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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:Jesus sagde: Ikke for dem alene
beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét,
ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at
du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal
være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at
verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.
Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de
skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev
grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de
har erkendt, at du har udsendt mig; og jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre
det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.
(Joh 17,20-26)

I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Dagens  læsning  fra  Johannesevangeliet  er  en  del  af  det,  der  kaldes  "Jesu

ypperstepræstelige bøn". Den kaldes sådan, fordi Jesus i bønnen optræder som bindeled

mellem Gud og mennesker. Guds kærlighed til menneskene går gennem Jesus – kun i

Jesus kender vi Guds kærlighed.

Det er Jesus, der ved måltidet beder for sine disciple – han går i forbøn for dem hos

Gud Fader, og han beder om, "at de alle må være ét". Men bønnen gælder ikke kun de

disciple, der var til stede dér, ved måltidet for 2000 år siden – og heller ikke kun de af

disciplenes efterfølgere, der fandt på at skrive det ned nogle hundrede år efter. Jesu bøn

om, "at de alle må være ét" gælder hele den kristne kirke – på tværs af verden og på

tværs af historien.

Men på hvilken måde er det,  vi  kan og skal  være ét?  Skal  vi  være enige – skal  vi

gøresensi  tanke- og levemåde? Skal vi,  kirken, være ét som et politisk parti  eller  en

religiøs sekt?

Nej, de kristnes enhed er i Kristus. Det er det navn, vi betegner os selv med: Vi kalder

os kristne, fordi vi tilhører Kristus, den korsfæstede og opstandne Herre.



Gennem historien er eksemplerne utallige på, at mennesker af egen kraft har forsøgt at

gøre sig til ét: Ét folk osv. Det kan måske lykkes for en tid, måske sommetider for flere

hundrede år – men alle enhedskasteller har det med at brase så forbandet sammen, når

deres sande væsen bryder igennem. For vi mennesker er ikkeétaf os selv – vi er så

ganske forskellige, og som stædige æsler trækker vi hele tiden i hver vores retning.

Det menneskelige er altid delt op – altid splittet. Vi er skabt forskelligt, først og fremmest

som mænd og kvinder og måske alt muligt derimellem. Og vi har hver vores livsbaner,

der rækker tilbage til før vi selv blev til et sted, livsbaner, som former os – så ganske

forskelligt, efter hvad vi og vores forfædre nu er blevet tildelt af glæder og sorger. Og vi

er  selv  personligt  splittet  op:  Vi  gebærder  os  forskelligt  i  forskellige  sammenhænge,

måske kan vi knap selv finde sammenhængen mellem vores forskellige fremtrædender.

At forsøge at samle den splittede menneskehed, at gøre menneskene til ét, ender – hvis

viljen er stærk nok – i vold. Hug en hæl og klip en tå, så passer skoen nok.

Nej, kirkens enhed er ikke, at vierens og heller ikke, at vi skalgøresens. Kirkens enhed er

ikke politisk, den er ikke engang menneskelig. Vi er ét, fordi vi, trods alle vore forskelle,

bekender os til én Herre. Ja, vi er som tråde, der samles i ét bestemt punkt: Kristus.

Der er det særlige ved Jesu ord, at det skaber, hvad det nævner. Når Jesus taler, taler

han med Guds skaberord – når han siger, at vi er ét, så er vi allerede blevet ét. Når han

siger "Følg mig", så har vi allerede rejst os og er begyndt at gå.

Og vi befinder os i dag på et dirrende punkt mellem himmelfart og pinse. Vi står stadig

lidt forbavsede og glaner mod himlen, hvor Herren forsvandt op – var det dét? Var disse

fyrre dage efter opstandelsen blot en lille encore, og nu er tæppet for alvor gået ned?

Nej, dagen i dag peger frem mod pinsedag, hvor vi som menighed får Helligånden. Som

der står hos profeten Joel: "Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker."

Det er dén ånd, der skal styrke og lede os som kirke efter Kristi himmelfart – det er den

tid, vi stadig lever i: Helligåndens tid. Og det er dén ånd, der skal holde os fast i, at vi

"alle må være ét"– ikke i os selv, ikke i sømløs enighed, men som en rodet forsamling af

forpjuskede, oprejste mennesker: ét i Kristus.
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