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Prædiken søndag d. 11. november  2018.
Metodistkirken i Odense. ©Thomas Risager, D.Min.
Tekster: Mark 12,41-44. Særligt: Dåb
Hvad kan du give?

Helt i begyndelsen af Bill Clintons første 
præsidentperiode blev jeg klippet. Det er sket mange 
gange siden 1993, men jeg husker denne gang, fordi 
fjernsynet kørte med en tale af Bill Clinton. Så lige præcis 
den frisøraftale glemmer jeg aldrig. 

Når man som jeg lever af, at skulle tale til folk, så ser 
man op til folk, der taler bedre end én selv - jeg ser op til 
mange! Og jeg jeg holder øje med mange politikere, 
præster og mennesker, der giver gode TED-talks.

Jeg så Bill Clinton tale. Det var fantastisk. Han var og er 
meget dygtig til det. Obama endnu bedre, og Trump….. 
not so much.

Jeg husker det endnu. Bill Clinton sagde: “Spørg ikke, 
hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for 
dit land?” 

Genialt! Hvad jeg ikke vidste dengang var, at det ikke var 
noget Clinton havde sagt, men at det faktisk var JFK som 
er manden bag de ord. 

Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du 
kan gøre for dig land?
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Meget ofte, når vi overvejer ting, eller når reklamerne, 
skal tale til os, så handler det om, hvad vi får ud af f.eks. 
komme i kirke eller hvad får jeg ud af at købe et eller 
andet produkt?

Vi er nok nødt til at indrømme, at vi også kender 
overvejelserne. 

Hvad får jeg ud af at tage ned i fitnesscenteret? 
Hvad får jeg ud af at være med i gospelkoret? 
Hvad får jeg ud af at komme til gudstjeneste? 
Hvad får jeg ud af at komme til familiefesten?

Hvad får jeg ud det?

Hvad nu hvis vi vender altsammen på hovedet? 
Hvad nu hvis vi istedet spørger, hvad kan jeg bidrage 
med, hvis jeg…..?

Hvad mon det kan betyder for andre, at jeg gør…?

I Danmark lever vi desværre i Jantelovens skygge, så det 
kan faktisk være lidt svært for os, at fremhæve, alle vores 
styrker og tale åbent om, hvad vi kan bidrage med. 

Sådan en snak bliver de fleste af os ganske ukomfortable 
over. 
Personligt har jeg det meget anstrengt med de her 
samarbejdsøvelser, som er gode at lave på 
arbejdspladsen. Øvelsen der består i, at skrive alle sine 
styrker på et stykke papir og dele det med dem, du 
arbejder sammen med. 
Det er meget lettere for os, at tænke  over, hvad vi får ud 
af at arbejde på dette sted. 
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Når Jesus er på banen er der ingen tvivl om, at alting 
vendes på hovedet. 

I en kultur, hvor børn er til besvær, byder han børnene 
velkommen. 

I en tid, hvor kvinder kun er noget i kraft af deres mand, 
fremhæver han kvinder og løfter dem frem.

På et sted, hvor de rigeste og mest succesfulde er de 
eneste, som reelt har en plads i samfundet, går Jesus 
hen og mødes med de fattigste, de syge, de udstødte. 
Dem på udkanten af samfundet.

Derfor er det måske heller ikke så overraskende, at 
Jesus faktisk ser den lidt pjuskede og tydeligvis fattige 
kvinder, der virkelig skiller sig ud blandt alle de andre 
polerede - flest mænd - som kommer frem til 
tempelblokken for at flashe, at nu giver de faktisk til 
templet, sådan at templet kan tage sig af de svage. 

Hun har, sammenlignet med andre, ikke meget at give af, 
men det holder ikke hende tilbage fra at give. Hun vil 
også bidrage, så hun går frem og giver sin gave. 

Jesus ser det. og han kalder sine disciple sammen: 
“Sandelig siger jeg Jer: Denne fattige enke, har givet 
mere end alle de andre, som lægger penge i 
tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, 
men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, 
alt det, hun havde at leve af.«
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Det kan godt være at hun er fattig, men det er ikke det 
sammen som at hun ikke kan bidrage. 
Hendes bidrag, som måske ikke er meget i kroner og 
ører. Men det er er lige så væsentligt og det betyder 
noget, fordi hun har givet af sig selv. Hun har bidraget og 
været med til at gøre en forskel. 
Hun har ikke tænkt, hvad får jeg ud af det. Hun tænker, 
det er også mit ansvar og jeg vil også være med til at 
bære. Og det gør en forskel.

Jeg er ikke sikker på, at Bill Clinton eller Kennedy, havde 
denne historie i tankerne, men tankegangen er den 
samme. 

Vi har alle sammen noget at give, og der er brug for at vi 
alle gør det. Det handler om penge, det handler om at 
være tilstede. Det er at være næstekærlig på 
arbejdspladen, i familien, i bussen, også selvom vi ikke 
synes, vi har overskud til at være det. 

Det har vi alle brug for, men vi kan alle også give, og 
kraften til det, kommer et sted fra, hvor det er helt 
uudtømmeligt. 

Du har uendelig værdi. Du er skabt i Guds billede, og du 
har så meget at give. 

Verden bliver et bedre sted ved at du er her.

Spørg ikke, hvad du får, men spørg, hvad du kan give! 

Amen 

Salme: Gud dine hænder


