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EN UBUDEN GÆST

Der kan være stor forskel på, hvordan gæster byder
sig ind. Nogle gør kraftigt opmærksom på sig selv.
Andre venter tålmodigt på, at døren bliver åbnet
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JESUS BANKER STILLE
OG ROLIGT PÅ, FOR
HAN LÆNGES EFTER
AT VÆRE SAMMEN
MED MIG
kede dør – gjorde ham opmærksom på, at
han vist var på den forkerte altan.
Den købte han ikke helt; i hvert fald
skulle han lige vide, hvilket nummer lej-
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n dag sad jeg og slappede af i sofaen, da jeg pludselig hørte en vred
stemme udenfor. Jeg kiggede ud på
den lukkede altan og så en mand med et
ansigtsudtryk, der fuldt ud levede op til
stemmen.
Lejligheden ligger i stueetagen, og før
jeg vidste af det, havde han åbnet et af
vinduerne på altanen og stod lige uden for
døren, der skiller stuen og altanen. Han
råbte vredt, mens jeg – gennem den luk-

ligheden havde. Da han fik det oplyst, gik
gassen lidt af ballonen. Han undskyldte og
forsvandt samme vej, som han var kommet.

Ingen onde hensigter
Jeg tænkte lidt forskellige scenarier igennem, men fik først forklaringen senere på
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aftenen, da han ringede på døren og undskyldte, nu med en helt anden attitude.
Han forklarede, at der tidligere havde været indbrud i hans lejlighed, og derfor blev
han ophidset, da han så en mand sidde i
det, han troede var hans sofa.
Han var noget flov, da det viste sig at
være en andens sofa – og en andens lejlighed. Jeg forsikrede ham om, at han ikke skulle tænke mere på det og gav ham
hånden som en slags understregning af, at
alt var i orden.
Vel var han en ubuden gæst, men ikke
en af den slags, der havde onde hensigter.

alt mit rod, alt det skidt jeg kan fylde mit
hjerte og mine tanker med.
Egentlig skal jeg bare åbne Bibelen,
som jeg åbnede døren for den flove mand,
for dér ser jeg Jesus lige foran mig, og i
dét tilfælde er det ham, der rækker hånden ud til forsoning, og det er mig, der er
den flove.
Morten Stubkjær Klausen

Banker stille og roligt
Sådan en gæst kan Jesus også være for
mig. Forskellen er attituden; han råber ikke vredt til mig. Jesus banker stille og roligt på, for han længes efter at være sammen med mig, men nogle gange fristes
jeg til at spørge ham, om han vil vente lidt
med at komme ind, for jeg skal lige ordne
noget først.
Jeg skal lige se det og det i fjernsynet;
jeg skal lige have ryddet op, så det ser ordentligt ud i lejligheden. Måske vi kunne
aftale en tid?
Men nej, Jesus ønsker – nu og her – at
træde lige ind i alt det, der optager mig,
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SANDHEDENS ÅND

Jesus sagde: »Når Talsmanden kommer, som
jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens
ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne
om mig.«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 15, vers 26-27
og kapitel 16, vers 1-4

TALSMANDEN
PRÆSENTERER JESUS’ SAG
Du kender sikkert talsmænd fra politik, faglige forhandlinger og lignende. De skal repræsentere en bestemt
gruppe og præsentere deres sag bedst muligt.
Talsmand er et begreb, Bibelen også nævner, da Jesus
skal til at tage afsked med sine disciple. Jesus var her på
jorden for at blive menneske og dø for alle menneskers
synder, men han var her også for at opstå og vise døden, at den aldrig får lov at vinde igen.
Jesus skulle hjem til Gud, og det betød, at andre måtte fortælle historien videre. Her kommer Helligånden ind
i billedet – eller Talsmanden, som han kaldes her. Han
skulle nemlig gøre disciplene klar til at gå videre ud i
verden og fortælle om Jesus’ sejr.
Johannesevangeliet og de andre evangelier blev
skrevet på baggrund af disciplenes øjenvidneberetninger, og siden har mange mennesker præsenteret Jesus’ sag.
Det glæder ham, hver gang nogen overbevises om hans sag og bliver talsmand for den.
Morten Stubkjær Klausen
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