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Detevige
liv$ver
JegJer
Johs. 14,22-31: Judas,
ikke Iskariot, sagde til
Jesus: "Herre, hvordan
kan det vipre, at du vil
give dig til kende for os,
men ikke for verden?"
Jesus svarede ham:
,nDen,der elsker mig, vil
holde fast ved mit ord,
og min fader vil elske
ham, og vi skal komme
til ham og tage bolig hos
ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke
fast ved mine ord. Og
det ord, I horer, er ikke
mit. men Faderens.som

har sendtmig.
jeg talt til
. S6dan h.ar
jer,
mens jeg endnu var
hos jer. Men Talsmanden, Helliginden, som
Faderen vil sende i mit
navn, han skal lare jer
alt og minde jer om alt,
hvad jeg har sagt til jer.
Fred efterlader jeg jer,
min fred giver jeg jer;
jeg giver jer ikke, som
verden giver. Jeres hjerte mi ikke forferdes og
ikke vare modlsst! I har
hart, at jeg har sagt til
jer: Jeg gAr bort, og jeg

kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glede
jer over, at jeg gir til Faderen, for Faderen er
stsrre end jeg. Nu har
jeg sagt det til jer, far
det sker, for at I skal tro,
nir det sker. Jeg skal ikke tale meget med jer
mere, for verdens fyrste
kommer; og mig kan han
intet gore, men det sker,
for at verden skal forsti,
at jeg elsker Faderenog
gor sidan, som Faderen
har pibudt mig. Rejs
jer,lad osgi herfra!"

Der er vist ikke mangekirker i
Danmark,hvor Grundtvigs'I al sin
glansnu striler solen"ikke vil blive
sungeti morgen,pinsedag.Den hsrer med til en rigtig danskpinsedagsgudstjeneste.
"Nu kom vor
pinselilje-tid/ nu har vi sommer
skarog blid."
Og sommerog glade har vi i kirken - uansethvor megetdet mAtte
regneudenfor i morgen.For Jesus
er i sin kirke ved Hellig6nden.I vor
kirke og i kirker over heleverden.
Ogs[ i de kirker, der ligger i det
sikaldte hellige land, men ikke d6r
meren&rviprendeend i den afsides
liggendekirke i junglen; han er ogsi i de knejsendekatedralerrundt
omkring i verden,men ikke d6r mere nierv&rendeend i kirken pi
SmokyMountain i Manila, kirken
pi lossepladsen,
hvor hundredevis
af menneskerlever,bor og dor.
Ved Hellig6nden,Talsmanden,
6nd,er Jesusligenersandhedens
varendeoveralt.Dermedopfylder
han sit lsfte til sinediscipleom, at
han ikke vil efterladedem faderlsse.

LgRDAGSSIDERNE
Han og Faderenkommer til osog
tager bolig i os,hvor vi end befinder os.Derfor kan alle tilbede ham
i &ndog sandhed,uansethvor de
bor. Og derfor har discipleneingen
grund til sorgover,at han forlader
dem. Det er nsdvendigt,for at han
kan vcre alle troendelige ner.
Og si gentagerhan vel de samme
ord for os,somhan sagdetil sine
disciple,da han gav dem lsftet om,
at han ville kommetil dem.Dengangsagdehan:,Den, der elsker
mig, vil holde fast ved mit ord, og
min fader vil elskeham og tage bolig hosham.u
Af en ellerandenmerkelig grund
har vi, der ellersikke er smilige
med at bruge ordet "elske"i alle
mulige og umulige forbindelser,
svert ved at bruge det, nArvort forhold til Jesusskal beskrives.Miske
skyldesdet en overdrevenbrug i
vissekredse,somvi ikke kan lide,
miske skyldesdet indelig blufardighed,og herskal man ikke presse
hinanden,eller mAskeskyldesdet
rent ud sagtvort lunkne forhold til
ham. Det sidsteer naturligvisdet
v&rste.
Nuvel, sprogbrugog terminologi
er ikke afgorende.I sidsteinstans
er det den,der brugeret ord, der
definererdet. Vigtigere er det naturligvis,at kerlighedentil ham rider. Og lydigheden.De to ting ho-

rer sammen.Og de to ting fungerer,
nir Talmanden,Helligtnden, gsr
sin gerning.
For en troendejode mi det have
virket chokerende athsreJesustale
om karlighed til sig og lydighed
mod sineord pi en m6,de,der svarede til profeternesog skrifternesord
om kerlighed til og lydighed mod
Gud. Ja, ikke blot chokerende,men
ligefrem blasfemiskm& det have
virket. Men sidan fremstillerJohannesdet alts6,han,der er kaldt
kerlighedensapostel,menhvor
"karlighed" ikke misbrugestil at
relativeresandheden.Om nogen
forfatter i Det Nye Testamente
opererermed ordpar, der ikke er til
at forhandleom, er det karlighedensapostel.Enten sandhedeller
logn.Entenmsrke eller lys.Enten
karlighed eller had.Formidlende
mellemlssninger,somvi andreer si
godetil at finde frem til, findesikke hosham eller den Jesus,han fortellerom.
Den,der elskerJesus,loverJesus
fred. ,Fred efterladerjegjer, min
fred giverjeg jer;jeg giverjer ikke,
somverdengiver,"sigerJesus.
Nir man sammenknytterdettelsfte med Jesufordring om at elske
ham,somman elskerGud, ender
man i denreneselvmodsigelse,
hvis
man definererdennefred somfravcr af problemer.Omgivelserne,

hvad entende var jodiske eller ikke-jodiske,msdteikke de fsrste
joder med et
Jesus-troende
"Shalom". Den fred, Jesustalerom, har
intet at gore med fravpr af krig eller ydre fare. Intet at gare med en
afslutningpi psykologiskbetingede
problemer.Intet atgare med en
sentimentalfred, hvor den kristne
er fritaget for kamp og anfagtelse.
Skal man voveen omskrivningaf
det lsfte, Jesusgiver, nir han siger:
jer," md det
" Fred efterladerjeg
verefalgende:"Det evigeliv giver
JegJer.<
I Johannesevangeliet
er det evige
liv noget,der begynderog kan erfares her og nu. Og fortsatter pAden
andensidedsd og grav.
Betyder ufred" sagligt dette, er der
al mulig grund til at snskealverdenskristneen gladelig pinse,uansetom de lever under umenneskelige vilkir. Og si fortsctte kampen
mod al udbytning, ufred og ondskabi verden.
I Jesunavnda tungengloder
hoshedningersAvelsomjoder;
i Jesus-navnets
offerskil
hensmelteralle modersmih
i Jesunavnudbryderda
det evigehalleluja.
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