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Prædiken søndag d. 10. september  2017.
Metodistkirken i Odense. ©Thomas Risager, D.Min.
Tekster: Matt 18,15-20. & Rom 13,8-14. Midt i blandt jer

Kærlighed er svaret! 

Uanset hvad spørgsmålet er, så er kærlighed svaret.

Det er ikke den romantiske kærlighed, hvor man har 
maven fuld af sommerfugle, når man bare tænker på 
hende, som jeg tænker på. Den er også fin og 
ønskværdig. Men det er den kærlighed, som kræver 
noget af os, der er svaret. 

Det er den kærlighed, der kan gøre verden til et bedre 
sted. 

Den kærlighed, som Paulus i Romerbrevet omtaler som 
lovens fylde.1

Nogen af Jer ved, at jeg var et par uger i Oslo 
umiddelbart efter Breiviks angreb på regeringskvartalen i 
Oslo og massakren på Utøya. 

Det var helt tydeligt allerede ved ankomsten til Oslo, at 
noget var helt helt anderledes. 

Jeg husker at jeg trådte ud af flybussen, og blev slået af 
at der var helt fuldstændigt stille. Ingen trafiklarm, ingen 
fester eller glade gæster ved alle de mange udendørs 
restauranter. Der var stille. 

 Rom 13,101



�  af �2 5
Jeg var ankommet til en by i sorg. Sorgen var massivt 
tilstede. 

Blomsterhavet fyldte pladsen foran Domkirken, de bredte 
sig ud over vejene, så busser og biler kunne ikke 
passere. Domkirken var åben og mennesker bad og 
tændte lys, mens præsterne var synligt tilstede og igang 
med et trøste folk. 

Selfølgelig var der også vrede mod Anders Breivik, men 
sorgen og ikke mindst værdigheden, hvormed Oslo bar 
dette var slående. 

Jeg lagde mærke til et skilt midt i blomsterhavet, som 
talte til mig: 

“Hvis én mand kan udvise så meget had, tænk hvor 
meget kærlighed, vi alle kan vise sammen.”2

Jeg ved ikke om det var den unge pige, som sagde de 
samme ord til CNN, der har lagt den buket. 

Men her oplevede jeg, at mennesker i en situtation, der 
var konfliktfyldt og kunne være fyldt med hævntørst og 
had, bevidst valgte et andet svar.

De gjorde det, som Jesus udfordrer os til i 
Bjergprædiken. De vendte den anden kind til.3

Der var masser af vrede og det var ok, men man valgte 
kærlighedens vej. 

 Ukendt overlever til CNN2

 Matt 5,393
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150.000 mennesker var samlet i Oslo og den norske 
kronprins sagde de berømte ord: 

“I aften er gaderne fulde af kærlighed. Vi har valgt at 
besvare grusomhed med nærhed. Vi har valgt at møde 
had med sammenhold. Vi har valgt at vise, hvad vi står 
for.”  4

Jeg kender naturligvis ikke overvejelserne eller 
baggrundende hos de mennesker, som her siger de vise 
ord.

Set med mit perspektiv. Og det perspektiv er, hvis nogen 
skulle være i tvivl, et kristens perspektiv, hvor jeg føler 
mig alvorligt udfordret til at forsøge at efterligne Jesus. 

Set fra mit perspektiv er disse kærlighedssvar åbenlyst 
rigtigt. Der er heller ingen tvivl om, at det er svar, som har 
krævet vilje til at afstå fra at lege med på onde 
præmisser, som blev sat med angrebene. 

Kærligheden, som Jesus udfordrer os til ikke kun at tale 
om, men at udleve, virker. 

Vær ikke nogen anden skyldig, end at elske hinanden, for 
den der elsker andre, har opfyldt loven.5

Jeg bliver ofte spurgt om, hvordan det egentlig ser ud, 
det der næstekærlighed og det med at efterfølge Jesus.

Kronprins Haakon af Norge4

 Ron 13,8.5
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Selvfølgelig er vores liv og vores hverdag ikke så 
dramatiske som ugerne i 2011 var i Norge.

Men det er sådan det ser ud. 

Et bevidst og reflekteret valg om at møde uretfærdighed 
og ondskab med kærlighed. Det er en  kærlighed, der 
koster.

Måske tænker du, at det er at lade sig trampe på. Men 
det er jeg ikke enig i. Jeg vil sige tværtimod, for gengæld 
får ikke nogen til at standse op og tænke. Gengæld 
fanger ikke verdens opmærksomhed, for det er vi så vant 
til.

Kærlig vend den anden kind til, bemærkes i en verden, 
der er fyldt af så meget andet end kærlighed.

I Johannesevangeliet er Jesus samlet med sine disciple. 
Det er deres sidste aften sammen og han udfordrer dem. 

“v34  Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som 
jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. v35  Deraf 
kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til 
hinanden.«6

Det er blandt andet noget af det, som I ser på billedet bag 
mig. Et billede som er taget en helt almindelig aften her i 
kirken. 

Kærlighed er lovens fylde.

 Joh 13,34-356

javascript:%20ShowBibleChapterNotes('note28');


�  af �5 5
Amen.


