Første søndag efter trinitatis

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

Dengang Djævelen forsøgte at lære Jesus
at sige: Mig, mig, mig!
Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han
havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. Og fristeren
kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive
til brød.« Men han svarede: »Der står skrevet: Mennesket skal ikke leve af
brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.« Da tog Djævelen
ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham:
»Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet:
Han vil give sine engle befaling,
og de skal bære dig på hænder,
så du ikke støder din fod på nogen sten.«
Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: Du må ikke udæske Herren din
Gud.« Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og
viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: »Alt dette vil
jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.« Da svarede Jesus ham:
»Vig bort, Satan! For der står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene
ham alene.« Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for
ham.
Læsning fra Matthæusevangeliet kapitel 4 vers 1-11

Jesus lærer os noget andet
I dag bliver en ung iraner døbt i Pedersborg kirke. Jeg undlader hans navn i
denne offentlige hilsen. ”Vil du gerne vide, hvorfor jeg vil døbes?” spurgte han.

”Ja da”, svarede jeg, ”og må jeg også fortælle det til andre?”. Det bekræftede
han med et stort smil.
”Jeg var på højskole”, forklarede han. ”På skolen hørte vi om kristendom og
om Jesus. Jeg blev fuldstændig væltet bag over, da jeg hørte, at Jesus
vaskede sine disciples fødder. Jeg havde aldrig før hørt om, at Gud er tjener
for os. I islam er Gud en streng, ophøjet og krævende Gud. Men den Gud, der
vasker vore fødder, ville jeg gerne høre mere om. Så kom jeg i kirke og lærte
om tilgivelse i Guds navn. Jeg er vokset op med, at vi skal være hårde og uden
barmhjertighed over for Guds fjender. Men Jesus bad for dem, der
mishandlede ham til døde. Jeg vil gerne døbes for at have Jesus til herre,
forklarede manden fra Iran.
Jesus kunne have fået al verdens magt og herlighed. Brugt det hele til sin egen
fordel, men han valgte at sige nej til Djævelen og i stedet vaske sine disciples
fødder og tilgive dem, der forvoldte ham ondt.

