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Shalom:
ftedtil jer!
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AF KAI ruER.IIAilsEII
Teol.dr.

EvangelistenJohanneser ved at
legge sidstehflnd pi varket og pennen til side. Ved afslutningen af sin
bog om Ordet, der blev kgd, g0r han
status.Han har ikke taget alt med i
historien om Jesus.Han kunne have
som Jesus
skrevetom andre>>tegn<<,
gjorde. Men det, han har skrevet, er
nok.
Og hensigtener klar nok. Han har
ingen skjult dagsorden:hansord om
Jesusskal i nutid og fremtid skabetro

pfl den Jesus,som havde veret lyslevende iblandt dem. Men fravarende
vil Jesusnu ikke v&re i fremtiden.
Ved Helliginden er den fravcrende
Jesusnemlig stadigden ncrvcrende.
Og livet er i hans navn, nflr man tror
pi ham.
Se Jesus,sfldansom disciple havde
set ham, kan man nemlig ikke mere.
Det h6rer fortiden til. Fra nu af gelder: >Saligeer de, som ikke har set
og dog tror.<<
Den sidste aften. Jesusvar sarnmen
med sine disciple, havde han stillet
dem i udsigt, at Hellig&nden- Talsmanden - skulle komme. I den forbindelse havde han sagt: >Fred efterladerjeg jer, min fred giver jeg jer;
jeg giverjer ikke, som verdengiver.
Jereshjerte mi ikke forfardes og
ikke vare modlost!<
Piskeaften, bag lukkede d6re, havde de nu alligevel veret bange.Shalom lakem, fred til jer, havde den opstandnesi sagt,da han viste sig for

dem. Efter at frygten var blevet aflpst
af glredeover n&ryrret og gensynet,
havde han igen sagfi Shalom lakem,
fred til jer. Og si havdehan blest den
livgivende andei dem og sagt,at de
skulle modtageHelliginden. Evangelisten skaberikke her 6n sammenhengende historie mellem piske og
pinse. Det vigtige er, at Jesusnu opfyldea hvad han har lovet. Opgaven,
der ligger foran disciplene, kan de
ikke klare alene.Der skal Helligand
til for at kunne fortsretteJesugerning, og for at menneskerkan gentage, hvad Thomas sagdetil Jesus:
>Min Herre og min Gud!<
Hvad discipleneoplevedepiskedag, er evangelistenikke i tvivl om.
De havde setJesus,den Jesusde havde lagt i graven, ikke skindgd, men
stendod.Nflr de fortaller Thomas
herom, basererde ikke deresord pi
lgse antagelser,men pfl fakta: >Vi har
set Herren.<<
Thomastvivler. Hans attitudekan

selv vi forsti - og derfor synesvi om
ham; det er let at identificere sig med
ham. Men vores totale identifikation
med Thomas har evangelistenalligevel umuliggiort. Thomas fir nemlig
lov til at se den korsfestede og opstandneHerre - og simlmen med de
andre, otte dage efter, h4rer han ogsi
de velsignede ord fra Jesus:Shalom
lakem, fred til jer.
Men, siger evangelisten,at se
Jesus- sidan som disciplenegjorde
det - fir kommende generationerikke
lov til. >Saligeer de, som ikke har set
og dog tror.<<
Med disseglimt har evangelisten
gjort sit til at tegne billedet af kirkens
grundvilkflr. Den har ordet, der er baseretpfl faktuelle handelser. De faktuelle handelser h4rer fortiden til og
gentagesikke. Kirkens Herre fordrer
tro. Denne tro skabes,nir Helliganden g0r brug af ordet og g$r sin
gerning i hjerterne. Med troen f4lger
livet, livet med Gud, her og nu og pe

den anden side af den mgrke grav.
Og sfl kan - og skal - kirken forkynde piskebudskabet med frimodighed: at den fraverende Jesuser
n&rv&rende i sin menighed. Og at
han stadig kommer til sine troende
med et Shalom lakem, fred til jer, pi
Helligflndens laeber!Og at han ikke
bare kommer med et gnske om fred,
men giver fred, og hvor den fred, han
giver, er noget langt mere end en
fplelse af at have det godt. Hans fred
er ikke det sammesom fraver af
kampe og fraver af anfegtelse, og
den fred, han giver, har intet at g4re
med sentimentalog egoistisklykkef0lelse.
Nflr den fraverende Jesusved Helliginden siger: Fred til jer, er det det
sammesom at sige: Frelsetil jeA
evigt liv til jer. Og det er i evangelistensind at tilfPje: Det evige liv
begynderher og nu - for piske og opstandelsebetyderliv, selv nir vi er
mrerketaf dgd.

