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6. søndag efter påske

Hver søndag mellem påske og pinse er der en lille drejning af den samme sag. Det handler om 
hvordan disciplene skulle til at tænke og handle, når Jesus var død. Scenen er sat til den sidste 
aften, de var sammen. De sad omkring et festligt bord, ligesom når vi holder juleaften, og snakken 
gik, og der blev spist god mad og drukket tilpas med vin. God stemning, trods de ulmende skyer, 
som de alle godt vidste, der trak op. 
Johannesevangeliet samler det, der blev sagt den aften til 5 kapitler som én lang tale. Det er jo nok 
ikke blevet stenograferet ned på stedet, men samlet sammen af de erindringer, de hver især 
havde, om det der foregik. De har nok husket det væsentligste, det som gjorde stærkest indtryk på 
dem, og det har Johannes så samlet sammen til en lang tale.

Hvad skulle der ske? Det har nok været ret klart for dem alle på dette tidspunkt, at de religiøse 
ledere i Jerusalem følte sig stærkt provokeret af Jesus. I dagene op til påske havde Jesus gået 
rundt på selveste tempelpladsen og talt med folk. Undervejs var det også blevet til ganske skarpe 
konfrontationer, så disciplene har været klar over, at det måtte ende med repressalier. Jesus havde 
også selv forudsagt det til dem. Han sagde: de vil arrestere mig og dræbe mig - og på den tredje 
dag vil jeg opstå. 
Forstod de det - eller slog de det hen som en umulig tanke? Hvordan kan man forestille sig, at en 
mand, som ikke havde gjort nogen noget ondt og som talte om tilgivelse og kærlighed og frihed, 
kunne blive arresteret og dødsdømt? For slet ikke at tale om en opstandelse fra de døde.

Skærtorsdag aften ved bordet lå det hen i det uvisse. Og alligevel handler talen i 
Johannesevangeliet ikke om andet. Jesus trøster dem, prøver at forberede dem og holde modet 
oppe hos dem. Perspektivet strækker sig langt ud over påskedagene, til den kirke, som disciplene 
kommer til at være med til at opbygge. Den sidste af talerne, som dagens evangelium handler om, 
er én lang bøn til Gud om at hjælpe dem og give dem mod og kræfter til at tænke på den helt store 
sammenhæng: 
på trods af afmagt en styrke til at gå ud med budskabet, 
på trods af forfølgelse kræfter til at holde ud og holde fast, 
på trods af interne stridigheden en vilje til at holde sammen og fastholde forbindelsen til deres 
læremester.  

I kirkeårets forløb er vi nu efter himmelfarten og stærkt på vej mod pinsen. Nu skal budskabet blive 
til disciplenes vidnesbyrd om noget, som angår alle mennesker til alle tider. De var øjenvidner til 
det hele. Nu skal de fortælle andre, som ikke var øjenvidner, hvad det her handler om. De skal 
formidle noget, som andre skal høre og tro uden selv at have set hverken underne eller de store 
forsamlinger, som Jesus samlede omkring sig. De skal fortælle noget, som de selv har hørt fra 
Jesus, men som deres tilhørere ikke selv har hørt. Alt det prøver Jesus at forberede dem på og 
bede Gud om at hjælpe dem med.

Så er der lagt op til pinsen og festen for Helligånden på næste søndag.  Disciplene har nok tænkt, 
at det ville blive for svært for dem at tage den opgave på sig. Men næste søndag skal vi så høre, 
hvordan Gud rent praktisk kom dem til hjælp.
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