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Metodistkirken i Odense. ©Thomas Risager, D.Min.
Tekster: Matt 25,1-13.

Er alle klar til afgang kl. 10? 

Inden jeg går videre, skal jeg lige nævne, at det 
eksempel, som kommer her er opdigtet og ikke har 
nogen som helst lighed med min egen familie. Det er et 
udtryk for fri fantasi. 

Ja, siger både, mor, far,  barn 1 og barn 2. Alle er klar til 
afgang i god tid inden kl. 10. 

Faderen læser avis, og skal lige have 2 sektion med. Han 
kan lige nå det. 

Moderen har en deadline på jobbet, som lige kan presses 
ind inden kl. 10. Det vil være så godt, at være fri for at 
tænke på  det. 

Barn 1 skal lige se en Youtube-video færdig, mens barn 2 
lige klarer sine streaks på snappen. 

2 minutter i afgang, råber faderen, så er der afgang. Men 
han skal lige tisse af, børste tænder og lave sig en kop 
køre-kaffe. Konen mangler lige og uploade noget, barn 1 
og barn 2 kommer i tanke om, at de lige skal have lidt 
mad med og foresten er opladerene til telefonerne væk. 

Nu er det et tænkt eksempel, men er der nogen der kan 
genkende det? 
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Alle gav udtryk for, at være klar, men da det kom til 
stykket var der ingen, som var klar. 

Jeg fortæller selvfølgelig den historie, som en optakt til en 
snak om Matthæusevangeliets kapitel 25, som vi har 
foran os i dag. Det store tema i dag er spørgsmålet om 
du er klar? 

Det som vi skal være klar til, afspejler sig i, hvor vi er 
henne i kirkeåret. Det lakker mod enden, og snart er det 
første søndag i advent, hvor vi glæder os over, at Jesus 
kom til jord og håber på, at han en dag faktisk kommer 
igen. Så skal denne verdens lidelse og uretfærdighed få 
sådan en på hatten, at kærligheden skal for alvor få magt 
verden. Alt det onde skal elskes godt. 

Vi skal helst opdage det, når han kommer igen. Derfor 
handle tro også om at være klar. 

Kapitel 25 i Matthæus rummer i slutningen afsnittet om 
verdensdommen. Mange skælver lidt ved den ide, at Gud 
skal holde dom.
Men det er jo en god ting, fordi vi får lov at se 
retfærdigheden vinde den endelige sejr. Det er sådan set 
det, vi længes efter. En verden, som udelukkende er god. 

Vi har intet at frygte. 

I evangelierne ser vi en eskatologi, som præger 
opfattelsen i den første kirkes liv. Eskatologi er læren om 
verdens ende, og Kristi genkomst. 
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Baseret på de ting, som Jesus har sagt. Bl.a. denne tekst 
om de ti brudepiger, så regnede man med, at Jesus ville 
komme igen. Det kunne være i morgen. 

Det har vi som bekendt ventet på i nogen tid, men hele 
kapitel 25 handler om at forberede mennesker til, at nu 
kommer dagen, hvor Jesus kommer igen. 

Ordet brudgom er et billede på Jesus og bryllupssalen er 
et billede på himmelen. 

Tankegangen i al kristen tro er, at der kommer en dag, og 
vi ved ikke hvornår det er, hvor vi skal være klar. Det 
handler også o, at kunne se Gud, i de glimt, vi får lov at 
opleve ham i vores liv.

Det gælder både den store fortælling, hvor Jesus 
kommer tilbage, men det gælder også den dag, hvor vi 
har taget vores sidste åndedræt på jorden og der den, 
der står ved døren til bryllupssalen. 

Vi ved ikke hvornår det er. 

Hvad skal du nå at have på plads, for at du er virkelig 
klar? 

Jeg mener spørgsmålet helt alvorligt. Er du klar? 

Hvis ikke du er klar, og hvem af os er egentlig det? 

Så er kirken her faktisk et sted, hvor vi med alt hvad vi 
gør, forsøger at være at klart budskab om Guds 
kærlighed, og det budskab, hvad enten, det er i ord eller 
handlinger, er et budskab, som har det sigte, at lade 
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mennesker vide, opleve, tro og håbe at Guds kærlighed 
gælder lige netop dem. Vi prøver på at træne 
opmærksomheden mod Guds kærlighed, så vi opdager 
det, når den er lige for næsen af os. 

Vi udruster hinanden til at have olie på lamperne, sådan 
at vi hver især er klar. 

For dagen kommer, før vi aner det. 

Er du klar? 

Amen. 


