Søndagsbrev 10. maj 2020 Mors Dag. Vrå baptistkirke.
Kære menighed!
Lad os være til støtte, trøst og opmuntring for hinanden i denne virusramte tid!
Inspirationen til dette søndagsbrev finder vi i Det gamle Testamente, 1. Kongebog
17,8-16. Beretningen handler om et bemærkelsesværdigt godt mor-barn forhold
og om Guds indgriben.
En mor og hendes søn redder livet. Elias og enken og hendes søn fra Zarepta
Mor er liv! I dette tilfælde er en mor ved at gøre klar til at hun og hendes søn, som hun har givet livet
skal give sig til at dø pga hungernød i det nordlige Israel, hvor de bor.
Så kommer profeten Elias. Sendt af Gud, for han har en meget skarp hørelse for Guds stemme.
Han kommer med en prøve på lydighed i et land, som svigter Gud igen og igen ved at vælge dårlige,
ugudelige konger og ved ikke at følge Guds livgivende og livsbevarende love.
I den lille YouTube video om Elias og enken forestiller forfatteren sig, hvordan moren trækker drengen
med ind i trosprocessen med at give profeten det allersidste brød de har i stedet for at spise det selv.
Med risiko for både sit eget og barnets liv, peger moren med sin tro på det hun er blevet overbevist om:
vi bliver reddet fra hungerdøden! https://youtu.be/UyTLktiUugE
Mor er liv!
Hvert 2. minut dør en kvinde i barselsseng.
Jeg fandt ind på en amerikansk hjemmeside for firmaet Merck: ”Merck for Mothers”, der handler om at
undgå mødredødelighed. Motto: “Moderskab danner vores fremtid. Ingen mor skal dø for at give liv! Vi
kan alle gøre en indsats for at gøre moderskab trygt.” Antallet af kvinder der dør i barselsseng er
stigende i USA. Det er tankevækkende. Firmaet forstærker hjælpen til mødre under Covis-19
pandemien. Mor er familien, dens grundlag, liv, mening, alt! ”Hjem er hvor mor er”
Det er ikke nok at sige tak en gang om året for mors position i verden. Mor skal ses, støttes og ind
imellem reddes.
Alle de gråzoner vi nu lever i, og som de næste generationer skal navigere i, i forhold til genealogien –
slægtens fortsættelse, sætter os på en etisk knivsæg. Hvem skal have ret til at få børn med hvem og
hvordan? Grænserne bliver mere og mere flydende. Skal et menneske have ret til at vide, hvor det
kommer fra og hvem dets ophav er?
Kan mor blive en robot, som ruger nøje udvalgt æg og sæd ud fra ukendt personer, så barnet, eller
svangerskabsproduktet, som det siges så koldt, kan bruges som den styrende menneskehed kan bruge
efter forgodtbefindende? For alt kan lade sig gøre i vore børnebørns generation.
Hvem er den profetiske stemme, der siger: ”Nu er det nok, vi er skabt i Guds billede, der er grænser, der
ikke skal overskrides”. Der er mødre over hele vores jord, der har brug for at overleve deres fødsler, for
mor er liv.
Menneskemor
Selv mor kan tage grueligt fejl og en mor kan skade sine unger. Det er fordi mor er et levende menneske,
et fejlende menneske!
Mor er altid mor, selv om hun kan fornægte det. Enken i Zarepta gjorde noget vigtigt, den dag hun
havde besøg af Guds profet Elias. Hun tog sin søn med i tjenesten for Gud, i en opgave, der krævede
mod og et offer – at give det sidste brød væk. Moren handler i tro, og viser sin søn den bedste vej: tro og
tillid til Gud. Jesus er den, der viser alle gode egenskaber for en mor: omsorg, nærvær, grænsesætning,
opretholdelse af livet, tillid. Han er den lydige søn, der siger ja til faderens vilje, også selv om det
kostede ham livet. Amen!
Jeg håber meget, samfundet åbner så meget, så vi kan mødes til gudstjeneste i vores kirke søndag den
24. maj! Guds fred!
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