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3. søndag i fasten

Johannesevangeliet er ikke helt som de tre andre evangelier. Johannes har sin egen måde at 
organisere sit stof på. Han vil have tingene til at give mening ud fra den grundtanke, at budskabet 
er det vigtigste, ikke om man har fået fortalt det hele. Johannes har vidst mere om Jesus og hans 
liv, end han har skrevet ned i sit evangelium. 

Denne søndag hører vi et brudstykke af en diskussion mellem Jesus og de ledende jøder i templet 
i Jerusalem. Det er nærmest et skænderi.  Det mærkelige er, at Jesus giver sig til at skændes med 
folk, som egentlig var begyndt at tro på, at Jesus var udsendt af Gud. Det, der går skævt, er, at 
Jesus vil have dem til at sige fra over for den tanke, at man skal være født ind i en religion for at 
høre til. 

Tro handler ikke om, hvad man er opdraget i eller hvilken etnisk gruppe man tilhører. Tro handler 
om at lukke noget ind i sit hjerte og lade det være drivkraften i det, man tænker og gør.
Tro er hvert enkelt menneskes sag med Gud. Kirken kan ikke tro på alle medlemmernes vegne. 
Præsten kan ikke lempe nogen ind i Himmerig. Kirken og præsten kan fortælle hvad det handler 
om og fortælle om Jesus og hvad han sagde og gjorde. Præsten kan arbejde på at få det til at give 
mening i den verden og den tid, vi lever i. I kirken kan vi mødes og være sammen om det. Men tro 
skal ind omkring det enkelte menneskes hjerte.

Hvem var Jesus? Var han en klog mand, der havde en særlig forbindelse med Gud? Var han en 
samfundsrevser, en filosof, en profet? Den kristne basis er, at Jesus var Guds søn, ja Gud selv i 
menneskeskikkelse. Det er den måde, vi udtrykker det på, at med Jesus skete der noget helt nyt. 

Gud blev menneske, og så er det slut med regnskabsmodellen over for Gud. Vores regnskab med 
Gud begynder ikke med, at vi får en liste over det, vi skal og det, vi ikke må. Det begynder med, at 
vi bliver SET og accepteret som dem, vi er, på godt og ondt. Elskede på forhånd. Og når vi så 
bliver voksne og opdager, at vi er nødt til at håndtere livet på godt og ondt, så har vi brug for at 
lære noget af Jesus. Det onde, som er både i os og omkring os, har vi brug for en hjælper imod. 
Og så handler det om at følge sandheden, som Gud sendte til os med Jesus fra Nazareth.

Det handler om kærlighed. Når man tror på, at man selv er elsket, giver det mening også at elske 
andre. Det er budskabet.
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