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Nej, hvor har du dog forandret dig. Du er jo en helt 
anden. Sådan har jeg ofte sagt til mennesker, som jeg 
ikke har mødt i nogen tid. 
Tit har det at gøre med, at de har været seje og bygget 
en masse muskler på, siden sidste gang jeg så dem. 
De er som forvandlet, og det har helt klart også gjort 
noget ved måden, de ser sig selv på. 

Der er selvfølgelig flere eksempler. Der er den, som er 
blevet forelsket, som stråler af lykke og fremtidstro. 
Der er hende, som tror ingen kan se, at hun er gravid, 
men hun udstråler den her “Jeg har en lykkelig 
hemmelighed, som I ikke kender.” Det kan slet ikke 
skjules. 

Der er ingen tvivl om, at vi kan forvandles af 
omstændigheder i vores liv - og det kan være både i 
negativ og i positiv retning. 

Der er ingen af os, der går gennem livet, uden at møde 
modstand, og oftest er det i livets modstrøm, at vi for 
alvor formes. Det er her, vore inderste værdier kommer til 
overfladen. Og det er gennem stormvejr, at vi for alvor 
formes. 

Selvfølglig er vi stadig den samme, men noget er sket 
med os. Det er lidt ligesom stenene, som ligger i 
vandkanten langs vore strande. De er i stormvejret kastet 
rundt af bølgerne. 
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I de stille sommeraftener er de vugget af strømmen og 
som tiden er gået, er de efterhåndet slebet runde og 
smukke. Livets bølger, former os en lille smule af gangen.

Faktisk er de blevet så flotte, at vi alle har prøvet at 
bukke os ned og finde en fin sten og tage den med hjem. 
De af os der har børn, ved at for hver strandtur beriges 
hjemmet af flere kilo sten.

Hver eneste af disse sten har haft kanter, hakker, 
fordybninger. Det er den samme sten, men den ser nu 
anderledes ud end den gjorde for 10.000 år siden. 

Forvandling betyder, at blive forandret i sin form. Det 
betyder ikke at man pludselig er blevet en anden. Når jeg 
taler om, at blive forandret, så tænker jeg ikke kun på det 
ydre, men i særdelseshed på det indre. 

En klump ler er i hænderne på en dygtigt pottemager 
noget helt unikt. I bibelen fortæller profeten Jeremias 
historien om mennesket, som er i hænderne på Gud, 
ligesom leret i hænderne på en dygtig pottemager. 
Leret kan få utallige former, og alt efter hvilken form, det 
får, kan rumme meget eller lidt. Men uanset er leret altid 
det samme. 

Sangerne i Emmaus har i tiden op til denne 
gospelgudstjeneste tænkt meget over, hvordan det har 
forandrer dem, at synge gospel. 

Én skriver: “I dag ka jeg slet ikke forestille mig ikke at 
skulle være en del af Emmaus og alt det skønne jeg blir 
fyldt op med i kirkerummet og alle de andre steder vi er 
sammen.
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Gospel med Emmaus gir mig indre ro, kærlighed (ikke 
mindst til mig selv), stærk energi og en følelse af 
samhørighed. Og her tør jeg at være den sårbare pige 
jeg osse er.”

En anden siger: “Inden jeg startede til gospel troede jeg 
ikke på noget. Jeg tror på NOGET nu. Jeg ved ikke 100% 
hvad det er, men jeg ved at jeg har set et lys i 
gospelmusikkens fantastiske budskaber, varme og 
kærlighed. Jeg har set hvordan man favner hinandens 
forskelligheder og accepterer alle som de er uanset 
holdninger og status. Kort fortalt, så har det fået mig til at 
se at verden skal rumme os alle sammen, og ikke kun 
mig selv 💜  Jeg arbejder stadig på at blive et bedre 
menneske hver dag, men jeg synes at jeg er kommet 
langt efter at gospel blev en del af mit liv. 

Skal I lige have en tredje?: "Uanset om du tror - hvis bare 
en lille flig af dig tror - på dig selv - på Gud - på 
fællesskabet - så er du aldrig alene. Dét er da den mest 
fantastiske tanke at have :-).”

Jeg lægger mærke til, at i alle de tre beretninger fra 
korsangere, sker der noget med dem, når de synger 
gospel. Noget er sket. Er det forvandling?

Jeg vil tillade mig, at kalde det et lille mirakel, men sådan 
siger vi ikke om ting, der sker gradvist. For vi er vant til at 
mirakler skal være noget meget pludseligt. 

Langsomme mirakler og forvandlinger sker ofte lige for 
næsen af os, og vi ser det ikke altid. 
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Vi har alle set en sommerfuglelarves puppe, som 
tilsyneladende er død. 
Den ligner ikke noget, som ikke har værdi. 

Men vi ved jo godt, at den er langt mere end den ser ud 
til at være.På den måde ser vi på den på ligesom Gud 
ser på os. 

Men hvad mon Gud ser? 

Gud ser det ydre, men det er ikke det, han lægger vægt 
på. Gud ser gennem alt det, og ser det der betyder noget.  
Han ved, at der er noget utroligt unikt og værdifuldt indeni 
os alle samen. 

Når vi ser os i spejlet, ser vi måske ikke noget særligt. 
Mon ikke Gud ser en fantastisk et fantastisk fint og 
farverigt menneske. 

Jeg tror, at alle mennesker, kan forvandles. Jeg siger 
ikke, at vi alle trænger til det. Men jeg tror alt er muligt for 
Gud. 

Jeg tror også, at alle mennesker - uden undtagelser - er 
elsket i en sådan grad, at det kan forvandle vore liv. 
Jeg er overbevist om, at en vished om at være elsket er 
et langt bedre udgangspunkt for forvandling, end et “du 
duer ikke!”

Det kan godt være, at du tror at dit hjerte er lavet af sten, 
men selv sten, ser vi jo, formes og slibes runde og fine af 
havets vuggen. Bag det ser jeg i hver fald Guds hånd.
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Vi mennesker er nemme at påvirke. Hvis ikke vi var det, 
var reklameverdenen og alt marketing jo helt lige meget, 
men det er en stor branche. 

Vi der har børn, er også nødt til at indrømme, at det 
betyder noget for os, hvem vores børn er sammen med. 
Vi kan finde på, at synes at nogen er dårligt selskab, 
mens andre er dem, vi gerne vil de er sammen med.

Jeg tror, vi påvirkes enormt af dem, vi er sammen med. 
Når vi synger gospel, er i kirke, eller hvor du nu føler dig 
tættest på Gud, så påvirkes vi af ham. 

Hvad påvirker Gud med?

Jeg vil sige, betingelsesløs kærlighed og accept til og af 
dig. 
Når det så er sagt, så tror jeg at kærlighed og accept, er 
begyndelsen til al virkelig forvandling. Og det tror, jeg 
Gud kan gøre i alle mennesker, endda selvom du ikke 
synger gospel.

Bibelen taler om det forhold. Det er Paulus, der siger 
sådan her: “»Herren« er Ånden, og hvor Herrens ånd er, 
dér er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et 
spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det 
billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det 
sker ved den Herre, som Ånden er.”1

Paulus er ikke i tvivl om at Gud kan forvandle mennesker.

 2. Kor 3,17-181
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Jeg er faktisk heller ikke i tvivl. Jeg har oplevet det, og jeg 
har set det i mennesker. 

Jeg er ikke i tvivl. Guds kærlighed kan gøre en kæmpe 
forskel i ethvert menneskes liv. 

Amen.


