6. søndag efter påske
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Pinseforberedelse
Jesus sagde:
Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens
ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne,
for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke
skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da
enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal
de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig. Men sådan har jeg talt
til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer.
Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer.
Læsning fra Johannesevangeliet kapitel 15,26-16,4

Jul, påske og hverdag
Troens hverdage kan være barske. Jesus ved det godt. Han kender alle dem,
der bliver fanatisk optaget af en tro eller ideologi og sætter alt andet til side for
at håndhæve den. De vil ikke bare have alle mennesker til at forstå deres
sandhed. De vil kvæle al tale om andre versioner af sandheden. Ja, siger
Jesus, de forfølger mennesker, som holder sig til den sandhed, Gud har vist
dem.
Jesus taler meget konkret om kristendomsforfølgelser. I bliver smidt ud af

synagogerne, siger han. Altså udelukket fra det troens fælleskab, som de
kendte. Og dem der slår jer ihjel vil tro, at de tjener Gud, fortsætter han.
Forfølgelse og drab i Guds navn er al religiøsitets største tragedie. En tragedie,
som dagligt udspiller sig over hele jorden. Den præger også vores egen
kirkehistorie. Der er ingen sammenhæng mellem troen på en god og kærlig
Gud og så hadet mod andre mennesker. Alligevel dækker man sig bag Gud,
når man går efter mennesker i stedet for efter meninger og holdninger.
Mennesker bliver fanatiske med den flig af sandheden, de har opdaget. De
mener, at de kender Gud. Og de mener at gå denne Guds ærinde med terror,
fængslinger og henrettelser af anderledes troende. Jesus forudså det. For han
forudså, at de hverken ville kende Faderen eller Sønnen.
Talsmanden skal give os tro, og håb og kærlighed. Minde os om, at Jesus
stoppede steningen af en kvinde, der havde overtrådt alle regler ved at være
sin mand utro. Talsmanden skal gentage for os, at jøden Jesus roste en
hedensk romersk officer for mandens store tro. Han var ellers en del af den
fremmede besættelse, som jøderne led under. Jesus inviterede syndige og
forbrydere med til bords. På korset bad han som bekendt for dem, der
mishandlede ham.
Hele Jesus historien skal holdes levende for os. Vi skal kunne trække på den,
når vi ser, hvordan kynisme og selvoptagethed synes at have gode kår.
Trække på den, så vi ikke selv mister troen. Vi skal lade Helligånden,
talsmanden som Jesus siger minde os om det, når vi selv tilslutter os dem, der
taler andre ned og ser gennem fingrene med, at de forfølges.
Vi takker Gud for, at det blev jul og påske. Og vi priser ham for, at
Talsmanden på alle hverdage efter pinse minder os om, hvilket liv, det giver
os.
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