3. søndag efter påske
(Julen varer måske lige til påske, men påsken varer til evig tid)

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

Hold ud, hold ud!
Jesus sagde:
En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se
mig.« Da sagde nogle af hans disciple til hinanden: »Hvad er meningen med
det, han siger til os: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal
I se mig? og: Jeg går til Faderen?« De sagde altså: »Hvad mener han med at
sige: En kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om.«
Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem: »I spørger
hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde: En kort tid, så ser I mig ikke, og
atter en kort tid, så skal I se mig? Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal
græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal
blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er
kommet; men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af
glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal
se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde
fra jer.
Læsning fra Johannesevangeliet kapitel 16 vers 16-22

Jeg forstår ikke meningen med
lidelsen, men Gud lader mig se, at i
lidelsen er meningen ikke væk.

Jeg kan ikke se meningen med tab og lidelse. Det er sort tale for mig, når
nogen siger, at uden mørke ville vi ikke mærke lyset, uden lidelse ville vi ikke
registrere glæden. Jeg har aldrig kunnet sige til en sygdomsramt familie, at
der nok er en mening med sygdommen eller sige, at et menneske måtte dø for
at blive skånet for større lidelse.
Og netop derfor bliver jeg forvirret, når Jesus fremsætter sin lille gåde for
disciplene: ”En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal
I se mig.” Det kræver ellers ikke megen Bibelkundskab at forstå, hvad Jesus
taler om. Først korsdøden hvorefter han igen bliver synlig for disciplene.
Hvorfor er Jesu lidelse nødvendig for at det alt sammen kan blive bedre?
Jeg forstår ikke lidelsens nødvendighed, men jeg kan godt høre, hvad Jesus
siger. Hold ud, hold ud! siger han på forhånd. For snart skal I atter se mig, og
ingen skal tage jeres glæde fra jer. Jesus lover ikke, at kristne mennesker
undgår sorg og lidelse. Men han står ved den lidendes side gennem
prøvelserne. Hold ud, du kan godt klare det, hvisker han. Der er lys og noget
bedre på den anden side. Det, som jeg forstår, er, at Gud ikke har glemt det
sørgende menneske.
Det er ellers sådan, den sørgende let forledes til at spørge. Har Gud glemt
mig? Lad os bare sætte ord på lidelsen. Vi møder den jo igen og igen.
Mennesker får stillet diagnosen: uhelbredelig sygdom måske med udsigt til
svære lidelser inden døden. Forældre ligger deres barn i graven. Kvinder eller
mænd bliver forladt af deres ægtefæller. Folk med sygdommen alkoholisme
falder i igen og tager endnu et skridt mod afgrunden. Nøden for mennesker
kan være så stor, at de må råbe ligesom Jesus selv gjorde det på korset: Min
Gud hvorfor har du forladt mig? De er i situationer, som intet menneske kan
bære. Og så ser de medlidende efter et stykke tid, at disse sørgende kunne det
alligevel. At de fik kræfter til det udefra. Den Gud, som syntes forsvundet, bar
dem igennem. Han var der ikke, som vi havde forventet, men han var der. Han
hviskede sit: Om atter en lille stund skal du se mig. Lidelsen udtrykker ikke
Guds fravær. Meningen og sammenhængen er ikke væk, selvom katastrofen er
slået ned. Om atter en kort tid skal I se mig.
I kirkeåret ser vi hver påske tilbage på de troendes mørke dage. Ja, kirkens
markante logo er langfredags kors. Det kors som vi sætter ud for dødsdagen
på gravsten, det kors som mødre rejser i vejkanten, hvor deres søn har kørt
sig ihjel, korset der står i snorlige rækker på soldaterkirkegårde, det kors
holder vi som kristne os også oppe ved. Ingen glemmer de sorger, de har
været igennem. Savnet vil altid bo i os, men når det er allermørkest, har vi lov
til at sige: Hold ud, der venter noget andet, når det er ovre. Om atter en lille
stund skal vi se Kristus.

Man kan abonnere på Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker ved at skrive ”tilmeld” til LPO@km.dk

