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At få en hilsen fra vinden
Her ved forårstide bombarderes vore sanser. Vi oplever
farveglansen fra blomster og træer. Der er rigeligt for vore
øjne at gå på opdagelse i. Lugte og lyde fra mark- og dyreliv angriber os også.
Men vores følesans og åndedræt får ligeledes naturen at
føle. Vinden sender os sine hilsener, så vi luftes og lives
igennem.
Ja, foråret kan vække sløve vintervante sanser. Det kan
forekomme, som var det første gang. Man kan være ”lykkeligt nær ved at græde”.
En mand havde siddet mange måneder i arresten, og fordi
han var bange for de andre indsatte, var det kun blevet til
ganske få gårdture. En dag blev han sat til at bære affald
ud. Ikke ud i gården, men ud på gaden. Senere fortalte
han: ”Du kan ikke forestille dig, hvor skønt det var at få
vinden i ansigtet. Jeg var nødt til at stå stille og bare mærke
det. Mærke at jeg er levende.
For ham blev blæsten en hilsen fra livet selv. Han måtte
ind bag tremmerne igen; men vindens hilsen havde han
med sig.
Pinse, det er Guds vind, der puster liv i det hensovede og
hengemte. Det er Helligånden, som blæser sig ind i vore
hjerter. Vi får en hilsen, vi kan have med os, når sorger og
glæder må gennemleves. Guds vind eller Ånd lader os høre
med ører og med hjerte, at Gud i sin Søn, den korsfæstede
og opstandne, stadig er hos os – er hos os med en hilsen,
vi kan have med os.
Som liv, så nyt og stærkt som noget forår. Så nær som
vinden, der smyger sig om ansigtet og sender frisk luft ned
i vore lunger og ud i hver eneste ilt-hungrende blodbane.
Det skete første gang i Jerusalem. Disciplene sad bag lukkede døre og havde det elendigt, som skulle de ikke mere
gennemblæses til nyt mod på livet. Og som skulle de heller
ikke blæse et fornyet håb ind i andre mere.
Palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskedag og så
den dag, den opstandne forsvandt fra deres øjne – Kristi
Himmelfartsdag: To måneders rutsjetur fra glæde til gru
til glæde – og til forladthed. Den forladthed, de var strandet i. Var minderne nok at leve på? Var de hilsener, man
kunne have med sig resten af sit liv? Ville det ikke svare
til, at vi kun havde foråret som et rart tilbagelagt minde?
Uhyggeligt ikke!
Men så brager Helligånden ind til disciplene som et overvældende nyt forår – ja, som en forårsstorm, der blæser al
frygt og forbeholdenhed omkuld. Det er som flammer af
liv og nærvær. Og det hele er blevet et gennemblæsende
nu.
Det er ikke bagklogskabens ulideligt klare lys, der har nået
dem. Men det er visheden om, at Guds eller Jesu nærvær
ikke bare var, men er – er som en hilsende vind at trække
ny mening ind af.

Det er det helt særlige tidspunkt i fødslen, hvor barnet lige
er født, og det selv skal til at trække vejret. Moderen fortalte, at hun hver gang havde oplevet netop dette tidspunkt i
fødslen som en stor rædsel og barnets første åndedrag som
Guds gave.
Disciplene og vi kan heller ingenting uden Guds nærvær i
Hans åndedrag. Uden at de blev gennemruskede af Hans
Ånd, vidste de ikke, hvad de skulle gøre af sig selv. Og selv
om de var samlede, vidste de ikke, hvad de skulle gøre med
hinanden. Som en mors bange øjeblik inden barnets første
åndedrag, sad de bare dér og ventede.
Pinsedag er Guds åndedrags komme til verden. Det åndedrag, der gør hver og en af os til Hans levende væsner, og
ikke kun til vores egne små Herremænd og Herrekoner.
Vi er som Guds skab-ninger Hans børn – Guds børn, som
må få ny, frisk frimodighed af en hilsen fra både naturens
vinde og fra Guds Ånd til vindpust.
Dertil vil Helligånden også med sin indblæsning i vore
hjerter fortælle os, at vi også må se og mærke hinanden som
sammenblæste; vi er aldrig alene om at leve livet, selv om vi
hver især må trække vort vejr, suge ind og puste ud.
Må Guds livgivende ånde til Ånd få os til at sanse en stadig
hilsen fra Ham, vi kan have med os. Da vover vi at mærke
vore omgivelser med opfriskende hilsener, som andre måtte
hige efter. Ja, da er det pinsefest, som alle kan stå med en
hilsende vind af både den ene og den anden slags og sige:
”Jeg kan mærke, at jeg er levende!”
Glædelig vindfuld pinse til at gå sommersolen i møde med!
Jens Thue Buelund

Anden pinsedag
i Skyttehushaven, Vejle
Mandag d. 10. juni kl. 11.00 - en festlig og familievenlig
pinsefejring for hele provstiet

Pilgrimsvandring

Et andet billede på Guds kærlige vind, som vil blæse sig
livgivende ind i os, er situationen ved en fødsel. Der er et
lille øjeblik i forbindelse med enhver fødsel, hvor det er,
som om verden står stille og intet rører sig. Et øjeblik, hvor
alt stopper op, og man holder vejret og venter på, at Guds
åndedrag skal tage over. Det udtrykte en nybagt mor efter
flere fødsler.

Der er mulighed for at deltage i pilgrimsvandring
inden gudstjenesten. Afgang kl. 8.00 fra p-pladsen ved
Skyttehuset, Tirsbæk Strandvej, 7100 Vejle. Kaffe og
rundstykker ca. kl. 10.00, hvorefter vi deltager i gudstjenesten.
Info og evt. tilmelding: Anne Mette Ramsgaard
Johansen tlf. 20 82 48 32 eller Maibrit Pedersen
tlf. 24 97 45 40
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Sjælesorg er omsorg for sjælen
På sjælesorg.nu kan du chatte anonymt på nettet med en
præst om eksistentielle emner som:
Tab, kærlighed, sorg, mobning, tvivl og tro, brud efter
skilsmisse, ensomhed, præstations-og eksamensangst,
svære personlige valg, følelsen af ikke at være god nok.
Præsten er en erfaren samtalepartner, et medmenneske,
som lytter, trøster og tager dig alvorligt.

