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12. søndag i treenighetstiden - 11.8.2013
Prekentekst: Joh 4,27-30.39-43
Lesetekst I: 4 Mos 13,17-27
Lesetekst II: Rom 1, 16-17

En søndag som utfordrer fremmedfrykten
I de tre første kapitlene av Johannes-evangeliet blir vi kjent med «Ordet som ble menneske
og tok bolig blant oss» (1,14). Jesus presenteres gjennom møter med mennesker: Johannes
vitner om ham at han er «Guds lam som bærer bort verdens synd» (1,29), han gjør tegn og
under i bryllupet i Kana, og vitner om seg selv for rådsherren Nikodemus.
På besøk hos samaritanerne
Siden tar han veien innom Samaria og byen Sykar som låg ved foten av fjellet Garisim, stedet
der samaritanerne tilba. Ved Jakobs brønn treffer han kvinnen som han ber om vann, og får
en god samtale med. Teksten vår i dag beskriver resultatet av den samtalen. Før vi sier noe
om samtalen og påfølgende hendelser, er det viktig å si litt om samaritanerne.
Det kan være svært interessant å fordype seg litt i stoff om denne folkegruppen. Det kan nok
også komme tilhørerne til gode. Jeg tenker imidlertid at det viktigste som er å si, er at
samaritanerne var fremmede for jødene, de ble sett på som urene, og en god relasjon til disse
menneskene var utenkelig.
På tvers av konvensjonene
Jesus gjør slik som han ofte gjør – handler på tvers av alle vedtatte konvensjoner. Han gir
oss som alltid et godt forbilde. Han legger bevisst turen innom stedet der han treffer de
fremmede, og han legger opp til en situasjon der han kan få en god samtale med en kvinne.
Hvor sjokkerende og vanskelig dette var å forholde seg til for disiplene, er det vanskelig å
skjønne for oss. Eller kanskje ikke? Hvordan forholder vi oss til de fremmede? Gjør vi noe for
å bli kjent med dem, eller holder vi avstand slik de fleste/alle på Jesu samtid gjorde?
Jeg tror dette er et hovedpoeng i denne teksten. Jeg vil minne alle som skal forkynne Guds
Ord denne søndagen, om å utfordre sin egen og andres fremmedfrykt. Vi frykter ofte det vi
ikke kjenner, enten det handler om andres religion eller andre kulturelle uttrykk. La oss
gjøre som Jesus og oppsøke stedene der vi kan bygge gode relasjoner til mennesker som er
annerledes enn oss selv!
Samtalen Jesus har med kvinnen ved brønnen, er verdt både et studium og en preken. Vi
konsentrerer oss mest om resultatet: En kvinne som løper begeistret inn i byen og vitner om
det hun nettopp har opplevd: «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort!
Han skulle vel ikke være Messias?» (v. 29) I Jesus opplevde hun en som både viste omsorg
og utfordret. Han avslørte også at han kjente til livet hennes, selv om de aldri hadde truffet
hverandre før. «Kom og se!» blir den naturlige reaksjonen da.

Enkelt men overbevisende vitnesbyrd
Vitnesbyrdet om det en har opplevd hos Jesus, har alltid kjennetegnet Jesu etterfølgere.
Peter og Johannes kunne ikke la være å tale om det de hadde sett og hørt (Apg 4,20), og i
leseteksten ser vi at Paulus ikke skammer seg over de gode nyhetene «som er en Guds kraft
til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.» (Rom 1,16)
Kvinnens enkle og overbevisende vitnesbyrd ga store resultater. De kom faktisk for å se og
lytte til denne mannen som muligens var Messias. Mange samaritanere kom til tro på Jesus.
De fikk ham til å bli i to dager for å undervise mer. Responsen uteble ikke: «Nå har vi selv
hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.» v.42 Dette er litt av en erkjennelse fra
disse fremmede som møtte en som tok tid til å være sammen med og snakke med dem. Et
møte med Jesus kan forandre virkelighetsoppfattelse og liv!
Tenk om vi denne søndagen gjennom denne teksten kunne gi tilhørerne våre et sant og godt
møte med Jesus! Et møte som gjør at vi ser på de fremmede med nye blikk, og som gjør at vi
gjør noe for å bli kjent med dem. Et møte som gjør at vi må ut og vitne om det Jesus betyr for
oss. Et møte som får ringvirkninger slik at mange kan komme til tro og begynne å tilbe Ham i
ånd og sannhet!
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