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Prædiken søndag d. 12. februar  2017.
Metodistkirken i Odense. ©Thomas Risager, D.Min.
Tekster: Joh 6,30-40.
GPS - Hold øje med skiltene (dobbelt bødetakst ved 
vejarbejde)

Jeg elsker min GPS. Dels hjælper den mig med at finde 
vej. Men den kan også en anden fin ting. Den hjælper 
mig med at holde øje med skiltene. Hele tiden står der 
ude i siden, hvor hurtigt man må køre. 

Kender I ikke det. Man kan så nemt komme til at overse 
et skilt. De er der jo over det hele. 

Som man siger, kan man nogen gange ikke se 
skilteskoven for bare skilte. 

*Video https://www.youtube.com/watch?v=g-YpUqQhops
2.32 min

I Bruce the Almighty som klippet her er fra, er Bruce 
Nolan helt ude, hvor han ikke kan bunde. Han oplever, at 
Gud må være vred på ham, siden det går ham så dårligt i 
livet. Han fik ikke det job, han havde sat næsen op efter. 

Nu ræser han af sted med et kæmpe raseri i sin bil. Det 
er nogen gange dér hvor frustrede mænd søger tilflugt. 
Han skælder ud på Gud.

Giv mig et tegn - på engelsk show me a sign!!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=g-YpUqQhops
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Lad os bare sige, at Gud holder ikke tegnene - skiltene - 
tilbage. Faktisk vælter han rund i dem, men han ser det 
ikke. 

Jeg vil påstå, at jeg godt kender den fornemmelse. 

At livet går så stærkt og at hverdagen er så krævende, at 
man sidder der i sofaen fredag aften og er helt flad. Hvor 
blev den uge lige af. Her siger vi til hinanden. Pyh en 
uge. Jeg havde så travlt og har knoklet, men jeg har ikke 
nået det halve af, hvad jeg havde planlagt. 

Det er så her, at jeg bliver nødt til at lave et 
reklameindslag for at gå i kirke. Jeg ved det, Preaching to 
the choir, I er her jo.

Men denne ene gang om ugen, hvor man lige sætter sig, 
nyder musikken, sangene. Forundres, står det virkelig i 
bibelen? Måske sætter talen ovenikøbet en tanke eller to 
igang. 
Om ikke andet, så er der ikke mange timer i dit liv, hvis 
det ligner mit bare en smule, hvor du  bare kan være, i 
ca. en time og fem minutter. 
For mig, er det tit ved gudstjenesten at jeg oplever mine 
tanker lige er tilbage ved et eller andet, som er suset forbi 
i farten, men som jeg ikke lige lagede mærke til.

I vores tid, kan vi ikke bare sige, at vi bare skal sætte 
hastigheden ned. Det er lettere sagt end gjort i en 
verden, hvor mange af os har lidt mere flydende 
arbejdstider og opgaver. 
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Ofte er det først, når vi tænker tilbage, at vi faktisk 
husker, at der da egentlig var masser af skilte på vejen, 
men vi ikke lagde mærke til dem, da vi drønede forbi. 

Det samme er lidt situationen med den store folkeskare, 
som nu opsøger Jesus. Aftenen før havde mange af dem 
oplevet, hvordan jesus med fem brød og to fisk har 
bespist 5000 mennesker, der var samlet for at høre ham. 

Endnu en reklame for kirken, her får vi Chilli con Carne - 
og der er også nok. 

Jesus er sejlet bort - tror de. Han gik på vandet! Nu har 
de fundet ham. Husk lige, hvad de var vidne til aftenen 
før.

Nu spørger de: “Hvilket tegn gør du, så vi kan se det, og 
tro dig? Had kan du gøre?”1

De må være blinde, eller have superkort hukommelse. 

Inden vi får for travlt med at pege fingre…. hvordan er det 
så lige med os. 

Er der ikke øjeblikke i vore liv, hvor vi, i det mindste når vi 
ser tilbage, må sige, at her var Gud med os. 

Sådanne begivenheder kan jeg i alt fald se tilbage på. 

Og I er kender mig godt, ved at jeg bedst kan lide at have 
begge ben på jorden. Men jeg må overgive mig, og sige, 
at der bare er ting, jeg ikke kan forklare. 

�  Joh 6,301
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I mit liv er tegnene suset forbi.  Jeg er (også= sådan 
indrettet, at jeg kan drøne forbi et tegn på Guds 
kærlighed og indgriben i mit liv, og jeg ser det ikke. 

Derfor er det en stor trøst, at Jesus ikke skælder de her 
“giv os et tegn mennesker” ud. 

Han sender dem ikke væk, og beder dem om at åbne 
øjenene. 

Jesus siger: “Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, 
skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig 
tørste.”2

De af os, som er vokset op i kirken, tænker naturligt, at 
det er nadveren han tænker på. Og ja, det er det. Men 
det også det helt dagligdags, at hver gang du får brød = 
hverdagsmad,  at spise, så er det et tegn på at Gud 
passer på dig. 

Et lille tegn midt i hverdagen, som vi så nemt suser forbi. 

Jesus får det sidste ord, og det gør han jo: 

“For min faders vilje er, at enhver, som ser Sønnen og 
tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham 
på den yderste dag.”3

Amen.

 Joh 6,352

 Joh 6,403
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Salme: Vejen.


