Efter genåbningen af Danmarks kirker 2020

O P TA K T

TIL

SØNDAGEN

Da corona-nedlukningen landet over begyndte, tog præsterne i Hjørring Nordre
Provsti den fælles beslutning, at de hver dag på skift, mens kirkerne var lukket,
ville skrive en andagt for at bringe en hilsen om trøst og håb midt i en krisetid.
Andagterne er bragt på kirkernes respektive FaceBook - samt hjemmesider.
Du finder dem naturligvis også på Læsø Kirkers hjemmeside.

Som en aflægger af de daglige “corona andagter” fødtes “Optakt til søndagen”
efter genåbningen af Danmarks kirker. Hver uge - op til weekenden - tager en
præst os med ind i søndagens evangelietekst ( teksten ser prædikes over til den
kommende gudstjeneste) og her på de kommende sider, kan du bladre optakterne
igennem. God læselyst.

Optakt til søndagen…..
I Danmark oplever vi hver sommer et helt unikt naturfænomen: de lyse nætter. Vi er så vant til det, at vi måske glemmer, hvor enestående det er. Selvom solen synker under
horisonten, bliver en del af lyset tilbage, og det påvirker
nattens mørke, forvandler det, oplyser det.
En sommer for mange år siden var jeg forelsket. Jeg var
næsten vågen nonstop. Gik i seng kl. 3 og stod op kl. 7.
Det var virkeligt blund, som der står i den gamle sang. Og
det på trods af, at min elskede ikke var tilstede. Han var
rejst til Thailand. Men energien og længslen efter ham sad i
mig, og de lyse nætter gav mig hverken ro eller rast. Jeg
havde uanede kræfter. Jeg kunne alt. Jeg var – ligesom
de lyse nætter – uden for naturens orden. Der var ingen
fornuft eller lovmæssighed i det jeg foretog mig.
Det bringer mig tilbage til pointen med de lyse nætter: at
vi kommer til at se mørkets lys.
Mørkets lys kan være det lys, som vi først ser, når vi er kommet så langt ud, at vi ikke har mere lys i os selv. Først da
kan vi se mørkets lys.
Lignelsen om den fortabte søn er velkendt. Den er en af
vores grundfortællinger fra Bibelen om Guds tilgivelse, der
rækker igennem det syge og dæmoniske, den fortabelse,
der kan være og som er i ethvert menneskeliv, så sandelig
også i mit eget liv.
Jeg vil vove at sige, at hvis Gud er vores far – som Han siger, Han er - så tager Han vores fortabelse på sig. Så går
Han rundt med den som en anden rygsæk, ja, som en del
af sig selv. Jeg vil gå så langt som til at sige, at Gud ikke
kun er lyset, der skinner i mørket, men Han er også mørkets
lys.
Mørkets lys. Det lys, som er uden for al fornuft og naturlove.
Som bryder mørkets grænser og vælder ind, dér hvor det –
efter alle beregninger - ikke skal være.
Det lys, som vi ikke kan forklare, fordi det er så anderledes.
Det er Gud, der som mørkets lys bryder alle grænser ned.
Forholdet mellem jord og himmel er ændret, og vi står ikke
længere alene med vores personlige mørke, for mørkets lys
er sammen med os og rækker ind i vores liv. Se, det er gaven til både dig og mig i den lyse sommernat.
Eva Bernhagen, Byrum-Hals-Vesterø, Læsø,
den 26. juni 2020

Optakt til søndagen…..
Millimeter
Himlen måler ikke retfærdighed i millimeter. Så skal vi heller
ikke gøre det Det er snart søndag, og bibelen ligger opslået på mit bord. Vi er kommet til 4. søndag efter trinitatis,
og prædiketeksten er en lille stump af Matthæusevangeliet. Faktisk den meget berømte om at vi skal elske vores
fjender og bede for dem, der forfølger os, og om at Guds
godhed er lige stor over os alle.
Jeg har prædiket mange gange over denne tekst, alligevel er den ny hver gang. Velkendt og samtidig ny. Fordi
verden og hverdagen forandrer sig en lille smule hele tiden. Så lyder de gamle ord nye. Men hvor skal jeg begynde?
Jeg tror, jeg vil begynde hos Gud. Med hans godhed, der
er som sol og regn. Solen skinner på os og regnen falder.
Det sker uanset hvem vi er og hvordan vi er. Når Gud giver
sine gaver, spørger han ikke først, om vi er kvalificerede til
dem. Om vi er gode nok, tror nok, har de rigtige meninger
og alt det der. Han giver bare. Sol og regn. Liv og vækst. Til
onde og gode.
Allerede her bliver det svært. Man bliver afsløret
i sin
modvilje. Er det rimeligt, at onde og gode på samme måde får Guds gaver? Der er nok at arbejde med til på søndag. Det såre menneskelige og samtidig skamfulde i at
sætte lighedstegn mellem forskelsbehandling og retfærdighed. Som om nogle er mere mennesker end andre.

Himlen gør ikke forskel. På jorden ser det anderledes ud
Winnie Nørholm Rischel, Sindal-Astrup Pastorat,
den 3. juli 2020

Optakt til søndagen…..
Nøgle-magten

5. ndag ef er rini a i er en af de ore Pe er- ndage .
Apostlen som vi kender så godt og holder meget af, fordi
han er engageret, ærlig, temperamentsfuld og nogen
gange taler før han tænker. Peter der anfægtes og lider i
mørket, da han forråder Jesus i flere omgange, men som
Je
lger a b gge in kirke p . Hvem siger folk at
Menneskesønnen er? p rger Je
i ndagen e angelium og disciplene svarer, at nogen mener Johannes Døber,
andre mener en af de gamle profe er. Men h em mener I
a jeg er? , p ger Je
ine di ciple og Pe er arer:
D er Kri
, den le ende G d
n .
De kalder i Pe er bekendel e
den kristne kirkes første
trosbekendelse, som i virkeligheden er ethvert døbt menne ke ro bekendel e. Jeg gi er dig n glerne il Himmerige , iger Je
ef erf lgende il Pe er og de har Den Katolske kirke op gennem kirkehistorien taget meget bogstaveligt og forstået sådan, at den til enhver tid siddende pave er direkte efterkommer af Peter. Men den idé købte Luther ikke og efter i årevis at have været ligeså anfægtet
som Peter nogen gange var, kom han til den konklusion, at
ethvert døbt menneske der bekender sig til den levende
Guds søn ejer, nøglerne til Guds rige og kan bruge dem til
enhver tid, kvit og frit. Man kan f.eks. bare folde sine hænder og bede et Fadervor, så er man inden døre.
Lise Munk Petersen, De fem Kirker,
den 10. juli 2020

Op ak il s ndagen

..

Ikke en sp r falder .
Hvem har ikke som barn fundet en fugl udenfor på fliserne? – flere gange måske? Fuglen var fløjet ind i et
vindue, fordi den troede, at der var fri bane. Helt stille
og forslået lå den. Nogle gange kom den på benene
igen, rystede sig lidt og fløj videre. Andre gange var
fuglen så medtaget, at den døde. Så blev fuglen begravet, og der blev sat et kors og lagt en blomst.

Nogle gange tror vi mennesker også, at der er fri bane
i livet. Men så sker det, at vi bliver slået til jorden, - det
være sig uforskyldt eller selvforskyldt.
Vi dør ikke af det, men vi kan styrte til jorden, og måske
var slaget så hårdt, at det føltes, som om alt var slut.
Tilliden til os selv, til andre og til livet selv blev knækket.
Kan det da lade sig gøre at komme på benene igen?
Ja, måske rejser vi os langsomt og famlende. Måske er
vi for altid mærket af slaget. Men et andet menneske,
der rækker os hånden, kan betyde, at vi ikke bliver liggende, – men kommer på benene og fortsætter livet.
På søndag hører vi også om fugle og kan læse i Matthæusevangeliet til 7. søndag efter trinitatis, at Jesus
siger: "... ikke én spurv falder til jorden, uden at Gud er
med den".
Og evangeliet slutter med ordene: "... I er mere værd
end mange spurve." – Det er ord, der lover godt!
Hanne V. Jørgensen, Sindal-Astrup pastorat,
den 23. juli 2020

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2020

Optakt til søndagen…..
At bygge sit hus på klippegrund eller på sand.
Jeg husker min barndoms Disney, hvor de tre små
grise bygger hus af forskellige materialer. Og et efter
et bliver husene blæst omkuld når den store stygge
ulv kommer og puster til det. Men den sidste gris har
bygget et solidt hus, og bygget på et ordentligt fundament. Og det hus bliver stående uanset hvad
den store stygge ulv gør. Og grisene redder dermed
livet.
De fleste af os håber nok at vi har bygget på et
godt fundament og bygget solidt på klippegrund.
Men kan vi vide det? Eller kan vi kun håbe?
Hvad er sandt

og hvad er falsk?

I disse ider med fake ne s og rolig mange informationer og holdninger til utroligt mange ting, så
kan det være svært at vide hvad der er sandt eller
Lazarus
lå i sin kan
grav.jeg
Den
Danke
Salmebog
nr.liv171
falsk. Hvordan
vide
om jeg
bygger mit
på
et godt fundament? Om jeg bygger på klippegrund
eller på sand?
Og spørger man rundt omkring, så vil alle mene at
netop de har ret, og at det er alle de andre der tager fejl.
Spørgsmålet var aktuelt på Jesu tid, og det er ikke
blevet mindre aktuelt i dag.
På søndag læses fra Mattæusevangeliet kap 7,2229, hvor det netop handler om at bygge sit hus på
klippegrund. At bygge sit liv på et godt fundament.
Af Eva Aarestrup Christophersen, De fem Kirker,
den 31. juli 2020

8. SØNDAG EFTER TRINITATIS 2020
Salmer:
Byrum kirke: 743 - 299 – 328 – 672 – 396
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Mattæus 7:22-29 (Gud være lovet for sit glædelige budskab!)
Det er første gang i hele min tjenesteuge her på Læsø, at jeg har
præstekjolen på – og ja, som så meget andet de sidste måneder, er det
coronaens skyld – ingen Gudstjeneste på plejehjemmet - ingen ”Syng
solen ned” på havnene, men hvor dejligt, at vi dog kan holde Gudstjeneste
her i øens største kirke – endda med to Gudstjenester. Vejret kan vi nok
ikke give coronaen skylden for, men efter et par efterårsagtige dage med
hård blæst og ingen friske jomfruhummere landet, var det fantastisk med
vejret her fredag og lørdag – jeg var på stranden med familien og her blev
der bygget sandslotte i et væk af glade børn og det ledte jo selvfølgelig
tankerne hen på de ord, der skal prædikes over i dag.
Da jeg var præst i den danske kirke i Yorba Linda ved Los Angeles lå der
nogle gange en lille tegneseriestribe med Radiserne på min prædikestol.
Det undrede mig, hvem der stod bag, indtil jeg fandt ud af, at det var min
amerikanske præstekollega David, som ind i mellem vikarierede for mig.
Tegneseriestriben med Radiserne var ment som et inspirerende visitkort fra
ham til mig.
Og mens jeg kiggede på børnene, der byggede sandslotte, kom jeg så
faktisk i tanke om en af disse Radise-striber på prædikestolen i
Californien.
På første billede ser vi den ofte filosofisk tænkende Søren Brun sidde i
strandkanten foran et flot sandslot og på næste billede ser vi en bølge
skylle ind over sandslottet. På det sidste billede sidder Søren Brun
eftertænksomt tilbage og ser på resterne af sit flotte sandslot, som blev
skyllet ud i et enkelt bølgeslag. ”Man kan vist lære noget af det her, men
jeg ved bare ikke lige hvad” siger Søren Brun til sig selv.
Jeg tænker også, at vi kan lære noget af den ”bølge”, der nu er skyllet ind
over en hel verden – som en tsunami har noget så småt og usynligt som et
nyt ukendt virus vist os, at alt det, de fleste af os tog som en selvfølge,
måske kun var et sandslot i strandkanten. Kriser som f.eks. den pandemi,

som nu er over os, er som et ”røntgenbillede” af den måde, vi har indrettet
os på i både verdenssamfund og privatliv – alle ”dårligdommene” bliver
tydelige! Så forhåbentlig lærer vi noget af det her, så der i det mindste
kommer noget godt ud af det.
"Man kan lære et eller andet af det her, jeg ved bare ikke rigtig hvad"
tænkte Søren Brun, men hvad var det egentlig, Jesus ville os med de to
billeder, vi hørte for lidt siden? Han var ved at afslutte det, vi kalder
Bjergprædikenen, og han sammenfattede det hele med de ord, vi netop
hørte. ”Den, der hører disse ord…” gælder altså hele bjergprædikenen.
Det er ikke nok bare at høre det, Gud siger, og det er ikke nok blot med
munden at bekende sig til Jesu navn. Der må også handles, siger Jesus.
At høre, bekende og handle er den treklang, Jesus efterlyser! Lydighed,
med andre ord! Men lydighed frelser ingen – er det ikke sådan, det plejer
at lyde i præstens prædiken – jo såmænd - der er kun én vej ind i Guds rige
- den vej hedder Jesus Kristus og tro på ham. Vi frelses ikke ved lydighed
men af nåde – altså ufortjent! Men, og det er den side af evangeliet, Jesu
ord understreger i dag: Selvom ingen kommer i Himlen på grund af
lydighed, så kommer man heller ikke ind uden lydighed. Denne vigtige
tilføjelse må vi aldrig glemme i vores lutherske iver efter at understrege
nåden. Lydigheden hører med - ikke den lydighed, der tæller point, men
den lydighed, der udspringer af, at man ved, at ham, der har talt til en, er
større end en selv.
Det er netop denne erkendelse, der mangler – både i det moderne
selvopholdene menneske og hos dem, Jesus her lader sige: Herre, Herre!
De forstår så flot at bekende med munden – men kun med munden alene!
Der er intet i vejen med en korrekt trosbekendelse med munden. Ja, den er
faktisk nødvendig, siger Paulus (Rom. l0,9): "For hvis du med din mund
bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra
de døde, skal du frelses." Mundens bekendelse er altså nødvendig, men
kan ikke stå alene – troen i hjertet må også være der.
Dem, Jesus bruger som eksempel her siger altså det rigtige om Jesus deres troslære er lige efter biblen og bekendelsesskrifterne. Hvad er
problemet så? Hvad er der galt med deres bekendelse? Der er det i vejen,
at der er ikke dækning for ordene i deres liv. Troen ligger i munden på
dem, men har ikke bevæget sig de 40 cm ned i hjertet og ud i arme og ben.
Deres bekendelse angår kun deres læber – den involverer ikke deres gøren

og laden. Heller ikke selvom de tilsyneladende kan berette om store ting,
de mente at have gjort for ham.
”Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud”. Det svar
ryster mig – og formentlig også jer. Tænk sig, hvis det kan lade sig gøre at
sidde på kirkebænken søndag efter søndag og synge med på salmerne, sige
med på trosbekendelsen og lytte til prædikenen, bede med på bønnerne og
gå til alters, og så alligevel få den besked af Herren: ”Jeg har aldrig kendt
jer”. Hvilken rystende tanke, at man synes at kende ham, men han kender
ikke mig.
Når det gælder et menneskes forhold til Herren, så kan vi altså ikke ”skue
hunden på hårene”. I det ydre er der nemlig ingen forskel på de 2 huse i
den lignelse, Jesus fortæller. Forskellen er skjult. Den ligger nede under
overfladen. Sådan ser vi kristne ret ens ud på det ydre. Alligevel er der
tilsyneladende en afgørende forskel. Den ene af husbyggerne har nemlig
kun hørt ordet, men ikke handlet efter det – hans liv - med lignelsens ord
set som et hus - stod på sand og han bliver kaldt en tåbe, mens den anden
kaldes klog, fordi hans liv blev levet som en, der bygger hus på
klippegrund.
Vær ordets gøre, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv” hedder
det i Jakobsbrevet – ja, i Det nye Testamente understreger det flere steder,
at lære og liv hører sammen. Mundens og håndens bekendelse bakker
hinanden op.
Hvor omfattende en konsekvens skal troen så have i mit liv? Jesus gir som
sædvanlig ikke et færdigsyet svar – heller ikke i vores tekst i dag, for han
kender os så dybt, at når vi søger et sådant svar, så er det i virkeligheden
for at slippe for ansvar. Jeg tror, det bedste svar, der gives er, at det vil vise
sig. Sådan siger vi jo, når vi ikke helt ved, hvordan en ting udvikler sig –
også om den nuværende pandemi. ”Det vil vise sig”. Det vil det også med
livet, vi lever. En dag skal Jesus sige noget til os – om han har kendt os
eller han ikke har kendt os. Det vil vise sig! En dag er tiden ophørt, og så
vil det vise sig, om vores ”hus” bliver stående.
”Det vil vise sig” betyder, at ingen menneskelig instans er berettiget til at
afgøre, om et andet menneskes bekendelse kun har været en bekendelse
med munden, og om det andet menneske har bygget sit liv på sand. Denne
afgørelse er lagt i hænderne på ham, hvis navn, vi bekender – ham, som
alene kan se ned under et menneskes overflade og se hvad, det menneske
har grundet sit liv på. Og en ting kan vi være helt sikre på: han tager ikke

fejl. Ham kan vi ikke imponere med hverken en nok så korrekt bekendelse
med munden, eller ved at have hørt hans ord nok så mange gange! Og en
ting mere kan vi også være sikre på: Han tager ikke fejl af selv den
svageste og mest famlende bekendelse, når bare den kommer fra hjertet,
og han tager ikke fejl af selv den mindste handling, der udspringer af troen
på ham. For han er mere barmhjertig over for en ussel hytte bygget på
klippegrund end over for et imponerende slot bygget på sand.
”Man kan lære et eller andet af det”, sagde Søren Brun, da hans sandslot
blev skyllet væk. Vi, som har været i kirke i dag har måske lært noget - at
det at være kristen er mere end at sige de rigtige ord med munden, ligesom
det er mere end bare at lytte til en prædiken. At være kristen er at høre,
bekende og handle derefter – at bygge hus på klippegrund i tillid til det,
han gjorde for os på en anden klippe, nemlig Golgatas klippe! På den
klippe kan der bygges en hverdag, hvor der helt spontant opstår
sammenhæng mellem at høre, bekende og handle – og intet skybrud skal
bringe det hus til fald. Amen.

