
�  af �1 5
Prædiken søndag d. 18. marts  2018.
Metodistkirken i Odense. ©Thomas Risager, D.Min.
Tekster: Joh 13,31-35
Gospelmeditation - By our Love

Hver morgen, når vores mindste datter skal i skole, skal hun 
krydse Klaragade, lige ved broen, for at komme over i Munke 
Mose. 
Sådan en hverdagsmorgen er der en del trafik og der er ingen 
fodgængerovergang eller lysregulering. Enhver curlingfars 
mareridt.

Faktisk er man helt afhængig af, at der er nogen i en af de 
mange biler, som skal forbi, der forbarmer sig, og stopper, for 
at lade Kamille kommer over vejen. 

Dette er et konkret eksempel på, at vi har brug for, at få hjælp 
fra andre, som kan vise lidt ekstra tålmodighed, eller 
kærlighed, om du vil. Det er et eksempel på, at uanset om vi vil 
det eller ej, så er vi afhængige af hinanden. 

I et af vores gospelkor, har vi udfordret hinanden til at være 
dem, der stopper for andre. Til at være den, der lader damen, 
der kun skal have en pose gulerødder, komme foran i køen i 
fakta. Og så kan det da godt være, at det tager seks minutter 
og ikke de lovede fem. 

Vi har forsøgt at være venlige og ekstra smilende, og 
tilbagemeldingerne ret overvældende. Mennesker er 
tilsyndeladende ikke vant til så meget kærlighed. Vi har hørt en 
del historier om mennesker, som er blevet helt overrumplede. 

Et eller andet sted er det lidt ærgerligt, at mennesker kan 
overrumples af kærlighed og egentlig bare almindelig høflig 
opførsel. For det burde give sig selv i alle fællesskaber.
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Måske gør det ikke det? Faktisk har TV2 udskrevet en 
konkurrence, som går på at finde Danmarks bedste 
fællesskab. 
Jeg er ikke i tvivl om, at tilstedeværelsen af kærlighed er en 
afgørende faktor for kvaliteten af ethvert fælleskab. Det gælder 
det nære, men faktisk også de store fællesskaber. Egentlig 
hele samfundet. At mennesker føler sig set, hørt og elsket 
betyder noget. 

Jesus siger faktisk noget om kærlighed og fællesskab. 
Når man ved, hvad der ligger forud for, at han siger det, får 
hans ord lidt større vægt.

Det er påske, og de fleste af os ved, at vi fejrer påske, fordi 
Jesus døde på på et kors og opstod igen, for at vise os, at 
Guds kærlighed til mennesker er langt mere end tomme ord. 

Noget af det, som sker er, at Jesus forrådes af en af sine 
bedste venner, Judas, der kommer til at udpege ham for 
romerne, så de kan tage ham til fange. Det er ligesom det, der 
sætter hele påskens lidelseshistorie igang. 

Jesus har lige vist sine tolv disciple, at kærlighed er handling 
og han har gjort det ved at sætte sig selv til side gennem 
symbolsk at vaske sine disciples fødder. 
Dette er en uhørt handling, fordi alle ved, at han er deres leder 
og det ikke var ham, der burde tage denne opgave, som 
egentlig er en opgave for en tjener, på sig. 
Efter fodvaskningen spiser Jesus sammen med disciplene og 
mens de gør det, siger Jesus, at han godt ved, at Judas 
kommer til at forråde ham. Judas stormer ud af rummet og 
sætter det i gang, som kun kan beskrives som forræderi. 

Efter dette giver Jesus sig til at fortælle dem nogle 
retningslinjer, som skal gælde for deres fællesskab. Ovenpå 
den sammenhæng, mener jeg, at hans ord får lidt mere vægt.  
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Han bruger ordene et nyt bud giver jeg jer. Det betyder at dette 
ikke er noget, som de kan vælge, men noget, som de skal 
vælge. De har intet valg, så vigtigt et dette for ham.

“Et nyt bud giver jeg jer; I skal elske hinanden. Som jeg har 
elsket Jer, skal I også elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I 
er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.”1

De fleste af de fælleskaber, vi møder hinanden i, er 
fællesskabet styret af love, regler eller vedtægter. 
I vores store fælleskab, Danmark, er vi reguleret at loven, af 
noget etik og en masse uskrevne regler. 
Hvis man falder udenfor i forhold til loven, falder straffen. Hvis 
man ikke kan finde ud af det med etik eller de uskrevne regler, 
kan man opleve af få en kold skulder - at blive sat udenfor.

Når jesus taler lyder det anderledes. Han sætter ikke grænser, 
sådan en lov gør. Du må max køre 130 km/t. Det er faktisk til 
at forholde sig til. Men det er lov. Noget andet er kærlighedens 
udfordring.

Jesus gør udfordringen større. I skal elske hinanden, sådan 
som jeg har elsket jer. 

Det er måske ikke så let. Det handler om opofrelse, om at 
sætte andre før sig selv. 
Det er det man gør, når man holder tilbage for et barn, der skal 
krydse vejen, selvom man egenlig har retten til at fortsætte.

Her er kærligheden udfordrende, fordi den er forskellig fra det 
at kunne holde på sin ret. 
Den tager ikke sit udgangpunkt i mig, men i den jeg møder på 
min vej. Den, som bibelen kalder vores næste.

 Joh 13,34-351
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Prøv en gang at forestille dig, at vi i alle møder med 
mennesker, kæreste, kollega, medtrafikanter, altid ville være i 
stand til at se, hvordan alt ser ud fra deres perspektiv. 

Prøv at forestille dig, at være i stand til at møde alle med smil, 
varme, imødekommenhed, ingen forudindtagede holdninger til 
den vanskelige kollega. 
Tænk hvad det kunne gøre ved vores relationer?
 
Ville det forandre vores liv? 

Det tror jeg. Men det er ikke for sjov, at Jesus understreger 
dette, som noget af det aller sidste han får lov at sige til sine 
disciple. 

I skal elske hinanden. Som jeg har elsket Jer, skal I også elske 
hinanden.

Er det svært?  Ja, det er det. Men der er styrke at hente i, at 
tro på, at den kærlighed Jesus har elsket med også må gælde 
os. 

En af kirkens allerførste og største tænkere, Paulus, skriver til 
mennesker om, hvordan de skal tackle denne udfordring. 

I Kolossenserbrevet skriver han til mennesker, som udfordre af 
Jesu bud om at elske hinanden, at de skal iføre sig 
kærligheden.  Med andre ord, er der en viljesakt bag at tage 2

kærligheden på sig.

C.S. Lewis, som har skrevet nogle af de bedste bøger om 
kristendom, skriver, at for at elske, må man handle i kærlighed.

 JF. Kol 3,14.2
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Når man gør noget igen igen, får man til sidste opbygget en 
vane. Det siges at det tager 21 dages bevidste valg at gøre 
noget til en vane. 

Tænk hvilke  forskel det vil gøre for mennesker  - og i sidste 
ende også for os selv - hvis vi brugte de næste 21 dage til helt 
bevidst at iklæde os kærlighed, så vi kan elske hinanden. 

Sådan at andre mennesker gennem vores kærlighed kan se, 
at der er en større kærlighed, som er givet af Gud. 

Jeg tror det forvandler menneskers liv - vort eget inklusiv.

Amen. 


