6. søndag efter trinitatis
(Trinitatistiden har i kirken den grønne farve. Guds ord blev sået ved jul, påske og
pinse. I den grønne tid vokser det i os)

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

Jesus kræver mere
end loven kræver
Jesus sagde: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og
farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. I har hørt, at der er sagt til
de gamle: ”Du må ikke begå drab,” og: ”›Den, der begår drab, skal kendes
skyldig af domstolen.” Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin
broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder,
skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til
Helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker
om, at din broder har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå
først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og bringe din
gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen
med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen
til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig: Du slipper
ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.
Læsning fra Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 20-26

Højaktuelle ord
De fleste håndbøger fornyes med jævne mellemrum. En 30 år gammel
rejsefører kan have historisk interesse, men man er ikke sikker på, at dens
oplysninger er helt relevante. Er det så ikke mærkeligt, at vi til livet kan bruge
en guide, hvis nyeste afsnit er 1900 år gamle? Er Bibelen ikke lidt støvet?

Vi hører i ”den gamle Bibel” Jesus advare mod at lade vreden få frit løb.
Skældsord og hånlig tale ødelægger jeres liv, sagde Jesus. Det er da ikke mere
støvet, end at netop tonen på de sociale medier er et af tidens varmeste
emner. Efter sigende kan helt almindelige velopdragne mennesker finde på at
kalde andre mennesker ord, som ikke skal stå i denne søndagshilsen.
Pædagoger og samfundsdebattører er bange for udviklingen.
Der er ikke rigtig nogen love mod den slags, siger Jesus. Jo, loven siger at
man ikke må slå ihjel. Vi kan tilføje, at samfundet sanktionerer mod vold. Men
det at tale ordentlig til hinanden er en holdning. Det handler om menneskesyn,
og vores opførsel skal overgå det som de lovkyndige kan holde os fast på,
pointerer Jesus. Et ordentligt liv er ikke bare som selvfede principfaste
farisæeres liv, selvom man formelt ikke kan sætte en finger på det.
Det er ikke tilfældigt, at Jesus nævner gaven ved alteret. Sådan noget kan
man lovgive om. I det jødiske samfund vidste man både hvornår og hvad, der
skulle ofres. Overholdelsen af de love gav prestige. Ligesom det giver prestige
at passe sit arbejde. Jesus sagde så, at mildhed og fred er vigtigere end selv
en formel pligt som at bringe gave til alteret. Hvis du har skændtes med din
nabo, så lad arbejdet være og gå hen og forlig dig med din nabo, inden du
vender tilbage for at passe dine formelle pligter.
I en bog uden støv på siderne vender Jesus hele tiden op og ned på vores
forestillinger om, hvad der er vigtigst. Men når Bibelen ikke har samlet støv, er
det fordi, Jesus var andet end en forkynder af moral. Gennem sit liv gav Jesus
håb og kræfter til, at vi kan vælge det vigtigste. Jesus forbandede ikke sine
forfølgere, da han hang på korset. Han bad for dem. Siden opstod han af
graven og satte sig i Guds himmel, for at han med sine ord om vigtigt og
mindre vigtigt kan være hos hver enkelt af os.
Hans levende ord vokser ud af Bibelens sider, så vi kan mærke dem, hver
gang det er os, der bliver vrede og har lyst til at slynge om os med nedladende
udtryk og skældsord. Vi kan mærke dem som Jesu beroligende hånd på vores
skulder: Du behøver ikke tabe ligevægten, siger han. Du er ikke ydmyget, for
jeg bærer ydmygelsen. Du kan være med til at sprede fred og mildhed.

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

