
�  af �1 7
Prædiken søndag d. 14. oktober  2018.
Metodistkirken i Odense. ©Thomas Risager, D.Min.
Tekster: job 23,1-9,16-17 & Salme 22,1-15 & Hebr 
4,12-15 & Mark 10,17-31.
Hold fast i håbet

Ingen af os går gennem livet uden, at møde modgang! 
Når modgangen rammer os, føles det uretfærdigt - og det 
er det! 

Vi spørger ofte: Hvad har jeg gjort for at fortjene dette? 
Vi kan føle os helt alene og udenfor verden, hvor alle 
andres liv forstætter, som om intet var hændt.
Hvordan skal jeg finde kræfterne til at kæmpe mig 
igennem? Når det hele er mørkt, er der så stadig håb?

I bibelens verden er dette også kendt. Når man læser 
Jobs bog, er vi virkelig i et univers, hvor bibelen beskriver 
et menneskes trængsler og enorme følelse af ensomhed. 
Job lider, men holder fast i sin urokkelige tro på, at Gud 
nok skal frelse ham. Det mister han aldrig håbet på.  

Midt i hans mørke er der ikke tvivl om, at han føler sig 
undeligt alene, og når han endelig er samme med 
vennerne, fatter de ikke en dyt af, hvad han går gennem. 

Går jeg mod Øst, Vest, Nord eller syd, får jeg ham ikke at 
se!  Vi skal med det flotte poetiske sprog her forstå, at 1

uanset hvor Job leder, så føler han sig fuldt og helt forladt 
af Gud.

�  JF. Job 23,8-91
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Egentlig minder det meget om Jesus, der mens han 
hænger på korset, udbryder: “Min Gud, min Gud, hvorfor 
har du forladt mig?”  2

Bag Jesu råb ligger der håbet om, at Gud griber ind. 
Salmen, som Jesus nævner titlen på, kan sagtes tolkes, 
så den beskriver forløbet, som Jesus er i på korset. Det 
er en vigtig pointe at salmen ender med ordene: “….han 
greb ind.”  3

Job nærmest klynger sig til håbet om, at få lov at forklare 
sig overfor Gud. Det tror jeg også, vi kender. Jeg tager 
nogen gange mig selv i at sige, at når jeg en gang står 
ansigt til ansigt med Gud, så er der godtnok et par ting, 
jeg gerne vil tale med ham om. Jeg hører nogen af Jer, 
sige det samme.  

Jeg er også meget fristet til at knytte en enkelt 
Kommentar til Jobs bog i almindelighed. Vi hørte til 
indledning i søndags, at Satan af Gud fik lov til at 
ødelægge Jobs liv, som et slags eksperiment for at se om 
denne retskafne mand, som altid har levet rigtigt, kunne 
bringes til at forbande Gud og forlade sin tro på ham.4

Jeg minder om, at Bibelen er skrevet af mennesker, og 
en bog som Jobs Bog er en fortælling - ikke en fagbog/
historiebog - om et menneske som lider. I jobs bog får vi 
lov til at få en historie om menneskers overvejelser om 

 Matt 27,26. & Mark 15,34. Jesus citerer her Salme 22,2. En salme som ender med lovprisning, 2

fordi Gud greb ind. Læs evt. https://www.religion.dk/kristendom.dk/min-gud-min-gud-hvorfor-har-
du-forladt-mig
 Salme 22,32.3

 JF. Job kapitel 1 og 2. 4

https://www.religion.dk/kristendom.dk/min-gud-min-gud-hvorfor-har-du-forladt-mig
https://www.religion.dk/kristendom.dk/min-gud-min-gud-hvorfor-har-du-forladt-mig
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lidelsen. Kommer modgangen som en test fra Gud? Hvad 
har jeg gjort for at fortjene dette? 

I gennem alle tider, og også i vor moderne tid, er lidelse 
og modgang i livet, noget som er svært at forholde sig til. 
Vi har ikke noget fyldestgørende svar på, hvorfor 
ulykkerne sker. 
Blandt filosoffer og teologer kalder man det teodice-
problematikken. Hvorfor sker onde ting for gode 
mennesker? 

Det er et mysterium, som vi ikke får lov at kende svaret 
på. Det er en gåde. Måske kommer der en dag, hvor vi 
får liv at se fuldt ud.5

Jobs Bog er et udtryk for sådanne overvejelser hos et 
menneske i en fjern fortid. Den er altså heller ikke svaret 
på dette sprøgsmål. 

Personligt er jeg nødt til at sige, at tanken om at Gud 
sidder i sin høje himmel og lader Satan eksperimentere 
med Jobs liv, er mig aldeles frastødende. Den rimer ikke 
med med det faderbillede vi har på Gud og hans 
kærlighed til vi mennesker, som præsenteres i senere 
skrifter i Bibelen. 

Derfor er det også vigtigt, at vi kender lidt til baggrunden, 
når vi støder på beretninger som denne fra f.eks. Jobs 
bog. Det er her, hvor det er godt at have gjort sig lidt 
tanker om, hvilket bibelsyn man har. For det er klart, at 
hvis man f.eks. har et meget konservativt bibelsyn, hvor 
man synes at alt i bibelen skal tages fuldstændigt 

 JF. 1. Kor. 13,12.5
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bogstaveligt, så er den tolkning, jeg har præsenteret jer 
for uantagelig. Som jeg har sagt før, så er vi nødt til at 
tolke bibelen ind i vores tid. Det fortjener bibelens rigdom, 
og det fortjener vi, som gerne vil leve, som mennesker, 
der længdes efter at kunne tro og håbe på Guds 
kærlighed. 

Dagens evangelietekst, lignelse om den rige mand, er 
også sådan en bibelsk fortælling, som hvis ikke vi 
fordyber os iden, efterlader os med flere spørgsmål end 
svar.

Den rige mand kommer til Jesus og spørger, hvad han 
skal gøre for at arve evigt liv. Der er ikke noget galt med 
spørgsmålet. Det er helt fair, og hvem af os, vil ikke gerne 
vide det? 

Jesus tager ham gennem jødernes ti bud, og han sidder 
foran Jesus og siger med god samvittighed: “Mester, det 
har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom.”  6

Ligesom med Job sidder vi her med en mand, som gør 
alt, hvad han kan for at leve ordentligt. 

Min retfærdighedssans siger, at han bør være i mål. Han 
gør alt det rigtige. 

Men han mangler én ting, siger Jesus. Sælg alt, hvad du 
ejer og giv det til de fattige, så skal du have en plads i 
himlen.  Manden gik bedrøvet bort. 7

 Mark 10,20.6

 JF. Mark 10,21.7
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Alle vi, der sidder i kirken i dag er rige. Hvem af os ville 
sælge alt og give det væk?

Vil vi blive sendt væk?

Det hænger ikke sammen for os, at Job skal testes, eller 
at manden bliver nødt til at gå bedrøvet fra et møde med 
Jesus. 

Det siges, at du ikke kan eje det, som du ikke kan slippe. 
Det er ikke rigdommen i sig selv, der hindrer manden i at 
følge Jesus. Det er at pengene er det vigtigste for ham. 
Så er man kamelen, der skal gennem et nåleøje. Det er 
forholdsvis svært.

Læg mærke til vers 21, det er rødt i Jeres sangark. 
Jesus ser på manden og fatter kærlighed til ham. Når 
Jesus ser på ham, tror jeg på, at han ser ind bag 
facaden. Jesus elsker ham. På det nye testamentes 
grundsprog ser vi at kærligheden Jesus elsker ham med 
er afledt af ordet agape.  En kærlighed, der er uselvisk 8

og tager sig udgangpunkt i den, der elskes. Uden at det 
skal blive for langhåret, så er formen af ordet en Aorist, 
som vi ikke har på dansk. Jesus elsker - aoristen 
indikerer at det er fuldkomment - gjort helt færdigt. 

Derfor er det utroligt væsentligt at vi lægger mærke til at 
Jesus ser ham og fatter kærlighed til ham. 
Det gør Jesus selvom han godt ved, at manden er bundet 
af sit forhold til sin rigdom. Han er elsket! 

  ἠγάπησεν  Verb, aor act indic, 3 s  -  ἀγαπάω8
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Han går bedrøvet derfra, men han er elsket. Vi ved ikke, 
hvad der videre sker med den rige mand, men han går 
derfra med Guds kærlighed. En kærlighed, som er 
fuldendt. 

Det er muligt, at det ser svært for os, at manden går 
bedrøvet væk. Men der er stadig håbet om, at Guds 
kærlighed er givet ham, uanset, hvordan hans liv ser ud. 

Håbet er væsentligt at holde fast i, for den rige mand, 
men sandelig også for os selv, når vi oplever at vi går 
rundt i mærket som Job, eller går bedrøvede og uforløste 
rundt i livet. 

Vi er nødt til art erkende, at ingen regler, ingenting, som 
vi kan finde på at gøre. Heller ikke at gå i kirke, hver 
søndag, i sig selv, kan gøre det, som Guds kærlighed 
kan. 

Disciplene blev forfærdede over at se manden gå, men 
også over at Jesus ligeud siger, at det er vanskeligt at 
komme ind i Guds rige. 

Men det er lige her håbet ligger. Nemlig friheden fra at 
tro, at vi skal selv. At vi skal fortjene os til Guds 
kærlighed. 

For Jesus siger : “For mennesker er det umuligt, men 
ikke for Gud, thi alting er muligt for Gud.”9

Håbet er at holde fast i, at Guds kærlighed er stærkere 
end noget andet. 

 Mark 10,27.9
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Og ja, det sker nogen gange som en slags trods. Vi ser 
det hos Job, der stædigt holder fast i, at Gud vil ham det 
godt. Vi ser det hos Jesus på korset, hvor han føler sig 
allermest forladt, at der også der, er håbet om, at Guds 
griber ind. 

Vi ser det hos mennesker omkring os, at ofte når vi kigger 
tilbage, så kan vi se, at vi ikke var alene.

Gud griber os - altid! 

Hold fast i det håb. For det kommer ikke an på dig. 

“For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, thi 
alting er muligt for Gud.”10

Amen

Salme: Himlen er ikke et sted i det fjerne

 Mark 10,27.10


