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Metodistkirken i Odense. ©Thomas Risager, D.Min.
Tekster: Matt 7,1-5
1/2 Sandheder: Elsk synderen, men had synden.

I løbet af den sidste måneds tid, har vi undersøgt nogle af 
de ting, som kristne menesker siger til hinanden i bedste 
mening. Det er ting, vi siger til hinanden med en slags 
indforståethed, der nærmest signalerer, at man er mere 
from, hvis man benytter nogle af disse udtryk. 

Vi har set, at flere af dem, ikke er så nyttige, som vi går 
og tror. Faktisk er nogle af dem udtryk for, hvad vi kan 
kalde usund tro og det viser sig at være klicheer, som 
faktisk sket ikke har sin bagrund i noget vi tror, eller noget 
vi kan læse i bibelen. 

Vi har set på: 
Der er en mening med alt
Gud, hjælper den, der hjælper sig selv.
Gud lægger ikke mere på vore skuldre end vi kan bære. 

Vi undersøger dette, fordi vi gerne vil tage vores tro 
alvorligt. 

Som kirke vil vi gerne have at biblen har autoritet, men så 
vil vi knageme også tillade os selv at undersøge tingene 
ordenligt og være kristisk.

Hvis du er nysgerrig på, hvad der er sagt eller skrevet de 
sidde søndag, så kan du finde lydoptagelser af talerne og 
manuskripter til dem via kirkens hjemmeside eller kirkens 
facebookside. Brug det endelig, for det ligger der faktisk 
for din skyld.
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________________________

Elsk synderen, men had synden.

Hvor mange af jer, har hørt det før? 

Jeg spørger ikke, om I har sagt det til nogen, for det er for 
pinligt. Jeg afslører dog gerne, at det har jeg sagt! Og 
igen, jeg har sagt det i bedste mening, som et ønske om 
at hjælpe et menneske videre i livet.

Lad mig sige det med det samme. Dette står ikke i 
bibelen. 

Faktisk har det sin oprindelse fra en af de gamle 
kirkefædre, Augustin. Augustin var på banen i år 354-430. 
Han skrev til et nonnekloster, hvor de havde lidt 
problemer med nonnernes løfte om at leve i cølibat. (Det 
kan man da godt forstå!) I det brev skriver han: 
“Kærlighed for menesket, had til synden.” 

Det er yderst tvivlsomt at Augustin havde tænkt sig, at 
dette skulle udvikle sig til en frase, som beskriver afskyen 
ved menneskers synd. 

I 1929 skriver Mahatma Ghandi noget lignende i sin 
selvbiografi. Han skrev: “Had synden, men ikke 
synderen.”

Det er det, som folk husker, men igen, der er mere. 
“Had synden, men ikke synderen er en ide, som er let 
nok, at forstå, men sjældent praktiseres, og derfor 
spredes had i verden.” 
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Elsk synderen, men had synden, siger vi. 

Nogen gange siger vi også, at alle synder er lige, 
underforstået, at jeg er en lige så stor synder som dig. 

Dette har sin baggrund i Romerbrevet, hvor der står: “for 
alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud,…”1

Men, faktisk hvis vi læser videre i det vers, så fortsætter 
Paulus: “og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde 
ved forløsningen i Kristus Jesus.”  2

Med andre ord, i kraft af Jesus, er der håb om et opgør 
med synden, og dette er ganske ufortjent og det er for 
alle - uden undtagelser. Det er det, vi kalder nåde. 

Det vender vi tilbage til. For øjenene kører rundt i 
hovedet på flere af jer, og jeg gætter på, at nogle af jer 
sidder og tænker, årh nej, al den snak om synd. Jeg 
troede denne kirke var anderledes. 

Når en præst bringer ordet synd på bane, så er der ikke 
mange af os, som har lyst til at høre mere. 
Vi er så bange for at blive peget fingre af, fordi vi er kede 
af at blive opfattet, som fordømmende.  Men vi kommer 
ikke uden om lige at se på, hvad synd er. 

Det oprindelige ord i det Nye Testamente er ηαρματια

Det er egentlig et ord, som i sin grundbetydning betyder 
at afvige fra stien. Bag det ligger den tanke, at udenfor 

 Rom 3,231

 Rom 3,242
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stien, kan der være svært at komme fremad, det kan 
ligefrem være farligt. 

En anden betydning kan være at afvige fra målet. At 
komme ud af kurs. 

I det ligger også betydningen at undlade at handle der, 
hvor vi godt ved, vi burde have gjort noget. Der hvor vi 
ikke stopper op og hjælper, hvor der er brug for det. 

Vi er dårlige til at tale om synd. En af grundene er, at vi 
godt ved, at hver gang vi åbner munden med dette emne, 
skubber vi fok fra os. Kristne der taler om synd, virker 
frastødende.

Lad os bare blive enige om, at vi alle sammen kender til 
det med synd. 

Jeg synes, at jo ældre jeg bliver, jo bedre forstår jeg hvad 
Paulus taler om, når han siger: “For det gode, som jeg vil, 
det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør 
jeg.”3

Så den del af udsagnet, der siger elsk synderen. Det er 
for så vildt i orden. Elsk mig bare…. 

Men så kommer det egenlige problem også til overfladen. 
For stemmer dette overens med den større helhed af de 
ting, jesus faktisk sagde?

 Rom 7,193
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Hvis vi begynder at se på, de ting i hinandens liv, der ikke 
er perfekte, og der kan vi sagtens finde noget, for vi er 
helt almindelige mennesker. 

Vi kan sagtens selv slå os selv oven i hovedet med de 
ting, i vores liv, som ikke er smarte, der hvor vi kommer til 
kort - med andre ord synd, altså at komme lidt ud af kurs. 

Jesus forholder sig aldrig til menesker gennem det filter, 
som siger noget om alt det dumme, som er i menneskets 
liv. 

I teksten fra Matthæusevangeliet udfordrer Jesus os til 
ikke at pege fingre af andre, men netop at prøve at 
forholde os til os selv og vore egne liv. 

Jeg tror, vi alle sammen har mødt mennesker, som synes 
de skulle fortælle os, hvordan vi skal leve vores liv. Jeg 
ved ikke med dig, men de får sjældent min 
opmærksomhed ret længe. 

Had synden blev der sagt. Ja, lad os da endelig tage 
afstand fra alle de ting, der kan ødelægge vores liv. 

Når man som jeg, er far til en teenager, snart to, så kan 
man se mange potentielle farer, som kan ødelægge liv. 
Had er et stærkt ord, men lad os være beviste om alt det, 
der kan ødelægge livet.

Elsk synderen. Hvordan skal vi kunne se synderen for 
bjælken i vore egne øjne? 

Hvis man skal opsummere, hvad Jesus siger, så siger 
han:  “Det første bud er: ›Hør Israel! Herren vor Gud, 



�  af �6 7
Herren er én, v30  og du skal elske Herren din Gud af 
hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af 
hele din styrke.‹ v31  Dernæst kommer: ›Du skal elske 
din næste som dig selv.‹ Intet andet bud er større end 
disse.”4

Dette siger jesus til en ung mand, som gerne vil vide 
sådan ultrakoncentreret, hvordan han skal leve sit liv.

Elsk Gud, Elsk din næste. Der er ingen fordømmelse her. 
Der er ikke taget stilling til hvem næsten er. Det er kun 
Marie Krarup, der tror, hun kan det. 

Det menneske, du står overfor, er den du skal elske - 
betingelsesløst - og uden at kende vedkommendes fortid, 
eller dårlige sider.
Jesus udfordrer os ikke til at tage stilling til det potentielt 
dårlige i det menneske og så elske. 

Vi skal elske uden forbehold. 

Det er det, som bedst beskriver nåden. Den måde Gud 
elsker os på. En kærlighed, som møder os, der hvor vi er, 
uden hensyntagen til, hvordan vi lever. En kærlighed, 
som vi aldrig har fortjent, men som bare gives. 

Det er sådan set den udfordring, der er. 

Lad være med at pege fingere. Hvis du endelig er nødt til 
det, så gør det mod dig selv. Men vid, at Gud er nådig 
mod dig. 

 Mark 12,29-31. 4
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Og så lad os skynde os at glemme den halve sandhed vi 
startede ud med. 

Elsk Gud og elsk din næste.

For når vi elsker uden al den snak og tanke om synd, så 
er det et klart budskab om Guds kærlighed. 

Amen.

Salme: Himlen er ikke et sted i det fjerne. 


