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Prædiken søndag d. 2. oktober  2016.
Metodistkirken i Odense. ©Thomas Risager, D.Min.
Tekster: Lukas 17,5-10. 
Hvad får jeg ud af det?

Når jeg hører Rikke læse bibelteksten, så slår 
disciplenenes ord mig. “Giv os større tro!” 

Hvem vil ikke gerne have større tro? 

Jeg tror! Jeg beskæftiger mig med tro og teologi alle mine 
vågne timer. Et eller andet sted er det vel rimeligt at sige, 
at jeg tror meget. Men jeg vil gerne have mere. 

Måske tror du slet ikke. Men nogen gange kunne det 
være rart med bare lidt tro. Især, når man er ude hvor 
man ikke rigtigt kan bunde. 

Måske skal jeg lige skyde ind her, at selvom man tror - 
meget - så kommer man også ud, hvor man ikke kan 
bunde. Bare sådan at jeg ikke står her og laver falsk 
reklame.

Det er så let at sige: “Tro, det er ikke noget for mig!” Men 
når man møder livet, så er der alligevel situationer, hvor 
det vill være rart. For tro kan jo flytte bjerge. I hvert fald i 
overført betydning. 

“Giv os større tro!” siger de tolv disciple til Jesus. 

Alle vi, som har børn tænker, at det lyder som noget vi 
har hørt før: 
Giv os! 
Vi vil have!
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Disciplene lyder lidt som forkælede børn!

På den anden side, kan man jo godt forstå deres ønske. 
Hvem vil ikke have større tro! 

 I det hele taget. Hvem vil ikke gerne have mere. I denne 
uge var jeg i en ret ophidset debat, hvor samtalen gik på 
løn og rimeligheden i dens størrelse. 

I kirken gør vi meget ud af at sige, at alle mennesker er 
lige meget værd, men ude i samfundet, er det tydeligt, at 
det er mennesker ikke. I hvert fald er vores 
arbejdsindsats ikke lige meget værd. 

Det er ikke nødvendigvis sådan, at det er finere at være 
bankdirektør end murer, men bankdirektøren får mere for 
sit arbejde end mureren. 
Vi synes alle sammen, måske enkelte undtagelser, at 
vores indsats er mere værd, end det vi honoreres for den. 
Det er vist bare sådan det er i den vestlige verden. 

Disciplene vil have mere. De vil have mere tro…

Jesus svarer dem højst overraskende….

I arbejdsfællesskabet omkring Jesus vil tankegangen 
være en helt anden. 

Her gøres et menneskes værd ikke op i, hvad han eller 
hun får ud af sin indsats. Det vender simpelthen om…
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“Hvis en af jer har en tjener…”, siger Jesus…. så er der 
jo ikke nogen af os, som takker tjeneren for hvad han har 
gjort. 
Til det må jeg sige, at det håber jeg da, at vi gør. Det 
manglede da bare, men teksten her er nok et udtryk for 
en anden tid og en anden kultur, hvor man i hvert fald 
havde styr på hirakierne. 

Dette er et godt eksempel på, at Bibelen fortjener at blive 
fortolket ind i vores tid, fordi man ikke bare kan tage en 
tekst med næsten to tusind års forsinkelse og læse den 
ordret. Tiderne og omgivelserne er andre, end da den 
blev skrevet. 

Men tilbage til det, som jesus faktisk siger her, til 
disciplenes ønske om at få større tro. 

Han siger ikke direkte, at de får større tro af at gøre godt 
for andre, at betjene dem. Men det er det, som ligger 
bag. Når vi knokler på, uden tanke for belønningen, bliver 
det en kærlighedsgerning uden andet motiv end den, der 
udsættes for den. 

Det er præcis sådan Guds kærlighed er, den er uden 
bagtanke, men har udelukkende sit udgangpunkt i den, er 
elskes. Du elskes.

Det er ved at elske, at vi får større tro!

Amen

Salme: Jesus ved dit bord du bænker. 


