5. søndag i påsketid, år B
Siste søndag hørte vi om den hellige Peter. Han som fisket fisker i Galileasjøen, men som etter møtet
med den oppstanden Kristus, ble han så flink til å snakke om sin mester, akkurat som en svært
utdannet person. Nå begynte han å fiske mange sjeler til Gud. Mens i dag hører vi om Saulos som ble
Paulus etter hans konversjon. La oss be for alle som er på vei til konversjon og som konverterte seg,
så at de forstår sin Skaper i deres hverdagsliv og ser hans kraft i skapningen.
I dagens første lesning hørte vi at Saulos ønsket å bli Jesu disippel etter hans konversjon. Det var ikke
lett for ham å bli det, fordi alle kjente ham som en fiende til Jesu disipler, men ingen visste om hans
omvendelse og derfor kunne de ikke forstå ham. Det er en inspirasjon for oss for å ikke dømme andre
fordi dømmekraft tilhører bare til Gud. Da Barnabas informerte alle om Saulos konversjon og hvordan
det skjedde på vei til Damaskus begynte de å tro på ham. Takket være Barnabas, ble Saulus knyttet
til apostlene. Etter dette kjenner vi ham veldig godt som en hedningens apostel.
Siste søndag hørte vi i den andre lesning, «Allerede nå er vi Guds barn, men hva vi skal bli, er ennå
ikke åpenbart. Vi bare vet den dag det blir åpenbart, skal vi bli ham lik, for da skal vi se ham som han
er». Det er en bekreftelse at vi er Guds barn, og at Han snakker til vårt hjerte, og hører det i stillhet.
Dagens andre lesning sier at man kan ta i betraktning at: «Og foran hans åsyn skal vi stille vårt hjerte
til ro, selv om det fordømmer oss; for Gud er større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Dersom vårt
hjerte ikke fordømmer oss, da tør vi tre frimodig frem for Gud, og hva vi enn ber ham om, skal vi få,
fordi vi holder fast ved hans bud og gjør det som gleder ham». Man vet at det er en hemmelig krig
mellom hjerte og hode. Sjelden de to er enige med hverandre. Gud snakker med oss gjennom vårt
hjerte, men mange ganger hører vi ikke på ham. Vitende om dette, la oss gjøre akkurat det som gleder
vår Far i himmelen. Hvis du ønsker at Gud skal bo i deg, hør på den hellige Johannes hva han sier i
dag, «At vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn, og elske hverandre, slik som han har befalt oss
det. Og den som overholder hans bud, han forblir i Gud, og Gud i ham. Og at han bor i oss, vet vi –
ved den Ånd han har gitt oss». Det kan vi ønske hverandre.
Siste søndag hørte vi Jesus, som sa at han er den gode hyrde. Han kjenner sine fårer og de kjenner
ham. Det er hans veldig intime relasjon med oss. I dag hører vi om hans relasjon med sin Far i
himmelen. Jesus er den eneste megler mellom Gud og oss. Gud ga oss et liv og vi må bære frukt. Det
betyr at vårt liv bør være fruktbart. Han er vintreet, vi er grenene, og vi alle vet at en brukket gren
ikke overlever lenge. Jesus sier, «Den som blir i meg, som jeg i ham, han bærer frukt i mengde; men
skilt fra meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, han kastes bort, som en vissen gren;
og de visne grenene blir samlet i en haug og kastet på ilden, hvor de brenner. Dersom dere blir i meg,
og mine ord i dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. Det blir min Far til ære, når
dere bærer frukt i mengde, og da er dere mine disipler». Mange er døpt i hans navn, men etter dette
har mange glemte å bli Jesu disippel i sitt daglige liv. i deres liv. Derfor ønsker Jesus at hans disipler
er knyttet til ham, gjennom dette er vi knyttet til Gud Far i himmelen. Dette er bare mulig når vi er
med Jesus. Å være med ham betyr å invitere ham til ditt hjerte og si til ham, Jesus jeg stoler på deg.
Amen.
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