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19.SØNDAG EFTER TRINITATIS 
 
Tekst: Johannesevangeliet kapitel 1 vers 35 til 51 
 
Den 9.oktober 1989. Det vil sige i går for 21 år siden, var der andagt i den store Nikolajkirke i 
Leipzig i det, der dengang var Østtyskland. 
Disse såkaldte fredsandagter havde op gennem firserne været afholdt næsten hver mandag med 
stadig større tilslutning. 
Dette havde efterhånden ført til, at DDR-styret havde strammet grebet om disse andagter mere og 
mere. 
Fordi magthaverne i disse andagter så en trussel mod styret. 
Mod det fællesskab, der var opstået omkring denne unge stat. 
Og denne mandag – to dage efter 40-årsdagen for Østtysklands oprettelse havde man så fra 
myndighedernes side besluttet sig for at slå til. 
At slå bevægelsen ihjel. 
Hundredevis af soldater og medlemmer af det berygtede østtyske efterretningsvæsen Stasi havde 
taget opstilling og havde fyldt kirken for at forsøge at forhindre gudstjenesten, men alligevel deltog 
over 2000 mennesker i netop denne fredsandagt. 
Efter velsignelsen havde lydt til afslutning på andagten sluttede titusinder af mennesker sig til 
udenfor kirken og man begyndte at vandre Leipzigs ringgade rundt med råbet: ”Vi er folket”. 
Og det forunderlige skete. Selvom man sad parat til at modtage ordren fra Berlin om at slå ned på 
fredsmarchen så kom den ordre aldrig. Selvom byen vrimlede med politi og soldater blev der ikke 
løsnet et eneste skud. 
Vi kender fortsættelsen. En måned senere faldt muren i Berlin og et år efter var de to Tysklande 
genforenet. 
Et medlem af det øsstyske kommunistparti – enhedspartiet forklarede nogle år efter, hvordan det 
kunne gå til, at det ikke kom til en blodig afslutning. Han sagde: Vi var forberedt på alt – kun ikke 
på stearinlys og bønner. 
Hvis vi ikke selv kendte historien og forløbet ville vi let komme til at sige: det kan da ikke passe. 
Det lyder som noget romantisk sludder. 
Men faktum er, at det skete. Vi ved det. At det menneskeskabte fællesskab, der udgjordes af den 
centrale statsmagt i DDR blev blæst omkuld af et folkeligt fællesskab, der ikke havde andet målbart 
at samle sig om end stearinlys. 
Og bønner. 
Og kaldet til at være et folk. 
Sådan kan fællesskaber være forskellige. 
Og have forskellig kraft. 
I dagens evangelietekst handler det om enhed og fællesskab. Og om,hvordan man kommer ind i 
fællesskabet. 
Ved at blive kaldt på. 
I våbenhuset (her) i Vester Aaby kirke hænger der som så mange andre steder en præstetavle. Der 
står på den at den er besørget opsat af sognepræst Hans Jørgen Ammentorp i reformationsjubelåret 
1817 – altså 200 år efter, at reformatoren Martin Luther indledte sin reformation ved at ophænge 95 
teser på kirkedøren i Wittenberg i den selvsamme østlige del af Tyskland. 
Nederst på tavlen beskrives den navnkundige pastor Cæsius Krohn, der var præst i Vester Aaby og 
Aastrup i 50 år. Og der står, at han blev kaldt til Vester Aaby i 1839. 



Kom ind i fællesskabet. 
Kaldt på af fællesskabet. 
Det er lige præcis forskellen på de to slags fællesskaber, der stod overfor hinanden den oktoberdag i 
Leipzig. 
Den kraft, der altid er parat til at vise os ting, der er større end os selv, vise os større ting end det, 
som det hedder til afslutning i dagens evangelietekst. 
Vise os Gud. 
I dag kan begrebet et kald måske virke lidt bedaget. Men går vi tilbage til den Luther, jeg nævnte 
lige før, så var ordet kald det et vigtigt begreb for eksempel for ham. Og ikke kun et begreb, der 
havde at gøre med præster. Det gjaldt også for alle de håndværkere og embedsmænd, der i tidligere 
tider arbejdede i og for landbyens fællesskab, at de følte deres arbejde som et kald. At det på eet 
eller andet tidspunkt var kommet til dem, hvad de skulle være og hvor de skulle være. 
Og at der var brug for dem. Ingen kunne undværes, hvis landsbyens fællesskab skulle fungere. Der 
var brug for forskellighederne. 
Og der var såmænd også plads til forskellighederne. 
Derfor blev der kaldt. 
Og hørt efter kaldet. 
I dag høres dette begreb som nævnt sjældent. I dag skal man selv forsøge at råbe omverdenen op 
med CV’er og lister over egne fortræffeligheder, hvis man skal finde sin plads. 
Og mange bliver der så aldrig kaldt på. Mange sidder tilbage med fornemmelsen af, at der ikke er 
brug for dem nogen steder. At enhed og fællesskab er lukket land. 
Til gengæld skal alle helst være ens. 
Men enhed består ikke i at være ens, det består i at høre sammen. 
Det viste stearinlys og bønner en efterårsdag i Leipzig. 
Dagens evangelietekst er fyldt med kald og det, der med et moderne udtryk bliver kaldt for 
sammenhængskraft.  
Vi kunne også kalde det for ånd. 
Teksten er som mange af de tekster, der hører trinitatistiden til en lyngennemgang af det nye 
testamente. Vi begynder med Johannes Døberen og ender ved tidernes ende i løbet af 16 vers. 
16 vers fyldt med bydeformer. 
Vi kunne næsten kalde dem for ordrer. 
Kom og se! 
Følg mig! 
I skal se! 
Vi kunne også sige kald! 
I og for sig kunne man fristes til at kalde dagens beretning en banal fortælling. Nogle mennesker 
møder nogle andre mennesker og det hele ender med, at de følges ad. 
Men det er ikke en banal fortælling. 
Det er et evangelium. Et glædeligt budskab. For det viser åndens kraft blandt mennesker. Viser os 
fællesskabets evne til at trænge sig ind. 
Sålænge det sker i frihed. 
Sålænge der ikke er stærkere kræfter på spil end stearinlys og bønner. 
Ingen kunne have tvunget disse bibelske mennesker til at finde sammen. 
Hvis ikke Jesus havde kaldt på dem.  
Kom og se. 
Følg mig! 
De blev ikke ens af det. Det er det apostlen Paulus beskriver så fint i sit brev til menigheden i 
Korinth som vi hørte som episteltekst lige før. Var hele legemet øje, hvad blev der så af hørelsen? 



Allerede Paulus havde fornemmelse for, at enhed og enshed ikke er det samme – uanset hvormange 
gange menneskeheden siden har forsøgt sig med det. 
Derfor er det at være menighed i Guds hus heller ikke at være ens. 
Men at være eet. 
I at modtage evangeliet. 
Sådan som vi gør det i vores dåb. 
Her, hvor der blev kaldt på os. Ligesom der bliver kaldt på os ved nadverbordet. 
Kaldet er ens fordi Gud er den samme. Men såvel dåbsbørn som altergæster kan godt nok være 
meget forskellige 
Heldigvis. 
Der kan også holdes såvel barnedåb og altergang på mange forskellige måder verden over og intet 
menneske eller institution kan én gang for alle sandheden i ed på, at den måde det bliver gjort på her 
eller der er den rigtige. 
Det kan kun troen. 
Når mennesker hører den som et kald. 
Og føler sig hjemme. 
Dagens tekst handler også om at føle sig hjemme. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos 
ham den dag. 
Sådan en dag har vi også fået at holde gudstjeneste på. I det hus vi har bygget til Guds ære i håbet 
om og i troen på, at Gud selv er tilstede der med sin Ånd og med sit ord. Det ord, der nok gør os ens 
i modtagelsen af det, men som samtidig byder os at være forskellige igen når vi om lidt går ud 
herfra med Guds velsignelse til at gøre en gerning, der hvor der er brug for os. Den kraft vi bliver 
iklædt ved at være samlet omkring 
 
Stearinlys og bønner. 
 
AMEN  
 
 

  

 

 


