5. søndag efter påske

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

Kristi Himmelfart nærmer sig
Jesus siger: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit
navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed,
og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.
Sådan har jeg talt til jer i billeder; der kommer en tid, da jeg ikke mere skal
tale til jer i billeder, men ligeud forkynde for jer om Faderen. Den dag skal I
bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til Faderen for jer, for
Faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra
Faderen. Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader
verden igen, og jeg går til Faderen.«
Læsning fra Johannesevangeliet kapitel 16, vers 23b-28

Vi har én at læne os op ad
Vi ved godt, hvad det vil sige at komme i en andens navn. Når jeg i dag ved
gudstjenesten beder om en økonomisk gave til forfulgte kristne, kommer jeg
ikke krybende, for jeg beder ikke om det på egne vegne. Jeg opfordrer på
Bibelselskabets vegne til at hjælpe ofrene for forfølgelse. Det giver frimodighed
at komme i en andens navn.
Politibetjenten har det på samme måde. Når betjenten befaler folk at gå væk
fra et farligt sted, skal han ikke overveje sin egen troværdighed. Han taler ikke
til os i sit eget navn. Han gør det i lovens navn, og ingen stiller spørgsmål ved

legitimiteten. Det er ingen overvindelse for betjenten at henvende sig til os, for
han har rygdækning i sit forehavende.
Det giver frimodighed at kunne træde frem for den almægtige, den
frygtindgydende Gud i Jesu navn. Vi folder roligt vore hænder, for vi henviser
ikke til vores egen formåen eller styrke. Vi forhandler ikke med Gud ud fra en
særlig position. Det er i Jesu navn, vi beder.
Man har sommetider gjort gældende, at Gud ikke kan opfylde alle bønner. Helt
banalt kan det jo ikke nytte at begge fodboldhold i pokalfinalen beder intenst
om sejr. Og helt galt bliver der, når man sender soldater i krig med velsignede
våben i den tro, at Gud vil øge disse våbens præcisionsevne og dermed sikre
landet sejr, for han har lovet at opfylde vore bønner.
Sagen er, at vi ikke kan bede om andre menneskers død i Jesu navn. Vi ved
godt, at det ikke er hans stil. Når man kommer i f.eks. Bibelselskabets navn,
tigger man ikke penge til en luksusferie for sig selv. Og betjenten kan ikke i
lovens navn befale tilfældige mennesker at komme hjem og slå hans
græsplæne. En andens navn kan ikke bruges til hvad som helst. Det kan Jesu
navn naturligvis heller ikke.
Bønnen i Jesu navn giver ikke blot frimodighed. Den giver også bønnen retning
og ramme. Bønnen i Jesu navn handler om liv og helbred og heling af det
ødelagte. Den handler om fred og forståelse, om tilgivelse og forsoning. Hvis vi
skulle være i tvivl, kan vi bare se på mønsterbønnen Fadervor, hvor der ikke er
et ord om, at det må gå andre ilde.

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

