
sø
n

d
a
g

sl
æ

sn
in

g
 

Vi mennesker har lige fra begyndelsen væ-

ret optaget af vores egne behov og tilbøjelig-

heder, ja, det er som om, vi har blikket stift 

rettet imod vort eget for at prøve at holde 

alt det, der gør os bange og urolige, ude af 

synsfeltet - uden at det dog altid vil lykkes 

os. 

Medierne kredser om det interessante, un-

dertiden om det opsigtsvækkende og sensa-

tionelle; vi lever i ”talk-showenes” og biogra

fiernes tid, kendte personers liv endevendes 

og beskrives i de mindste detaljer. 

Den slags pseudo-nyheder medfører tit, at 

det virkeligt bekymrende bliver fortrængt. I 

stedet føler vi os bekræftede i, at vi så også 

har lov at være stærkt interesserede i vores 

egen person. Medierne vil pirre vores selv-

optagethed, men udfordre os, forurolige os - 

det var det sidste, de kunne drømme om. De 

tør ikke sige til os, at der er noget, der er 

vigtigere end vore tilbøjeligheder og vore 

behov.  

Ordene, der lyder i evangeliet i dag, er talt 

til mennesker, der også var i deres behovs 

vold. Og så havde de endda noget mere 

grund til at være det, end de fleste af os har. 

Jesus havde bemærket, at folkeskarerne, 

der fulgte ham, var sultne, og at det hindre-

de dem i at høre, hvad han ville sige dem. De 

tænkte på mad - hvad der jo sådan set ikke 

er noget underligt i, når maven er tom. Der-

for havde han bespist dem med 5 bygbrød og 

2 fisk, og de var alle blevet mætte. 

 Havde de nu haft sind og sanser åbne, så 

havde de tænkt: her er noget, der er vigtige-

re end mad. Men det modsatte var nærmest 

sket: nu kunne de slet ikke få tanken om 

mad ud af hovedet. De følte sig bekræftede i 

deres interesse for den, og de kom og ville 

have Jesus til konge - for at han kunne forsy-

ne dem med brød hver dag, hele tiden. De 

kunne ikke tænke på andet, dynger af brød, 

bugnende fade, alt det, de endnu ikke havde 

spist.  

Jesus siger til dem, at de har misforstået det 

hele: I leder ikke efter mig på grund af det 

tegn, I så, men på grund af maden. I stedet 

for at det har frigjort dem fra deres nød, fra 

deres krops behov, er de blevet endnu mere 

optagede af det.  

Sådan gik det flere gange i Jesu liv: Engang 

helbredte Jesus 10 spedalske. En af dem 

kom til at tænke på, at meningen med det 

måtte være, at han skulle takke Gud, ja, at 

Gud egentlig var vigtigere end hans helbre-

delse. Men de 9 af dem, de kom i grunden i 
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lommen på deres sygdom, de kunne slet ikke 

se udover den og deres helbredelse. 

Sådan kan ethvert mirakel, selv et ganske 

dagligdags, gøre os afhængige i stedet for at 

sætte os fri. Det, at vi hver dag får alt, hvad 

vi har brug for, burde få det materielle til at 

spille en mindre rolle for os. I stedet er vi 

blevet helt fikserede på det, vi kan ikke få 

øje på andet. Vi føler os bekræftede i vores 

optagethed af det og vil have mere og mere. 

Underet dengang rev ikke Jesu tilhørere ud 

af deres selvoptagethed, men gav dem snare-

re kræfter til at blive i den. De følte sig ikke 

udfordret af det, der skete; de følte sig be-

kræftet. Jesus indser, at der må skrappere 

midler i brug: han siger med ord, hvad han 

havde prøvet at vise dem med tegn. Det her 

handler ikke om mad, som forgår, men mad, 

som består til evigt liv. Jeg er livets brød. 

Det afgørende er ikke det brød, I fik at spise 

med, men mig, der gav jer det. I stedet for 

begærligt at stirre på det brød, I holdt i hån-

den, mens I forestillede jer bjerge af brød, 

burde I have løftet jeres blik mod mig og 

mod den himmel, hvorfra brødet blev givet 

til jer. 

Når man læser disse ord af Jesus, forstår 

man i første omgang godt hans tilhøreres 

irritation. ”JEG” siger han hele tiden. Er 

det, fordi han er så selvcentreret, at han 

ikke kan tåle, at de ikke lægger mærke til 

ham? Nej, det er, fordi han ser, hvor lidt 

foruroligede de er over det, der er sket. 

 De gider ikke rejse sig og vandre ud af ør-

kenen, så længe de bare har noget i brødpo-

serne, ja, de er villige til for brød at bytte 

paradisets have med ørkenen. Derfor siger 

han: Jeg er det brød, der er kommet ned fra 

himlen; brødet, I spiste, var bare et tegn på 

det, som livet virkeligt næres og styrkes af. 

Det kan de ikke lide at høre. Nej, gør nogle 

flere mirakler, siger de. Og længere henne i 

samtalen siger de til ham: Du er jo bare Jo-

sefs søn fra Nazaret. 

Det var alt for foruroligende virkelig at skul-

le lukke op for den tanke, at Gud kunne ha-

ve forladt sin himmel for nu at vandre 

blandt mennesker. Der var ganske vist en-

gang, hvor Gud og mennesker havde vandret 

sammen, i Moses’ tid, men sådan var det 

ikke nu. Og uden at de måske ligefrem for-

mulerede det i ord, passede det dem egent-

ligt ret godt. Gud var og blev i sin himmel. 

Så var de i fred med deres optagethed af det 

jordiske; så kunne de hengive sig til deres 

behov og sig selv uden at lade sig forstyrre. 

Da kommer Jesus så og er den store foruroli-

gelse. Med sin måde at handle på og med 

sine ord åbner han den diskussion igen, som 

der ellers var lagt låg på: ”I tager fejl, når I 

mener, at Gud er langt borte. Han er kom-

met ned fra himlen. Dermed får alt, hvad I 

gør, en helt ny betydning: en betydning for 

evigheden, et eftertryk, som I slet ikke bry-

der jer om at tænke på”. 

Alt det, vi er optagede af, stilles dermed 

også overfor den størst tænkelige udfor-

dring: der er noget, som er uendeligt vigtige-

re end det, vi anser for vigtigt. Alt det, vi er 

optagede af i vores liv, anfægtes. Alt, hvad 

vi har travlt med, sættes der spørgsmålstegn 

ved. Der er noget, vi har mere brug for til 

livets næring, det, der kommer fra himlen. 

Ja, uden det er tilværelsen en ørken, gold og 

fattig på næring, et øde land, dødens rige - 

uanset hvor fyldte mad-poserne så er. Jesu 

samtidige prøvede at eliminere foruroligel-

sen, at trænge den ud af deres synsfelt. 

Spørgsmålet til os i dag er, om vi nu vil leve 

livet i lyset fra Guds ansigt, om vi kan få øje 

på noget andet end det, der har lagt beslag 

på os? Også for os bliver Gud ofte kun til en 

overfladisk foruroligelse, ja, selv vores bøn-

ner og vores kirkegang kan tjene til det - til 

at sikre, at Gud er, hvor han altid har været, 

på god og sikker afstand af alt det, som el-

lers fylder vores liv. 

Men vi udsætter os unægtelig for en risiko 

ved at kommer her i kirken. For her rejses 

spørgsmålet om vores liv i lyset af Guds nær-

vær på ny. Her kaldes vi til at bryde op fra 

den ørken, som vi i alt for høj grad har slået 

lejr i. 

Er Jesus brødet fra himlen, så er alt det jor-

diske brød, dvs. alt det, som vores tanker 

kredser om, alt det, som vi har gjort til cen-

trum for vores tilværelse, ikke længere det, 

vi frem for alt har brug for. Så skal vi til at 

se alt, hvad vi gør, og alt, hvad der optager 

os, i lyset af Guds nærvær. Så findes der 

ingen sikkerhed for selvoptagetheden. Så er 

den aldrig i orden. 

Det er ikke nemt for os, men så kan vi må-

ske tænke på det glædelige i at leve med 

den Gud, der er kommet os nær: Livet bliver 

aldrig mere en ørken, over hvilken himlen 

kun hvælver sig fjern og udeltagende. 

Det er ikke verdensforsagelse, askese eller 

livsforagt, Jesus kalder på, heller ikke selv-

om vi i dag er midt i fastetiden.  

Men han lover styrke, næring, livsmod på en 

måde, som er dybere, højere og længereva-

rende end den, vi ellers søger. 

Vores gudstjenestes højdepunkt er et mål-
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tid, noget så materielt og jordisk som et mål-

tid. Men et måltid, der een gang for alle slår 

fast, at Gud kan ikke holdes ude af vores 

tilværelse. Han er ligeså virkeligt tilstede i 

vores liv, som brødet og vinen efter nadve-

ren er til stede i vores krop. Amen. 
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