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Prædiken til 18. s. e. trin. 2021 Mt. 22, 34-46. 

Afskedsgudstjeneste. 

Salmer: 736, 7, 54,, 728, 11. Altergang: 729  

 

   I 2016 udgav Søren Ulrik Thomsens sin meget 

læseværdige bog: En hårnål klemt inde bag panelet.    

   I bogen har han en smuk og medrivende 

nadverberetning, der ikke mindst handler om, hvem 

ens næste er. 

   Vi befinder os i New York. Søren Ulrik Thomsen 

er til gudstjeneste i en lille luthersk kirke. Han 

bemærker en forhutlet kvinde. Hjemløs. 

Alkoholiker er hans vurdering. Hun slæber rundt på 

plastikposer. Går i forslidt og beskidt tøj i mange 

lag. Under gudstjenesten nipper hun til et eller 

andet af et plastikkrus og han fornemmer, at der 

både er afmagt og vilje i hendes attitude. 

   En søndag knæler de sammen ned ved 

nadverbordet. Han rammes af en stank, der er så 

ram og sødlig, at han er ved at kaste op. Men da han 

rejser sig op fra nadverbordet efter at have 

modtaget brødet og vinen og tilsigelsen af sine 

synders nådige forladelse sker der noget. Han 

skriver: 

   ”Jeg gribes af frygt og skam, for kunne det ikke 

meget vel være Kristus, som i skikkelse af denne 

kvinde besøgte sin menighed? ” 
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   Det er en gribende beretning om, hvad der sker i 

nadveren: Her udviskes alle skel. Her møder vi 

Kristus i hans legeme og blod. Her er vi alle lige. 

Her møder vi Ham måske i et andet menneske. 

Vores næste. Her skænkes vi vores synders nåde 

forladelse og sendes ud i livet med nyt mod. Og ja, 

når vi taler om hvem vores næste er, er der en 

pointe i, at vi måske møder Kristus i den vi mindst 

af alle forventer det. 

 

Så lær mig da Herre, at dig til behag 

jeg bruger det pund mig blev givet. 

At fylde med hæderligt virke min dag 

at hjælpe og værne om den som er svag 

at elske thi deri er livet…. 

 

….synger vi efter prædikenen i en af vore stærke 

høst og efterårssalmer, Du gav mig o Herre en lod 

af din jord. 

   Salmen indfanger på blændende vis tiden nu, men 

som andre gode salmer, har den flere og dybere lag 

i sig end blot en takkesalme for høsten. Salmen er 

også en lovprisning til livet. 

   Sidste strofe som vi hørte før er udformet som en 

bøn til Gud.     

   En bøn om at Gud Herren vil hjælpe til med at vi 

forvalter vort liv, så det bliver Gud til ære og vores 

næste til gavn. 

   Lær mig, Herre at bruge mit liv efter din vilje, 

hjælp mig til at fylde min dagligdag med hæderligt 

virke, hjælp mig til at hjælpe og værne om den 

svage…. 

   At hjælpe og værne om den svage…. 
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   Det er digterens måde på at sige, som Jesus gør 

det i dag:  

   Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og 

af hele din sjæl og af hele dit sind….og du skal 

elske din næste som dig selv. 

   Jesus svarer en af de lovkyndige, der stiller ham 

spørgsmålet om, hvilket bud der er det største i 

loven. Han spørger ikke fordi han er nysgerrig eller 

fordi det er blevet teologisk problem for ham. Nej, 

han stiller alene spørgsmålet til Jesus for at stille en 

fælde for ham. 

   Det var nederdrægtig gjort, for han vidste nemlig 

godt hvilket bud i loven der var det største. Faktisk 

var denne lovkyndige oplært i loven som enhver 

anden jøde. Og derfor har han hele sin opdragelse 

hørt det gentaget igen og igen i årtier, det som vi 

læser i 5.Mos.vers 4: ”Hør Israel, Herren er vor 

Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren din 

Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele 

din styrke…..” 

   Jesus opfinder altså ikke et nyt bud, men han 

skærper buddet ved at føje en ny dimension til: 

vores næste. 

  

    Man kan ikke elske Gud uden om næsten. Den 

som ikke elsker sin næste, sin bror, sin søster et 

hvilket som helst menneske som vi ser og kan røre 

ved kan ikke elske en usynlig Gud, som man aldrig 

har set. 

 

   For en del år siden var jeg passager i en af 

bybusserne i Århus. Vi havde kørt den samme 

trivielle tur, som vi gjorde hver dag. Søvndyssende 

og anonymt gled vi gennem byens gader. Folk stod 
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på og af, som folk nu gør uden man ænser dem. 

Pludselig stod der et ungt menneske på. Jeg fangede 

hans ansigtstræk i et splitsekund. Det var benet og 

skarpt og intenst. På hans jakke han der et lille skilt. 

På skiltet stod der: Jeg elsker Jesus. 

   Turen fortsatte og mine tanker blev ved det lille 

skilt. Jeg har ofte tænkt på ordlyden, og den 

dukkede op i gen i dag under forberedelsen til 

denne prædiken. For på en eller anden måde holder 

sætningen ikke. Der mangler ligesom noget. Eller 

sagt på en anden måde: der mangler nogen. Eller 

sagt ligeud: der mangler et menneske. Det er 

næsten der mangler. For igen: Man kan ikke 

forestille sig, at man elske Gud eller Jesus eller 

Vorherre uden om næsten.  

   For hvordan elske noget man ikke har set, hvis 

man ikke kan elske et menneske man står ansigt til 

ansigt med? 

    

   Tilbage står stadig spørgsmålet: Hvem er så min 

næste?   

   Mest enkelt kan det formuleres således: Ens næste 

er det menneske man på sin livsvej kommer i 

berøring med. Næsten er jo lige der, hvor vi møder 

ham, hun er jo lige der, hvor vore veje krydses, 

hvor hjerter slår. Både ved nadverbordet og ikke 

mindst efter vi har forladt nadverbordet, og har 

bevæget os ud i vort myldrende liv. 

    Vi skal turde være til stede, hvor der er 

mennesker, der trænger til os. 

   Vi skal være som brændeglasset, hvor lyset 

samles for derefter at spredes: vi skal være 

mennesker, som lyset, Guds lys skal falde igennem. 
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Vi er brændepunktet, det sted hvor lyset skal samles 

og spredes.  

   Gennem os skal Guds godhed og kærlighed 

samles for derefter at spredes.   

   Lader vi så lyset falde på vore næste? Elsker vi 

Gud af hele vort hjerte, sjæl og sind og vores næste 

som os selv uden en eneste reservation og 

forbehold, som Kristus gjorde det?   

   Det spørgsmål må vi aldrig blive færdige med at 

stille os selv. 


