1. søndag efter påske - 19. april 2020 - ved sognepræst Børge Jensen
1. Læs først teksten: Johannesevangeliet 21 vers 15-19.
Hvis du ikke har en Bibel, så gå ind på Google og skriv: Bibelselskabet.dk - så vælger du
Bibelen Online - og finder frem til ovenstående tekst i Det nye Testamente.
2: Prædiken.
Kære læser!
Du har sikkert prøvet at blive irriteret, når nogen forsøger at presse dig til et svar. Og det er
lige præcis det, Jesus prøver på: At presse Peter til at give ham en kærlighedserklæring.
Men hvad kan man egentlig bruge en kærlighedserklæring til, hvis den er tvunget frem? Ved
Jesus ikke det? Hvad glæde har Jesus ud af at tvinge Peter til at sige, han elsker ham?
Og omvendt: Hvordan skal man egentlig udtrykke sin hengivenhed og kærlighed, så den
anden ikke er i tvivl?
Ja, så længe forholdet mellem to forelskede er nyt, er der ikke så meget, der giver anledning
til tvivl. Så længe der ikke har været skuffelser i forholdet, er der som regel ikke tvivl om
hengivenheden. Det gælder også i forholdet mellem venner, naboer og kolleger.
Men nu har der faktisk været skuffelser, endda totalt svigt, mellem Peter og Jesus. Da alt gik
godt i deres forhold, havde Peter på ridderlig vis sværget evig troskab mod Jesus. Men inden
hanen havde galet langfredag morgen, havde Peter fornægtet Jesus ikke mindre end tre
gange.
Da dagens episode finder sted, havde Jesus for længst tilgivet Peter. Men Peter kunne ikke
tilgive sig selv. Han ville vel ønske at kunne gøre det hele om. Men sådan "spiller klaveret"
ikke for nogen af os. Vi må videre derfra, hvor vi står. Vi må leve med de fejltrin, vi gør.
Det, der gør det så svært for Peter at finde de store ord nu, det er, at han havde gjort den
nedslående erfaring med sig selv, at han ikke havde været i stand til at stå fast, da
bekendtskabet med Jesus lige pludselig kunne få personlige omkostninger.
Jesus har som nævnt tilgivet Peter. For Jesus er forholdet som før. Kærligheden er intakt fra
Jesu side. Og når han spørger Peter hele tre gange, om han elsker ham, så tror jeg ikke, det er
for at fastholde Peter i den pinlige erindring om, at hans kærlighed var skrøbelig, da det kom
til stykket.
Han giver derimod Peter lejlighed til at bekræfte sin kærlighed tre gange, ligesom han
fornægtede ham tre gange. Han giver Peter lejlighed til at sætte ord på forholdet - netop for at
Peter kan komme videre. Ord er altid nødvendige til at komme videre på.
"Elsker du mig", spørger Jesus to gange. Og Peter svarer: "Du ved, at jeg har dig kær".
Men da Jesus spørger for tredje gang, bliver Peter så bedrøvet og ked af det, at han slet ikke
bemærker, at Jesus faktisk er kommet ham i møde - idet han nu ikke bruger det store "elske"
- men at han møder Peter der, hvor Peter er - der, hvor han kan stå inde for, hvad han siger.
Han bruger derfor Peters egne ord: "Har du mig kær?"

Og for 3. gang må Peter svare: "Herre, du ved alt. Du ved, jeg har dig kær". Altså: "Du har
gennemskuet mig og ved, at jeg trods mine svigt holder af dig".
I det øjeblik giver Jesus en ny begyndelse til Peter - netop ved at møde ham lige der, hvor
han er og tage udgangspunkt i det, Peter kan stå inde for.
Og så betror han ham oven i købet et ansvar. Det viser, at Jesus har tillid til Peter på trods af
hans tidligere svigt. Det afgørende tegn på det fornyede forhold er, at Jesus viser Peter, at han
forventer noget af ham. Han overdrager ham nemlig en vigtig leder-opgave: "Vogt mine
får!" Altså: "Pas på dem, der tror på mig".
Det er et tegn på, at hvad der end måtte have været imellem dem - så er forholdet ikke gået i
stykker, ja end ikke beskadiget. Det er ægte tilgivelse.
Hvor tit har vi ikke været i en situation, der ligner Peters? En situation, hvori vi har svigtet, en situation, hvor vi ikke levede op til de forventninger, vi ikke mindst selv havde til vort
eget mod. Den gode vilje var der - men modet svigtede. Og så stod vi dér, skamfulde og
skyldige.
Men uanset hvad, så står Jesus altid bag ved sit løfte om at være med os alle dage. Det løfte
fik vi i dåben, og det løfte skal han nok holde.
Og tilgivelse betyder, at kærligheden sejrer over fortiden. Tilgivelse betyder ikke, at fortiden
bliver lavet om, men tilgivelse genskaber forholdet på trods af skylden.
Tilgivelse skaber en ny begyndelse. Sådan er det i forholdet mellem mennesker - og sådan er
det i forholdet mellem Gud og mennesker - ikke kun for Peter, men også for os, for dig og
for mig.
Og Gud nøjes ikke med at tilgive. Han har fortsat opgaver til os. Han kan f.eks. bruge enhver
af os til at fortælle om ham og hans tilgivende sind. God arbejdslyst!
3. Læs eller syng salme nr. 736 i Den danske Salmebog: Den mørke nat forgangen er.
Jeg synes det kunne være passende i denne corona-tid at kigge på en salme, skrevet af en
præst, der under en pest-epedemi i 1570'erne mistede 8 børn.
Hvis du ikke har en salmebog, så gå ind på Google og skriv: Den mørke nat forgangen er så kan du vælge Salmebogen Online - og du har teksten i højre spalte. I venstre spalte kan du
vælge at høre melodien.

