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En hel verden i knæ!
Økonomerne kalder fænomenet Den Sorte
Svane
Den sorte svane er et billede på den helt
utænkelige katastrofe, som pludselig kommer
flyvende ind og ødelægger alt på kort tid.
Fra den ene dag til den anden er det gået
fra fuld beskæftigelse og flaksehalse til
massearbejdsløshed. Fra sundhedskrise til
økonomisk krise
Ingen ved, hvordan det vil gå, og hvor længe,
det vil vare, inden det vender. Hver eneste dag
holdes der nye pressemøder, hvor der fortælles
om nye milliarddyre hjælpepakker, som skal
afhjælpe den akutte nød og som skal bringe os
godt igennem corona-krisen
Hvis nu kirken havde været åben i søndags,
så ville vi sammen have lyttet til en prædiken,
Jesus holdt for 2000 år siden i synagogen i
Kapernaum. Spørgsmålet er: Kan denne gamle
prædiken sige noget til en verden i knæ?
Prædikenen handlede om en meget akut krise,
disciplene netop havde oplevet: De havde
været sammen med Jesus over på den anden
side af søen. Og så var det gået som rygte,
at Jesus var i nærheden. Og mellem 5000 og
10000 mennesker havde smidt alt, hvad de
havde i hænderne og var taget hen for at høre
og se Jesus. Og så var tiden løbet fra dem. Og
der var langt hjem. Og ingen havde madpakke
med. Og det ville snart blive mørkt. Og hvad
med børnene?
Hvad vil I gøre ved det? Havde Jesus spurgt
sine disciple. Disciplene anede ikke deres
levende råd. Selvom vi brugte en hel årsløn,
så ville det ikke batte noget, sagde de. Ingen
hjælpepakker ville gøre nogen forskel. Det
var som en sort svane, der lige kom flyvende
ind og slog sig ned på skråningerne ned mod
Genesareth sø
Det eneste, de havde, sagde de, var en dreng
med fem brød og to fisk. Han havde forberedt
sig og havde smurt en madpakke. Og han
tilbød sin hjælp. Det satte det hele i relief. For
det var jo latterligt lidt, drengen havde med,
hvis det handlede om at mætte de mange
tusinde mennesker. Selv Jesus måtte da kunne
forstå, at der ikke var noget at gøre. Men Jesus
tog imod de fem brød og de to fisk. Og så
velsignede han dem. Og så begyndte de at
dele ud. Og de blev ved og ved. Og alle blev
mætte. Og da de skulle rydde op, så var der
mere tilbage, end da de begyndte med fem
brød og to fisk
Ligesom i dag med de mange mennesker, der
kommer og ringer og spørger, om de kan give
en hjælpende hånd. Men hvad er det til så
mange? Kunne man spørge. Hvad kan vi gøre?
Nytter det? Kan en opringning nytte noget? Kan
en sms gøre en forskel?
En hel verden i knæ! Nu er alt håb ude, siger

man. Og for ligesom at understrege den pointe,
så siger man: Nu kan vi kun bede til Gud og
håbe på en bedring. Gud og Jesus kommer
nemt til at ligne drengen med de fem brød og
to fisk. Hvad kan han mod dette uhyre af en
sort svane? Gør han nogen forskel? Er det ikke
bare latterlige smuler, han kommer med?
Lad os gøre ligesom drengen i Jesu prædiken
og som de mange danskere, der kommer med
de smuler, de har. Som stiller deres evner og tid
og kræfter til rådighed. Og lad os lægge vores
små ressourcer over til ham, som kan alt!
Det gode den dag var, at Jesus ikke forlod
sine disciple, da det var værst. Han blev. Og
han lyttede og han velsignede midt i nødens
stund det lidt, de havde. Og sammen fik de
lov at opleve underet: alle fik det, de trængte
til, og der var endda mere til overs, end da de
begyndte at dele ud af de fem brød og to fisk.
Nu var Jesus jo ikke en mirakelmager. Og det
vil han heller ikke være i dag. Så spørgsmålet
vil også lyde til os: Hvad vil i gøre ved det? Det
er stadig op til hans disciple at tage ansvar og
styre og finde løsninger… og dele!
Den dag for 2000 år siden kom de igennem
krisen. De kom mætte hjem. Og hjemme gik de
hen i synagogen, og der var Jesus også. Og de
talte sammen om, hvad der var sket. Og hvad
det skulle betyde
Og så sagde Jesus, at han var ”Guds brød … til
liv for verden”. Og han sagde: ”Jeg er livets brød.
Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og
den, der tror på mig, skal aldrig tørste.”
Det er, som om han vil bruge hverdagsbrødet
- det, vi selv skal leve af og dele ud af - til at
fortælle os om noget, at der er endnu vigtigere,
nemlig at han også er den, der kan gøre det
fantastiske at mætte sjælens hunger efter evigt
liv. Han er livets brød, siger han. Spiser man
ham, så skal man ikke hungre mere, drikker
man af hans vand, så skal man ikke tørste mere
Mon ikke det betyder, at Gud ikke vil forlade
os, selvom vi heller ikke tror ret meget? Han
vil ikke forlade os hverken i livet eller i døden.
Jesus er altså Guds helt nødvendige brød, hvis
man vil mættes i sin sult efter evigt liv. Og Jesus
er Guds nødvendige vand, hvis man er tørstig
efter evigt liv
Erik Ladegaard
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FREDAG 3. APRIL - Natkirke med aftenbøn
20.00-23.00: Erik Ladegaard
SØNDAG 5. APRIL
KIRKEBILEN
Palmesøndag. Mark. 14, 3-9
Bestilles på
7022 3040
10.00: Niels Arne Christensen
TIRSDAG 7. APRIL - AFLYST
Korshærsgudstjeneste
TORSDAG 9. APRIL
Skærtorsdag. Johs. 13, 1-15
10.00: Erik Ladegaard
17.00: Mia Wriedt - efterfølgende påskemåltid
FREDAG 10. APRIL
Langfredag. Luk. 23, 26-49
10.00: Mia Wriedt
LØRDAG 11. APRIL
Påskeaften
22.00: Niels Arne Christensen, Mia Wriedt & Erik Ladegaard
SØNDAG 12. APRIL
Påskedag. Matt. 28, 1-8
BØRNE
10.00: Mia Wriedt
PASNING
v. gudstj.
MANDAG 13. APRIL
kl. 10.00
2. påskedag. Johs. 20, 1-18
10.00: Erik Ladegaard

ARRANGEMENTER
TORSDAG 2. APRIL KL. 14.30 - AFLYST
Torsdagsklub.
FREDAG 3. APRIL KL. 9.30 - AFLYST
Mændenes morgenkaffe. Kaffe, snak og en kort andagT.
FREDAG 3. APRIL KL. 17.30 - AFLYST
Fredagsforum.
MANDAG 6. APRIL KL. 19.30
Kristen meditation i kirken. Kontaktperson Tove
Søndergaard, T 5350 2091.
TIRSDAG 7. APRIL - AFLYST
Forårsfest i Sognehuset.
TORSDAG 9. APRIL - AFLYST
Påskemåltid i Sognehuset.
TIRSDAG 14. APRIL KL. 10.00
Kirkecenter. Generalsekretær Morten Skov Mogensen fra
KFUM’s Sociale Arbejde om: ’Livsvilkår på samfundets
kanter’.
TIRSDAG 14. APRIL KL. 18.00
Menighedsrådsmøde.
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

Afholdelse af arrangementer og gudstjenester er for tiden
med forbehold.
Hold dig orienteret ved opslag, kirkens hjemmeside og
facebook.

HJÆLP TIL HJEMMEUNDERVISNINGEN
I disse covid-19 tider sidder mange forældre derhjemme, og skal forsøge at få børnenes undervisningsskemaer dækket ind, så godt som muligt.
Holstebro Kirke giver gerne en håndsrækning med
kristendomundervisningen derhjemme. Vi har lavet fire
små undervisningsvideoer om Påske for indskolingen
og mellemtrinnet. Videoerne kan findes på Facebook og
vores hjemmeside og er til fri afbenyttelse for alle.
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