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4. søndag efter påske

Det plejer at være konfirmationssøndag i Ørnhøj på denne søndag, men i år alting forandret, så det 
bliver først d. 14, juni. Men søndag bliver det jo, og dagens tekster har nogle gode pointer for os 
alle. 
Det første, vi hører om, er hvordan det gik til, da Paulus blev kristen. Han var egentlig en jødisk 
embedsmand, som arbejdede for de religiøse myndigheder i Jerusalem, og på et tidspunkt, nogle 
måneder efter Jesu død, blev han sendt til Damaskus langt oppe nordpå, for at retsforfølge en 
gruppe, der var gået væk fra deres jødiske tro og blevet kristne. Man kan sige, at han var med i en 
slags religiøst politi, der skulle sørge for, at den religiøse magt i Jerusalem ikke blev udfordret. Så 
skete der det, da han var på vej til Damaskus, at han pludselig blev omgivet af et kraftigt lys, som 
blændede ham, og så hørte han en stemme sige: hvorfor forfølger du mig?. Og da Paulus ville 
vide, hvem det var, der talte til ham, sagde stemmen: jeg er Jesus, som du forfølger. 
Paulus blev selvfølgelig chokeret, og hans rejseledsagere var lige så målløse som ham selv. Han 
var stadig så blændet af det stærke lys, så de måtte lede ham det sidste stykke. Lidt tidligere var 
der én fra den lokale kristne gruppe, som i en drøm havde fået besked på at opsøge Paulus og 
lægge hænderne på ham, så dels kunne se igen og dels blive velsignet til at gøre præcis det 
modsatte af det, Paulus var kommet for.
Det hele endte med, at Paulus fra at være den værste forfølger af den nye kristne lære blev dens 
varmeste fortaler.
Det var Paulus, der satte den kristne tro i system. Evangelierne gør det ikke; de fortæller hvad de 
ved om det, der skete omkring Jesus, som et stort puslespil. Paulus lægger det sammen og får 
billedet frem. Vi kender Paulus´ teologi fra hans breve til menigheder, som han selv havde 
grundlagt i Tyrkiet og Grækenland. Dér præciserer han nogle ting, ofte fordi en menighed er ved at 
skride ud ad en tangent, som f. eks. at begynde at forlange omskæring eller jødiske spiseregler 
genindført. Det får Paulus til at minde dem ret skarpt om, at kristendom ikke er jødedom, og hvad 
det så i øvrigt er, der gør forskellen. 

Vi kan takke Paulus for meget godt, selv om hans sprog er knudret og hans moral og tradition 
selvfølgelig er produkter af hans tid og kultur, som vi jo ikke deler. Vi lever i en tid med andre 
samfundsnormer og en anden seksualmoral, og man kan sagtens støde sig på Paulus, hvis man 
ikke forstår ham på hans egne præmisser. 
Paulus formåede at finde de samlende tråde, som gør kristendommen universel og hævet over en 
bestemt tid og kultur. Han var ikke guddommelig, og derfor kan man godt være uenig med ham. 
Men hans grundlæggende forståelse af Jesu ord om frihed, kærlighed, tilgivelse og nåde gør ham 
til en tidløs prædikant for enhver, som vil vide, hvad evangeliet har af konsekvenser for det troende 
menneske. 

Det var Paulus, der sagde, at har man en tro, så har man også et helt nyt liv og en helt ny frihed. 
Så har ondskab og død ingen magt længere over én. Man kan være slave i sit hamsterhjul og 
alligevel være det frieste menneske, for der ikke noget at være bange for. Lidelsen og døden er 
stadig et vilkår - men ikke engang døden kan tage håbet fra os. Vi håber nemlig ikke på 
overlevelse, vi håber på fred med Gud i sind og sjæl. Vi tror ikke på os selv og vores egne gode 
gerninger, vi tror på Gud og hans kærlighed til os.
Søndagens tekst fra Johannesevangeliet lægger op til et opgør med den jødiske lovreligion. Jesus 
siger til de jødiske ledere: loven gør jer til slaver. Gud er gået en helt ny vej for at sætte jer fri. Det 
er ikke den religiøse lovlydighed, Gud ønsker, for at kunne belønne eller straffe jer. Gud ser efter 
troen i menneskers sind og hjerte. 

Hvorfor er det så svært for os mennesker at tro på, at vi er elskede? Det er selvfølgelig fordi vi selv 
stiller krav til andre, for at vi kan elske dem. Det skal vi give slip på. Vi skal lære kærligheden at 
kende ved at adskille den fra det, vi har fortjent. Belønning er noget, man fortjener eller ikke 
fortjener. Men friheden fra angst og lidelse er ingen belønning, det er en gave, som man skal lære 
at tage imod.



Det er meget sværere at tage imod en gave end at give en gave. Især en meget stor gave, som 
man aldrig vil kunne gengælde med en lige så stor gave. Læg den tanke helt væk, siger Jesus. 
Bare tag imod den og sig tak. Lær det af børnene; de er rigtig gode til det, for de kan jo ikke andet. 
Det er livslang øvelse. Bare tag imod Guds kærlighed, tilgivelse og frihed - og sig tak!


