3. søndag efter helligtrekonger

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

De behøvede ingen tegn
Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham. Og se, en
spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde: »Herre, hvis du vil, kan du
gøre mig ren.« Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv
ren!« Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham:
»Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv undersøgt af
præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for
dem.«
Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham: »Herre, min
tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt.« Han sagde til ham:
»Jeg vil komme og helbrede ham.« Men officeren sagde: »Herre, jeg er for
ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive
helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig.
Siger jeg til én: Gå! så går han, og til en anden: Kom! så kommer han, og til
min tjener: Gør det og det! så gør han det.« Da Jesus hørte det, undrede han
sig og sagde til dem, der fulgte ham: »Sandelig siger jeg jer: Så stor en tro
har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer: Mange skal komme fra
øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget,
men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd
og tænderskæren.« Men til officeren sagde Jesus: »Gå, det skal ske dig, som
du troede!« Og hans tjener blev helbredt i samme time.
Læsning fra Matthæusevangeliet kapitel 8 vers 1-13

Gud er i den sagte susen
Manden forventede ikke, at helbredelsen blev ledsaget af medicinske tiltag
eller spektakulære numre. ”Hvis du vil, kan du gøre mig rask”, sagde den
spedalske ud af sin stille tro.
Den romerske officer krævede heller ikke beviser for at tro. Han mente ikke
engang, at Jesus skulle indfinde sig i officershjemmet med den syge tjener. Sig
blot, at tjeneren må blive rask, og jeg ved, at det er nok, sagde han.
Jesu helbredelser sker som regel i det stille. De er ikke ledsaget af store
armbevægelser, basuner fra himmelen eller tordenvinde. Gud virker i det stille.
Gud er der, selvom vi ikke kan få øje på ham. Jesus er bare der i folks liv.
I første Kongebog i Det gamle Testamente fortælles der om Elias længsel efter
at se Gud. Elias får besked på at tage opstilling på bjerget, så vil Gud gå forbi
ham. Elias oplevede et voldsom stormvejr, som splintrede bjerge og knuste
klipper, men Gud var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men
Gud var ikke i jordskælvet. Heller ikke i den efterfølgende ild var det Gud, som
viste sig for Elias. Men da der til sidst lyder en sagte susen tilhyller Elias sit
ansigt, for mennesket kan ikke tåle at se Gud tæt på. Gud var i den sagte
susen.
Vi har mødt Gud sammen med en smule vand ved vores dåb. Gud er i lidt brød
og en mundfuld vin ved altergangen, og han er i stuen eller kirken, når vi stille
folder vore hænder. Han er der også, når vi er blinde for hans tilstedeværelse
og døve for hans ord.

