Tostrup – Roum kirker

3. søndag i fasten 2014

vanærer mig. Jeg søger ikke min egen
ære; der er en, der søger den, og han
dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg
jer: Den, der holder fast ved mit ord,
skal aldrig i evighed se døden.« Joh
8,42-51

Højmesse(!) i Roum kirke kl. 19.30
Sognepræst Robert Ryholt
Organist Kristoffer SlothKristensen
Kirkesanger Lotte Føns

Refleksion med evangeliet

Læsninger:
 Anden Mosebog 32,7-10.30-32
 Johannes’ Åbenbaring 2,1-7
 Johannes’ evangelium 8,42-51

På kontoret har jeg fyldt to hylder
med bøger.
Som overskrift over bøgerne på hylderne kunne stå et delvist Pauluscitat – ”Skulle vi gøre det onde, for at
det gode må komme?” efterfulgt af ”Ondskab og lidelse i 2. århundrede.”

Salmer:
 336 Vor Gud han er så fast en
borg…
 392 Himlene, Herre, fortælle…
 481 Løgnens fader vi forsage…
==========
 632 Stå fast, min sjæl, stå fast…
 266 Mægtigste Kriste…

For bøgerne har en fællesnævner:
Rædsel og gode viljer. Det er bøger
med papir så hvidt og med ord så små
og dog fyldt til randen med netop
blod, skrig og rædsel, skabt af lige
dele god vilje og kynisme. Et monument over 20. århundredes stribe af
utopiske projekter, der alle havde til
formål at gøre ”det gode” og forbedre
og forædle menneskeheden: Fx stalinismen og nazismen med flere ismer.

Søndagens evangelium fra Johannes:
Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var
jeres fader, ville I elske mig, for det
er fra Gud, jeg er udgået og kommet.
Jeg er ikke kommet af mig selv, men
det er ham, der har udsendt mig.
Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger?
Fordi I ikke kan høre mit ord. I har
Djævelen til fader, og I er villige til at
gøre, hvad jeres fader lyster. Han har
været en morder fra begyndelsen, og
han står ikke i sandheden, for der er
ikke sandhed i ham. Når han farer
med løgn, taler han ud fra sig selv; for
løgner er han og fader til løgnen. Men
jeg siger sandheden, derfor tror I mig
ikke. Hvem af jer kan påvise nogen
synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den,
der er af Gud, hører Guds ord; men I
hører ikke, fordi I ikke er af Gud.«
Jøderne sagde til ham: »Har vi ikke
ret i at sige, at du er en samaritaner
og besat af en dæmon?« Jesus svarede: »Jeg er ikke besat af en dæmon,
jeg ærer derimod min fader, men I

(Disse to store emnekredse er garneret med diverse mindre: Blandt andet
om race-hygiejne i Danmark.)
De første bøger på reolen er af den
russiske forfatter Fjodor Dostovjevskij, som skrev stort og stærkt om det
moderne menneskes gudløshed; om
dets vristen sig fri fra kirke og autoritet og givne moralbegreber – og konsekvenserne af den ”selv-renselse”.
Dernæst bøger af den tyske filosof
Friedrich Nietzsche, der direkte forkyndte ”Guds død” og klart så konsekvenserne deraf for menneskene:
Ensomhed, overmod, fortvivlelse og
grusomhed. Grusomhed ikke blot retfærdiggjort, men ophøjet til dyd. Nietzsche talte om ”overmennesket”,
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og den tråd tog Hitler som bekendt op
sidenhen.
Her og der gjorde enkelte personer og
grupper modstand mod vanviddet og
grusomheden – og hvad gav dem modet og styrken til at se og tale klart? men alligevel er det tankevækkende
hvor ivrigt og nidkært, ja talentfuldt(!) så mange tog del i vold og
undertrykkelse og massemord.
Bøgerne er samlet og læses i undren
over det spørgsmål, som Paulus stillede: ”Og skulle vi så gøre det onde,
for at det gode må komme?”
Nyhedsbreve og kirkebladet kan ses på
vores hjemmeside: www.tostrup-roum.dk

Hvad giver os styrke til at stå fast,
når vi bliver bedt om at give køb?
Hvad ville vi selv gøre i situationen?

NB! Lotte Føns forestår
menighedens sang for
sidste gang søndag d. 30.
marts kl. 19.30 i Tostrup
kirke. Efterfølgende nyder vi nogle boblende
dråber og et stykke kage
i våbenhuset.

Den nazistiske kirke i Tyskland før og
under krigen – de såkaldt ”Tyske
Kristne” – prædikede frejdigt jødehad
i forlængelse af evangeliet, hvor Jesus jo siger hos Johannes, at ”jøderne” har Djævelen til fader.
At prædike had er blot ingen kunst,
men at bruge dette evangelium til det
er misbrug.
Nå ja, Paulus’ svar på eget spørgsmål
var et klart NEJ!
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