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Herlev
Afskedsgudstjeneste
I en af vore mest kendte efterårssalmer synger vi:
Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet.
For hvad, han vokse lod på vang,
For ordet og for livet.
Ordet og livet hører sammen. Det er også to ord, som på en måde binder mit liv
her i Herlev Kirke sammen.
Ved indsættelsesgudstjenesten her i Herlev Kirke for 20 år siden prædikede jeg
over teksten, som vi hørte sidste søndag om Maria, som sad ved Jesu fødder og
lyttede til Jesu ord. Det er Guds ord, som giver os håb og mod og trøst - hver
eneste dag igennem livet.
Guds ord er så værdifuldt, at Jesus siger om Maria: Hun har valgt den gode del
og den skal ikke tages fra hende. Jesus roser hende, fordi hun lyttede til ham.
I dag hører vi om den samme familie. Maria, hendes søster Martha og deres
bror Lazarus. Her er det livet, der står på spil.
Et ord kan være bogstaver eller lyde. Hus, bil, fodbold, cykel, kaffe - er ord. Jesus taler om Guds ord, som er noget mere. I Bibelen taler Gud til os. Det er ord,
som kan give tryghed og glæde - midt i vores svaghed eller sorg.
Livet kan også være to forskellige ting. Det kan være det liv, vi oplever, mens
hjertet slår og vi trækker vejret. Men vi kan også tale om livet som det liv, der blev
født i dåben, hvor vi blev Guds børn. Det liv er ikke bundet til, at hjertet slår og vi
trækker vejret.
Lazarus var blevet syg og Martha og Maria tilkaldte selvfølgelig Jesus. På samme måde som vi jo atid tilkalder hjælp - læger eller ambulancer, hvis vi oplever
alvorlig sygdom.
De kaldte på deres gode ven, Jesus, som havde hjulpet rigtig mange mennesker, der var syge. Vi bruger også de foldede hænder, når vi oplever sygdom og
svaghed - hos os selv eller vore kære. Vi oplever mange gange det samme, som
Martha og Maria oplevede: Jesus kom ikke med det samme. Gud svarer ikke altid
på vore bønner her og nu. Men han hører dem og det er godt at tænke på. Somme
tider oplever vi, at han siger ja. Andre gange siger han nej, når vi beder. Endelig siger han somme tider: vent. Vi ved, at han altid hører os, når vi beder. Derfor skal
du blive ved med at bede, selv om du ikke får svar med det samme.
Martha og Marie blev meget skuffede, da Jesus ikke nåede at komme. Vi kan
høre det, når de siger: Herre, havde du været her, var min bror ikke død.
De havde mistet deres bror og nu var håbet ude. De havde lagt ham i graven
for 4 dage siden. Var Jesus dog kommet lidt før!
De to søstre holdt så meget af Jesus og troede på, at han var Guds søn, at de
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Martha og Maria var omgivet af venner, som søgte at trøste dem. Det er af så
stor betydning, at der er nogen, der kommer til os, når vi lider nød, sorg og savn.
Hvor må vi være taknemlige for de gode venner, vi har. Men det må jo også betyde, at vi selv skal tænke på at være noget for dem, der lider og sørger. Vi må ikke
høre til dem, der går forbi et sørgende menneske uden at sige noget - uden at vise
vores deltagelse. Her har vi alle meget at lære. Vi kan selv få brug for det senere.
Martha var den initiativrige kvinde, der straks gik ud for at møde Jesus, da hun
hørte, at han var på vej.
Martha giver udtryk for sin tro på Jesus Kristus. Men selv nu ved jeg, at hvad du
beder Gud om, vil Gud give dig.
Martha var overbevist om, at Jesus var Kristus, Guds søn. Han var garant for, at
hendes bror Lazarus skal opstå ved opstandelsen ved verdens ende. Hun var også
overbevist om, at Jesus kunne have helbredt hendes bror, hvis han bare var
kommet i tide.
Det er en stærk tro, vi møder hos Martha.
Jesus trøster Martha i sorgen over Lazarus og lover, at han skal opstå engang ikke bare engang ude i fremtiden, men også her og nu. Jesus trøster Martha ved at
love at hjælpe dem helt konkret ved at lade Lazarus blive levende igen.
Jesus mødte lidt senere Maria, som sagde det samme: Herre, havde du været
her, var min bror ikke død.
Jesus så Maria græde og han lagde mærke til, at de andre jøder også græd. Jesus græd sammen med dem. Der er nogen, der har behov for, at der er en, der
lytter og deler sorgen med den anden. Jesus viste på den måde sin deltagelse. Maria og Martha var ikke alene i sorgen. Han delte den med dem.
Jesus græder sammen med Martha og Maria. Men Jesus gør så en ting mere.
Han gør Lazarus levende igen.
Det viser, at Jesus har en magt over liv og død, som intet menneske har. Det er
kun Gud, der kan give liv til den, der er død.
Det må have været en stærk oplevelse ude ved graven i den lille landsby, hvor
Martha, Maria og Lazarus boede. Nogle har måske følt, at det var uhyggeligt, at
Lazarus gik ud af graven. Der var ingen, de havde forventet det.
Der var ingen, der var i tvivl om, at det var alt for sent, at Jesus kom. Martha
siger jo også til Jesus: Lad være med at åbne for graven, for han stinker jo allerede.
Men Jesus vidste, hvad han gjorde. Han talte til den døde og gav den døde
Lazarus liv, så han også kunne høre.
Man hører ofte, at sundhedsperonalet siger, at det sidste et menneske mister,
er høresansen. Det er vigtigt at tænke på, når man står ved et dødsleje.
Man kan godt tale til en, der er død. Der er mange, der flere år efter taler til en,
der er døød. Det kan være en trøst for mange.
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Men det gjorde der, da Jesus talte til Lazarus. Han var død, men han rejste sig
op og kom ud af graven, fordi Jesus gav ham livet tilbage. Jesus gjorde det, som
kun Gud kan gøre. Han skabte liv af døde.
Ingen af os kan forstå, hvordan Jesus kunne give Lazarus livet tilbage. Vi kan
heller ikke forstå, at vi skal opstå. Men vi tror på opstandelsen og det evige liv.
Vi må stole på, at han kan gøre det og at Jesus har ret, når han sagde: Jeg er
opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Det er et
godt vers at have med sig gennem hele livet.
Jesus lover os ikke, at vi skal leve evigt her på jorden, men han lover at gå med
os og give os det evige liv.
Når den dag kommer, skal Jesus Kristus være konge og vi skal være sammen
med ham.
Da skal vi takke ham, som er herre over dødens magt og sige de ord, som vi
skal synge i den sidste salme i dag:
Dig, være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.
Amen

