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Søndag den 27. oktober 2019 - Ansgarkirken kl. 19.30. 19. s. e, trin
773 - 769/ 793 - 770 salme efter altergang - 787
Jeg er med i en lille musikgruppe - Svankjær Savværk- der nu har spillet i
omkring 30 år. Vi spiller mest til ældremøder og på plejehjem. Vi har
også spillet på alle plejehjem på Mors. På nogle adskillige gange.
Engang spillede vi til høstfest på et plejehjem. Det er nu år tilbage, men
” end det gemmes i mit sind”. Efter nogle fællessange spillede vi et par
folkedansemelodier, blandt andet en, der hedder ”Den toppede Høne”.
Ved et bord sad tre af plejehjemmets beboere – tre damer. Da vi
begyndte at spille, gjorde de små tegn til hinanden- og fulgte med
fødderne musikken. Så rejste de sig op, tog hinanden i hænderne og
dansede til ”den toppede høne” – midt på gulvet mellem de andre,
hvoraf nogle sad i kørestole. Det varede ikke længe, så begyndte alle
sammen at klappe i hænderne i takt til musikken. En glad og munter
kreds af smilende og klappende mennesker og midt iblandt dem tre
damer i en munter dans. Det blev en skøn eftermiddag. Jeg har igennem
mange år oplevet meget, der lignede.
Man skal vel ikke overfortolke, men midt i en verden, hvor der hænder
så meget ondt, hvor der er krig og had, hvor alt helst skal sættes i
system, er det skønt, at der kan opstå en tid og et rum for fest og glæde.
Med teologen og filosoffen K. E. Løgstrup kunne man såmænd godt
kalde det
” en spontan livsytring”.
Ja, ” synger og danser, og klapper i eders småhænder” – også når de
sidder på gamle mennesker. Et glimt af Guds rige? Der skete et lille
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under, da de tre damer af musikken blev hentet ud på gulvet. Et lille
under. Måske skal man have sans for de små undere i hverdagen for at
kunne få øje på de store?
Undere er af så mange slags, Men underets indhold er altid det samme:
Liv, glæde, kærlighed. Liv, der bliver til. Et under er en underfuld hilsen
fra ” lysets hjem”.
Det modsatte af liv er død, både den fysiske død og den død i livet, som
betyder, at det visner bort, opleves som indholdstomt – en glæde der er
flygtet bort. I stedet for tilblivelse, opretholdelse, udfoldelse er det
tilintetgørelse, undergang.
Sådan var det også med skabelsen, som den fortælles om i Bibelens
skabelsesfortælling, som er sandfærdig billedtale. Ikke en fortælling om
hvordan skabelsen fandt sted engang for årmilliarder siden, men en
billetale om, hvad skabelsen betyder for os. Her og nu.
I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Planter, dyr og os
mennesker i sit billede. Jordan var dengang tomhed og øde, og Guds
Ånd svævede over vandene. Og Gud sagde: Der skal blive lys, og der blev
lys.
Det var det første og det største under, som ikke blot hændte ved
tidernes begyndelse, men som hænder hver eneste gang liv og glæde
bliver til.
Det hænder, når forårsblomsterne bryder den mørke, kolde jord en dag
i slutningen af februar, Det sker når solen stiger af havets skød en
efterårsmorgen, når Gud tænder millioner af stjerner på en klar
vinterhimmel. Det sker, når et lille barn kommer til verden eller når der
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opstår liv og glæde gennem sang, musik og dans også på et plejehjem en
eftermiddag i oktober.
Det er ikke sandt, at der ikke var noget, før Gud sagde ” Der skal være
lys”. Før var der tomhed og øde, der var mørke over et stort urdyb, som
skal forstås som et uroligt og farefuldt hav. Som det Johannes V. Jensen
har sunget om i min yndlingssang: ” En sømand har sin enegang”, hvor
der synges om ” tåge, vind og skum på vand og strøm og skjulte skær”,
men hvor der midt i alt det lyder: ”Når søen gurgler i min mund til dig
min tanke går”. Kan det også være Guds tanke for os – og vor tanke til
Gud?
Skabelse er, at der bringes orden og sammenhæng i alt det forvirrede, at
det øde og tomme bliver forvandlet til en fylde af liv og glæde. Når
øjeblikke fyldes med evighed. At mørket fortrænges af lyset.
Var det ikke et under jeg fortalte om? En ganske lille og derfor stor
gentagelse af skabelsens under. Var det ikke Guds skabelse? Jo, for alt
liv og glæde er virket af Guds ånd. Andre kan se anderledes på det, end
jeg gør. Om noget er et under eller ej, afhænger også af, hvordan det
bliver opfattet og modtaget,
Aftenens evangelium er en fortælling om et under. Hvorfor er der så
mange fortællinger i Det nye Testamente om Jesu underfulde
helbredelser? En årsag er baggrunden: at sygdom findes, at sygdom
præger vores liv og vor verden så meget. Men også at vi håber på at
livet må sejre - endnu en gang.
Enhver, der har prøvet at være alvorlig syg, ved at sygdommen kan farve
det meste for os. Alt bliver set i skæret af sygdommen. Sygdommen kan
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forandre ens målestok. Både på godt og ondt. Ændre, hvad man synes er
vigtigt. Måske kan et stilfærdigt kærligt smil, en enkelt blomst, en fugl
uden for vinduet, en enkelt sætning, der bliver sagt til en blive så
betydningsfuldt. Men også at alt kan synes så håbløst.
Men hvad er da sygdom? Alle de små og store erobringer, som døden
gør i forhold til livet. Derfor er sygdom så meget forskelligt. Sygdommen
kan omfatte legeme, sind og sjæl. Under sygdommen kan man erfare
sammenhængen mellem krop og sind. Sygdom i sindet kan give smerter
i legemet. Sygdom i legemet påvirker sindet. For vi mennesker er en
enhed af legeme, sjæl og ånd. Det er den enhed det drejer sig om, når vi
siger: ”Vi tror på syndernes forladelse og kødets opstandelse”.
I søndagens fortælling kommer fire mand til Jesus med deres syge ven.
Han er lammet. De fire kan – endnu- bevæge sig. Det er et billede. For
det er menneskeheden, der kommer til Jesus med deres syge. Vi er vel
både den syge – den lamme mand- og dem, der bærer den syge. Det er
ikke så let at skelne mellem at bære og at blive båret.
Og så sker underet. Den lamme rejser sig op og tager sin båre og går.
Det er skabelsens oprindelige kraft, der i dette tilfælde sejrer, Det sker
hver gang, vi helbredes – også af læger og på hospitaler i dag. Det er
skønt og en gave, hver gang det sker. At vi gør, hvad vi kan for at lindre
og helbrede skyldes det enkle og betydningsfulde: at vi tror at livet er
betydningsfuldt. Det er ikke blot bygninger, men vort liv og vore kæres
liv, der er ”bevaringsværdigt”.
Men teksten handler jo også om forholdet mellem helbredelse og synds
tilgivelse. Der er nogle, der tror, at der er en sammenhæng. Der er
religioner, der ser en sammenhæng mellem skæbne og skyld. Din
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sygdom skyldes, at Gud vil opdrage dig eller straffe dig. Det er ikke
sandt. Jesus bryder troen på den sammenhæng. Der er intet årsagsvirkningsforhold mellem den enkeltes sygdom og den enkeltes synd og
skyld. Men der er en dybere sammenhæng- Det er den, som søndagens
evangelium udfolder. Sygdom er at døden angriber os og nedbryder
livet for os. Synden er at vi ødelægger livet for andre mennesker, for den
Gudskabte natur og for os selv.
Den dybere sammenhæng er, at Jesus på Guds vegne kan sige: dine
synder er dig forladt. Her er Guds tilgivelse. Og han kan sige: Rejs dig
op, tag din båre og gå. Han gør begge dele med sine myndige og kærlige
ord, Han gør skabelsens oprindelige liv gældende.
Med tilgivelsen fører han manden, os, tilbage til tiden og stedet før
syndefaldet, Ved helbredelsen gør han det samme. Skabermagten har
han som menneskesøn fået af Gud. Det indebærer magten til at tilgive
og helbrede,
Tilgivelse og helbredelse er på et dybere plan sider af samme sag. Vores
liv er både skyld og skæbne.
Jamen, vi bliver stadigvæk syge, og vi har gennem hele livet brug for
vores synders forladelse. Det sidste fik vi for altid i dåben.
Hvad er så forskellen? Forskellen er, at vi nu kan leve med håb. Vi kan
tolke alle de små tegn som forsmag på det store, så vi vover at tro på
Livets endelige sejr over døden.
Så kan vi se de tre damer og alle de andre, der tager hinanden i hænder,
som en forsmag på den gudstjeneste, vi med hele menneskeheden skal
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være med til, når Guds rige kommer, når hvert knæ skal bøje sig og hver
tunge skal bekende til Gud faders ære: Jesus Kristus er Herre.
Jesu under dengang og alle de mange små og store skabelsesundere i
dag er en forsmag på en ny himmel og en ny jord, hvor Gud skal tørre
tårerne af vores øjne, hvor døden ikke skal være mere, ej heller sorg, ej
heller skrig ej heller pine. Og hvor han, der sidder på troen siger: Se, jeg
gør alting nyt.
Hvorfor er der så stadig sygdom i verden, hvor for skal vi dø?
Jeg aner det ikke. Og dog tror jeg, at livet er værd at leve, at vi kan blive
båret – også op til Gud på armen. Og at vi er kaldet til at bære
hinandens byrder.
Der er små tegn, der er undere også i vores hverdagsliv. Og jeg tror, at
der er mere, hvor de kommer fra.
Tre damer, der dansede den toppede høne midt blandt klappende
plejehjemsbeboere, forkynder også skabelsens kærlighedsunder -.
Amen

