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Gud er stor, siger muslimerne i deres trosbe-

kendelse. Større end alt andet, vi kan fore-

stille os her i livet. 100 navne hedder det sig, 

at han har, men menneskene kender kun de 

99, for Gud er større end, hvad mennesker 

overhovedet kan vide. 

Jeg ved godt, der er meget stor forskel på at 

være muslim og kristen. Men netop i den 

forestilling om Gud mødes vi. Gud er større – 

større end alt det vi kan se og forstå og rum-

me. 

Det handler teksterne om i dag – ikke bare 

fortællingen, om Jesus der stilner stormen, 

men også og måske især i stykket fra Jobs 

bog. 

Jobs Bog er ellers en ganske svær tekst at få 

greb om, men stykket her er flot. ”... har du 

nogen sinde beordret morgenen frem, anvist 

morgenrøden dens plads, hvor den kan gribe 

fat i jordens kanter, så de ugudelige rystes 

af?” spørger Gud Job om, da han i bogens 

slutning kommer for at gå i rette med ham, 

og man ser det for sig: morgenrøden, der 

opgløder østen og lader dagen tage fat i jor-

dens hjørner, for da fortællingen jo er skre-

vet før Columbus, er jorden flad og kan ry-

stes, så alt det onde rystes af som brødkrum-

mer på en dug. I fortællingen er vi på det 

sted, hvor Job kommer til Gud for at få op-

rejsning, og Guds svar er ingen oprejsning 

men lyder: ”Hvor var du, da jeg grundlagde 

jorden? Hvem spærrede havet inde bag por-

te? Kan du binde Syvstjernens bånd eller 

løse Orions lænker?” 

Job er ganske vist gudfrygtig og uendelig 

god mod alle – men Gud er større. Job tror, 

at verdensordenen skal være gennemskuelig 

– at retfærdigheden skal gå op, som vi for-

står den, men hvem er vi, der tror, at vi kan 

tæmme meningen og gennemskue Guds pla-

ner? Gud er større, og vi kan alene lægge 

livet i Guds hånd og sætte vores lid til, at 

han ikke ryster os af jordoverfladen.   

 Samme tanke bærer fortællingen om Jesus, 

der stilner stormen på havet. 

En fin lille fortælling, som jeg egentlig tror, 

jeg først helt forstod dybden af, da jeg så 

Sven Havsteen-Mikkelsens altertavle i Røn-

ne Kirke. 

Jeg var der en vejrtung aprildag, og går man 

ind i Rønne Kirke på en sådan dag, vil man 

opleve et rum, der er stort og ganske lyst 

men ikke direkte inviterende. Sådan husker 

jeg det i alt fald. 

Man kommer skævt ind i rummet og må så 

dreje sig for at stå med front mod alteret.  

Egentlig er det ikke selve alterbilledet, man 

først optages af – der er så meget andet – 

alterskranken, lyset fra vinduerne osv., men 

efterhånden lander ens blik på billedet.  

Farverne er domineret af et kraftigt blå-lilla 

lys, og først efter ganske lang tid viser en 

anden farve sig midt i billedet – en rød far-

ve, der ligesom æder sig ind i én. Og når 
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man én gang har fået øje på den, kan man 

ikke se andet, hverken når man står tæt på 

eller langt fra, og på besynderlig vis bliver 

kirken oplyst af den, så det rum, der før var 

stort og en anelse koldt, pludselig får skær 

af den røde plet, der vokser ud af billedet. 

At det forstiller Jesus på søen, før søen har 

fået ordre om at lægge sig ned, er ikke helt 

tydeligt, og kender man ikke til historien, vil 

man nok tænke, at det er en klat rød maling 

i en stor blå-lilla plamage, men det er den 

fortælling Sven Havsteen-Mikkelsen har 

malet. Og det måtte det vel også være til 

alteret i fisker-øen Bornholms største kirke.  

Han har malet Gud, der er større.  

Større end alt det vi mennesker kan møde af 

havets umenneskelige storme af blå-lilla 

kaos og uvejr i livet. Større - som en rød in-

tensiv klat i al mørket – og med en glød der 

overtager alt andet i ens bevidsthed. 

Man kan ikke fortænke mennesker, der har 

siddet i den blå-lilla storm, der minder mere 

om Østersøen i oprør end om Genesaret sø, i, 

at de har foldet hænderne og bedt ”frels os 

Herre, vi går under”. Bedt sig ud af uvejret, 

kaos og ind i ”smult vande hos frelseren”. 

På samme måde som bornholmske fiskere på 

havet har gjort det i århundrede, og born-

holmske fiskerkoner ængstede og usikre har 

gjort det på land. 

Men på samme måde som Jobs Gud svarede 

Job, svarer Jesus dem: ”Hvorfor er I bange, I 

lidettroende?” 

Gud er større. 

Tonen er en anelse bedrevidende eller iret-

tesættende, en anelse irriteret over at men-

neskene ikke fatter hans storhed.   

Det, begge fortællinger vil, er at holde os 

mennesker fast på, at Gud er større. De vil 

lære os at stole på, turde tro på, at netop 

den storhed vil han bruge til at bane vej for 

os gennem livet, hvad end det byder os af 

kaos og storme af ulykker, lidelser eller glæ-

der og kærlighed.  

Som han gjorde første gang, han skabte ver-

den ud af urdybets kaos, og satte stjernerne 

på himlen og tæmmede havet, og som han 

gjorde, da han i kærlighed til den verden 

”gav sin enbårne søn, for at enhver, der tror 

på ham, ikke skal fortabes, men have evigt 

liv”. Og som han gør det, hver gang han la-

der sin hellige ånd møde os gennem de men-

nesker, der får os til at se sammenhæng og 

helhed, også der hvor kaos, sorg og usikker-

hed truer med at drukne os.  

Den amerikanske forfatter Cormac McCar-

thy skrev for nogle år siden romanen Vejen. 

Den handler om en far, der med sin søn van-

drer gennem et land, der er i kaos – det er 

ikke et hav i uro, men det kunne være det. 

Det er en fremtidsbeskrivelse af et helt land 

eller en hel verden måske efter ulykken. 

Der er overlevende men ikke mange, og alle 

må bevæge sig fremad sydpå for at overleve. 

Nogle er alene, andre er sammen med no-

gen, men alle må de være på vagt, for der 

findes også dem, der ikke bare overlever af 

sig selv, men hærger og dræber for at overle-

ve. Far og søn vandrer også mod syd med en 

indkøbsvogn og en presenning og andre nød-

vendige og eventuelt nødvendige ting – en 

lysmåler uden batteri –man ved jo aldrig. 

Mod hvad ved de ikke, men med en forestil-

ling om noget: Faren er forsigtig, må jo be-

skytte sin søn, men begår jævnligt fejl. En 

gang kommer de til et hus, hvor de finder en 

enkelt rusten dåse dåsemad; en anden gang 

er de heldige at finde et helt beskyttelses-

rum, som ingen før dem har fundet, fyldt 

med forråd, men de tør ikke blive, de må 

videre, flygte fra dem der ikke er gode, mod 

det der måske er godt. 

Det er en mærkværdig roman. Forfærdelig 

mismodig. I lang tid aner man ikke, hvor 

forfatteren vil have sin læser hen, og så 

pludselig går det op for én, at han netop vil 

samme sted hen, som de to fortællinger vi 

har i dag. Bare fortalt ind i en moderne 

uoverskuelig verden uden sammenhæng og 

mening. For selvom den allermest handler 

om død og ensomhed og menneskers grusom-

me overlevelseskamp, så handler den også 

om, at der er noget, der er stærkere end alt 

andet. Ilden kalder de det, den lille godhed, 

og drengen har den i sig, en trodsig tro på at 

det gode er stærkest og vinder, også selvom 

alt er ødelagt aske. 

Afslutningen er sørgelig. Faren dør, men 

drengen reddes af en anden familie, der og-

så er bærere af ilden. I den anden familie 

taler moren til ham om Gud. Men drengen 

kan ikke tale til Gud kun til sin far, og det 

gør han – resten af livet. Men moren siger, at 

”det var okay”. Med den begrundelse, at 

Guds åndedræt altid vil være Guds ånde-

dræt, også selvom det er blevet viderebragt 

fra menneske til menneske gennem tidernes 

evighed.  

Sådan slutter bogen med at understrege, at 

Guds åndedræt bæres gennem tidernes evig-

hed fra menneske til menneske, og at netop 

dét er ilden, det, der griber ind i verdens 

kaos og giver livet glød. 

Stormen på søen, Jobs Bog, Sven Havsteen-

Mikkelsens altertavle og Cormac McCarthys 

bog Vejen er meget forskellige. Alligevel 

bæres de af samme kraft, samme ild, samme 

understregning af, at Gud er større – 

større end alt det onde der forsøger at over-

tage vores liv, end orkaner i Østersøen, end 

en verden, der er brændt sammen og større 

end menneskers hærgen i selvoptaget over-

levelsesiver. Gud er større end alle vi Job’er 

og vores forsøg på at forstå. 

Men han holder os fast i en uforbeholden tro 

på, at han, hver gang vi som disciplene for-

tvivlet søger ham i bønnen: ”Herre, frels os, 

vi går under”, vil gribe ind og ryste det onde 

af som brødkrummer på et lagen og lade os 

møde hans glødende og varmende kærlig-

hed, som en rød plet på et lærred. En rød 

plet eller en ild, som han plantede i os ved 
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dåben, og som han, når han engang har ind-

fanget os i den, ikke lader os slippe ud af 

igen, og Guds ske tak og lov for det. 

 

Amen 

 

Laura Lundager Jensen 

Osted Valgmenighed 
 
Salmer:  

756, 7, 696, 414, 52, 557  


