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4. søndag i påsketiden – 29. april 2012
Prekentekst: Joh 13, 30-35
Lesetekst I: Jes 43, 16-21, alternativt Apg 9,1-19
Lesetekst II: Åp 2,1-7

Storheten ser vi i lidelsen
Vi er midt i påsketiden. For tre uker siden feiret vi Jesu oppstandelse. Om fire uker kan vi
feire pinse. Teksten i dag fører oss litt tilbake; vi er ved de dramatiske øyeblikkene før Jesu
lidelse og død.
Sprenger alle grenser
Avsnittet i Johannes 13 gir oss en dyp innsikt i hva kjærlighet er. Jesu lidelse og død forteller
oss dette på den aller sterkeste måten.
Den veien Jesus gikk for oss i lidelsen og døden, for alle mennesker, viser en kjærlighet som
sprenger alle grenser. Den har til alle tider vært kraften som har satt mennesker i bevegelse
mot Gud og nesten.
Vårt bilde av den store kjærligheten kan lett tenkes som noe vakkert, opphøyet og strålende.
Jesus viser oss den sterkeste kjærligheten. Den springer ut av fornedrelse og lidelse. Jesu
storhet blir størst i hans lidelse for oss.
Vår tekst setter kjærligheten i kontrast til forræderiet. Jesu storhet framheves på bakgrunn
av Judas` svik.
”Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt.
Da han var gått, sa Jesus: Nå ble menneskesønnen herliggjort”.

Stykkevis og delt
Vi ser stykkevis og delt inn i denne store kjærligheten. Det er som en hemmelighet for oss.
Noe forstår vi, mye aner vi, men den store klarheten gjelder Jesu ord: Dit kan dere ikke
komme. Ikke ennå.
Disiplene som var troende jøder, vil søke ham, men Jesus må si til dem som til de andre
jødene, at at de kan ikke komme dit han er. Verken de ikke-troende jødene eller de Jesustroende disiplene skjønte dette, for deres innsikt hadde ikke fått den rette dybde enda.
Å se dybdene i Gud kan bare den gjøre som har gått gjennom lidelse, død og oppstandelse.
Disiplenes innsikt i Jesu kjærlighet forandrer deres liv mens de enda er i denne verden.

Kjærligheten mellom Jesu etterfølgere skal være et tegn for alle på hva Jesus kan skape i et
menneske.
”Velsigna band som bind
Guds folk i saman her,
I same kjærleik, same sinn
som i Guds himmel er”.
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