Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker
den 18. august 2013
Kirkedag: 12.s.e.Trin/A
Tekst: Mk 7,31-37
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SK: 4 * 418 * 388 * 159,4 * 309
LL: 4 * 330 * 418 * 388 * 159,4 * 309
Det ligger lige som til os mennesker, at være mere irriteret,
skuffet eller måske ligefrem bitter over, hvad livet ikke bringer
os, end glade, taknemmelige og tilfredse med, hvad livet har
budt os. Har andre mennesker nogle muligheder eller
privilegier, som vi ikke selv har, kan det skygge over de
muligheder, vi faktisk selv har. Det gælder særligt, hvis andre
kommer let til deres goder, eller ligefrem får dem. Og helt galt
går det, hvis det er det offentlige, de får det fra. Også selv om
vi egentlig slet ikke har brug for det.
Så gribes vi let af misundelse, og utaknemmeligheden fører
nemt til frustration og bitterhed.
Det kan dagens evangelium også føre til for nogle mennesker.
Vi hører Jesus helbrede et sygt menneske. Og straks melder den
tanke sig hos nogle: Hvorfor helbreder han så ikke mig, mine
elskede eller, hvem det nu måtte gælde.
Der er nogle kedelige perspektiver i dette. Det ene er, at det
skaber en misstemning hos os. Det skaber en tvivl, en
frustration – måske endda bitterhed. Det kan skabe en
eksistentiel krise en et menneskes Guds-tro. Og vi skal ikke
sige, at det er vi fritaget for. Den dag, hvor måske vi selv eller
en kær er uhelbredeligt syg, og vi trygler og ber til Gud, og
intet sker, da kan følelsen af afmagt og gudsforladthed ramme
selv den frommeste. Vi føler os snydt. Hvorfor den ene og ikke
den anden? Bedre bliver det jo så ikke, når præsten må sige:
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Det ved jeg ikke! Spørg Gud! Problemet er jo bare, at det virker
som om Gud er døv, handlingslammet – eller ligeglad med
mig.
Paradoksalt er det, at vi kan have levet et langt liv, hvor vi
utallige gange har takket Gud for Hans velsignelser over os, og
glædet os over at være et Guds barn, og således omsluttet af
Hans kærlighed og barmhjertighed. Et helt, måske langt liv,
hvor der overvejende er hældt godhed i vores livs skål – og
pludselig falder der et enkelt surt æble i skålen. Og med eet er
det som om alt det gode er blæst væk. Og vi spørger/råber på
Gud: Hvorfor Gud?
Om vi så læser 100 helbredelsesberetninger og læser dem 100
gange hver, så betyder det ikke, at fordi 100 helbredes på
forunderlig vis, så har nr. 101 også krav på det. Intet sted i
Bibelen eller nogle andre steder står der, at vi alle har krav på
samme forventninger til muligheder, privilegier, velsignelser
og undere i livet. Det står faktisk kun i misundelsens
dagsorden, og det er en kedelig dagsorden. Misundelsens
dagsorden, som gør os blinde for, hvad vi faktisk har fået.
Et andet kedeligt perspektiv af dette er, at vi bliver blinde og
døve for, hvilken Gud og Herre vores himmelske far er, sådan
som vi ser det i Jesus, og vi bliver stumme i vores
taknemmelighed.
Jesus helbreder en døvstum. Åbner hans ører og løser hans
tungebånd. Måske fik han dermed en salmetunge, jf. 1. salme.
Der er dog noget andet, som jeg synes, vi skal have med hjem
fra gudstjenesten i dag.
Jesus er Guds frelse til mennesker – til hele menneskeheden.
Da Jesus kom til jord var det for at sone al verdens skyld og
bringe Guds nåde til alle mennesker for alle tider. Det er noget

3

af et værk. Det er noget af et perspektiv at have over et
menneskeliv på jord: det ene liv har afgørende betydning for
alle mennesker, der nogensinde har sat eller vil sætte deres fod
på denne jord. Ingen mennesker har hverken før eller siden haft
så stor indflydelse og så vital betydning i historien, som Jesus
har i sin frelser- og forsonergerning. Alligevel standser han ved
en døvstum. Ikke en døende eller uhelbredeligt, lidende syg.
Man kan sagtens leve som døvstum. Men Jesus standser hos
ham og åbner op til et helt nyt liv for ham.
Jesu liv er for den helt store helhed – men han har øje for den
enkelte.
Der er ingen af os, der har bare tilnærmelsesvis så store
perspektiver over vore liv, og ingen af os har bare noget, der
ligner af betydning for menneskeheden. Derfor er det lidt
latterligt, nærmest tragikomisk, at vi har så travlt med vore små
livsperspektiver, at vi ofte ikke standser ved den enkelte. Det
behøver ikke være noget så filantropisk som en nødlidende i
vejkanten eller naboens forsømte børn. Det kan lige så vel være
vore aller nærmeste, der trænger det åbnende og forløsende ord.
Hvis bare vi gav os tid og ikke var blinde, lukkede og døve for
den enkelte, der må opleve os som stumme.
En anden ting at tage med fra gudstjenesten er
skaberperspektivet. Jesus er her Skaberen, der skaber liv af
dødt. Som Gud Herren i skabelsen formede mennesket af ler,
lægger Jesus sin hånd på manden og helbreder ham. Jesus
skaber liv og frelser det ved at åbne det, således han kan
beriges ved ordets skabende kraft. Det er treenigheden,
skaberfaderen, freslersønnen og livsånden, der er på banen her
– for den enkelte.
Den sidste ting at tage med, i hvert tilfælde fra prædikenen, er
evangeliet set sammen med GT-læsningen.
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Afgudsbilleder har alle lemmer, men de kan ikke bruge dem.
De mangler sanser, følelser, de mangler liv. Salmisten siger, at
lige så liv-løse deres gudebilleder er, lige så bliver de
mennesker, der stoler på dem. Tomme, lukkede og livløse
guder giver tomme, lukkede og livløse liv.
Vi bliver som de guder, vi har skabt.
Som kristne har vi ikke noget Gudsbillede. Og alligevel har
Gud tegnet sit eget billede i os. Han har givet os vore lemmers
og sansers og følelsers brug. Han har vist os disses muligheder,
når de virker i kærlighedens tjeneste. Han har vist os det i sin
åbenbaring i Jesus, der modsat os, ikke kunne vælge den
enkelte fra, ikke kunne lade være med at lade de skabende og
livgivende kræfter åbne for livet.
Således kunne han heller ikke lade være med at åbne dødens
lukkede dør, åbne den med sine sonende og sårmærkede
hænder.
Vi har ikke et gudebillede med mund, øjne, ører, næse, hænder
eller fødder. Alligevel har vi en himmelsk far, der åbner sin
arme for os og med sin velsignelse taler til os og lukker os op
til at tage imod Hans fred og kærlighed, og deri være glade og
taknemmelige, når andres liv åbnes.
Deri åbnes vore sind mod hinanden, men først og fremmest
mod ham, der er vores hjælp og skjold.
Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og
Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen

