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Af Kai
Kjrer-Hansen

Fsr sondagen

Gud,jeg forstir dig ikke,
menjeg stolerpe dig
Tolvte sondageftertrinitatis
Mar k usk ap. 7 v er s3 l -3 7 :
Og da (Jesus)gik bort igen
fra egneneomkring Tyrus,
kom han over Sidonmidt
igennemDekapolis'egnetil
Galilaasso. Og de kommer til ham med en dov,
som ogsdvanskeligtkunne

tale, og bederham om at
legge sin hAndpd ham. Og
han tog ham til side,bort
fra skaren,og stak sine
fingre i hanssren, spyttede
pA dem og rsrte ved hans
tunge,sAop mod Himmelen, sukkedeog sagdetil

Alle kendervist til, at et enkeltord fra
en storre sammenhanghanger ved
samtidigmed,it andreord glemmes.
SAdaner det med det lille ord >Effata(, somhar brandt sigind i dem,der
var med Jesus,da han lukkede de
dsve gren op, si mandenigenkunne
taletydeligtog klart.
Et magiskord er det ikke. Tvartimod
er det et ganskealmindeligtord pA
aramaisk.Men dettelille og almindelige >luk op< bliver pi Jesulaber til
det kraftfyldteog guddomm.elige
ord,
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ham: >Effata!< det betyder: luk dig op! Da Abnedeshansgren,og strakslsstesdet, der bandt hans
tunge,og han talte tydeligt. Og Jesusforbsd dem
at sigedet til nogen.Men
jo merehan forbsd dem

trykke et Halleluja,som ellerser fsdt
af G_ud.-I msdet med lidelsen- med moderen, der lige har fsdt et totalt misdan- er vi alle samnet menneske-barn
men smd.Og det bedstei denellerlignendesituationerer at stsnnemed og
bede, udsse for livets Gud alle ens
tvivl om, han virkelig er livets Gud,
klagesin nsd for dermedat undgi at
komme til at anklageGud. EIIer for
den sagsskyld: anklagesig selv, nAr
den totale meningsloselidelse har
ramten.

det, desivrigereforkyndte
de det. Og de blev over al
mide slAetaf forundring
og sagde:>Han har gjort
alleting vel. Han fdr bide
de dsve til at hsre og de
stummetil at tale(.

dem, der har oren, der fungerer,og
tungerder dermedloses,kan syngeret
for Herren.
Jesuundereer udtryk for det frembrydendeGudsRige.Det er ikke demonstrationsundere,men barmhjertighedsgerninger.
Og de er tegnpA,hvoidan alt engangskal vare, ndr Guds
Rigedefinitivt kommer, og hvor Gud
skaberenny himmelog en ny jord.
Nir den tid kommer,skal enhvertungebekendetil Gud Faders,!Ere:Jesus
Kristuser Herre.

igennemDekapolis'egnetil
Galilaasss. Og de kommer til ham med en dov,
som ogsAvanskeligtkunne

fingre i hansir.n, spyttede
pi dem og rorte ved hans
tunge,si op mod Himmelen, sukkedeog sagdetil

Alle kendervist til, at et enkeltord fra
en storre sammenhanghanger ved
samtidigmed,at andreord glemmes.
Sidan er det med det lille ord >Effata((,somhar brandt sigind i dem,der
var med Jesus,da han lukkede de
dsve sren op, si mandenigenkunne
taletydeligtog klart.
Et magiskord er det ikke.Tvartimod
er det et ganskealmindeligtord pA
aramaisk.Men dettelille og almindelige >luk op< bliver pA Jesulaber til
ord,
det kraftfyldteog guddommelige
somskabernyeorenog en ny tunge.
>Luk op< er ledDetteguddommelige
sagetaf bsn - Jesusserop mod Himmelen- og af en sukkenelleren stsnnen. Her sAvelsom andresteder,hvor
Jesusmsder noget, der strider imod
sukker
Gudsoprindeligeskaberorden,
eller stsnnerhan sammenmed de lidende.
For Jesus- men ogsi for os som
kristne- givesder situationer,hvor
et hojtstemtHallelujaer upassende.
Netop fordi al vor nsd i dybesteforstandogsi er hanssag,lider han med
dennemand, bederfor ham, sukker
sammenmed ham og udtalerpd Guds
vegne.nogle
almindeligeord, som alligevel gsr undervarker. Fordi Gud
sttr bagdem.

tunge,og han talte tydeligt. Og Jesusforbsd dem
at sigedet til nogen.Men
jo merehan forbsd dem

trykke et Halleluja,som ellerser fsdt
a f G ud.
I msdet med lidelsen- med moderen, der lige har fsdt et totalt misdan- er vi alle samnet menneske-barn
men smA.Og det bedstei den ellerlignendesituationerer at stonnemed og
bede, udsse for livets Gud alle ens
tvivl om, han virkelig er livets Gud,
klagesin nsd for dermedat undgi at
komme til at anklageGud. Eller for
den sagsskyld: anklagesig selv, nir
den totale meningsloselidelse har
ramt en.
Og si regnemed,at livetsGud stadigvak kan hviskeord medtrsst ind i ens
hjerte.Og at han blivervedmeddette,
si langtid der er brug for det.
Svaret pi, hvorfor Jesuskun hjalp
nogle, men ikke alle syge,som han
modte,givesos ikke. Svaretpd, hvorfor lidelsenrammernogleganskebestemtei dag, som indtil deresdsd mA
kampe med dennelidelse,givesder
hellerikke.

dem, der har oren, der fungerer,og
tungerder dermedloses,kan syngeret
for Herren.
Jesuundereer udtryk for det frembrydendeGudsRige.Det er ikke demonstrationsundere,men barmhjertighedsgerninger.
Og de er tegnpA,hvordan alt engangskal vare, nAr Guds
Rigedefinitivt kommer,og hvor Gud
skaberen ny himmelog en ny jord.
Nir den tid kommer,skalenhvertunge bekendetil Gud FadersAre: Jesus
Kristuser Herre.
Denne bekendelseskal ogsA tvinges
frem hos dem, som gik igennemlivet
udenlidelseog ogsdudenGud.
Dennebekendelse
skal tone frem hos
dem,somalleredepA dennejord havde fAet lagt dennebekendelse
ind pA
derestunger.

De dove, blinde, spedalske
og de andre syge,som Jesusgjorderaske,skal
fortsatte lovsangen.Men i det store
kor skal der ogs{ v€re mennesker,
At Jesusi denneberetninger fremstilsom var og blev ved med at vare hallet somden,der skabernyt, genskaber te, blinde og misdannedepi denne
det, som er i uorden,er tydeligt.Som
jord, men somGud alligevelhavdefAGud ved skabelsenskabte alt >sire
et sagtdet megtige >Luk op< til, og
godt<<,
sidan kan de, der bragteden
hvor Jesusvar dissemenneskers
Herre
har gjort alle
dsvetil Jesussige:>>Han
midt i nsden og den vedvarendeliting vel<.
delse.

Og lovsyngeog prise Gud, ogsdselv
om tidligere med-lidendestadigvek
mAtteslis medden lidelse,han var befriet fra.

Og alligeveler lidelsender stadig for de mange.Og ikke blot tunghsre,
men'ogsAtungnemmeog talebesvarede kan i sandhedprise Gud. Og i
Guds oren er den lovsang,si sandt
somdener skabtaf ham selv,fuldt pi
hsjde med den lovsang, som toner
frem fra dem med de rene stemmer.
Og de rene stemmetgst ikke lovsang
til lovsangfor Gud, dersomsangenikke er skabtaf Gud.

Men sd kan det da vel tankes, at ogsA
dennehelbredtemand senerehar mAttet bede, sukke og stonne sammen
med tidligere lidelsesfaller.Og derundermed for sit egetvedkommende

NAr Jesusi andenforbindelsesiger,at
der er beredtham lovsangaf >spades
og diendesmund< (Math. 21,16), er
det vanskeligtat godtage,at pointeni
dagenstekst skullevare den, at kun

Og sA er manden,befriet fra sin lidelse,sat fri til at brugesineoren og
sin tungetil at hsre, hvad Gud ellers
har at sigeog til at lovsyngehimmelensog jordensskaberfor alt godt.

alle ting vel. Han fAr bide
de dsve til at hsre og de
stummetil at tale<.

Nir alt kommertil stykket,er vi nemaf synd.For at hslig allemisdannede
re det og for igennemal lidelsemed
tungenat kunnebekende,at Jesusalt til trods - alligeveler Herren, der
har alle ting under kontrol, md Gud
igennemsit ord lukke vore sren op.
Nir de er lukket op af Gud, lukkes
mundenikke pi voresklagei lidelsen,
men derimodlukkesder af for anklagenmod livetsGud.
Og af Guds ubegribeligenide nir
noglederhen,at de midt i lidelsenkan
sige:Gud jeg forstArdig ikke, menjeg
stolerpAdig!

