
Hvad er det letteste: At sige: Dine synder er tilgivet dig, eller at sige: Rejs dig og gå? 

 

Fastetiden begyndte med Evangeliets ord: ”Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af 

Guds mund”. I mellemtiden er coronapandemien eksploderet, kirkerne er blevet lukket, messerne aflyst, 

undervisning og de øvrige møder udskudt til ukendte fremtidige datoer. Alle ”unødvendige” aktiviteter er slettet fra 

vores kalender – og dermed også de kirkelige.  

Tilbage til Evangeliets ord: ”Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.” 

Hvad betyder dette for os i den nuværende situation? 

Jeg kørte forleden dag ud til Paderup for at købe kopipapir; der var mange mennesker i den enormt store butik, og 

alle prøvede efter bedste evne at holde afstand til hinanden. Den lille restaurant ved indgangen til den store butik 

holdt også åben. Selvfølgelig, tænkte jeg, man skal jo både kunne købe kopipapir og spise en pølse selv i disse 

vanskelige tider. Selvfølgelig skal man det.  

Mine tanker vendte så tilbage til vores lukkede kirker, og det gjorde mig trist: ”Selvfølgelig burde man kunne 

komme ind i kirken i disse vanskelige tider”, tænkte jeg. Men nej, sådan er virkeligheden ikke. Desværre.  

I Evangeliet læser vi, at Jesus mødte mange syge mennesker, og han helbredte nogle af dem fysisk. Andre 

helbredte han i første omgang kun åndeligt, og sådan viste han, at den alvorligste sygdom er den åndelige sygdom, 

som imidlertid påvirker både krop og psyke negativt; men da vi som personer er en udelelig enhed på flere 

niveauer, nemlig krop og sjæl eller krop, psyke og ånd, påvirker den åndelige sygdom derfor det hele menneske. 

Engang spurgte Jesus jøderne: Hvad er det letteste at sige: Dine synder er dig tilgivet, eller: Rejs dig og gå? Til 

den lamme sagde han: ”Jeg siger dig, rejs dig, tag din seng og gå hjem.” og dermed viste Jesus, at 

Menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder! 

Jesus kom til verden for at yde os den største helbredelse: befrielse fra trældom under syndens åg. I 

Johannesevangeliet siges det, at Jesus helbredte en lam mand, og helbredelsen var total, sådan at hele mennesket 

blev fuldstændigt helbredt, indvendigt og udvendigt. Jøderne bebrejdede Jesus, at han havde gjort dette på et 

særdeles upassende tidspunkt, og de mente, at han burde have ventet med at helbrede manden og udskyde den 

unødvendige aktivitet (helbredelse af en lam på en sabbat) til en almindelig dag. Men Jesus svarede: ”Når et 

menneske kan omskæres på en sabbat, for at Moses' lov ikke skal brydes, hvorfor er I så vrede på mig, fordi jeg 

gjorde et helt menneske rask på en sabbat? Døm ikke efter det ydre, men fæld en retfærdig dom!” Der var faktisk 

nogle helt nødvendige aktiviteter som f.eks. omskærelse og dét at ”gribe fat i et får og trække det op, hvis det faldt i 

grøften”, som skulle gennemføres selv på en sabbat, så hvorfor skulle Jesus så vente med at give den lamme det 

allervigtigste?  

Disse ord må ikke opfattes som en kritik af myndighedernes aktuelle og nødvendige tiltag for at bekæmpe 

udbredelsen af coronavirus, selvom det også medfører aflysningen af messer og lukning af kirker. Det er således 

ikke min hensigt at kritisere. Jeg vil derimod opvække os og ruske op i vores samvittighed som kristne og 

katolikker. Jeg forstår godt, at alt det, som kan medvirke til at bekæmpe sygdommen, skal gennemføres, og at vi 

som gode borgere skal følge myndighedernes ordrer og anbefalinger. Ingen tvivl om det. Samtidig skal vi dog altid 

huske, hvem vi er, og hvad det er, som har den største prioritet i vores liv. Min pointe er: At søge Gud er ikke en 

unødvendig aktivitet, men snarere det modsatte: At søge Gud er det mest afgørende for vores liv, det som vi er 

skabt til, det som føjer mening til alt det, vi er og gør. Lad os derfor i denne tid søge Gud på måder, som er mulige: 

Gennem læsning af Evangeliet, gennem at ”overvære” messer, som vi kan følge på nettet – både fra vores 

domkirke og fra andre katolske kirker, gennem deltagelse i de fælles bønsaktiviteter, som Pave Frans indbyder os 

til, og som annonceres på vores hjemmeside. 

Jesus ville sige: ”Døm ikke efter det ydre, men fæld en retfærdig dom!”  

Fastetiden begyndte med Evangeliets ord: ”Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af 

Guds mund.” Lad os huske på det, og lad os bede Gud om, at vi selv i denne vanskelige tid vil efterleve dette ord.  

P. Stefano 


