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Langfredag plejer vi i vores kirker at høre lidelseshistorien i små afsnit, med salmer eller musik
indimellem, til eftertanken. Det er hvert år den samme historie, eller næsten da, for vi veksler
mellem de fire beretninger, vi har om det i Ny Testamente, og de er lidt forskellige, efter hvad de
lægger mest vægt på. I år skulle vi have hørt den fra Lukasevangeliet, hvor det særlige er, at
Pilatus virkelig prøver på at slippe uden om at dødsdømme Jesus. Pilatus bliver stillet over for et
krav fra de jødiske ledere om at afsige den dødsdom, de ikke selv havde bemyndigelse til, men
Pilatus kunne ikke se, hvordan Jesus havde gjort sig skyldig til det. Han prøver en
afværgemanøvre ved at lade Jesus piske - men de religiøse ledere og folket bliver ved: korsfæst
ham! Og så gav politikeren og pragmatikeren Pilatus efter og dødsdømte ham. Og hans navn
klæber til den dom; han bliver nævnt hver eneste gang, nogen siger trosbekendelsen, og det er det
så blevet i 2000 år. Jesus blev pint under Pontius Pilatus. Det er noget af et eftermæle.
Hvorfor har netop den konstatering fundet vej ind i trosbekendelsen? Det kan der være mange
forklaringer på. Jeg tror, det handler om livshistorien: at Jesus ikke er en konstruktion eller et
filosofisk eksperiment, men et virkeligt menneske, som levede og døde i en bestemt tid og på et
bestemt sted i verdenshistorien. Og samtidig var han Guds søn. Han blev “undfanget ved
Helligånden” - det er den guddommelige del, at Jesus blev sendt af Gud til os her i verden. Et
møde mellem det, der er uden for tid og rum, ind i det, som er vores virkelighed, som er i tid og
rum. Præcis lige som ved skabelsen, det guddommelige sætter det timelige i gang og Gud sætter
alt i system.
Pint under Pontius Pilatus. Hvordan forestiller man sig, at det guddommelige kan forlade det
timelige, hvis ikke det var gennem døden? Lidelsen handler ikke kun om, at noget gør ondt.
Lidelsen er alt levendes vilkår, den er med os lige fra vi mødes af den kolde luft og huden, der
møder stof og hænder i det øjeblik, et menneske fødes. Den er med os til vi dør, hvert eneste
øjeblik, vores krop har liv. I de gamle sagaer er det vigtigt at fortælle om et menneskes endeligt.
Historien om et menneske er ikke fortalt færdig, før vi ved, hvordan det menneskes liv endte.
Lidelse kan være mange ting. Den er et vilkår, men ikke kun det. Lidelse er også noget, et
menneske (eller mange) kan påføre et andet menneske, og så bliver lidelsen et instrument i det
ondes tjeneste.
Jeg tror, vi alle sammen tænker en del over, hvordan vores liv skal slutte. De færreste kommer ud
af dette liv uden lidelse til sidst. Måske er det sådan, at de fleste af os ikke frygter døden så meget,
som vi frygter, hvordan det skal blive, før vi kommer dertil. Lidelsen er svær at tænke på.
Der er vores egen lidelse, som næsten kan gøre døden til en velkommen udvej. Det vil de, som
har overvejet selvmord, kunne bevidne. Døden er for dem vejen væk fra den ubærlige lidelse. Men
det er ikke den rigtige vej. Hvorfor? Fordi livet er en gave og hvert øjeblik en mulighed for at tage
gaven til sig på trods af lidelsen.
Men lidelsen er ikke kun et vilkår ved at være menneske. Det, Pilatus nævnes for, er ikke, at han
dødsdømte Jesus. Det er lidelsen, for da pådrog Pilatus sig en skyld. Jesus har lært os, at ingen er
tvunget til at påføre andre lidelse. Vi har altid et valg og en god grund til at vælge livet og vælge
ondskaben fra, nemlig at vi selv er elskede. Ethvert menneske er tværtimod forpligtet på at
forhindre lidelsen og den ondskab, der får mennesker til at påføre andre lidelse. Hvorfor? Fordi den
rigtige vej er håbet og troen på, at livet ER stærkere end døden, på trods af lidelsen, både
kroppens og sindets.
Kampen mellem liv og død er ikke én, det enkelte menneske kan kæmpe, for den ved vi, vi vil
tabe. Vi skal alle sammen dø. Men vi kan have en tro, som gør os stærke, fordi Gud selv viste os,
hvordan det ender. Det ender i liv, i opstandelse.
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