vERDENS TIDENDE
Spring gennem tiden

Tema: Ånd

FEBERKAMP ENDTE 6-1

TUNGER AF ILD
Pinsefesten år 33 Jerusalem

Alle forstår

3000 døbte
Ny jødisk sekt har stor tilslutning.
Efter en opildnende tale af en af
lederene af "Jesus-disicplene"
besluttede op mod 3000 mennesker
at lade sig døbe. De er gået ind i
menigheden. Man fortæller at de
samles daglig, holder mindemåltid
for Jesus, der blev korsfæstet, og de
sælger deres ejendom og deler ud til
dem, som har behov. Og stadig flere
slutter sig til.

De gik udenfor og fortalte om
hvad der var sket og folk allevegne fra, - fra Arabien til Rom
- forstod, hvad de sagde på deres
eget sprog. Man undrede sig: er
det ikke alle folk fra Galilæa og
alligevel kan vi høre dem tale på
vores eget sprog? Nogle mente at
det var et mirakel - andre spottede: de er bare fulde af sød vin.

På baggrund af den overraskende
sejr over FB1903 udtaler centerforward Hans Nielsen: Der var en
hel særlig ånd over holdet. Blandt
fodboldspillere taler man undertiden om en feberkamp, en dag alt
lykkes for én, - altså ikke sammenbidt præstation, men næsten
legende almægtighed - modsat
fighten hvor man "kvæler sig
selv".
Man kan godt glimtvis være flere
om at opleve dette fantastiske.
Ethvert hold kender de euforiske
øjeblikke, hvor alt uden videre
lykkes mellem spillerne, som om
sjælene og spillet var smeltet sammen til ét. Det er mere end det, at
et hold ligesom kan bære hinanden frem og holde hinanden oppe,
så det overgår sig selv. Det er en
glimtvis og svimlende oplevelse
af altings mulighed mellem flere

Hans Nielsen scorer det 6 mål
mennesker på en gang. Midt
imellem dem. Lige nu. Et fælles
gennembrud. Som en drøm om et
helt andet liv end det her. Mange
kroppe som dele af en stor fantastisk og urørlig superkrop.
Sådan var denne kamp.
Hans Jørgen Nielsen: Fodboldenglen 1979

Gammelt fænomen dukker
op igen

Af en discipels tale:

Tunger af ild
Pinsedag i Jerusalem hørtes et
mærkeligt uvejr, som samlede sig
om det hus, hvor Jesusdiscipelene
var opholdt sig. De fortæller hvordan det var som om uvejret fyldte
hele huset og der viste sig tunger af
ild - som så fordelte sig på hver
enkelt af dem. De blev fyldt af Helligånd.

Unges visioner, gamles
drømme
"Klokken er 9 om morgenen - vi
er ikke fulde. Men nu opfyldes
Joels profeti, hvor Gud siger: Jeg
vil i de sidste dage udgyde min
ånd over alt mennesker, og mine
sønner og døtre skal profetere, de
unge skal se syner, de gamle
drømme drømme . Selv over trællene og trælkvinderne vil jeg
udgyde min ånd.. Gud har fra de
døde oprejst Jesus fra Nazareth,
som var blevet forrådt, som I har
korsfæstet og slået ihjel ved
lovløses hænder.. Han kunne ikke
fastholdes af døden.. Han er
ophøjet og af Gud fået Helligånden og udgydt den over os, som I
kan se og høre..
Lukas: Apostlenes Gerninger 2,1-47

Guds ånd piskede vandene
Den nye bibeloversættelse

1.Mos. 1,2

København 1991
Man diskuterer i disse dage, hvordan nogle ord i Bibelens
fortælling om skabelsen skal oversættes: I Oversættelsen fra 1931
hedder det: ”Guds Ånd svævede
over vandene”. Nu hævder sprogforskere at det måske betyder
”Guds ånd” eller ligefrem ”Guds
storm” piskede vandene.” Mange
synes det lyder helt forkert og alt
for voldsomt og synes ikke det
skal stå i den nye bibel

København 1975.
Unge er begyndt at beskæftige sig
med fænomenet "ånden i glasset".
Enkelte kirkefolk er bekymrede.
De fleste skolelærere ser det som
en leg. Legen, som har været
kendt i spiritiske miljøer - her
som fuld alvor -, går udpå at en
gruppe mennesker sidder om et
bord - alle med en finger på et
glas i midten. Rundt om glasset er
alfabetet lagt ud. Man stiller så
ånden i glasset forskellige
spørgsmål. På en for deltagerne
uforståelig måde begynder glasset
at bevæge sig fra bogstav til
bogstav, og staver ofte til
meningsfulde budsskaber. Nogle
gange uhyggelige, eller ondsind-

ede, andre gange helt harmløse.
Skolepsykolog Helge Geest udtaler: Psykologisk set er der
ikke noget overnaturligt på
færde. Ingen af deltagerne
mærker at det er netop deres
finger, som styrer glasset. Men
helt ubevidst påvirker man hinanden til at føre glasset sådan
at bogstavernes rækkefølge
giver mening. Kommer der så
ondskabsfulde budskaber frem,
kan man godt tale om en ond
ånd, ikke i glasset, men i
klassen eller gruppen.
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