
Prædiken til 11.s.e.trinitatis

af  Nana Hauge
"Vi kan ikke se bort fra, at der er en vej der fører til døden. At der er kræfter i verden der
truer vores eksistens. At dødens ødelæggende tilstedeværelse findes i vort liv.

De gamle israelitter vidste det: Det vidste, at der var kræfter, der truede livet. Derfor havde
de fået Guds lov at følge. En vej at gå gennem mørkets dal. Den vej som kunne sikre dem
den hverdag som de måtte ønske sig og som ethvert folk vel ønsker sig: at bo i sit eget land
og se livet fortsætte generation efter generation. Afgørelsen for den vej står de nu ved efter
deres ørkenvandring og umiddelbart før indgangen til det forjættede land. Vil de vælge livet
eller døden?

Opfordringen fra Gud Herren er klar! Vælg livet. Vælg velsignelsen. Så skal du leve.  Det er
også opfordringen til os. Vælg velsignelsen! Du skal hverken hente den oppe fra himlen eller
nede fra underverdenen. Kristus ER opstået fra de døde. Tilgivelsen, velsignelsen, er bragt
til  veje  og skal  ikke søges langt  borte eller  højt  oppe.  Frelsen er  ikke noget  fjernt  eller
indviklet noget. Nej,det ord der skænker dig alt dette er ganske nær. I din mund og i dit
hjerte så du kan handle derefter. 

Så vælg da livet! Vælg velsignelsen. Det vil egentlig bare sige at vi skal forlade os på Gud
Herren! At forlade sig på Gud, at elske Gud, at vælge livet - det var også den franske præst
Jaques Hamels opfordring, der står skrevet i hans sommerhilsen til hans menighed i det
kirkeblad der blev hans sidste: 

”Lad os formå at forstå invitationen fra Gud til at øve omhu for denne verden og skabe en
varmere, mere menneskelig og mere næstekærlig verden dér, hvor vi bor og lever.”

Kort  tid  efter  blev  Jaques  Hamel  som  bekendt  koldblodigt  myrdet  foran  alteret  til
morgenmessen i den kirke, hvori han gjorde tjeneste. Dette var mordernes, de der kalder sig
korsets  bekæmpere,  dette  var  deres  gudstjeneste,  som en  nonne  der  var  tilstede  under
angrebet har beskrevet det: ”De optog sig selv, de udførte en form for prædiken ved alteret.
Det var forfærdeligt!” 

Jacques Hamel er nu en martyr for Gud, et blodvidne. De to, der myrdede ham og tog
resten af  den lille forsamling, der var kommet sammen denne morgen, for at høre Herrens
ord, som gidsler, er derimod ikke martyrer. Selv om nogen angiveligt vil kalde dem sådan og
forstå dem sådan. For selve martyrbegrebet er et kristent begreb. Martyr er den, der vidner
om Gud, selvom det koster ham eller hende livet. Martyr er den, der sætter sit liv til for
andres skyld. 



Men mindre kan også gør det, for også den der lever sit liv i tjeneste for andre mennesker,
vidner  om Gud.  For  sådan vidner  et  menneske  om Gud:  ved at  elske  meget.  For den
menneskelige indbyrdes kærlighed er en frugt af  at høre Gud til. 

Lad mig slå det fast igen: Jesu Kristi far æres ikke og gøres ikke stor ved at ofre andre
mennesker, men ved selv at ofre sig for andre. Vidne om Gud gør derfor den, der forstår og
tager imod den invitation, Jacques Hamel taler om i sin hilsen. Den invitation der lyder fra
Gud til at øve omhu, til at skabe en varmere og mere kærlig verden, der hvor vi bor og
lever. 

Vidne om Gud gør den, der forlader sig på Gud. Den, der lader Gud være Gud. Den, hvis
hele hjerte og tillid er rettet mod Gud. Det er derfor, at det er kvinden i Lukas' fortælling,
der vidner om Gud. Hun, som levede i synd, hun, som ingenting havde. Hun har kun sit
stakkels hjerte at give. Hun ved, at hun ingenting kan give som nogenting er værd.  Det er
alt, hvad jeg har, siger hun. Men det er også alt, hvad jeg vil have, siger Jesus. 

Det er alt hvad han vil have: vores hjerte. At vi forlader os på Ham. ”Jeg har stillet dig over
for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. (siger Gud Herren) Så vælg da livet, for at
du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved
ham!” Tag del  i  den afgørende kamp for  livets  sag  mod de  mørke og livsødelæggende
magter, der også i vor verden i dag er truende til stede. Lad dit liv være et vidnesbyrd om
Gud. Et levende offer. Et liv i tjeneste for næsten. For dette skal være vores gudstjeneste. 

Efter mordet på Jaques Hamel oprettede en svensk præst en facebookgruppe med formålet
at sætte fokus på og vise solidaritet med verdens forfulgte kristne. [faceookgruppen "Mitt
Kors / My Cross", red.] Hun opfordrer folk til at tage et billede af  deres kors og poste det i
gruppen. Gruppen fik på kort tid over 3000 medlemmer. Men initiativet faldt ikke i god jord
hos Svenska Kyrkans ledelse. En kommunikationskonsulent udtalte: (for sådan nogle har de
i Sverige – og de kan faktisk udtale sig på kirkens vegne fordi Svenska kyrkan har en øverste
instans – et kirkeråd) at kampagnen er ukristelig (!)

Men at bære korset frem er faktisk vores opgave som kristne. Vor Herre siger: du skal ikke
sætte dit lys under en skæppe. Nej du skal sætte det op på bordet, hvor det lyser for alle som
er i rummet. Nej vi må for alvor mande os op. Eller som Paulus siger et sted: Gud har ikke
givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Og vi som har fået
så meget betroet, skal der forlanges så meget mere af.

Vil du det? Vil du leve ved korset? Nu er det vores tur til at svare. Der er ikke andre der kan
svare for os. Spørgsmålet er ingen eksamen eller test. Det er et evangelium. Det er et tilbud. 

Og det er dig ganske nær. I din mund og i dit hjerte så du kan handle derefter.

Amen.
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