”Optakt til søndagen…..”
Vil du være rask?
”Kræft der opdages i tide, kan helbredes.”
”Hvis blot du vil, slår evnen til.”
”Gud hjælper den, der hjælper sig selv.”
Hvis bare du gør noget selv, så skal du nok blive rask.
Er sundhed langt hen ad vejen en viljessag?
Kunne vi bare have kvittet smøgerne, droppet de
søde sager og sat tempoet ned i den stressede
hverdag?

Og bliver vi ikke raske, er det så, fordi vi ikke ville det
nok?
Vil du være rask? - lyder Jesu spørgsmål til en mand,
der er kronisk syg.
Skal det spørgsmål forstås sådan, at det er op til
manden selv at blive rask? At det er en viljessag, at
han bliver rask?
Er det bare den syge mands egen skyld, at han har
været syg i 38 år, fordi han ikke ville det nok?
Skal han bare tage sig selv i nakken og mobilisere
noget mere vilje?

Eller er det en overvurdering af den menneskelige
vilje?
Vil du være rask? – sikke et spørgsmål! - Som om det
er noget, vi selv bestemmer. Som om vi har noget at
skulle have sagt i den sag.
Som om viljen er nok i sig selv.
Det er den ikke. Det siger vores erfaring os.
Der er ting i livet, som kommer til os mennesker udefra, og som slår livet i stykker. Og så kan man nok så
meget stå ved siden af og sige: Du skal bare ville, du skal bare tro på, at du kan.
Vil du være rask? - lyder Jesu spørgsmål til den syge
mand. Hvorfor spørger han? – for selvfølgelig vil
manden være rask. Hvem vil ikke gerne være rask?
Få hele historien om den syge mand på søndag. Det er nok ikke en historie om, at man altid bare kan
og skal tage sig sammen!
Af Hanne V. Jørgensen, Sindal-Astrup pastorat,
den 11. september 2020

