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.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2020

Lazarus lå i sin grav. Den Danke Salmebog nr. 171

Optakt til søndagen…..
Som at børste tænder
På søndag skal vi høre en lignelse om en enke, som
igen og igen henvendte sig til den lokale dommer,
fordi hun blev uretfærdigt behandlet. Til sidst afgjorde dommeren hendes sag.

Ud fra den lignelse sagde Jesus til disciplene, at de
skulle blive ved med at bede og ikke blive trætte.
A bede de er lid som a b rs e
nder. De g r
bedst, når man har en vane. Morgen og aften.
Uden at man skal tænke mere over det.
Men af én eller anden grund er vanen med at bede
mere skrøbelig end vanen med at børste tænder.
Det er ellers livsvigtigt at få talt sammen. Også med
Gud. Det glider bare så nemt ud. Måske skulle man
begynde at bede, mens man børster tænder?
Alternativt kan man gå i kirke. Det er vi en del, som
har brug for. Fordi vi glemmer at bede, mens vi børster tænder. Så gør vi det til gudstjenesten. Det er
godt at hjælpes ad med det. For det kan godt gå
langsomt. Somme tider skal man bede mange gange, inden man selv forstår, hvad man egentlig gerne vil bede om. Det begynder ofte med stor forvirring og mange ord. Med tiden bliver det enklere. Til
sidst kender man sit behov. Og så bliver der stille. Og
så taler Gud. Sjældent så det runger. Oftest som en
hvisken.
Disciplene og det er også os skulle blive ved med
at bede og ikke blive trætte. Kom, og lad os hjælpes ad med det på søndag.
Af Winnie Nørholm Rischel, Sindal-Astrup,
den 7. august 2020

Optakt til søndagen…..
Er der noget vigtigt, vi overser?
Ja, hver dag. Fordi vi har hovedet stukket ned i vores eget strudsehul og formår ikke at rive det op og
komme i helikopterperspektiv, som det hedder. Det
er også nemmere at befinde sig i detaljerne, end at
hæve sig op og forsøge at overskue det hele på en
gang. Dertil kan det blive for svært. Og gøre for
ondt. Er der ikke lige en, der vil gøre det for mig,
Gud?
Gud bør vel have det overordnede overblik. Sådan
har mange mennesker tænkt og lagt alt – også det
de faktisk formåede- i hans mægtige hænder. Og
så blev de sure og skuffede, når det ikke gik, som de
havde håbet. Kristus ordner ikke verdenen for os fra
sin plads på korset. Visdommen er ikke tilstede, som
en magt i vores verden. Den er der, og udvirker sin
særlige magt; en magt, der på mange måder er
uforståelig for os.
Vi skal se Kristus i det, der ikke ser ud af noget. Det er
visdommens bud til os. Derfor er der stor sandsynlighed for, at vi går glip af Guds åbenbaring.
Folkene i Korazin og Betsajda så ikke Kristus. Det gjorde dem i Sodoma bestemt heller ikke. Og selvom
han sidder lige over for mig, kan jeg heller ikke altid
se ham.
Han kan heldigvis altid se mig. Og han vil blive ved
med at åbenbare sig for os i vores liv på alle mulige
og umulige måder – lige indtil dommedag, hvor han
kommer til os og vi skal se ham ansigt til ansigt. Kom i
kirke på søndag og hør budskabet om Kristus, der
nægter at nasse på eller manipulere med verden, til
trods for at han ejer både den og os.
Eva Bernhagen, Byrum, Hals og Vesterø sogne på Læsø,
den 14. august 2020

Optakt til søndagen…..
Tomme ord
E god menne ke ager gode ing frem af i gode
forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem
af sit onde forråd. Men jeg siger jer: På dommens
dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert
tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes,
og p dine ord kal d ford mme .
Sådan er de barske ord i søndagens prædiketekst,
og jeg kender ingen præster, der elsker at prædike
over den. F h ad me e Je
med
mme d ?
Måske tænker han på alt det, der ind imellem kommer ud af vores mund og vores handlinger, som ikke
gavner nogen eller noget, men måske ligefrem gør
andre ondt. Han tænker måske på alle vores svigt
og al vores mistro mod dem, der har brug for os,
dem vi ikke tilgiver og bærer over med, selvom vi
burde.
For når Menneskesønnen, altså Jesus, kan tilgive, så
skal vi også kunne gøre det ikke med tomme og
værdiløse ord, men i handling og helhjertethed.
Jeg tror, at pointen i søndagens svære tekst er at
synd mod Helligånden ér, at vi vender medmennesket og Guds skaberværk ryggen og har nok i os
selv, i stedet for at glæde os over det liv, vi deler
med a d e i b ge ma gf ldig f kellighed .
Gud ånder i nakken,
i sangen og snakken
om Jesus, der går på den sorteste sø,
i næsten, der kalder,
i kornet, der falder
i jorden og bliver til liv ved at dø.
(Hans Anker Jørgensen i 100 Salmer)
Af Lise Munk Petersen, De fem Kirker,
den 28. august 2020

