Søndagshilsen d. 5. april 2020, Palmesøndag.
Herren velsigne dig og bevare dig
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Amen!

Hjemme i haven i Kerte har jeg en lille spurv, der kan
gå på vandet. En aflang plasticbalje, der er fyldt med vand. Om morgenen, efter frost, bliver der hældt lidt
kogende vand oven på isen. Så er der lynhurtigt drikke- og badevand igen. Her skelner vi ikke. Kattene
drikker også af det, det smager bedre end det rene vand inde i vandskålene i huset.
Så der er altså den aflange balje, som spurven er nødt til at bruge, for solsorten har belejret den runde, lidt
mindre balje, som han bruger på solsortevis og bader skiftevis brystparti og bagparti.
Spurven er for lille til dét. Så den har udviklet en teknik, hvor den sætter fra i den ene ende af baljens kant,
flyver lavt hen over vandet og lander ude på vandet, hvor den i brøkdelen af et sekund løber på
vandoverfladen og plasker vand op under sig og renser sig – og lynhurtigt er den så ovre på den anden side,
på kanten, og så begynder det forfra. Sådan en 8-10 gange, så er badet overstået. Og nej, det er ikke en
vandstær ;). Selvom jeg er sikker på, at Brænde Å er vandstær-område.
Dét med at gå på vandet er ikke en fremmed tanke for os. Mange mennesker vil have det på top 3, hvis de
skulle nævne nogle egenskaber, Jesus havde. Det kan I selv se her, hvor konfirmanderne har arbejdet med
motivet:
Da Jesus gik på vandet på Genesaret Sø. Ud for at redde
disciplene, der sad i båden og var ved at dø af skræk. Det
er et mirakel. Også mere et mirakel end at min lille fugl
går på vandet i fuglebadet. Det tager immervæk længere
tid at vandre ud midt på søen, end det tager at flyve ud
midt i fuglebadet. Når Jesus gør det, er det heller ikke for
at
vise sig – ”Se, hvad JEG kan”! Jesus gør det for at sige til
sine disciple og til os alle
sammen: ”Se, hvad GUD kan”!
Ligesom englen sagde til Maria
på Marias Bebudelsesdag: ”Intet er umuligt for Gud”.At gå på vandet var et
mirakel, som skulle vise disciplene: ”I skal ikke være bange – for Gud står os
nær”.
Vandet var konfirmandernes valg af tema. Og de blev lynhurtigt klar over, at vand
og dåb er helt centrale temaer i kristendommen – derfor skulle der også være et
billede af Jesu dåb. Dét billede ser I her:
Vi ser Johannes Døberen, der døber. Vi ser Helligånden, der daler ned over Jesus,
i skikkelse af en hvid due. Det er Gud, der sender duen, altså Helligånden. Vand
og Helligånden – siden Jesus blev døbt i Jordanfloden har vi samledes om dåb i
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det, der blev den kristne kirke, hvor vi netop døber med vand og Helligånden. Så selvom vi henter vand fra
en almindelig vandhane og hælder det i dåbsfadet – så bliver dette vand alligevel fyldt med Helligånd og
dermed helligt, lige i dét øjeblik det bliver brugt i dåben. Barnet – eller den voksne! – bliver døbt i Faderens
og Sønnens og Helligåndens navn.
Det var konfirmandernes to billeder fra Det Nye Testamente.
Konfirmanderne er også i gang med et billede fra
Det Gamle Testamente. Dét billede er ufærdigt –
indtil videre. Corona virussen satte lige en stopper
for arbejdet, men det er vores ambition, at billedet
skal stå færdigt til konfirmationen.
(Der er planlagt konfirmation i Orte Kirke d. 27. og
28. juni, samt d. 29. august. I Skydebjerg Kirke også
d. 27. juni).
Billedet forestiller Moses, der skiller Det Røde Hav.
Og igen er det ikke mennesket Moses, der skiller
havet. Det er Gud, der gør det, gennem et
menneske.
På et tidspunkt i Bibelhistorien, også beskrevet i Det
Gamle Testamente – det er lige efter fortællingen
om syndfloden og Noas Ark – siger Gud til menneskene:
”Se, nu sætter jeg min bue i skyerne – det er en regnbue! Og når I så ser regnbuen på himlen, så ved I, at I
ikke skal være bange. Så skal I tænke på mig”, sagde Gud.
Jeg bliver altid så glad, når jeg ser en regnbue. Den er så smuk, i alle regnbuens farver! Det er en gave, og
jeg bliver rolig.
Forleden dag så jeg en regnbue – i vasken i mit bryggers! En lille miniregnbue, nede i vasken. Hvordan
kunne det gå til? Jo, jeg var i gang med at skure og skrubbe nogle glas og plasticbøtter, fordi jeg var bange
for, at der var corona virus på. Ja, grin I bare, men det var jeg altså. I vindueskarmen havde jeg lige sat nogle
store 1 ½ liters og 2 liters danskvand foran ruden. Og det hele gik op i en højere enhed: vinduesruden,
dansk vanderne, vandet fra vandhanen, bøtterne jeg nervøst skrubbede virus af – og solen uden for
vinduet. En regnbue nede i vasken.
Så snart jeg fjernede én af tingene, forsvandt regnbuen. Men regnbuen kom igen, når jeg førte tingen
tilbage. Det var en stor trøst, midt i angsten for virus. Og derfor vil jeg til slut gerne tage jer med ned i
Børnehjørnet her i Orte Kirke.
Der hænger nemlig en gave, kirken har fået, som også gør mig glad.
Ja, hernede hænger Noas Ark. Det er en gave til
kirken fra 1., 2. og 3. klasse fra Frøbjerg Orte Friskole.
Et kæmpe billede med masser af dyr, levende
væsener, som var med i Arken. TAK her fra kirken til
børnene, som har skabt værket. Det bliver dejligt,
når skolen åbner igen, og når kirken åbner, og vi kan
ses igen, alle sammen.
Nu er det foreløbig snart påske – en meget stor
højtid i kirken. Jesus red ind i Jerusalem
palmesøndag, på et æsel. Palmesøndag er d. 5. april i
år.
Jesus spiste sit sidste måltid sammen med sine disciple, og indstiftede nadveren, skærtorsdag. Skærtorsdag
er d. 9. april i år. Jesus døde på korset langfredag. Langfredag er d. 10. april.
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Og Jesus opstod fra de døde, til stor herliggørelse, påskedag – søndag morgen. I år d. 12. april.
Hvad disse påskedage betyder for os alle sammen, vil vi vende tilbage til med flere små video- og
teksthilsener.
God påske & Guds velsignelse!
Fader vor, du som er i Himlene,
helliget vorde dit navn, komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen, således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere.
Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde,
thi dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.
Herren velsigne dig og bevare dig
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Amen!
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