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3.sondag
efterpfiske

Sorgblivertil glrcdevendt
Johs.: 16,16-22: Jesus
sagde: "En kort tid, si
ser I mig ikke langere,
og atter en kort tid, sA
skal I se mig." Da sagde
nogle af hans disciple til
hinanden:"Hvad er meningen med, at han siger
til os: En kort tid, si ser
I mig ikke, og atter en
kort tid. si skal I se

mig? og: Jeg gAr til Faderen? De sagde altsi:
"Hvad mener han med
at sige: En kort tid? Vi
forstir ikke, hvad han
talerom."
Jesusvidste, at de ville spsrge ham, sA han
sagdetil dem: "I spsrger
hinanden,hvad jeg mente, da jeg sagde:En kort

tid, sA ser i mig ikke, og men nAr hun har fsdt sit
atter en kort tid, sA skal barn, husker hun ikke
I se mig? Sandelig,san- mere sin trengsel af
delig siger jeg jer: I skal glade over, at et mennegrade og klage, men ske er fsdt til verden.
verden skal glede sig. I
Ogsi I sorger nu, men
skal sorge, men jeres jeg skal sejer igen, og da
sorg skal blive til glade. skal jeres hjerte glede
Nir kvinden skal fade, sig, og ingen skal tagejehar hun det svart, fordi resglede fra jer."
hendestime er kommet:

LgRDAGSSIDERNE

Pisken er overstlet - i morgen er
det tredje sondagefter plske - og sA
skal vi ikke desto mindre igen i
gang med p6sketekster.Fra i morgen og frem til pinsedag skrues i
kirkelret tiden tilbage til den sidste
aften, Jesus havde med sine disciple, sidan som evangelistenJohannes fortaller herom. For ham er der
nemlig sammenhang mellem tingene. Hvad ville langfredag v&re
uden en piskemorgen?Vel ikke andet end et kors med en korsfcstet
mand, og det var jo ikke nogen enestiende begivenhed. Mange andre
end Jesus blev korsfestet omkring
vor tidsregnings begyndelse.Hvad
gladeligt er der i det? Og hvad ville
langfredag og piskemorgen v&re
uden pinse, dvs. uden Helligind?
En grav, der var tom - og hvad s6?
Den tomme grav bod p[ mange fortolkningsmuligheder. Kun fantasien satte gr@nser for, hvordan det
kunne forklares.
Anderledes ser tingene ud i pinsens lys. Ikke blot kaster Helliginden lys over Jesu lidelse, dod og opstandelse,men i HelligAndenslys
bliver Jesu lidelse, dod og opstandelse udtryk for hans herliggorelse.
For Johanneser det endda sidan, at
Jesus ikke blot klynges op pi et
kors, nej, han "ophsjes" (Johs.
3,14). Hans dsd er ikke nederlag,
men sejr. Ved Jesu dod glader verden sig. Stakkels verden! Ved Jesu
dsd sorger disciplene, men deres
sorg skal vendestil glede. Det, der
nemlig er 6rsag til sorgen,skal ogsA
vise sig at blive 6rsag til gleden.
Men alt dette skal der Helligind til
for at se. For dsd har almindeligvis
intet med glede at gsre. LigesAvel

skal der Hellig8nd til for i sandhed
at voveat istemme:
Syng hojt, min sjal, om Jesudsd!
Han faldt ej sejerlos,
thi hans "fuldbragt" si magtigt
lad,
at Helvedskjalvoggos.
Nir Jesus den sidste aften taler
om sin bortgang, stiller han sine disciple i udsigt, at de skal se ham
igen. Om en kort tid. Som disciplene var i tvivl om, hvad Jesusmente
hermed, er fortolkerne det stadigvek. Sigtede Jesustil gensynet p6skemorgen?Eller til sin genkomst?
MAske behsver man ikke at stille
tingene alt for skarpt op over for
hinanden. Det vasentlige er, at den
glade, der blev disciplene til del
piskemorgen, da de si Jesus,bliver
alle andre disciple til del, nir de i
troen )ser< Jesus. Og det gelder
indtil Jesugenkomst.
Udtrykket >en kort tid" forvirrede
disciplene, selv om de velsagtens
kendte det fra de gamle profeters
skrifter. I disse forbindes udtrykket
undertiden med den nyskabelse,
som kommer efter krise og katastrofe. Fsr den messiansketid er
der messianske fsdselsveer. Billedet med kvinden, der skal fode - og
ssrger - tjener samme formll. Nir
det hele er godt overst6et,glemmer
hun sin trangsel og gleder sig. Sidan skal disciplene erfare det - og
den kristne menighed sammen med
dem. Sorg skal vendestil glede. Ikke blot fordi det i Helliglndens lys
skal gA op for disciplene, at Jesus
ved sin dod og opstandelsehar overvundet doden, men ogsi fordi Jesus
er nervarende ved Helliglnden.
Overaltog altid.
I sondagenstekst som overalt i

Jesu at'skedstale(Johs. l3-17)
som bide indeholder en afskedshandling: han vasker disciplenes
fsdder (Johs. 13) samt en afskedsbsn: den sikaldte yppersteprastelige bon (Johs. 17) - er der trost og
opmuntring at finde. Han, der stAr
for at skulle do, troster dem, der
skal leve. Han lader ikke sine disciple alene. Han forlader dem en kort
tid, men si bliver han - den fravarende Jesus - ved Helliglnden den
altid narvarende.
Den trsst og opmuntring har vi som
kirke og enkeltpersonerbrug for at
tage til hjerte. I stedet for at pive og
klynke over verdens ondskab og en
tiltagende afkristning er det langt
mere positivt at glade sig over, at
han, som er al glades ophav, er
midt i blandt os. Og skanker os sin
glade. Den glade har verdenikke.
Vi har som kirke noget, som verden ikke har, men som den har brug
for. Er det rigtigt, si lad os sige det
lidt hojere og med lidt mere frimo.
dighed, end vi ofte gar. Eller vise
det, og det kan ogsl gores,nir tirene triller og livet gor ondt. Ja, miske netop pi det tidspunkt. Derfor
vil vi ikke blot nojes med at kempe
mod verden og al dens ondskab eller nojes med et konstaterende
"stakkels verden., nAr vi forholder
ostil densondskab.
Den fravarende Jesus kan nemlig ogsi blive den narvarende for
dem, der nu hsrer verdentil.
Skal det under indtreffe, er der
brug for villige og frimodige vidner, der tsr fastholde, at Jesu dsd,
der engang fremkaldte sorg, nu er
gledens kilde.
Og sl skal der ogsl en god portion HelligAndtil!

