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Kun et Facebook-ja
Et Facebook-ja er et ret uforpligtende ja. Et Jesus-ja er helt
anderledes

D

Foto: ViewApart/iStock/Thinkstock

er er mange måder, vi kan blive skuffede på. For eksempel
når folk ikke dukker op til vores Facebook-begivenheder, selvom
de har sagt, de ville. Jesus advarer os

mod netop det. Han siger til os, at et
ja skal være et ja.
Jeg deltager måske
Facebook har på et årti vendt op og
ned på vores måde at være sociale
på. Ingen af os »like’de«, »delte«, »postede« eller »taggede«, før Facebook
kom, og i dag gør vi det næsten alle
sammen. Facebook har gjort mange
ting nemmere for os, f.eks. at invi-

tere til fester eller andre arrangementer. Man opretter bare en begivenhed på Facebook, og så kan man invitere alle de mennesker, man gerne
vil have med. Og gæsterne kan bare
vinge af i »deltager«, »deltager ikke«
eller »måske«. Nemmere bliver det ikke. Mere uforpligtende bliver det heller ikke. Alt for mange har stået med
bakker fulde af velkomstdrinks, fordi
gæsterne aldrig kom. De holdt ikke
hvad de lovede, fordi deres ja kun
var et »Facebook-ja«.
Et ja skal være et ja
Selvom Facebook-tilkendegivelser,
der ikke bliver overholdt, kun er svigt

på den lille skala, så kan de gøre
mindst lige så ondt som svigt på den
store skala. For det er ikke sjovt at
blive skuffet, faktisk kan det være
rigtig smertefuldt. Derfor er det også
som om, at Jesus forberedte os på
Facebook, da han sagde: »men i jeres tale skal et ja være et ja og et
nej være et nej« (Matthæusevangeliet kap. 5, vers 37). Ikke noget med
Facebook-ja. Ikke noget med at svigte hinanden. Ikke noget med at sige
noget i øst, og gøre noget andet i
vest.
Jesus gjorde, hvad han prædikede,
ved at dø for vores skyld, som han i
årtusinder havde sagt til mennesker,
at han ville. Han beder også os om
at stå ved vores beslutninger, fordi
han ved, det er den gode måde at leve på. Og jeg må bare være ærlig og
sige, at jeg stoler mere på det, Jesus
opfordrer mig til, end det Facebook
opfordrer mig til.
Line Reckweg Nissen
Fra jesusnet.dk

Pastor emeritus Erik Lunde, Struer,
holder telefonandagten i uge 36

Læs mere om at sige ja
til Jesus på: jesusnet.dk/
svar/3032
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Vil du være rask?

Dér lå der en mand, som havde været syg
i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang
tid, sagde han til ham: »Vil du være rask?«
Den syge svarede: »Herre, jeg har ikke et
menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens
jeg er på vej, når en anden i før mig.« Jesus sagde til ham: »Rejs dig, tag din båre
og gå!« Straks blev manden rask, og han
tog sin båre og gik omkring.
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 5, vers 1-15

Jesus trådte ind i elendigheden

D

er er mange ting, der kan
knytte os mennesker sammen.
I teksten ser vi ind i et fællesskab, der er skabt af fælles nød. Sygdom og mange spørgsmål var deres
fælles historie. Nogle oplevede helbredelse, andre gjorde ikke. Hvorfor
det er sådan, kan vi ikke svare på. Vi
kan kun sige, at det er en af de gåder, som syndefaldets katastrofe efterlader.
En dag trådte Jesus ind i al elendigheden ved Bethesda dam. Og
dermed kom der virkelighed i det,
navnet betyder: Barmhjertighedens
hus. Jesus bragte barmhjertighed. En
af de mange syge mærkede det helt
konkret.
Samtidig er Jesus’ under som
et solstrejf fra den himmelske verden. Det viser, at med Jesus er en
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ny verden brudt frem. Vi ser det kun
i glimt, så længe den gamle jord
står. Den dag Jesus kommer igen på
himlens skyer, skal den helse, som
denne ene mand oplevede, blive en
virkelighed, vi alle får del i. Derfor
gælder det om, at vi lever i et ’ja’ til
Jesus. Hvor han bliver troet, der er
Barmhjertighedens hus.
Leif Hankelbjerg Mortensen

Elsk idioterne
Hvis vi levede efter alt det,
Jesus sagde, ville verden være
et klart bedre sted

J

eg sad i kirken og havde ikke lige
tjekket, hvilke tekster fra Bibelen
der hørte til den søndag. Men det
fandt jeg da ud af. Det var blandt andet et af de steder, hvor Jesus siger
noget i stil med: »Det er selvfølgelig
fint, at I er gode ved jeres venner og
dem, I er enige med. Men det er jo
heller ikke så svært. Jeg siger jer: Det
er faktisk Guds plan med jer, at I skal
elske selv jeres fjender!«
Som præsten også mindede os om,
så gjorde Jesus selv, som han sagde.
Han elskede selv dem, der dømte
ham til døden, torturerede ham og
spottede ham, da han hang døende
på korset. Så jeg kan ikke bare ryste
det af mig ved at tænke: »Ja, du siger
så meget, men hvad gør du selv?«
Gud elsker os
Indrømmet: Jeg undrer mig ofte over,
hvorfor landsforeningen for idiotiske
bilister altid har træf netop der, hvor
jeg kører. Indrømmet: Når jeg læser
eller hører nogen give udtryk for en
mening, der er absolut på tværs af
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det, ethvert fornuftigt menneske da
må opfatte som rigtigt – så tænker
jeg: »Idiot!«
Som mine selvironiske sætninger
forhåbentlig antyder, er »idioterne«
nok slet ikke idioter i virkeligheden.
Men Jesus gider slet ikke diskutere,
hvad de er eller ikke er. Selv dem,
jeg anser for at være idioter, skal jeg
elske. Hvorfor? Fordi Gud elsker alle
– det er jo egentlig også mit held –
og jeg skal ligne Gud.
Elske dem med de forfærdelige
meninger? Elske dem, der så åbenlyst
er egoistiske? »Ja« siger Jesus. Med
årene må jeg konstatere, at jeg aldrig når målet. Men takket være Guds
kærlighed, er jeg dog lidt mindre
idiot end før i tiden. Så verden er da
blevet en lille smule bedre at leve i.
Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk

