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Vi begynder et nyt kirkeår i dag. Og vi begynder det med at høre
hvordan Jesus siger om sig selv, at han er kongen, der er kommet
for at gøre Guds rige gældende med gode nyheder til fattige, med
frigivelse til fanger, syn til blinde og befrielse til undertrykte. Og vi
hører om, hvordan de mennesker, han forkynder for, først bliver
glade, så bliver de rasende, og så falder de alligevel til sidst ned og
foretager sig ikke noget.
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For overhovedet at få et forhold til det, der fortælles, må vi prøve at
bryde igennem en fordom, vi alle sammen i en eller anden forstand
deler. Den fordom, der består i, at vi uvægerligt tænker: hvor var de
dumme den gang, og hvor er det godt, at vi er meget klogere i dag.
Hvor var de dumme, fordi de ikke kunne fatte, at Jesus, der stod der
og prædikede, var Guds søn og at han havde lang større ting for end
at sørge for at lave små-mirakler i sin egen hjemby.
Vi har hørt om Jesus, og vi har ligesom folkene i Nazareth hørt, at
han kunne gøre syge raske og vække døde til live og gøre ulykkelige
glade. Og uvægerligt tænker vi, når ulykken rammer os, hvor er han
henne? Hvorfor er han ikke her hos os og hjælper os, når han nu er
Guds søn, og når han ovenikøbet er opstået fra de døde og lever
den dag i dag og i al evighed? Men det var jo også sådan, de tænkte
i Nazareth. Og de behøvede ikke en gang at sige det: Jesus så lige
durk igennem dem, og lagde deres egne tanker frem for dem. Og
hvis vi hører ordentligt efter, hører vi også vore egne tanker lagt
frem for os. Og spørgsmålet ligger lige for: Hvad skal vi overhovedet
med Jesus, hvis han sørger for alle mulige andre, end lige netop os?
Hvad skal vi med Jesus, hvis han gør andre glade, men ikke os?
Det er lige præcis det spørgsmål, evangeliet i dag rejser, her på
tærsklen til det nye kirkeår. Og det er ikke et dumt spørgsmål. Det
er det spørgsmål, Jesus selv fremtvinger ved på den ene side at
fremstille sig selv som befrieren fra det der er ondt, samtidig med at
vi stadig mærker til det onde og lider under det.
Jesu svar på det spørgsmål nazaræerne slet ikke har fået lov at stille,
fordi han selv har taget ordet ud af munden på dem, det er: Guds
rige er, hvor fattigdom, nød og lidelse lindres og forsvinder; men
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Guds rige er ikke noget enkelte mennesker eller grupper af
mennesker kan tage patent på. Guds rige vokser op nedefra og
indefra, når Guds kærlighed får tag i mennesker, så de begynder at
gøre Guds gerninger mod hinanden: trøste hinanden, pleje
hinanden, drage omsorg for hinanden. Det er det, Jesus er kommet
for at sætte i værk her og nu. I sine taler opfordrer han helt ligeud
sine tilhørere til at tilgive hinanden, dele med hinanden, drage
omsorg for hinanden. Det er det, mennesker selv er herrer over,
det, det er op til hver enkelt at tage til sig og gøre, eller vise fra sig
og lade være med. Men i sine lignelser og i sine tegnhandlinger
peger Jesus så på noget større og mere omfattende som godt nok
ligner det, hans tilhørere selv har magt over, men som alligevel
adskiller sig fra det ved at ligge uden for deres herredømme og
råderum. Dette større og mere omfattende er det, at den gensidige
omsorg, trøst pleje og kærlighed vil brede sig ud mellem mennesker
og tage os i besiddelse, så selviskhed, grådighed, hensynsløs,
ondskab slet ikke skal findes mere og få lov at ødelægge livet
mellem mennesker. Ja, det skal endda en gang blive sådan, at selv
den lidelse som slet ikke har med menneskers ondskab at gøre, men
skyldes de ødelæggende kræfter i naturen, selv den lidelse skal
forsvinde, og da skal der råde endeløs fred og glæde mellem alle og
i alle. Dette overmenneskelige sker gennem mennesker, men det
sker ikke i kraft af menneskers vilje, men i kraft af Guds vilje. Når
Guds vilje sker, og mennesker begynder at leve i kærlighed til og
med hinanden i stedet for i konkurrence og kamp mod hinanden, så
er det Guds Ånd, som er i verden, der får det til at ske!
Både forkyndelsen af menneskers forpligtelse til at elske hinanden
og forkyndelsen af, at Guds rige er en overmenneskelig virkelighed
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båret af en overmenneskelig kraft også hvor den udfolder sig
gennem mennesker, har Jesus tilfælles med det gamle testamentes
profeter.
Men så ligger der yderligere et tredje lag i hvad Jesus siger om Guds
rige: Guds rige kan ikke i sidste ende skades eller hindres af døden.
Den tilstand, hvor der råder endeløs fred og glæde er virkelighed.
Det er en virkelighed, som inden for vores erfarings horisont til dels
skjules og ødelægges af døden og ondskaben i verden, men det er
samtidig en virkelighed som i sidste ende vil bryde gennem døden
og alle onde magter og fortrænge dem. Dette tredje lag lader Jesus
komme til syne gennem sin egen død og opstandelse. Det er det
helt nye og hidtil ukendte, som sker med Jesus Kristus: døden er
ikke længere en definitiv forsvinden og ødelæggelse, men fordi
Jesus har vist vejen ved at dø med os, opstå af døden og gå ind i
Guds evighed, derfor kan vi nu leve i troen på, når vi dør, så er det
udtryk for at Gud tager os ind i sin evighed for at vi skal leve et liv i
kærlighed, fred og glæde sammen med Jesus og sammen med alle
andre.
Da Jesus den dag i Nazareth forkyndte at Guds rige var kommet, da
talte han sådan, fordi han for det første stod der for at lære
mennesker, at det er gennem indbyrdes støtte og kærlighed, at
mennesker kan gøre livet godt for hinanden. Men han sagde det
også, fordi han vidste, at han skulle kæmpe mod døden for hele
menneskeheden og sejre over den. Men nazaræerne tænkte på de
lidelser og besværligheder, der plagede dem i det daglige, og derfor
blev de skuffede og vrede, da det gik op for dem, at det ikke var dét,
Jesus var kommet for at tage sig af, ligesom vi bliver skuffede og
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vrede, når vi ikke synes, at vore bønner om helbredelse og hjælp til
vore kære og os selv bliver hørt.
Og man kan da også godt spørge, hvorfor Jesus så overhovedet
helbredte nogle syge og opvækkede nogle døde, når han ikke
helbredte og opvækkede alle syge og døde? Men det gjorde han,
fordi hans helbredelser og opvækkelser er tegn, der skal fortælle os,
at Guds magt er stærkere end sygdom og død, og når vi holder os til
Gud, som Jesus har lært os kende ham, så vil han føre os gennem alt
hvad der måtte ramme os også gennem sygdom og død ind i Guds
rige.
Det er det evangelium vi skal høre i kirken også i det nye kirkeår: det
er lys, glæde, kærlighed, der er den evige horisont for vore liv, for
Jesus Kristus er kommet til os og har han har sejret over døden for
at også vi skal leve evigt med ham og Gud, hans og vores far, og ved
at dele livet med hinanden i indbyrdes kærlighed, glæde og fred,
kan vi give hinanden og os selv en forsmag på, hvad vores evige
skæbne er.

Amen.
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