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Ved dåben i Jordanfloden bliver det klart, at Jesus er Guds søn. Man kunne røre ved

ham, gribe fat i ham, ligesom Jesus senere selv rørte ved de syge og helbredte dem for

deres kropslige lidelser.

Det helt fysiske møde med Gud finder sted hver gang vi holder dåb og nadver. Det er

kroppen, vandet hældes over, og det er kroppen, der tager imod nadverens brød og vin.

At få vand på sig, at blive badet, er noget udpræget kropsligt. Sådan var det også for

Jesus, som vi hører det i dag. Men så er der også det med Guds Ånd, der dalede ned over

ham  som  en  due,  og  en  røst  fra  himlen  –  det  lyder  mere  mærkeligt  og  knap  så

håndgribeligt i ordets egentlige forstand: svært at holde fast i, få hånd om.

Og det  er  ikke  så  sært,  for  Ånden  er  altid  i  bevægelse,  og  dens  handlen  kan  ikke

forudsiges, den kommer når den kommer, blæser hvorhen den vil. Og det er jo meget

forskelligt hvornår Ånden er over os, kan man vel sige. Det er, i hvert fald for mig, ikke

sådan, at jeg én gang har følt Guds nærvær, Ånden, og så er jeg aldrig mere usikker på,

om Gud nu er der og husker mig.

Helligånden blæser virkelig hvorhen den vil, og der er dage, hvor man godt kunne ønske

sig  lidt  mere  af  den  vind.  Og  så  er  der  andre  tider,  hvor  man  føler  sig  favnet  af

Helligånden og Guds nærvær, og man bare ved, at det her, hvad det end er, det skal jeg

nok klare. Gud er med mig.

Igennem livet synes jeg, jeg har erfaret, at der er meget stor forskel på, hvor kraftigt man

mærker Ånden. Måske har det også noget at gøre med, hvor modtagelige vi er, og hvor

åbne vi gør hos for Guds nærvær og hans Ord til os.

Og så er  der  også mange måder at  mærke Gud på,  at  møde Gud.  Når  jeg fortæller

bibelhistorier for unge mennesker for eksempel; og jeg kan se, at de lytter til historierne

om Gud og når de stiller spørgsmål og giver helt fantastiske svar, sådan som kun unge

mennesker kan, pludselig oplyst af en ny erkendelse, ja, så bilder jeg mig ind, at Ånden

er nær.



Nogen vil jo sige, at sådan noget da ikke har noget med Gud at gøre. Det er jo bare helt

almindelige ting. Ja, men er Gud ikke også helt almindelig? I betydningen: han har altid

været her, han er nær hos ethvert menneske.

Selvfølgelig er det sandt, at sådan noget med Ånd og Guds nærvær, det kan man godt

bortforklare med psykologi og tilfældighed. Og hvor mange gange har jeg ikke oplevet

at få et tegn fra Gud. Ja, sådan har jeg tolket det, hvorefter jeg alligevel har sagt til mig

selv: jaja, det er da bare tilfældigt.

Men man kunne jo også faktisk lade Gud være Gud, og tro på at han kommer til os, taler

til os, igennem Ånden. For ved at satse på, at berøringen fra Gud er mere end bare en

tvetydig tilfældighed, kan der vokse en mere vedvarende erfaring frem.

I takt med at man vover at tro, at Gud faktisk kommer det enkelte menneske nær, tror

jeg, at man med stigende frimodighed kan tale om, at man har med Gud at gøre i stort og

småt. Man begynder at få øje på Gud overalt. Og man bliver klar over, at der ikke er så

skarpe skel mellem ånd og materie, som vi måske nok er vant til i et sekulært samfund

som vores.

I kristendommen møder vi Gud i det jordnære; som vi hører det i dag om dåben ved

Jordanfloden. Ja, sådan var det jo helt fra Jesu fødsel i en særdeles jordnær stald. Vi

mærker Gud i  vores liv,  i  materien,  som den er.  Går vi igennem byen kan vi lægge

mærke til alle de mange forskellige mennesker og tænke: alle er vi Guds skabninger, bag

hvert eneste liv er han, bag ved eneste åndedræt.

Men uden Helligånden er Gud fjern, Jesus af Nazareth blot en gådefuld skikkelse, og

Bibelen en håbløs, modsigelsesfyldt tekst. Men vi taler ikke meget om Helligånden, slet

ikke i Folkekirken. Al tale om Helligånden er jo på en måde alt for usikkert.. risikoen for

at sige for meget eller for lidt er altid til stede; men derfor skal vi ikke lade være med at

tale om Ånden – på ingen måde!

Helligånden er den del af treenigheden som kommer først til os, om man så kan sige.

Den når ud til alle folk og kulturer, sætter sine aftryk i alle tider, sine tegn på ethvert



sted. Vi mærker Åndens nærvær, berøres af dens kraft, inden vi overhovedet ved, hvad

det drejer sig om.

Ved  én  og  samme  begivenhed  i  Det  Nye  Testamente,  nemlig  ved  Jesu  dåb  i

Jordanfloden, møder vi både Faderen, Sønnen og Helligånden. Faderen og Sønnen og

Ånden er ikke et sekund adskilt fra hinanden, men de åbenbarer sig for hjertet på skift.

Uden Ånden ser vi ikke Sønnen, uden Sønnen forbliver Faderen skjult for os. Selvom vi

altså taler om Ånden som den tredje person i guddommen, er Helligånden den af de tre,

vi møder først.

Helligånden er ikke afhængig af en kurér for at fremkalde længslen efter Gud, men troen

kommer  af  det,  der  høres,  så  der  skal  budbringere  til.  Mennesker,  som med  liv  og

gerning og ord kropsliggør Kristus ved at fortælle evangeliet videre.

Hvis ikke vi får fortalt historien om Jesus fra Nazareth, så fornemmer vi nok, at der er

"noget", en "kraft", en "energi" eller "livskilde". Men hvis ikke Kristus gøres levende for

os gennem evangeliet, får vi ikke noget ansigt at rette vores tro imod og troen bliver

svævende og ukonkret og flygtig.

Det er derfor vi må gå ud i alverden og give evangeliet kød og blod. Kirken er Kristi

krop på jorden; den må holdes levende og varm – og derfor må vi lade Ånden gå os i

kødet – for den er her, også længe inden vi selv er klar over det- og den bevæger os og

former os.

Som skabt i Guds billede er det menneskets dybeste natur at elske. Gennem kærligheden

bliver vi til mere, end vi er. Vi er stadig i bevægelse. Jeg er ikke den samme i dag som i

går.  Vi  lever  i  en  bliven  til,  som  er  uden  ende.  Al  statisk  tro  bliver  derfor  en

selvmodsigelse. Den spærrer af for Ånden og får os til at stivne og forstene i en nervøs

og vagtsom holdning. Troen reduceres til læresætninger, som skal udlægges og vogtes,

og ophører med at være det livfulde, uforudsigelige, overvældende, hvor fascinationen

over den treenige dag for dag fornyer vort liv. Vi bliver hele tiden noget mere.

Forvandling er et af de mest centrale ord i den kristne tro: Lad jer forvandle, formes,

fornyes, gentager Paulus gang på gang. Denne stadige fornyelse er ikke et mål i sig selv,

men sigter mod, at vi skal "blive os selv", det vi er skabt til at være. Forvandlingen



handler aldrig om at løfte sig selv op ved håret og gøre yderligere anstrengelser for at

blive "et bedre menneske". Den handler om at vove springet; at lade sig forvandle.

Livet  formes  og  forædles  ikke  af  regler.  De  er  nødvendige  som  støtte,  men  kun

kærligheden  kan  gøre,  at  der  sker  en  virkelig  forvandling.  Og  dåben  er  den  største

kærlighedserklæring. Her får den døbte at vide, endda, som det oftest er, når livet lige er

begyndt, at uanset hvordan det går, så står Guds kærlighed til dig fast, i livet OG i døden.

Dåben indebærer en forening med Jesus. Der sker noget med den, der døbes. Dåbens

virkning ligger ikke i vandet eller i en eller anden form for magi i ritualet; noget sådant

er fremmed for den kristne tro. Nej,  det afgørende er Åndens kraft.  Og urbilledet er

netop at finde i Jesu dåb.

Ånden  sænker  sig  over  ham  i  en  dues  skikkelse.  Jesu  dåb  viser,  at  vand  og  Ånd

forudsætter hinanden. Vandet og Ånden kan aldrig skilles ad, når vi netop taler om den

forvandling, som gør mennesket nyt: den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke

komme ind i Guds rige, som evangelisten Johannes formulerer det. Vandet er livgivende,

rensende. Som barnet bliver til i livmoderens fostervand, bliver det kristne menneske

født gennem vand og Ånd.

Når jeg i dag pointerer det kropslige, så er det for at sige, at kristendommen for det første

drejer sig om hele mennesket, både sjæl og krop. Og for det andet for at sige, at Gud

også  er  konkret  og  almindelig.  Derfor  er  det  godt  at  høre  det  konkrete  Guds  ord,

evangeliet, og møde Gud i sakramenterne dåb og nadver.

Gud er over alle og uden for alle skabninger. Ja. Men tanken om, at Gud er tilstede

overalt, er ikke i sig selv forløsende. Gud må give sig til kende for os. Og det har han

gjort i Kristus og siger i evangeliet i dag: Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet

velbehag. Stol på det.
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