
Prædiken af Peter Haandsbæk Jensen. 
Jesus sagde: »Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer 
og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven 
går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden; for han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg 
er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg 
kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene.Jeg har også andre får, som ikke hører til denne 
fold; også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord, én hyrde.« Joh 10,11-
16 
Marie Antoinette, den franske dronning havde i slutningen af 1700tallet indrettet sig 
et lille landsted lang fra Paris, hvor hun kunne leve det simple liv fjernt fra 
Versailleslottets lakajer og parisiske ledelsesmæssige problemer. Her kunne hun nyde 
børn og dyr, mens hun trak økologiske gulerødder op af jorden. 
I digtet De levendes Land taler Grundtvig om Evigheds-øen i tidernes strøm. 
Evighedsøen er forestillingen om at kunne skabe et paradis på jorden. Om at ville 
gøre tilværelsen overskuelig; leve et simpelt liv. Flytte på landet, lave alting fra 
bunden, aldrig mere være stresset. Folk, der aldrig har haft en høvl i hånden, drømmer 
om at lave et spisebord. Det ku’ være så dejligt, men det forbliver for det meste kun 
en drøm. Det var et lille glimt af paradis, en forfængelig drøm. En tiltvungen forsmag 
på evigheden. Men tidernes strøm står ikke til at standse. Marie Antoinettes lille 
evighedsø kunne ikke frelse hende fra den franske revolution med guillotinens skarpe 
kniv. Et landsted med rislende bække og snadrende ænder kan fryde sanserne og være 
et tempel for glæde; men bliver aldrig de levendes land! 
Marie Antoinettes lille evighedsdrøm var en pastorale. Pastor betyder hyrde. Her var 
det romantiske, enkle liv som hyrde, hvor man skærer en pilefløjte og ligger på 
ryggen og filosoferer mens skyerne driver hen over himlen simpelthen det højeste, 
man kunne svinge fantasien op til. Det var drømmen om at blive hægtet af tidens 
kedsommelige hængsel, nærmest Beethovens 6. symfoni, pastoralesymfonien 
uafbrudt. Det er et sted, hvor verden ikke er af lave. Det er retfærdighedens 
utopia. Når der drives politik eller religion på en pastorale, løber det mig koldt ned af 
ryggen. Jesus bliver Mao eller Gandhi. Velfærdsstaten den gode hyrde. Men 
velfærdsstaten er et resultat af politisk ledelse, det er godt og fint, men ledelse i 
menneskelig forstand er aldrig uden fejl. Prøv at udskifte ordet hyrde med leder og 
ordet får med folk: Jeg er den gode leder. Jeg kender mine folk, og mine folk kender 
mig. Lyder det ikke uhyggeligt? Det har et skin af noget totalitært. 
Johannesevangeliets hyrde er ikke en socialpolitiker eller en moderne leder. 
Grundtvig så det. Evighedsøen er et fupnummer. Man kan ikke stadse tiden strøm og 
verdens skæve gang! 
Johannes’ hyrde giver sig selv, redder fårerne fra ulven og elsker sin hjord. Kan 
forældre være gode hyrder? Kan ægtefæller være hinandens hyrde? Eller hvad med 
gode venner? Jeg stiller spørgsmålene, fordi vi gerne vil passe på hinanden, men 
bliver kede af det, når vi ikke selv synes, at vi kan leve op til de krav, vi stiller til os 
selv. Når det går skævt imellem os, bliver det svært at være hinandens hyrde. Vi ville 
så meget; Jeg gjorde alt for dig! men det slog ikke til. Når vi strækker os for højt, går 
det let sådan at vi skuffes, og skuffelserne afslører måske, at det var som om fårene 
slet ikke passede til hyrden. Hyrdemotivet skaber drømme om orden, retfærdighed og 
harmoni men viser sig at afsløre skævhed, egoisme og og 
virkelighedsflugt. Forestillinger om mennesker som den gode hyrde fjerner os fra 
virkeligheden. Det er – for nu at blive i Grundtvigs billeder – en skuffende drøm. En 
skinnende boble i tidernes strøm. Vi misbruger billedet af den gode hyrde, fordi vi er 
idealister eller egoister – altid -ister. Grundtvig gennemskuer det i digtet om de 
levendes land. Det land, han ser bag havet er ikke en Marie-Antoinette-



skinverden. Det er gudsriget. Hans påstand er, at selvom det er bag havet, på den 
anden side, kan det erfares på denne side. Guds rige er ikke et resultat af en regel om 
at være god. Guds Rige er det gode, det er kommet ind i verden ved det, Jesu liv og 
ord gør ved os, når vi hører dem. 
Det forandrer perspektivet. Den kærlighed, der gemmer sig i fortællinger som Den 
fortabte søn, eller Den barmhjertige samaritaner rører os. Det forandrer simpelthen 
vort liv at høre dem. For hvor det menneskeligt er helt basalt at tænke i årsager, f.eks. 
hvis vi laver social retfærdighed, så giver det stabilitet i samfundet, eller hvis vi tager 
os af børnene, så passer de os, når vi bliver gamle, så taler lignelserne om en helt 
ubegrundet kærlighed. Det er den, der er gudsriget. Det var ikke noget, vi kunne ha’ 
sagt os selv, det er kristendommen, der bærer den. Og det er det, Grundtvig mener, 
når han skriver: Jeg kender et land! 
Digtet om de levendes land kan læses som en virkelighedsfjern fantasi. Det kunne 
være et lige så luftigt luftkastel som Marie Antoinettes landsted. Men der er en 
interessant linje i sidste vers: Den taler om det, som verden ej ved, at det lever dog i 
os, det føler vi godt.  
Vi ved, at det er sandt, for vi føler det i os. Vi har haft det i os allerede inden vi hørte 
om kristendom. Det er langt i os allerede ved verdens skabelse. Grundtvig var meget 
optaget af det. Han kaldte det, at vi havde et gudsbillede i brystet. Han mente, at 
mennesket ligner sin skaber. 
Hyrden kender os; men vi kender også hyrden, for han rækker os saligheds bæger, 
som Ingemann siger. Han samles os ved nadverbordet. Derfor kan vi leve med 
frimodighed. Og det har vi god brug for. For vi kan ikke skabe et absolut retfærdigt 
samfund. Vi er nødt til igen og igen, at prøve at indrette samfundets bedst muligt ud 
fra de vilkår der nu er. Det er en opgave, der aldrig kan løses endeligt. Derfor kræver 
den vedholdende energi og indsats. 
Tror vi, at utopia er fundet, er vi på vej til at marchere i takt med skrårem og 
seler. Men gudsbilledet, der ligger i os fra starten, og gudsriget, som kommer ind i 
verden ved de lignelser og fortællinger vi har fra NT, og det liv, det fører med sig, er 
en virkelighed på denne side. Det vil sige gudsriget er til stede allerede her i livet – 
inden vi dør. 
Overfor hinanden behøver vi nænsomhed. Anerkender vi forskelligheden, får vi 
nemmere øje på det, der binder os sammen. Det kræver ikke, at vi bliver noget andet, 
end vi er: Det lever jo i os, det føler vi godt. Det kræver derimod, at vi skal kende 
hyrden og vide os elsket af ham. Hans kærlighed forbinder os med hinanden – på den 
måde er landet bag hav virksomt i denne verden, så ufuldkommen, som den ens kan 
synes. Han, den gode hyrde, henter os ikke ud af verden, gør os ikke verdensfjerne, 
men sætter os ind verden, som den er, forhåbentlig med langmodighed til at tage den, 
leve med den og virke i den, som den er. 
	  


