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I århundreder har netop denne tid på året, midvinter, været ventetid her i Norden. En
tid hvor kulden tager til og bliver strengere. En ventetid, fordi halvdelen af vinteren er
gået, og nu skal halvdelen af forrådet være tilbage, for der er ikke noget at hente fra
jorden før til sommer.

Kulden har tæret på folk, for også brændslet og lyset sparer man på. I alle tilfælde. Det
er trange tider. Jeg tror ikke vi helt kan forestille os, hvilken kritisk tid på året, denne tid
tidligere var, i en tid hvor vi bare kan købe det mad vi har lyst til året rundt og hvor vi
kan tænde for oliefyret eller fjernvarmen, når vi fryser. Vi behøver aldrig bekymre os
om, hvorvidt vi har mad nok indtil det bliver forår, og kulden truer ikke vores eksistens.

Brorson  har  beskrevet  disse  erfaringer  i  den  salme,  vi  startede  med  at  synge.
Umiddelbart synger vi en sang om at vente på og længes efter foråret, mens vinteren
blot synes strengere og strengere. Men måske fornemmer vi, at der også en dybere tone
i sangen. Vi fornemmer, at den syngende på en anden måde er ramt af livet end blot
ved, at det er hård vinter. Vi forstår, at det på alle måder er vinter i hans liv. Og hvis vi
kender lidt  til  Brorsons liv,  og ved at  han blev faderløs i  en ung alder,  at  han selv
mistede 8 af sine 13 børn samt en kone i barselsseng forstår vi, at han virkelig er ramt af
livet og døden på måde, der gør, at han har indset, at der ikke er andet at gøre end at tie
og bie og rette blikket opad og vente på at det bliver forår.

Når også vi, der synger nu, bliver rørt af den tone, der er i Brorsons salme, er det fordi,
vi inderst inde godt ved, at også vi i dag med alt, hvad vi har opnået af teknologiske og
sundhedsmæssige fremskridt,  stadig er underlagt magter,  vi  ikke selv kontrollerer.  Vi
danner ikke selv lys og mørke. Også vi kan rammes af sorger og sygdomme og ulykker,
der  synes  ørkesløse,  og  vi  mærker  afmagten  og  vinteren  i  sindet.  Vi  kan  ikke  selv
fremskynde redningen, forårets komme. Vi kan ikke fremskynde det hverken i naturen
eller i vore liv.

Kyndelmisse, missa candelarum, lysenes fest eller Mariamesse, som det hed tidligere, er
en fest, der skal give det modløse hjerte håb midt i vinterens vånde. Kyndelmisse er en
fejring af lyset, en slags lille jul. Det lys, der kom til verden julenat, bæres nu frem i
templet  til  offentligt  skue.  Tidligere  læste  man  Simeons  lovsang  til  kyndelmisse.
Fortællingen om, hvordan den gamle mand Simeon tager det lille jesusbarn i armene, da
det fremstilles i templet ved Marias renselse 40 dage efter fødslen, og priser Gud for
dette barn, lyset i verdens mørke. ”Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed
for dit folk, Israel."



Tidligere gik man ved kyndelmisse i lysprocessioner til ære for Maria, Guds moder, og
for at markere lysets magt i verden. Man tog varsler ved denne tid, for man troede, at
det var en magisk tid, der hvor lys møder mørke og hvor lyset virkelig sætter sin kraft
igennem. Sådan er kyndelmisse en fest, der skal fortælle os, at der er lys i verden. Og en
dag vil det lys få fuldstændig magt, ligesom forårssolen en dag vil få hele jorden til at
vælde frem med vækster og himlen til at dryppe af fedme.

Lyset er som et frø, der lægges i jorden. Af sig selv vokser det og giver frugt. Det er et
lys, vi ikke selv kan frembringe eller skabe, Det er i udgangspunktet mindre end alle
andre frø, usynligt for de fleste, ja ligefrem en forargelse for mange, men når det vokser
op bliver det større end alle andre vækster. Det vil overstråle alt.  Fordi det er så lille og
undseeligt, har vi så svært ved at se det. Lyset skinner i mørket, men mørket fatter det
ikke, står der jo. Eller som Paulus beroliger sin ængstede menighed i Korinth i deres
mørke: Ingen fatter det, det er uforståeligt for de fleste, men for dem der kan se det er
det frelse!

Korset.  Korset  som egentlig  er  et  henrettelsesinstrument,  men  som blev  de  kristnes
sejrstegn. Den ydmygede mand som ingen regnede for noget, viste sig at være konge
over liv og død.

Og den kristne kirke selv. Man undrede sig over disse kristne. De så ikke ud af noget
særligt. Levede de da ikke som alle andre? Jo, umiddelbart gjorde de. Sådan kan vi læse
i et brev fra ca. år 100, hvordan en betragter beskriver det kristne mindretal i Rom: ”De
bor ikke i egne byer, og de taler ikke nogen særlig dialekt, og de har heller ikke nogen
særegen livsførelse”. Familielivet var også meget som andres: ”De gifter sig som alle, de
får børn, men de udsætter ikke deres småbørn. De indbyder til fælles måltid, men ikke
til noget usømmeligt.”

Også var der frimodigheden i forhold til døden. En frimodighed, der gjorde de kristne
uovervindelige i sidste ende. For selv ikke forfølgelse og mord kunne tvinge den nye tro
tilbage. Dens tilhængere frygtede nemlig ikke døden, fordi de havde fred med Gud i
Kristus. De vidste, at magten bag deres liv var en kærlig magt, og at han, ligesom han
havde plantet dem, ville høste dem, når tiden var inde. Denne himmeltro, bevidstheden
om at være borgere i et andet rige, at høre til et andet sted end kun på jorden, gjorde
dem udholdende og modige.

I mange år har det været god teologisk tone at forkaste denne himmellængsel eller tro,
og i stedet fremhæve kristendommens dennesidighed, men siden kirkens første tid har
den været en vigtig del af kristendommen, og det er vel en længsel som i grunden hører
menneskelivet til også? Længslen ud af det store og tomme og grå. Længslen mod det
evige, mod himlen.

I grunden hænger de to ting sammen. For er det ikke troen på, at længslen og håbet vil
opfyldes i evigheden, der giver frimodighed og tålmodighed og fred til at leve livet her



med dets sorger, uretfærdighed og sygdom? Sådan har evighedshåbet i hvert fald givet
mennesker gennem årtusinder mod til at leve deres liv i ansvar og tro. Aldrig rædde for
mørkets magt. Et liv ikke bare for en selv, men et liv for andre. Et liv, hvor troen og
håbet på en højere retfærdighed gjorde det muligt at lide afsavn nu og her for andres
skyld, fordi man besad tilliden til, at alt i sidste ende virker til gode for dem, der elsker
Gud, og at Gud i sidste ende ville lade sin retfærdighed gennemtrænge alle.

Så kristne lever i verden som alle andre, men vi lever med bevidstheden om, at der også
er en anden verden. En verden, hvorfra denne verden henter sit  lys og sit  håb. Og
denne anden verden har sine små tegn i vores verden, ligesom foråret vi venter også har
sine tegn. Moder Jord bærer også glimt af Guds rige i sig, ligesom vi har en gnist af Gud
selv i os. Og ligesom der er noget nu, der fortæller os, at foråret skal komme, så er der
også tegn her i verden på det lys, der en gang skal gennemtrænge alt.

I C.S. Lewis' fortællinger om Narnia rejser de fire børn, Edmund, Lucy, Susan og Peter
frem og tilbage mellem Narnia  og vores  verden.  I  bindet  Morgenvandrerens  Rejsef
orklarer løven Aslan, som er Narnias retfærdige og kærlige hersker, at han bragte dem til
Narnia for at  lære ham at  kende, så de bedre ville kunne kende ham i deres egen
verden.

Nu, hvor de er ved at blive voksne, kan de nemlig ikke komme til Narnia mere. De skal
begynde at leve og gøre en forskel i deres egen verden. Men børnene fortvivler: Vores
verden er ikke Narnia, græder de. Og hvordan kan vi leve, hvis vi aldrig skal se dig
igen? Men I skal se mig, kære, siger Aslan. Er du da også der, udbryder Edmund? Det
er jeg, lover Aslan. Men der har jeg et andet navn. I må lære mig at kende under det
navn. Det var hele årsagen til, at jeg bragte jer til Narnia, for at I ved at kende mig der,
ville have en bedre chance for at kende mig igen i jeres egen verden.

Alle der har tænkt lidt over Narniabøgerne ved godt, at Aslan er Kristus. Kristus er det
navn, hvorunder vi kender skabermagten her i  verden. Som børn kan vi komme til
Narnia, for da vi var børn var vi fulde af tillid til den magt, der opretholder os. Som
voksne er vi mere skeptiske og derfor henvist til tegn her i verden. Tegn på det, der
kommer, og det, der er bag os, det, der bærer os.

Vi har korset som vores tegn. Vi har kirken og gudstjenesten, og vi har nadverens brød
og vin. Dette er vores sprækker ind til Narnia. Det er en forsmag på den evige fest, vi en
dag skal tage del i i Guds rige.

Det ser ikke ud af så meget her i verden: en sjat vin og en lille oblat. Men det er som
sennepskornet: Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden,
men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store
grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge.
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