stort og småt 

livets rige gåde; 

bed ham bønlig, du må blot 

stole på hans nåde! 

 

Så gik der hul på den første af sommerens store sports-

begivenheder. I torsdags begyndte VM i fodbold. Gennem de 

kommende uger vil mange mennesker dag og nat sidde klinet 

til skærmen for at følge med i udviklingen og for at gætte på 

placeringer og målchancer. 

 

Et af de vigtigste elementer i sport er troen på, at det kan lade 

sig gøre. At man kan vinde. Også selvom man måske har tabt 

de sidste tre eller fire gange, og også selvom en knæskade 

pludselig kræver en total ommøbling af holdopstillingen. Så 

må modet ikke svigte. Så er det troen på egne evner og 

modstanderens mulige svaghed, der skal få tingene til at køre. 

Jeg skal ikke gøre mig ret klog på fodbold og slet ikke her på 

prædikestolen, men mon ikke det i virkeligheden er grund-

elementet her som i alle andre sportsgrene og hvad enten det er 

det yngste drengehold i sportsklubben eller de dygtigste 

fodboldspillere i verden, det drejer sig om. 

At man ikke må tvivle. Gør man det, vil man hænge stille i 

luften og øjeblikkeligt tabe mod, kræfter og højde. Det er tit og 



ofte set, at hvis modet svigter midt i det hele så bryder såvel 

forsvar som angreb sammen og målcifrene skifter hastigt. 

men det gælder ikke kun i fodbold. Det gælder i alle livets 

sammenhænge. 

 

Derfor kan det undre os, at vi i dagens tekst hører en lille 

sætning snige sig ind midt i det hele: 

Men nogle tvivlede. 

Det er ganske vist kun en bisætning. Det er kun tre små ord. 

Men hvad skal de overhovedet med for, kan vi spørge. De ville 

som sagt være skæbnesvangre, hvis de optrådte i en beskrivelse 

af Brasiliens landsholds selvopfattelse inden den første VM-

kamp eller for den sags skyld ved et hvilket som helst sports-

arrangement. 

Alligevel tager evangelisten Matthæus dem med. 

Og han bruger ikke overflødige ord. 

 

Vi er kommet til topmøde på denne første søndag efter pinse. 

Vi er kommet til begyndelsen af sommertiden, og vi er kommet 

til afslutningen af Matthæusevangeliet. Vi er efter den påske, 

hvor Jesus opstod fra de døde, og i dag har den opstandne Jesus 

så sat sine disciple stævne. 

På et bjerg. Et bjerg der lå midt i deres hjemland. 

Alt skulle således være godt, synes vi. Vi er tæt på den 

eventyrlige afslutning om, at dem, der havde fulgtes med Jesus 

nu skulle leve lykkeligt til deres dages ende. 

Hvis ikke det lige havde været for de der tre ord, der sniger sig 

ind. 

De dukker ikke op i eventyrene. 



Prinsen fik prinsessen og de levede lykkeligt til deres dages 

ende. 

Men en gang imellem var de i tvivl. 

Det står der aldrig. 

Selvom vi godt ved fra vores hverdag, at sådan har det nok 

været i virkeligheden. Og selvom de så virkelig aldrig nogen 

sinde tvivlede på hinanden, så har de nok været i tvivl om så 

meget andet. 

Og det kan som sagt sætte meget i stå, hver gang man skal 

bruge tid og evner på at bekræfte. 

Tvivl er rent ud sagt en størrelse, der ikke kører langt på 

literen. Den kan bruge rigtig meget energi. Både når mennesker 

tvivler på sig selv og på hinanden. 

Eller på Gud. 

 

Og det er altså lige præcis det, det handler om i de tre ord, som 

evangelisten Matthæus har med i sin evangelieafslutning i dag. 

Selvom det var efter påske. Selvom de var sammen med den 

opstandne Jesus Kristus og både kunne se ham og høre ham. 

Så var der alligevel nogle, der tvivlede. 

Men Jesus bruger i dag ikke kræfter på at fjerne tvivlen. Han 

ved nemlig godt, at det ikke kan lade sig gøre.  

Det er heller ikke det, sportsheltene ved VM, Wimbledon og 

Tour de France gør, selvom de prøver at få det til at se sådan 

ud. 

De ignorerer den. Desværre hører vi også hvert år om helte, 

der forsøger at fjerne tvivlen med kunstige hjælpemidler og 

slipper skidt fra det. 

 



Men det hører fundamentalt med til menneskelivet, at man kan 

komme i tvivl. Det hører med, når livet stiller opgaver til os, at 

vi skal overvinde den tanke, at vi måske ikke kan finde ud af 

det. Heldigvis bliver vi som regel kastet ud i de store opgaver i 

livet uden at få muligheden for på forhånd at blive spurgt, om 

vi nu magter det. Derfor går for eksempel liv videre og har 

gjort det gennem generationerne. Enhver, der har stået med 

ansvaret for et nyfødt barn, tror jeg ved, hvad jeg mener. 

Alt dette går Jesus i dag ikke i diskussion med. Han gør som 

alle småbørnsforældre også har gjort gennem tiderne. Han 

overfører sin egen tro på børnenes tvivl. Disciplenes tvivl. 

Han giver sine disciple en opgave. 

At give andre en opgave er at stole på dem. Og det vil sige, at 

man ikke selv giver efter for andres tvivl. 

Det gør Gud aldrig. 

 

Mig er givet al magt. Sådan siger Jesus i dag. Derfor skal I gå 

hen. Så enkelt lyder budskabet på denne Trinitatissøndag. I 

skal gå ud. I skal dele ud. 

I skal døbe. 

Men det er mit bud, min magt, mine kræfter, I skal dele ud af. 

Derfor er jeg aldrig i tvivl om, at I kan klare det. 

Sådan lyder ordene i dag. 

Og disciplene gik ud. 

Derfor kan vi i dag høre ordene om dåben som evangelium. (og 

vi kan om lidt høre ordene igen ved døbefonten her i Vester 

Aaby kirke). 

Vi kan høre, at de mennesker, Gud valgte ud som sendebud for 

sit glædelige budskab, ikke var særligt udvalgte sportshelte, der 

skulle dopingkontrolleres i tide og utide. 



Nej, det var ganske almindelige mennesker, mennesker, der 

kunne komme i tvivl. 

Også selvom de stod lige over for den opstandne Jesus Kristus. 

Det er værd at lægge mærke til. 

Og det er derfor ordene er kommet med i Matthæusevangeliet. 

Ja, at de faktisk er selve evangeliet til i dag og til alle dage. At 

Gud kunne bruge ganske almindelige mennesker som 

redskaber for sit glædelige budskab. At det ikke kræver en 

særlig evne og udvælgelse at få del i Guds levende håb. Guds 

tro på sin skabning. Den eneste tro i verden, der aldrig er parret 

sammen med tvivl. 

Vi skal blot bæres til dåb. 

 

Derfor har mennesker lige siden disciplenes dage båret deres 

børn til dåb. For at få del i Guds tro på sin skabning og for at 

høre ordene om, at vi ikke skal være alene med det store ansvar 

det er, at tage vare om liv. Selvom vi kan komme i tvivl om, 

hvornår vi gør det rigtige, og hvornår vi har gjort det rigtige 

rigtigt nok, så kan vi altid vende tilbage til vort udgangspunkt i 

dåben. Og til ordene, der afslutter Matthæusevangeliet: 

”Se, jeg er med Jer alle dage indtil verdens ende.” 

Det er ord, der bliver stående. Også selvom der var nogle, der 

tvivlede. 

Sådan er Skaberen, sådan er Gud. 

 

I de kommende uger vil vi igen og igen komme til at se 

mennesker blive sat af hold, fordi de ikke levede op til menne-

skers forventninger om overskud og sejr.  

 



I dagens evangelie-tekst tages der udgangspunkt i menneskers 

tvivl og ringe evner. 

Men der stoles på. Gud sætter ikke de spørgsmålstegn ved 

mennesker, som vi selv kan finde på at sætte. Han sætter i 

stedet for udråbstegn bag sine opgaver: Gå! lær! og døb! Med 

sit liv sin død og opstandelse har Gud fuldført alle de halve 

sætninger, vi mennesker kan sige til hinanden. Igen og igen 

viser Gud mennesker tillid, viser, at vi kan bruges og at vi har 

fået en livsopgave i at give det videre til hinanden, at vi kan 

bruges. 

Det var, hvad den opstandne Jesus Kristus ville sige til sine 

disciple, da han satte dem stævne på et bjerg. Nok ophøjet fra 

verden, men dog et bjerg, der lå i Galilæa. Lå midt i det land, 

hvor de fra nu af skulle leve og gøre deres daglige indsats. Han 

tog ikke tvivlen fra dem eller fordømte den. Han gav dem i 

stedet for en livsopgave og viste dem tillid. Viste os, at vi altid 

og en gang for alle er gjort gode nok til Gud. 

 

At vi er taget imod i dåben og sat til at give liv  videre. 

 

AMEN  

 


