Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker
den 21. april 2013
Kirkedag: 3.s.e.påske/A
Tekst: Joh 16,16-22
Salmer:
SK: 721 * 447 * 449 * 62 * 540 * 471,3 * 234
LL: 721 * 450 * 62 * 540 * 471,3 * 234
En liden stund
i rosens lund
og evig i Guds-haven;
så høsten her
og våren dér
er dog nok værd
en vinternat i graven.
Således står der i 4. vers af næste salme. En salme, der taler
om, at livets modgang, ja livet i sig selv som helhed; livet som
har døden som slutning – ja endda døden med er kun en liden
stund i forhold til evigheden hos Gud Herren i Hans evige
herlighed.
Et menneskes tid er kun en liden stund i forhold til evigheden
hos Gud. Det er perspektivet over et kristent menneskes liv.
En liden stund i rosens lund og evig i Guds-haven.
’Rosens lund’. Når rosen bliver brugt som poetisk billede på
livet, er det meget ofte positivt. Rosen symboliserer kærlighed.
Rosen symboliserer i det hele taget noget ædelt og fint. Og
dermed også noget sart og skrøbelig. Noget, der skal passes på
og plejes, hvis den skal blomstre. Rosen dufter og er fantastisk
i sin skikkelse. Man kan også komme til skade ved rosen.
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Tornene kan rive og flå, ikke af sig selv; men hvis man er for
voldsom eller ikke nænsom nok. Så gør det ondt at røre ved
rosen. Man løber heller ikke bare lige igennem et rosenbusk.
Det gælder også livet. Livet er positivt. Livet er Guds
kærlighedsgave til os, for livet er muligheden for kærligheden
til at folde sig ud. Livet er ædelt og fint, sart og skrøbeligt.
Livet skal passes og plejes. Livet kan også skade os, eller vi
kan skade livet, hvis vi er for voldsomme ved det og ikke tager
hånd om det nænsomt og kærligt. Og maser vi os bare gennem
livet, kan vi nemt komme til skade.
Og det varer kun en stund. Kun en stund har vi livets
muligheder. Kun en stund skal vi døje livets smerter, alt efter,
hvordan livet er for os. Kun en stund, men evig i Guds-haven.
Hvis ikke vi passer på, kan vi nemt blive lidt sværmeriske eller
virkelighedsfjerne. Vi kan nemt komme til at synes ringere om
livet set i lyset af Guds-havens herlighed, både fordi der er
forskel på en liden stund, tiden, og evigheden, og der er forskel
på kvalitet i rosens lund og Guds-haven, hvor al mørket skal
vige.
Det er ikke meningen, at vi skal forsage eller ringeagte livet her
i lyset af herligheden siden. Livet her er en rosenlund – noget
fint og dejligt, som skal opleves og leves med alt, hvad det
indebærer og på bedste vis i de givne muligheder. Men
samtidig skal vi gøre os klart og være så realistiske, at selv når
livet viser sig udsprunget i sine flotteste blomster og dufte, så
varer det kun en stund – og ikke alle roser blomstrer lige længe.
Men det må vi ikke fortvivle over, for er livet kun en stund i
rosenhaven, så er det evigt i Guds-haven. Og tiden mellem livet
i rosens lund og evigheden i Guds-haven, døden, kun en liden
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stund skal for den kristne være, som det hedder i næste salmes
v. 2.
Kun en liden stund, men siden.
Det er lidt som at sætte sig i tandlægestolen. Det er kun et lille
stik, og så er det ovre. Kun et lille stik og siden er smerten helt
væk. Alligevel kan mennesker går i lange tider med smerter og
gener og fylde sig med piller eller andre beroligende og
dulmende midler – for at undgå det lille stik. Og nok så meget
vished og forsikring om, at efter det lille stik, så er alle de
mange og grufulde smerter væk, kan ikke jage skrækken for det
lille stik væk.
Hele min mund gør ondt, jeg kan ikke spise, drikke eller sove –
men jeg frygter endnu mere det lille stik. Men det lille stik skal
til.
En liden stund. Et lille stik. En kort tid.
”En kort tid” siger Jesus til disciplene. Om en kort tid skal vi
skilles fra hinanden, siger han. Men atter om en kort tid skal vi
ses igen. Adskillelsen bliver til sorg for jer, men til glæde for
verden. Det stiller Jesus disciplene i udsigt.
Selvfølgelig bliver det til sorg for disciplene, at Jesus skilles fra
dem. Al adskillelse af mennesker er til sorg. Selv den
adskillelse, som sker i vrede, bærer sorgens smerte med sig. Og
desværre ved vi jo alt for godt, at der er megen adskillelse af
mennesker, hvor vi ikke kan sige ”På gensyn”, for et gensyn er
ikke forventeligt – og nogle gange heller ikke ønskeligt.
Adskillelse har ofte smerten som sin ledsager. Jesus hentyder
til sin forestående smertelige pine og død på korset, og
disciplenes smertelige afmagt. Den død, der bliver til glæde for
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verden. I Bibelen er ’verden’ ofte synonymt med den Gudsfjendske holdning. Synonymt med vantroen og
afgudsdyrkelsen. I denne sammenhæng synonymt med den
ikke-kristne del af verden. Den, som ikke vil tage Jesus til sig
som sin frelser.
Når Jesus taler om, at de atter skal ses, hentyder han til tiden
efter opstandelsen. Da skal deres sorg vendes til glæde. Når
Jesus igen er hos dem, skal de få en glæde, som ingen længere
kan tage fra dem.
Jesus beroliger og trøster sine disciple. Det er kun en kort tid, I
skal sørge, og siden skal glæden ikke kende nogle grænser.
Hvis vi prøver at løfte perspektivet lidt, så gjaldt den samme
situation for disciplene efter påske. Da var der også kun en kort
tid til adskillelsen, til Kristi himmelfart. Men efter en kort tid
kommer jeg igen, fortsætter Jesus. Den korte tid har indtil nu
varet i 2000 år, og Jesus er endnu ikke kommet igen.
Det er næsten som at sidde i bilen og vente på at konen bliver
klar, så vi kan køre – det tager også kun to sekunder.
Men om end den korte tid på et par tusinde år stadig er, så vil
Jesus atter komme igen og gøre glæden fuldkommen. Og det
kan vi tro på og hvile i, fordi det første, Jesus stillede
disciplene i udsigt, det er sket. Jesus er opstået! Jesus har brudt
mørke og døds magt over rosenlunden og åbnet døren til
Gudshaven!
Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige.
Kun en liden stund,
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kun et lille stik,
kun en kort tid –
siden i Guds-haven, skal vi være livsalige i Guds rige, og ingen
skal tage vores glæde fra os!
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

