10. søndag efter Trinitatis

Også i Bibelen findes der - i hvert fald et par - berømte skibe:

Dato/tid, sted: 24. aug. 2014, kl.14.00 Sdr. Nærå Kirke

Det første er Noahs ark, som – og her trækker jeg på jeres børnelærdom, -

Tekst: Mattæus 11,16-24

Noahs ark som er et kæmpe skib, bygget i flere etager og med tag, hvor eet

Salmer: 323, 14// 149, 754

par af alle dyr og Noa selv med nærmeste familie kunne overleve den

Ingen altergang; skibsindvielse

syndflod af vand som skyllede hen over jorden, da Gud syntes at verden var

…………………………………………………………………………..

blevet ødelagt af ondskab og had og derfor besluttede at begynde forfra med

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

sin skabelse.
Skibet, arken er muligheden for overlevelse. Den beskytter dem der er i den

Lad os rejse os og høre evangeliet til i dag, 10.søndag efter trinitatis.

mod de kaotiske vandmasser man ellers ville være druknet i.

Det står skrevet hos evangelisten Mattæus, kap.11, vers 16-24

Også Jesus opholder sig jævnligt i et skib eller måske rettere i en båd på
Geneserat Sø. Dels når han skal krydse Søen, dels fordi nogle af disciplene

Velkommen om bord! – Fristes man til at sige.

er fiskere, og derfor tager på søen for at skaffe mad.

For ikke alene har vi i dag fået et skib herind i kirken, oven i købet et meget

Der er især een bådtur vi hører om i Det Nye Testamente. – Og det er fordi

fornemt et af slagsen – nej, vi er også selv om bord på et skib. Nemlig

den er ved at gå helt galt. Vinden blæser op, søen viser tænder, sejlet må

kirken.

rebes, men lige meget hjælper det. Båden kastes rundt på bølgerne som er

Rummet her kaldes som mange af Jer sikkert ved, for skibet, kirkeskibet.

det en kæmpe der leger med et legetøjsskib og disciplene er rædselsslagne

Om vi herinde så er at regne for gaster, hvem der har hundevagten og hvem

og bange for at skibet går ned med mand og mus.

der er kok og kaptajn – det kan I jo sidde og overveje.

Derfor er de også både forbløffede og vrede over at Jesus bare ligger

Der er god logik i at kalde kirken for er skib. Det hænger sammen med at

agterude og sover sig gennem det hele.

man betragter tilværelsen som et urdyb, - og når man er der, på et urdyb, er

Nu må han vågne og hjælpe dem. Hvad han så gør. Han rejser sig og truer

det godt at være om bord på et skib. I hvert fald når man er et menneske og

ad stormen og søen så stormen lægger sig som en hund og søen står

ikke hverken en havfrue eller en fisk.

spejlblank.

Ved gudstjenesten i dag indvies det stolte skib Patientia som fremover skal

Og så kan de sejle videre.

have sin faste plads her i kirken. Patientia er et berømt skib fra Chr. IV’s

Ud over den konkrete situation, så bliver historien et billede på vores

flåde, som vi har hørt, og med i flere store søslag.

tilværelse, på livet.

Livet er en risikabel affære, siger fortællingen, for det er som at sejle af sted

gøre den søduelig, og derefter blev vi så uddannet både i teori og praksis så

på åbent hav og her ovenikøbet i en åben båd, hvor man tror man har styr på

vi kunne sejle skibet, også med børn om bord.

det, men pludseligt blæser vinden en anden vej og man må se sit normale,

Det meste har jeg glemt, men jeg ved som sagt at en fok er et sejl og ikke

kontrollerede og velordnede liv krakelere – ja måske endda gå nedenom og

kun et skældsord. Jeg har prøvet at bomme, hvilket er en alvorlig affære når

hjem i et brølende kaos.

bommen er af træ, jeg har loddet vanddybden fra nettet under

Man troede, at man stod på fast grund eller i hvert fald at man havde skibet

klyverbommen i den svenske skærgård, hvor der er stor risiko for at gå på

sig ind i et samfund og en sammenhæng, hvor man var i sikkerhed – men

grund, jeg har skuret dæk i sand, kvejlet tov, rebet sejl, og alt det man gør

opdager, at det kun er nogle få brædder, der holder én oppe. Ja, man

på et skib.

opdager tilværelsens skrøbelighed. Forkrænkelighed, som de gamle sagde, -

Vi opsøgte ikke det farefulde. Vi var fornuftige, man leger ikke med døden.

at livet kan krænkes, og at det bliver det, af sygdom og død og mørke.

Men indimellem kom vi uforvarende ud i det. Og jeg husker endnu meget

Livet er ikke en selvfølge. Ikke noget vi kan tage for givet.

tydeligt hvor lille man er, når man er i et skib på bunden af en bølge og det

Det kan være en ubehagelig, ja skræmmende opdagelse – at tro man er

stormer så skibet nærmest kastes omkring. Så gælder det om at holde skruen

ombord på en mærsk supertanker, og viser det sig bare at være en jolle.

i vandet i bogstaveligste forstand for ikke fuldstændigt at miste styringen.

Og det er så måske her jeg skal afsløre, at jeg i en fjern, fjern fortid i min

Ud over saltvand og vind og gode oplevelser gav turene på skibet således i

fritid faktisk har sejlet på et træskib, i en betydeligt mindre udgave end det

små glimt unge mennesker og ældre den nødvendige erkendelse af livets

stolte skib Patientia. Men det var dog et træskib med sejl.

skrøbelighed og af at det ikke er noget vi kan tage for givet.

Det lå i Struer Havn, når det ikke stod i en staklade inde midt på den jyske

Sygdom kan ramme som lyn fra en klar himmel, - døden gå gennem ens

hede, i Sunds ved Herning, hvor vi brugte mange dage på at rense det for

stue og tage med sig et menneske man holdt af, og som var livet for én, - tab

alger og bundmale det, reparere motor, slibe og lakere og hvad der ellers

af færdighed som så let også bliver tab af værdighed, fordi vi næsten ikke

hører til det at holde et træskib flydende.

kan tænke værdighed, hvis ikke man har sine færdigheder i behold og kan

Det var FDF i Sunds som havde erhvervet sig skibet, - en 10 meter lang,

mestre sit liv, - bekymringer for børnene og fremtiden og arbejdet.

bred skude, dog med køl, som havde været brugt til at fiske sten.

Alt sammen kan det slå sammen om os, så vi synes vi drukner i det, bliver

Thorwald, en gammel sejlmager på Fur, syede storsejl, fok og klyver og en

kvalt og ikke kan trække vejret.

kreds af unge og ældre og gamle og voksne brugte timer på at bygge om og

Måske lukker vi i det daglige øjne og ører for det, men vi ved det godt.

Faktisk er det lige omvendt: Livet og livets herre og skaber kan med rette

Indimellem smerteligt godt, at livet er en sårbar affære.

både forvente og forlange noget af os, som låner livet et livs tid – forvente

Livet koster livet, som vi sang lige før og det er på ingen måde noget vi bare

og forlange nemlig at vi engagerer os og lader os bruge, ja lever Gud til ære

kan tage for givet.

og vores næste til gavn.
I en parentes – så er det jo også noget af det man opdager, når man helt

Eller måske rettere:

konkret er om bord på et skib – at så dur det ikke at sætte sig ud på

Det er netop noget vi skal tage for givet i ordets egentligste forstand, som

sidelinien. Der er brug for én og derfor må man selvfølgeligt gøre det der er

noget der gives os hver morgen og som vi er heldige at få del i.

brug for.

Vores liv, hinanden, at vi kunne stå op også denne morgen, at vi har tag
over hovedet og mad på bordet, at vi findes og at nogen vil blive ulykkelige

Men måske værst af alt ødelægger det vores forhold til hinanden, hvis man

hvis ikke vi gjorde – det er noget vi bør synge og glæde os over hver eneste

tager hinanden og livet med hinanden som en selvfølge.

dag, og være taknemmelige over.

Man kommer så nemt til at glemme hinanden så. Glemme at sige tak til

Det er langt fra en selvfølge.

hinanden. Glemme i det hele taget at få sagt de gode ord til hinanden som er
vigtige når man holder af hinanden og skal leve sammen.

Hvorfor er det nu så problematisk hvis vi tager det som selvfølge?

Undertiden hører man nogen sige som bliver ramt af sygdom eller død, at

Fordi det gør noget ved os.

det har lært dem, hvad der er vigtigt i livet og hvad der ikke er.

Det gør os krævende, rethaveriske og ikke mindst bitre, når tingene så ikke

Dér når man står ansigt til ansigt med risikoen for at miste hinanden eller

lige flasker sig efter vores hoved.

måske har mistet, så går det for alvor op for én, at man ikke på nogen måde

Så bliver vi meget hurtigt som børnene, som Jesus fortæller om i dag, som

kan tage sit liv, hinanden, kærligheden, tilværelsen som en selvfølge.

ikke vil danse, når der spilles på fløjte eller sørge når der synges

Man bliver klar over hvor heldig man er, at man kan vågne op med

klagesange.

mennesker omkring som holder af een og holder ud med een. Ja hvor heldig

De har sat sig ud på sidelinien; de gider ikke være med, de melder sig ud,

man er, at man vågner og kan tage imod en ny dag.

når livet går en anden vej end de kunne ønske.

Men skal vi virkeligt miste først – før det går op for os?

Børnene glemmer at livet er noget vi har til låns, ikke noget vi kan kræve

Nå. Lad os lige ryste de dystre tanker bort – det er jo en glædelig dag – og

eller forlange.

desuden sidder vi jo her, om bord her i kirkeskibet.

Og det må vi vel kunne regne med, vi her om bord, at vi som i en Noas ark

Kirkerne ligger midt på kirkegården omkranset af grave, så man

bliver løftet uden om død og undergang og kaos.

bogstaveligt må passere døden og de døde på vej til kirke.

Nej. Sådan er det ikke.

Døden er en del af vores liv, siger kirkegården.

Kristendommen er ikke en lykkereligion, lyserød candyfloss og en garanti

Men den får ikke det sidste ord.

for et liv kun i lys og glæde med fuld medvind på cykelstien.

Det gør Gud.

Kristendom lover på ingen måde en tilværelse hvor der sejles uden om

For midt på kirkegården, konkret midt i de dødes land står kirken. Med et

sygdom og død, smerte og sorg.

knejsende tårn og klokkeringning, med evangeliets ord og dåb og

Kristendom er derimod meget realistisk både hvad angår os mennesker og

sakramenter. Som opstand mod døden.

vores tilværelse.

Fordi Gud har sat døden og mørket på plads da Kristus stod op af døde i

Gud og vor Herre kender helt ind til benet til både mørket i os og mørket

påskemorgenrøde.

omkring os.

Livet vinder. Døden taber.

Og at sygdom og død er en del af vores liv – det skjuler kristendommen
ikke på nogen måde.

Døden forsvinder ikke.

Det er en anfægtelse og en smerte, men ingen slipper for det, heller ikke

Mørke og smerte heller ikke.

kristne og heller ikke selv om vi er ombord i kirkeskibet.

Men midt i det og trods det er der mere at sige.
En modsigelse, en opstandelse.

Det som evangeliet siger og forkynder og giver – det er derimod tro.

Vi bliver rejst op. Vi får et frit mod. Fordi Gud én gang for alle har friet os

En tro på at livet det er livet værd. Også når det ikke lige ser sådan ud.

ud af døden og mørkets magt og flyttet os over i sin elskede søns rige.

Og håb.

Det er det skib vi får lov til at være ombord på.

Vi bliver rejst op så vi kan stå op imod de magter der vil livet til livs. Vi får

Det er det, som det gode skib Patientia kan minde os og Jer om fremover.

kræfter og mod til at trodse dem.

Livets sårbarhed og forkrænkelighed. Men også troen på og håbet om at

Tro og håb.

midt i det og på trods af det – op står livet - selv der hvor vi ikke tror det

Det er evangeliet – det glædelige budskab. Det får vi givet.

muligt.

Vores landsbykirker, som den vi er i nu, er et godt billede på det.

Det giver fast grund under fødderne, midt i urdybet.
Til lykke med jeres skib. Amen.

