Hjemmeandagt til 2. søndag efter påske
Bøn
Herre
gør mig stille
Gør mig stille lidt så jeg kan være og lytte
her et øjeblik
Stå stille og lytte
til dig

Herre
gør mig stille
så jeg tør standse op
Standse op og være stille
og tro på at du er stor
Standse op og være lille
og huske på at livet er kort
Salme 23
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand,
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig at rette stier
for sit navns skyld.
Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst.
Du dækker bord for mig
for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie,
1

mit bæger er fyldt til overflod.
godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus
alle mine dage.
Evangeliet til 2. søndag efter påske skriver evangelisten Johannes kap. 10,
vers 22-30
Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem; det var vinter, og Jesus gik
rundt på tempelpladsen, i Salomos Søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham
og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det
ligeud.« Jesus svarede dem: »Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De
gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke
hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og
jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive
dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og
ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er et.«
Refleksion
Forår og konfirmation hører uløseligt sammen. Men sådan er det ikke i år.
Konfirmationerne i Lumby og Stige sogne og det ganske land er udskudt, flere
steder til efteråret. Men hvis alt havde været som det plejer, ville konfirmanderne
hos os snart have været i gang med vælge deres skriftord, det vil sige en sætning
fra biblen, som de har med i deres liv, og som skulle have været læst op ved deres
konfirmation i maj måned.
Konfirmanderne er grundige, når de vælger deres skriftord, fordi det betyder
noget for dem, at finde ord med et indhold, der taler til dem – ord, der på en eller
anden måde giver dem håb og mod, eller som kan holde dem fast på hvad
meningen med det hele er.
Et skriftord, flere konfirmander vælger, er ”Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig
kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld” (Salme 23, vers 1-3 fra
Det Gamle Testamente).
Det er også en salme, der ofte læses ved bisættelser, og jeg kender flere ældre
mennesker, der kan hele salmen udenad. Jeg tror, at grunden til at salme 23
gennem tiden har haft så stor betydning for mennesker i alle aldre, er, at den er et
hvilested, man kan bruge til trøst, overskud, nyt håb og mod.
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Vi er ikke herre over livet. Det resulterer i, at vi indimellem kommer til at føle afmagt
i forhold til livet. Det er både i glæden og i sorgen, at livet kan blive for stort for os,
for uhåndterligt. Både når vi oplever stor lykke, som når vi forelsker os eller bliver
forældre, og når vi møder sorgen, smerten og døden, oplever vi, at vi ikke kan
kontrollere livet. Der må vi bare tage imod. Tage imod den glæde og den sorg,
livet byder dig og mig.
Når vi ikke selv kan gå foran, når vi ikke kender vejen, er det godt at vide, at der er
en anden, der går foran os. Kristus er hyrden, der leder os gennem livet og
gennem døden.
Derfor kan vi gå ud og leve dette dejlige og svære liv på ny. Hver dag er der
noget, der kalder på os, en opgave, et andet menneske, ja selv i de små ting er
der en rigdom - en god kop kaffe, en gåtur i skoven, eller en telefonsamtale med
en vi holder af.
”Herren er min hyrde”.

Fadervor
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive 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,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed
Amen.
Velsignelse
Herren velsigne dig og bevare dig
Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
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