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1.Mos.1.27-31

Gud, du kender vores tro og vores tvivl,
dét, vi håber på, og dét, der kan gøre os bange!
Vi ber dig: giv os, hvad vi hver især trænger til!
Amen!

Dette hellige evangelium....

Torsdag aften var vi i teatret for at se et skuespil skrevet af Kaj
Munk i 1925. Han skrev stykket på under en uge. For han havde
oplevet noget helt forfærdeligt, der havde rokket ham grundlæggende både som menneske og som præst. Han var 27 år, og året før var
han blevet præst og havde fået embedet i Vedersø. Og nu havde han
haft den tunge og svære opgave, at han skulle begrave en ung mor
fra sognet. Hun havde fået en lille dreng, men kort efter fødslen
døde både moderen og barnet. Kaj Munk holder begravelsen af de
to, men han skriver bagefter i et brev til en ven, at det var som et
mareridt, en forfærdelig drøm – at der sker noget sådan i livet…
Det blev skuespillet Ordet, som blev opført nogle år senere i København. Handlingen foregår i et vestjysk sogn. Her er grundtvigianeren Morten Borgen den største gårdejer. Han har tre sønner. Den
ældste, Mikkel, er gift med Inger; de har en datter og venter nr. to.
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Den mellemste søn, Johannes, har været ude for en voldsom ulykke
og er blevet sindssyg, og nu tror han, han er Jesus. Den yngste søn,
Anders, er forelsket i en lokal pige, men han kan ikke få lov at gifte
sig med hende, fordi hun er datter af den lokale indremissionske
leder, Peter Skrædder.
Der er mange forskellige emner og konflikter på spil i stykket.
Bl.a. en konflikt mellem den gamle, grundtvigske gårdejer, Morten
Borgen, og sønnen Mikkel, der er blevet vakt for missionen; derfor
vil faderen ikke lade ham overtage gården.
Så sker der det tragiske, at Mikkels kone, Inger, bliver syg og dør.
I den forbindelse er der en spænding mellem den rationalistiske læge, der er blevet tilkaldt, og troen – dels repræsenteret ved Mortens
desperate bønner; dels ved den anden søn, Johannes, der jo tror, at
han er Jesus. Johannes siger i løbet af stykket, at hvis de bare troede,
ville Inger opstå – og det underbygger blot deres vurdering af, at han
ikke er rigtig klog.
Handlingen kulminerer i, at Johannes ved Ingers død faktisk genvinder sin forstand – og resignerer. Men Mikkel og Ingers datter,
Maren på 8, har hele tiden som den eneste lyttet til og troet på Johannes, og hun holder ham fast på det løfte, han dengang i sit forvirrede sind gav. Og styrket af hendes tro, beder han – nu med sin fulde forstand: "Min Far i det høje, ræk mig Ordet ... det skabende,
levendegørende ... jeg siger dig, Kvinde, stå op!" Og miraklet sker:
Inger rejser sig, lyslevende. Præsten siger forvirret, vantro: "Jamen
dette - det er jo fysisk umuligt. Det kan jo ikke ske".
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På teatret stillede Inger sig helt frem på scenen og så ud over publikum – som for at sige: Hvad mener I? Og der var helt stille, indtil vi
tøvende brød stilheden med bifald…

Skuespillet kommer til at stå som en replik til Jesu ord i teksten, vi
hørte før, da han siger til den ulykkelige og desperate far: Alt er muligt for den, der tror! Skuespillet handler om, hvor provokerende og
meningsløst dette kan være, når vi rammes af ulykke og magtesløshed – og også om, at der her er nogle, nemlig Johannes og Maren,
der tager Jesus på ordet…
Og på baggrund af den svære oplevelse, som Kaj Munk selv havde haft med den unge mor, der døde i barselsseng, slutter skuespillet
uafklaret. De undere, som evangelierne beretter om – har de nogen
betydning for os; rummer de et løfte til os, eller var det bare dengang? Eller sagt med Kaj Munks tanke i brevet: Hvad er bøn og tro
værd, når der alligevel sker sådan noget i verden?
Evangelisten forholder sig jo også til paradokset – når han fortæller
om disciplenes mislykkede forsøg på at gøre et under. Men hvorfor
kunne disciplene ikke helbrede drengen? De havde åbenbart prøvet,
nu, da Jesus ikke lige var der. Og nogle kapitler forinden, hvor Mk
fortæller om, at Jesus udvælger sine disciple, står der ligefrem, at
han udvalgte dem, for at de skulle være sammen med ham, og for at
han kunne sende dem ud for at prædike og have magt til at uddrive
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dæmoner. Hvorfor kan de så ikke hjælpe faderen og hans søn?
Jesus svarer, da de spørger ham bagefter: Den slags kan kun drives ud ved bøn ( – og faste).
Men har disciplene da ikke bedt? Har de ikke oprigtigt ønsket, at
det skulle ske? Måske har de været trængt. For ikke alene har de
stået over for en dæmonbesat. De har også stået over for nogle
skriftkloge – altså det jødiske samfunds sværvægtere i religiøse
spørgsmål – dem, der gang på gang angreb Jesu lære og forkyndelse
og ret til at undervise og prædike. SÅ også af den grund har disciplene rigtig gerne ville lykkes i deres forehavende. Så måske har dét
været deres motiv? Faktisk ser det ud, som om de mere eller mindre
er blevet presset til at forsøge sig som dæmon-uddrivere. Faren siger
til Jesus: Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men
det kunne de ikke.
Og det er her, Jesus udbryder: Du vantro slægt, hvor længe skal
jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Det lyder, som
om det er møntet på disciplene. Det ville i så fald ikke være første –
og heller ikke sidste gang, de fuldstændigt misforstod, hvad der var
Jesu intension…

I konfirmandstuen denne uge talte vi om, hvad farens svar betyder:
Jeg tror; hjælp min vantro! Betegnelsen vantro bliver nogle gange
brugt om dem, der tror på en forkert måde – dem med en anden reli-

5
gion. Men det kan også betyde mistro/skepsis, og tvivl. I forbindelse
med faderen giver det vel bedst mening med skepsis eller tvivl. Han
har forsøgt så meget! Og han kan ikke mønstre den teologiske viden, som de skriftkloge, der står der i kredsen og holder øje. En af
konfirmanderne foreslog, at faren bad Jesus om at tro for ham! Jesus, jeg ønsker så meget, at du kan hjælpe min dreng! Vil du ikke
godt med din tro gøre det muligt!
Jeg synes, det er et rigtig godt bud på, hvordan det kan forstås. For
det er lige præcis, hvad bøn er: At jeg lægger al min sikkerhed og
usikkerhed, alle mine evner og manglende evner, det alt sammen til
side og beder Gud om at tage over!
Bøn er ikke, at jeg får ting til at ske. Ligesom en hypnotisør, der
på et tidspunkt blev kendt, fordi han kunne bøje bestik med tankens
kraft. Eller indiske guruer, der siges at kunne svæve fra jorden ved
at koncentrere sig… Bøn er ikke, at jeg får ting til at ske. Bøn er, at
jeg lægger mig selv i Guds hånd. For Gud er min himmelske far, der
på forhånd véd, hvad jeg trænger til!

Skuespillet torsdag aften viste en forpint far tvunget i knæ famlende
efter Fadervor. Og en præst, der med sin fornuft forsøgte at forklare,
hvorfor Gud ikke vil gribe ind. Og en læge, der alene holdt sig til
sin videnskab. Og en dybt ulykkelig ægtemand, der havde mistet sit
kæreste. Og vi så den sindssyge bror, der vendte tilbage med sin
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normale forstand – og egentlig ikke var overbevist om, at det normale var en bedre tilstand. Og vi så barnet – den 8-årige Maren, der
ikke var viklet ind i diskussioner og opgør om tro og fornuft, men
som holdt fast ved tilliden til, at hendes mor kunne blive levende
igen.
Alt er muligt for den, der tror! Sådan citerede den sindssyge Johannes Jesu svar. Og da han vender tilbage til sin normale forstand,
er det barnet, der holder ham fast på det – imod al fornuft og erfaring. Men dermed er netop ikke givet os et løfte om, at vi kan administrere kræfter og undere og gøre Guds mirakler. Disciplene forsøgte. Men det mislykkedes. Måske fordi deres motiv var et andet –
at vise de skriftkloge, at Jesus havde magten? Jeg tror, at vi lige så
lidt ville kunne bære at sidde inde med sådan en magt…
Dét løfte, der er givet os, er, at når vi kommer ud over kanten i
livet i afmagt og nød, er vi netop løst fra magten og håbet som noget, vi skal kunne etablere eller holde fast i. Magtesløse og håbsløse har vi kun tilbage at råbe farens råb: Jeg tror; hjælp min vantro! Og vores far i Himlen véd, hvad vi trænger til!

Amen!

