Prædiken i The Gospel Fellowship søndag 17 juni 2018
For snart tre måneder siden døde vores præst og min nærmeste ven Peter.
Selvom tiden går, og hverdagen stille og roligt vender tilbage, er mit og mange
andres liv forandret.
Nu står jeg her i Peters sted for at yde mit for hans vision og for vores fællesskab.
Umiddelbart efter at Hans havde spurgt mig, om jeg ville tale i dag, stod
budskabet for min prædiken klart med det samme. Indgangsordene er derfor
”Tak for livet”.
Jeg vil først læse Kærlighedsbudet, som det står beskrevet i Johannes Evangeliet
kapitel 15 og siden, hvordan Paulus beskriver kærligheden i sit første brev til
Korintherne.
Som Faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I
holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud
og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i
jer og jeres glæde blive fuldkommen. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden,
ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til
for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer
ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer
venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. Det er
ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og
bære frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som
helst I beder om i mit navn. Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden.
I brevet til Korintherne siger Paulus følgende om kærligheden:
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden
praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit
eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men
glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
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Jesus’ kærlighedsbud og Paulus’ opfølgning formidler budskabet om, hvad
kærlighed er, og hvordan vi skal udleve den ved at elske hinanden. I sin storslået
enkelthed udgør kærlighedsbuddet hele essensen af vores vision som fællesskab,
som kirke. Vi skal elske hinanden.
Vores menneskelige natur strider nogle gange i andre retninger, og vi kan opleve
at komme til kort. Det kan være i relationen til os selv og i vores relationer med
andre. Med en vending, som vores præst Peter ofte brugte, så hænder det, at vi
rammer ved siden af målet med vores liv. Det kender jeg kun alt for godt fra mit
eget liv.
I de situationer er det, at Jesus træder ind som kærligheden selv og ser på os med
sine milde øjne. Jesus insisterer på at elske os og vise hver og en af os sin
vidunderlige nåde ved at omfavne os, ved at være vores vejleder, vores ven,
vores beskytter, vores forsørger.
Jeg er vejen og sandheden og livet, sagde Jesus. Ikke kun vejen, ikke kun
sandheden, ikke kun livet. Men de tre i en stadig vekselvirkning. Et liv, hvor vejen
ikke tegner sig i en ubønhørlig lige linje fremefter mod det mål, man nu engang
har sat sig, men hvor den bugter sig ud og ind, fordi den går til de mennesker, der
har brug for os.
Peter og jeg blev venner for 25 år siden, og vores veje har siden bugtet sig ind og
ud af hinanden med kærlighedsbuddet som det faste grundlag. Det skete også 1.
juledag for en del år siden. Jeg havde nogle familiære problemer, som jeg delte
med Peter. Med stor omsorg og mildhed lyttede han på mig og sagde kun meget
lidt. Han vidste, at jeg først skulle af med alle følelserne førend, jeg kunne se
mere klart, tage ansvar og handle på situationen. Så spurgte han mig, hvad jeg
ville, hvilken vej jeg ville tage i den her vanskelige situation. Mit svar kom
prompte – jeg ville kæmpe for kærligheden.
Selvom det var 1. juledag, spurgte Peter mig pludseligt og uden tøven ”HansJørgen hvad med at du og jeg sammen kører til Jylland i morgen og forsøger at
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løse op for situationen?” Dagen efter midt i julehøjtiden kørte vi til Jylland og
tilbage samme dag i en af de værste snestorme, jeg har oplevet.
Tænk sig at have sådan en ven! Jeg vil aldrig glemme, hvad Peter gjorde for mig
den jul, og jeg vil aldrig glemme, at hans kone Charlotte støttede ham i det!
Jeg kan forestille mig, at der er stunder i dit liv, hvor du kan identificere dig med
mig i den historie, og andre situationer hvor du måske identificerer dig med,
hvad Peter gjorde den dag.
Prøv et øjeblik at tænke over, hvem du ville henvende dig til, når livet gør ondt,
og du ikke lige ved, hvad du skal gøre. Måske er det en ven eller en veninde –
måske er det en bror eller søster, en far eller mor, en kollega eller en helt anden.
Uanset hvem det måtte være, så vil jeg opmuntre dig til at holde fast i billedet af
den person, du måtte tænke på. Du kan også overveje i den nærmeste tid at
fortælle det direkte til personen, at vedkommende er en livline for dig.
Prøv så at vende situationen om. Et andet menneske i krise kontakter dig for at
bede om et lyttende øre, et godt råd eller om din konkrete hjælp i situationen.
Det kan være svært at sige, hvor langt vi hver især vil gå for det andet menneske,
men lad os i situationen inspirere af Jesus, som Peter lod sig inspirerer, da han
valgte at tage fuldt og helt del i min udfordring den jul for en del år siden.
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden
praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit
eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men
glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
Vi har fået dette korte liv som en gave, og i denne tid er vi blevet mindet om, hvor
pludseligt det kan ende. Med den vished er det en velsignelse at vide, at Jesus går
ved siden af os hver eneste dag på vores vej gennem livet. Han følger os skridt for
skridt gennem glæder og sorger. Aldrig viger han fra vores side. Han står klar til
at tage vores smerte og lidelser på sine skuldrer og bærer dem, som han bar sit
eget kors på vejen til Golgata.
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Jeg er klar over, at det kan virke overvældende at skulle forholde sig til døden.
Sådan har jeg det selv. Når døden kommer så tæt på, som den er kommet til
vores menighed, er det naturligt og, tror jeg, sundt at stoppe op og tænke over
livet og spørger sig selv ”Lever jeg det liv, jeg gerne vil? – lever jeg i det nu, som
er?”
Det er store spørgsmål, som kan udfoldes i nogle mindre spørgsmål.


Bruger jeg nok tid sammen med dem, jeg elsker?



Er der nogen, som jeg skal forsone mig med?



Udlever jeg mine passioner?



Arbejder jeg med det rigtige?

På sin egen helt specielle måde er det saliggørende at få lov til at stille nogle af de
samme spørgsmål, som vi har hørt Peter stå på denne plads og stille os igen og
igen! Det gjorde han, fordi det betyder noget at finde svarene på de
grundlæggende spørgsmål. Svar som kan bringe glæde og velsignelse, som kan
give retning og mening, som kan give fred og harmoni.
Piet Hein reflekterer i et af sine digte, om det at leve i nuet.
At leve i nuet er livets teknik –
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.
Og det forrige nu og det kommende nu
blir aldrig i livet presente
og alle folks levetid går
med bare at mindes og vente.
For det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste blir aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuet, du lever i,
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engang for altid er dette.
I døden er der både liv og håb. Døden sætter vores liv i perspektiv og kan give
uvurderlig inspiration til at nyde det nu, som er. At være til stede i samtalen med
en anden, at nyde det stille øjeblik, at juble over årstidernes gang, at lade sig
overstrømme af en smuk sang…
I døden lever også håbet om et liv på den anden side af dette jordiske liv.
I kapitel 16 i Markusevangeliet fortælles der om Jesu opstandelse, som skete
påskedag:
Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome
vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den
første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til
hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« Men da
de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da
de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og
de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter
Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er
stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han
går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.
At vi var mange hundrede, som netop påskesøndag mindedes Peter, har sin egen
stærke symbolik. Lad os ikke være bekymrede, lad os ikke frygte noget, lad os
nyde det nu som er!
Husk bøn til sidst
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