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Prædiken søndag d. 18. august  2019.
Metodistkirken i Odense. ©Thomas Risager, D.Min.
Tekster: Matt 28,16-20. 
Følg den røde tråd i bibelen 3/4.

Det kan næppe overraske nogen, at vi har gang i at følge 
den røde tråd gennem bibelen. Hvis det alligevel er en 
overraskelse, så kan du høre de to første taler fra kirkens 
hjemmeside. De ligger nede i bunden af forsiden på 
www.metodistkirken-odense.dk 

Allerførst en superkort opsummering, så vi alle kan tage 
fat i tråden, der hvor vi er nu. 

Den første søndag talte jeg om, at en kerneforståelse af 
bibelen er, at Gud vil os, og at han vil os det godt. Fra 
skabelsen er vi udset tl at være under Guds kærlighed. 
Mennesket er skabt sådan, at vi ikke tvinges til at tage 
imod Guds kærlighed. Mennesket er i stand til at blive 
fristet, så de første mennesker faldt i, og spiste af den 
forbudte frugt. Konsekvensen udeblev ikke. Mennesket 
blev smidt ud af Edens have og må leve et liv, hvor vi skal 
kæmpe for føden, hvor vi ligger under for synd, og 
slutteligt må dø. 
Det gamle testamente er fyldt med Guds anvisninger og 
bud til os, sådan at vi ikke kommer galt afsted. Det var 
noget af det, som Maria sagde i sidste uge. 

Hun lagde også vægt på at Det gamle testamente i 
meget høj grad har været med til præge vores måde, at 
indrette samfundet på. 

Pagtens ark, som indeholdt tavlerne med de ti bud, har 
været centrum for hele tilbedelsen af Gud i og med, at 

http://www.metodistkirken-odense.dk
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den blev placeret i Salomons tempel. Jerusalem blev 
stedet, hvor Gud boede og regerede fra. 

Som både Maria sagde i søndags, og som jeg sagde i en 
første tale, så skal vi i vores læsning af tekster fra det 
gamle testamente, hvis vi ønsker at uddrage 
trosmæssige konklusioner fra det læste, hele tiden se 
tilbage på teksten gennem det, som vi ved, Jesus har 
sagt og gjort. 

Det er rigtigt forstået, når vi siger, at Jesus bygger videre 
på mange af teksterne i det gamle testamente. Det er det 
fundment, han står på. 

For det første er det sådan at Jesus er jøde. Han er jo 
ikke kristen. Det er slet ikke opfundet endnu. 
For det andet, vil Jesus tale en ny tro til mennesker, der 
allerede har en tro. I hvert fald til den del af hans mission, 
som er rettet mod jøderne. Vi ved at Jesus havde en del 
konflikter, fordi han ikke lod sig begrænse til at kun at tale 
til jøderne. 

Han bygger til dels på hvem han er, men også på, hvem 
de, der lytter, er. 

Jesus forkaster ikke loven, og de gamle fortællinger. I 
begyndelsen af bjergprædikenen, citeres han for at sige: 
“Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller 
profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for 
at opfylde.”1

 Matt 5,171
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Men resten af kapitel fem er et voldsomt oprør brugen af 
loven. Et opgør mod lovenes brug - ikke mod loven i sig 
selv.

Det er her jesus igen og igen siger. I har hørt det er sagt, 
men jeg siger jer. Her gør han op med begreber som 
vrede, ægteskabsbrud, at sværge, skilsmisse, 
gengældelse. Og måske den mest udfordrende: “I har 
hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din 
fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for 
dem, der forfølger jer,.”2

Jesus forkaster ikke Loven, Profeter, salmerne, men han 
indvarsler en ny brug af det. 

Med Jesus kommer der noget nyt.

I har hørt, men jeg siger…. 

Lidt mere konkret, hvad er det der er nyt?

Jesus taler om Gud som en himmelsk far. 

Vi ser det i begyndelsen af bjergprædiken, når Jesus 
introducerer det, der måske der måske er den mest 
intime bøn, fordi vi ofte beder den sammen, fadervor. 

Den indledes med at du og jeg, og ja, alle andre også, 
kan tiltale Gud med Vor Fader3

 Matt 5,43. 2

 JF. Mat 5,93
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Det nye er, at det kan vi gøre hvor som helst, og vi 
behøver heller ikke præsters mellemkomst. 
Forholdet mellem Gud og dig, er blevet et direkte forhold. 
Et personliget forhold. Du og Gud. 

I det gamle testante er det Gud, der gennem Abraham, 
laver en aftale, om at Abrahams folk skal være Guds folk, 
Gud vil være deres Gud.  Det er kollektivt. 4

Senere ser vi at folket, er det folk, som Moses leder ud af 
fangeskabet. Det folk, som Gud initierer fællesskab med, 
ved at give dem de 10 bud,  som Maria i sidste uge tale 5

om, blev opbevaret i pagtens ark.

Det er altså gammeltestamentlig tankegang, at forholdet 
mellem Gud og mennesker laves af et enkelt menneske, 
på vegne af hele folket. Hermed ser vi også, at folket 
alene ved sit tilhørsforhold til folket, kollektivet, er 
omsluttet af Guds pagt. 

Det er folket, som senere dyrker Gud i templet.  Det er 6

folket, som bringer ofre til præsterne, som slagter dyrene 
i templet, således at dyrenes blod, når det løber ud over 
alteret renser folket for al dårligdom. Dette er en 
lovpraksis om syndoffer  som er helt tilbage fra da folket 7

under Moses vandrede i ørkenen.

 JF. 1. Mos 154

 2. Mos 205

 2. Krøn 56

 3. Mos 47
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Fast forward, så er det mest centrale som Jesus gør i 
tråd med denne tankegang, men samtidigt et opgør med 
den. 

For vi har en Jesus, Guds søn, Messias, Verdens frelser, 
som lader sig slå ihjel på et kors. 

Det er en radikal anderledes fremstilling i af Gud, end 
den vi ser i det gamle testamente. Indtil nu har historien 
om Gud været en historie med en stærk, krigerisk, 
rethaverisk, retfærdig, dømmende, skabende, almægtig 
Gud. 

Men Jesus viser os afmagt!  8

Jesus viser os død.

Opstandelse. 

Nåde.

Jesus er det offer, som bringes én gang for alle. 

Det er sådan set det, som er kernen i i den nye forståelse 
af Gud, som det beskrives i det nye testamente. 

Når vi har nadver, synger vi se Guds lam, som bærer 
alverdens synd, forsoner, befrier og døber med ånd.  Vi 9

synger sådan, fordi Jesus har afløst offerlammet i 
templet.

 2. Kor 12,108

 Tomas Bostrøm: Se, Guds lam. Salmer & Sange 2006.9
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Vi anerkender det, når vi tager mod brød og vin, givet 
med de samme ord, som Jesus selv brugte, da han 
række brødet og vinen til sine disciple. 

“Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød 
det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; 
dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav 
dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit blod, 
pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes 
forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af 
vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin 
sammen med jer i min faders rige.”10

Igennem hele bibelen er det sådan, at hver gang noget 
nyt er sket mellem Gud og mennesker, så er initiativet 
kommet fra Gud. 

Jesus er et så radialt påfund fra Guds side, at der er et 
før, og der er et efter. 

Derfor er det også vigtigt at forstå, at nu er der noget 
andet på spil. Det betyder ikke at vi bare skal rykke det 
gamle testamente ud af vores bibeler. For der finder vi 
vore historie, den kultur og den tro, vi bygger på. 
Men med Jesu er noget nyt begyndt, derfor skal vi læse 
gamle testamentelige tekster, gennem hvad vi ved om 
Jesus. 

Noget nyt er kommet til, og det er det, som kommer til 
udtryk i den tekst, som var oplægget til denne tale, 
nemlig missionsbefalingen. 

 Matt 26,26-29.10
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Måske husker du, hvad Jesus indleder med at sige…… : 
“Mig er givet al magt i himlen og på jorden..”11

Magten ligger hos Jesus, den ligger ikke længere i loven. 
Herefter siger Jesus til disciplene, at de skal gå ud…. Det 
går ikke umiddelbart så godt med det, men det tager vi 
på søndag…. og så skal de lære folk at holde alt det som 
jeg har befalet jer. ”12

De skal dele det, som Jesus har sagt. Loven - mange af 
lovteksterne fra det gamle testamente, er afløst af Jesu 
lære. 

Det betyder ikke at loven er ligegyldigt, men det viser at 
der er en udvikling. Den udvikling er også tilstede 
gennem det gamle testamente. Forståelsen af Gud har 
været under udvikling fra de første skrifter, hvor vi er 
omkring 3900 år tilbage i tiden og frem. 

Der sker noget hele tiden, for Gud er ikke statisk. Det er 
præcis derfor det stadig er nødvendigt at bedrive teologi, 
hvor man bruger alt det man overhovedet kan trække på i 
en jagt på forståelsen af hvem Gud er. 

Den rejse er vi også på, men vi rejser med den viden, at 
kernen i al kristen tro må og skal være Kristus.

Amen.  

 Matt 28,1611

 JF- Mat 28,20.12
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måske bruge billede af gammel mobil, som vi jo ikke 
bærer med os. Den ligger hjemme i skuffen, for den er 
blevet afløst af en mere tidssvarende model.


