Andagt til 5. søndag efter påske

Bøn
Bøn betyder stemme
stemme betyder bøn
Barnets søde gråd er en bøn
oldingens bitre suk er en bøn
stemme i dit kirkekor
Vi hvisker, hviner, sukker, skriger
Herre, hør vores stemmer, hør vores bøn

Evangeliet til 5. søndag efter påske skriver evangelisten Johannes kap 17. vers 1-11
Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet.
Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over
alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det
evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.
Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre.
Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til.
Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du
gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet
mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og
de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er
dig, der har udsendt mig.
Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er
dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden,
men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det,
du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi. «
Refleksion
Evangeliet til i dag er en lang bøn, hvor Jesus beder, går i forbøn for disciplene og os.
Han sidder midt i blandt sine disciple skærtorsdag aften efter påskemåltidet, og nænsomt
forbereder han dem på, at timen er kommet hvor han skal forlade verden. Det, der
kendetegner denne afskedsbøn, er, at den hverken er formanende eller sørgelig.
Afskeden er ikke sørgelig, men en fuldendelse af Jesu livsgerning, at gøre Guds kærlighed
kendt blandt os mennesker.
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”Jeg beder for dem” siger Jesus, ”for dem, du har givet mig, for de er dine, alt mit er dit
og dit er mit”. Det er som om Jesus i denne bøn ser og bukker sig ned til hver enkelt af os
og lægger os i den enhed, der er mellem ham og Gud. Lægger os i Guds gode og
stærke hænder, og holder os fast på at vi er hans børn og at han derfor for altid holder
fast på os.
Det er de færreste af os, der lever et liv i fuldstændig balance og stabilitet. De fleste af os
vil på et tidspunkt i livet blive væltet omkuld af indre eller ydre storme i vores liv. Vi bliver
bange, angste og mister måske ligefrem livslysten. Men det er naturligt, og hører med til
det at være menneske, at blive bange og utrygge når vi mister kontrollen, og ikke kan
styre livet i den retning vi gerne vil.
Men, fortvivl ikke, for uanset hvor håbløst det kan se ud, så er der altid glæde forude, for
Jesus går i forbøn for os - for dig og mig.
Det, han beder om, er jo ikke at vi må få et lykkeligt og legende let liv, men han beder
om, at vi må være en del af den enhed, der er mellem ham og Gud. Bønnens ord skaber
dermed et værn om os. Guds magt og kærlighed beskytter os, rejser os op i de storme der
måtte komme og puffer os kærligt videre på livets vej.
Fadervor
Fadervor,
du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen

Velsignelse
Herren velsigne og bevare dig.
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
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