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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Joh 5,1-15)

Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved Fåreporten i
Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Betesda; den har fem søjlegange. I dem
lå  der  en mængde syge,  blinde,  lamme og krøblinge,  som ventede på,  at  der  skulle
komme bevægelse i vandet. Til tider fór Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte
vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask,
hvilken sygdom han end led af. Dér lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da
Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til
ham: »Vil du være rask?« Den syge svarede: »Herre, jeg har ikke et menneske til at
hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en
anden i  før  mig.« Jesus  sagde til  ham:  »Rejs  dig,  tag  din båre  og gå!« Straks  blev
manden rask, og han tog sin båre og gik omkring.

Men det var sabbat den dag; derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt: »Det
er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre.« Han svarede dem: »Det var ham,
som gjorde mig rask, der sagde til mig: Tag din båre og gå.« De spurgte ham: »Hvem var
den mand, der sagde til dig: Tag den og gå?« Men han, som var blevet helbredt, vidste
ikke, hvem det var; for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet.
Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham: »Nu er du blevet rask; synd
ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre.« Manden gik tilbage og fortalte
jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask.

Lyslevende, trods sten og segl, opstod han fra de døde. Med kød og ben i Åndens magt
med alt forklaret, alt fuldbragt, opfór han i det høje. Så karsk kunne Grundtvig udtrykke
sig, når han skulle beskrive, hvad Jesus betyder. Og et andet sted: Hvor han kommes ret i
hu lyslevende han er endnu. Jesus er lyslevende til stede. Med kød og ben – i kød og
blod. Trods sin himmelfart er han også i dag så nærværende, at man næsten kan tage og
føle på det.

Så vidt gamle Grundtvig. Men kan vi stadig tro på den slags gamle historier i dag? Vi
skriver jo trods alt 2020, og i modsætning til på Grundtvigs tid og Jesu tid, så har vi
opfundet både glødepæren, radioen og internettet. Og hvis man har en smartphone, så
kan man nok ikke tro på opstandelsen, for så har man et ”moderne verdensbillede”. Vi
anerkender  det,  der  kan  måles  og  vejes  og  indplaceres  et  eller  andet  sted  i  et
videnskabeligt verdensbillede; men vi har svært ved at tro på, at der kan findes noget,



der  ligger  ud  over  det,  som vi  umiddelbart  kan  begribe  med  vore  sanser  og  vores
menneskeforstand.

Det er blevet ret almindeligt blandt danske præster og andre teologer at mene, at Gud
ikke længere handler i verden. At han har ”udtømt sig” i verden, da han døde på korset.
Himmelkongen er abdiceret til fordel for sin søn og dermed til fordel for os. Som en
præst sagde for nogle år siden: ”Der er altså ikke længere nogen himmelsk garanti eller
indgribende magt; der er kun det gudsrige, der lykkes ved os og mellem os. Så lykkes
det ikke, er der intet.”

Det er ikke meget lys eller liv, der udgår fra denne førtidspensionerede Gud. Men hvad.
Vi har vel heller ikke brug for en Gud til at hjælpe os. Vi kan vel klare os selv – vi er jo
da  voksne  mennesker.  Bare  vi  husker  at  høre  efter,  hvad  det  var,  han  sagde,  ham
tømreren fra  Nazareth:  om at  vi  skal  elske  vores  fjender  og være  gode og rare  ved
hinanden. Så går det såmænd nok alt sammen. Og vi har jo da hinanden, ikke sandt?

Det er muligt, at nogle mennesker kan leve med en sådan fratrådt Gud, der har trukket
sig tilbage fra arbejdet og ladt sine børn om selv at overtage ansvaret for driften. For
andre er det måske knap så nemt at lade sig nøje med smukke ord om medmenneskelig
ansvarlighed. Knap så nemt at se det tjenlige ved et gudløst gudsrige, der kun eksisterer
dér, hvor menneskene formår at få det til at lykkes. Nej – jeg har brug for at få at vide, at
Kristus har overvundet Døden, ikke blot for sig selv, men også for mig, og for mine
kære. Og at vi engang skal samles med Ham i de evige boliger.

Mange kristne har efterhånden mistet livet under forfølgelser i Mellemøsten og Afrika.
Jeg ved ikke, hvad der bliver sagt ved disse kristne menneskers begravelser; men jeg vil
i  hvert  fald håbe,  at  det  ikke er  forsikringer om,  at  Gud har  abdiceret  til  fordel  for
mennesker. Jeg tvivler på, at deres pårørende vil føle sig trøstet ved at få at vide, at Jesus
kun lever i nadveren, eller at der kun findes det Gudsrige, der lykkes mellem mennesker.
For hvis det er sandt, så er der intet Gudsrige. For det lykkes ikke. Det er måske svært at
se for den, der har alt, hvad han behøver af både materielle og åndelige goder; men det er
smerteligt indlysende for den, der har mistet nære og kære – p.g.a. deres kristne tro.

Det var også indlysende for den syge mand, vi har hørt om i dagens evangelium. Han
havde været syg i 38 år, og derfor havde han lagt sig ved Betesda Dam i håb om at blive
helbredt. Af og til kom vandet i dammen nemlig i oprør – det hed sig, at det var fordi, en
engel kom forbi og rørte ved det – og så var det om at komme hurtigt ned og røre ved
vandet, for den første der rørte det, han blev rask. Men denne mand, som vi hører om,
han kom aldrig først ned til dammen. For han havde ikke et menneske, der kunne hjælpe
ham derned. Derfor måtte han blive liggende ved bredden, syg og fortabt i sin ensomhed.
Hans medmennesker så ham ikke.

Indtil der en dag kom et menneske forbi, og så ham, og talte til ham. Guds søn, som er
blevet menneske for vores skyld.



”Vil du være rask?”, spurgte han. Et ret dumt spørgsmål i grunden, for naturligvis vil
manden gerne  være rask.  Han svarer  da  heller  ikke på  spørgsmålet,  men forklarer  i
stedet, hvordan det kan være, at han stadig er syg, selvom han har ligget lige ved siden af
den  helbredende  dam i  årevis:  Hans  medmennesker  tager  sig  ikke  af  ham.  Han  er
venneløs  og  uden  familie.  Det  menneskeskabte,  menneske-vedligeholdte  gudsrige  er
med andre ord ikke lykkedes for denne syge mand. Og dog træder Guds midt ind i denne
syge mands tilværelse og ændrer den med et slag: ”Rejs dig, tag din båre og gå!” Og i
det samme blev manden rask. Uden menneskers hjælp, uden menneskers støtte, lyder
Guds store,  altomvæltende skaber-ord direkte fra  Gud til  mand,  lodret,  som lyn,  fra
himmel til jord. Gud har talt. Gud har skabt. Gud har frelst.

Det er ikke nogen skrabet, tilbagetrukket Gud, der handler her. Ikke en Gud, der har
overladt  sin  skabte  verden  til  menneskers  ubehjælpsomme lederskab.  Nej,  det  er  en
mægtig Gud, en skabende og indgribende Gud, der handler af sig selv, når og hvor han
vil.  Han  bruger  af  og  til  mennesker  som redskaber.  Så  vidt  er  det  sandt  nok,  at  vi
mennesker  også  virker  med,  når  Gud  skaber  og  opretholder  sin  jord.
Men det  er stadig Gud, der handler. Vi er ikke Guds ”hænder” eller på anden måde
nogen forlængelse af Gud. Gud står ikke i noget afhængighedsforhold til menneskene –
Gud er Gud om alle mand var døde, som der står i salmebogens nr. 7. Var alle mand
døde, ville der ganske vist ikke være nogen til at lovsynge Gud eller til overhovedet at
udtale ordet ”Gud”; men det forhindrer dog ikke Gud i at være Gud. Det er Guds ord,
ikke vores, der skaber, hvad det nævner.

Og  Gud  skaber  stadig.  Han  har  ikke  trukket  sig  tilbage.  Han  er  stadig  nær  hos
mennesker.  Og  vel  at  mærke  ikke  bare  dér,  hvor  menneskene  arbejder  sammen  og
handler ansvarligt mod hinanden. Også dér, hvor meningsløsheden har taget over, også
dér hvor mennesket er ude på håbløshedens overdrev, er Gud nær. Og lad os se det i
øjnene: uanset hvor gode og ansvarlige, vi gerne vil være overfor hinanden, så vil der
altid  være  mennesker,  der  falder  igennem;  mennesker,  som ikke  får  deres  liv  til  at
lykkes; mennesker,  der bliver syge eller ensomme. Mennesker,  der dør. Det gælder i
sidste ende os alle sammen. Hvis ikke det lige var for Gud. For Han er med ethvert
menneske, ikke bare de vellykkede, de venlige, de medmenneskelige mennesker. Også
de syge og ulækre, dem som ikke indgår i de andres sociale spil. Ethvert menneske er set
og tiltalt af Gud.

Den, der tror på Kristus, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra
døden til livet. Og den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og
gå ud af dem.

Amen


	Prædiken 14. s. e. trin.
	af Merete Bøye


