Midfaste søndag, 22-03-2020. Tekstrække: Anden række
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:
Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i
bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden
side af søen, sagde de til ham: »Rabbi, hvornår er du kommet hertil?«
Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn
at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår,
men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; for ham
har Faderen, Gud selv, sat sit segl på.«
Så sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?« Jesus
svarede dem: »Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.« Da sagde de til
ham: »Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre
spiste manna i ørkenen, som der står skrevet: ›Brød fra himlen gav han dem at spise.‹ «
Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra
himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det,
der kommer ned fra himlen og giver liv til verden." De sagde til ham: »Herre, giv os altid
det brød!« Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke
sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. [Men som jeg har sagt til jer: I har set mig,
og I tror ikke. Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig,
vil jeg aldrig vise bort.«] Johannesevangeliet 6,24-35[36-37]
Herren velsigne dig og bevare dig.
Herren lade sit ansigt lyse på dig.
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
Der er mange grunde til at gå til gudstjeneste. Bettina Heltberg kaldte det engang for en
total-oplevelse – noget for alle sanser. Gør man det rigtigt kan man både se, høre, lugte,
smage og mærke. De tre sidste ting er nok mest ved nadveren. Oveni kommer man både
til at synge, sige noget og bevæge sig. Man er alene og man er sammen med andre. Man
er sammen med mennesker og man er sammen med Gud. Man lytter og man taler –
gennem bønner og salmer. Alt sammen – og meget mere – på en lille time.
Og så får man oven i købet Guds velsignelse. Det var den jeg begyndte med.
Herren velsigne dig og bevare dig.
Herren lade sit ansigt lyse på dig.
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Jeg har hørt forskellige billeder på velsignelsen.
Den opgående sol over ørkenen.
Beduinen, der kigger ned i jorden, når man kommer vandrende i ørkenen. Bliver han ved
med det, går man bare videre, måske ud til den visse død, men kigger han op, er man en
velkommen gæst.
Og mere hjemligt: Morens ansigt over vuggen.
Alle kan have brug for at blive velsignet. Derfor går vi til gudstjenester, og man kan måske
især have brug for det i krisetider. Og nu er kirkerne lukket. Men… Guds velsignelse har
man stadig.
Selvfølgelig er det hårdt, at kirken ikke bare er der.
Man får lyst til – som de mennesker Jesus har givet brød i ørkenen – at springe i bådene
og sejle ud og finde Jesus.
Så er det måske meget godt at høre, at det ikke altid er det rigtige. Man skal ikke lede efter
brød, man skal lede efter Livets Brød, belærer Jesus os om. Skal man vende denne tid,
hvor selv kirkerne er lukket, så kan man besinde sig på, hvad det er man søger.
Total-oplevelse? Guds velsignelse? Eller troen på Kristus? Vi har brug for det hele. Men
total-oplevelse – det har vi da i denne tid, hvor hele vores liv er vendt op og ned. Bare ikke
en vi ønskede. Guds velsignelse? Det er småt med beduiner her til lands, men solen står
stadig op, og når man nu ikke skal gå tæt på folk, så prøv med et smil. Det er også en
velsignelse, at se et ansigt lyse op.
Troen på Kristus, på Livets Brød? Det gode ved Jesus er at når han siger noget, som kan
være ret uspiseligt, så er det ikke troen på et eller andet fjols, der står og siger, hvor
fantastisk han er, og at man skal tro på ham. Det er troen på, at det sande forhold mellem
Gud og menneske er at finde i mennesket på korset.
Det er Guds kød og blod, det vi spiser i kirken.
Det er offerlammet. Gud har sonet menneskenes synder. Det er dér vi er.
Det må man tage med sig – i den ørken, som vores hjem har forvandlet sig til.
Dette til trøst. Og til at finde en styrke i sig selv, den styrke, der også hedder tro på Gud,
der er der for dig. Selv når du andres fjende. Så er han der nok også, når du er din egen
fjende.
Amen
*****
Nedenfor finder du dagens andre tekster:
Denne hellige lektie skrives i Anden Mosebog: Herren sagde til Moses: »Jeg har hørt,
hvordan israelitterne giver ondt af sig. Sig nu til dem: Lige inden mørket falder på, skal I få
kød at spise, og i morgen skal I spise jer mætte i brød; så skal I forstå, at jeg er Herren
jeres Gud.« Om aftenen kom der et vagteltræk, som dækkede lejren, og om morgenen lå

der dug rundt om lejren. Da duggen forsvandt, lå der hen over ørkenen et finkornet lag
ligesom rim på jorden. Da israelitterne så det, spurgte de hinanden: »Hvad er det?« For de
vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem: »Det er det brød, Herren giver jer at
spise. Dette er, hvad Herren har befalet: I skal samle så meget af det, som hver enkelt kan
spise, en omer til hver enkelt svarende til antallet af personer. Enhver skal tage til dem,
der hører til i hans telt.« Det gjorde israelitterne, og nogle samlede meget, andre lidt. Da
de målte det med omer-målet, havde den, der havde samlet meget, ikke for meget, og
den, der havde samlet lidt, havde ikke for lidt; de samlede det, hver især kunne spise.
Anden Mosebog 16,11-18
Eller:
Salmisten skriver:
Herren er nådig og barmhjertig,
sen til vrede og rig på troskab.
Herren er god mod alle,
hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger.
Alle dine skabninger, Herre, takker dig,
dine fromme priser dig.
De fortæller om dit herlige kongedømme
og taler om din styrke.
De vil kundgøre hans vælde for menneskene,
hans kongedømmes prægtige herlighed.
Dit kongedømme består i al evighed,
dit herredømme i slægt efter slægt.
Herren støtter alle, der falder,
og rejser alle de nedbøjede.
Alles øjne er rettet mod dig,
og du giver dem deres føde i rette tid.
Du åbner din hånd
og mætter alle skabninger med det, de ønsker.
Salmernes Bog 145,8-16

Epistlen skriver apostlen Peter i sit andet brev: Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt,
har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med
sin herlighed og styrke; og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så
I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i
guddommelig natur. Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til
dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til
udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind, og til brodersindet kærlighed. For når
alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af
vor Herre Jesus Kristus; men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se,
og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. Derfor, brødre, skal I arbejde
med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse; gør I det, vil I aldrig

snuble. For så vil døren til vor Herres og frelsers, Jesu Kristi, evige rige stå på vid gab for
jer. Andet Petersbrev 1,3-11

