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Tekstlæsninger
GT-læsning:

Job 14,7-15

For et træ er der håb,
hvis det fældes, kan det skyde igen;
det holder ikke op med at sætte friske skud.
Selv om rødderne i jorden er gamle,
og stubben dør i mulden,
gror det igen, så snart det mærker vand,
og sætter grene som et nyplantet træ.
Men dør en mand, er det forbi med ham,
udånder et menneske, hvor er det så?
Vandet kan svinde i søen,
floden kan blive tør og vandløs;
men har mennesker lagt sig til hvile, rejser de sig ikke;
de vågner ikke, før himlen forgår,
de vækkes ikke af søvnen.
Gid du ville gemme mig i dødsriget,
skjule mig, til din vrede har lagt sig,
sætte en frist og så huske mig igen!
Kan en, der er død, få liv,
da ville jeg holde ud alle min trængsels dage,
til afløsningen kom.
Du skulle kalde, og jeg ville svare,
du skulle længes efter dine hænders værk.
Epistel:

2 Pet 3,8-15a

Kære venner, I må ikke glemme at én dag på jorden er som tusind år for Gud, og at
tusind år er som én dag. Han har ikke opgivet at indfri sit løfte sådan som nogle tror.
Han er tålmodig og giver sig god tid fordi han gerne vil have at alle skal kunne nå at
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omvende sig og slippe for at blive straffet. Alligevel vil Herrens dag komme ligeså
uventet som en tyv om natten.
Himlen vil gå under med høje brag, stjernerne vil brænde op, og jorden og alt hvad
der foregår på den, vil blive afsløret. Sådan vil alt gå i opløsning, og indtil da skal I
leve som Gud vil have, og gøre hvad I kan for at den dag I venter på, kommer så
hurtigt som muligt – den dag hvor Gud sætter himlen i brand, og hvor stjernerne
smelter i ilden.
Vi kan se frem til en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Det har han
nemlig lovet os.
Kære venner, mens I venter på at det sker, så vær ivrige for at stå uplettede og
lydefrie for ham i fred. I skal forstå at det er hans tålmodighed der gør det muligt for
jer at blive frelst.
Prædiketekst:

Luk 17,20-33

Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige
kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det!
eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.«
Men han sagde til disciplene: »Der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot
én af Menneskesønnens dage, men I skal ikke se den. Man vil sige til jer: Se, dér er
han! eller: Se her! Men gå ikke derhen, og følg ikke efter. For som lynet lyser fra den
ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal Menneskesønnen vise sig
på sin dag. Men først skal han lide meget og forkastes af denne slægt. Og som det var
i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: De spiste og drak,
giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden
kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte,
plantede og byggede; men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned
fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da
Menneskesønnen åbenbares. Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting
nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på
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marken, vende hjem igen. Husk på Lots hustru! Den, der søger at redde sit liv, skal
miste det, men den, der mister det, skal vinde det.
INTRODUKTION
”Så byder vi hinanden velkommen til gudstjeneste i Grindsted kirke. Det er 25.
søndag efter trinitatis i dag. Særlig velkommen til dåbsbørn og deres familier, som i
dag bærer det kæreste, I har, frem for Gud, for at han kan give det bedste, han har,
nemlig dåbens velsignelse.
Vi skal lægge godt mærke til teksterne i dag, for de sætter vores liv i perspektiv på en
helt enestående måde. Først skal vi høre fra Job i GT, der reflekterer over døden og
livet. Så Jesu discipel Peter, der i sit brev skriver om Jesu genkomst. Vi ser tit og ofte
meget kortfattet og koncentrerer os om det, der sker her og nu, men Guds kærlighed
er meget større, og Jesus sætter vores og hele verdens liv ind i en meget større
sammenhæng. Et stikord, som jeg har haft som ledetråd til i dag er, at Jesus hjælper
os med et kriseberedskab.
Børneprogram ved Anette og Bente…
Bøn før prædikenen
Gode Gud, himmelske Far. Vi forstår så lidt af vores verden og i virkeligheden også
af os selv og vores liv i verden. Tak for dine skaberdrømme og frelsestanker med os.
Vi beder dig om at kaste lys over begge dele gennem dit levende ord, som vi nu skal
dele med hinanden. Vi længes efter din dag og det fuldkomne, og vi beder dig om, at
du vil glæde os med din frelse og åbne vores ører og hjerter for dig. Amen!
PRÆDIKEN
Som nævnt har jeg haft ordet ”kriseberedskab” som en ledetråd i dag. Vi må have
kriseberedskabet på plads. På skærmene er de første to sider af en pjece, som er
blevet husstandsomdelt i hele Sverige, faktisk udsendt fra kongen selv. ”Hvis krisen
eller krigen kommer”, hedder den. De første kapitler har overskrifterne: ”Dit
kriseberedskab, falsk information, ved terrorangreb, og tips til dit hjemmeberedskab”.
Sidste gang sådan noget blev sendt ud, var under den kolde krig i 1961. Nu er det tid
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til at informere og
forberede sig på, hvad der
muligvis kommer. Og det
er vel også sandt. Vi, der
husker bare 10 år tilbage
og måske særligt 20 år
tilbage før terrorangrebet i
New York, kan vel godt se
en udvikling frem mod
større spændinger i verden, mere terror, mere vold osv. I
det lys forstår jeg godt svenskerne. Hvorfor ikke samle hele nationen og forberede sig
og være klar? Et kriseberedskab er nødvendigt i mange situationer, det ser vi fx
tydeligt i Californien i disse dage, hvor branden hærger og koster mange
menneskeliv, paradoksalt nok i byen Paradise. Også her snakker man om, at man må
forøge kriseberedskabet i fremtiden.
Der er både noget, der har fået mig til at glæde mig helt utroligt meget til at prædike i
dag, og noget, der giver mig en vis spænding.
Jeg har glædet mig, fordi vi her mod slutningen af kirkeåret ser fremad. Jesus taler
om håbet. Han fortæller, hvordan det skal være til sidst, når han kommer igen for at
dømme levende og døde, som vi bekender i Trosbekendelsen. Det skal naturligvis få
os til at våge og bede og have kriseberedskabet på plads, men det skal først og
fremmest få os til at glæde os. Noget større håb findes ikke i verden eller for verden.
Jesus siger til os: Når I tænker på den dag, så løft jeres hoveder og glæd jer. Jeres
forløsning nærmer sig. Det var forfatteren Poul Hoffmann, der sagde: ”Jeg er
optimist. Jeg tror på jordens undergang”. Kan de to ting hænge sammen – at være
optimist og tro på jordens undergang? Ja, for jordens undergang betyder også, at
Guds rige kommer endeligt og fuldkomment. Præsten Kaj Munk, der mistede livet
under 2. verdenskrig, fortæller, at han en perlende sommer-morgen stod i sin have,
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aldeles fortabt i livets dejlighed. ”Da hørte jeg på en gang en underlig tone i luften,
og jeg tænkte: Det skulle dog vel aldrig være Herren, der kommer igen? Det viste sig
nu senere, at redningsbåden ved havet holdt øvelse, og det var en raket, der var fyret
af. Men jeg hverken lo af mig selv eller skammede mig. Jeg havde fået noget at vide
om mig selv, jeg var glad for. Og aldrig vil jeg glemme den følelse af lykke, der greb
mig ved muligheden for, at det kunne være ham selv.” I, der regner med Jesu
genkomst kan formentlig genkende længslen og forventningen til, hvad der kommer
til at ske.
Jeg har også nærmet mig i dag med en vis spænding. Og det er pga. det, Jesus siger
om denne slægt, om menneskeheden. Han siger to ting.
For det første, at Menneskesønnen skal lide meget og forkastes af denne slægt. Tænk,
Jesus var kommet fra Gud for at redde denne slægt, særligt da den slægt, han var født
i og levede midt i. Han kom til sit eget, siger Johannes i sit evangelium. Han
helbredte mennesker og fyldte hjerter med gode ord og håb, og alligevel, som
fortsættelsen lyder: og hans egne tog ikke imod ham. De forkastede ham. De spottede
ham, de hånede ham, de dømte ham, de hængte ham op på korset. Det er forskelligt,
hvordan man forholder sig til Jesus, men ingen i dag sætter spørgsmålstegn ved, om
Jesus har levet på jorden, og at han fik dette endeligt på korset som et justitsmord
uden egentlig begrundelse ifølge romersk lov. Og uanset hvordan man forholder sig
til Jesus, så tror jeg, at man kan se det meningsløse i et sådan drab. Selv en af
røverne, der blev korsfæstet sammen med Jesus, kunne se det. Han sagde: Vi får kun
løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og vi undrer os: Hvorfor denne
ondskab? Hvorfor tog slægten dengang ikke imod Jesus dengang?
Men vi behøver ikke tænke så langt tilbage for at se noget lignende. Da 1.
verdenskrig sluttede for 100 år siden, ”våbnene tav og den store stilhed kom”, sagde
man: Aldrig mere. Det må aldrig ske igen i verdens historie, at en sådan ondskab
overgår jorden.
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Og blot 20 år efter skete det igen. Hvordan kunne det ske? Hvornår lærer vores slægt
noget om ondskabens tag i menneskeheden?
De vragede Jesus, da han kom første gang. Ligesom de vragede Gud i Noas dage og i
Lots dage, som vi hørte Jesus tale om. Og minsandten om ikke Jesus forbereder os
på, at det vil være sådan igen, når han kommer. Det er det andet, Jesus siger om
denne slægt:
Som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: De
spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken,
og syndfloden kom og udslettede dem alle.
Det var en helt almindelig dag, og pludselig var det for sent. Jesus siger, at det er på
samme måde ved hans genkomst. Vi står op, spiser, går på nettet, arbejder, og
pludselig kommer han. Og denne slægt vil være uforberedt, og uanset hvor meget
Bibelen og præsterne og forkyndere taler om den dag, så er denne slægt ligeglad og
lukker ørerne. At en del forkyndere også nedtoner denne sandhed gør kun tingene
endnu mere mudrede.
Søren Kierkegaard brugte et godt billede på det af et teater, hvor der går ild i
kulisserne. Klovnen løber ind på scenen og beder publikum forlade teatret. Men de
tror, det er en vittighed. Klovnen gentager sin advarsel, og folk jubler. Kierkegaard
slutter: "Således tænker jeg, verden vil gå til grunde, under almindelig jubel af vittige
hoveder, der tror, at advarslen blot er en vittighed.” Ak, ja.
Jesus advarer os: På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen
åbenbares. Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke
gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen.
Måske tænker nogle, at det trækker ud, som Peter var inde på i læsningen, vi hørte
derfra. Hvad bliver det til? Der er gået 2000 år! Ja, ligesom de havde ventet på
Messias i 2000 år, før Jesus blev født. Pludselig var han der, og så tog de ikke imod
ham.
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2000 år er snart gået, og en dag kommer Jesus igen. Som lynet lyser fra den ene ende
af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal Menneskesønnen vise sig på sin
dag. Han sammenligner sig ikke med torden. Den kan du regne ud. Når lynet
kommer, så kan man begynde at tælle: 1 – 2 – 3 – 4, og så kommer tordenen. Et lyn
kan man ikke forudsige.
Derfor – vi vender tilbage til stikordet: Kriseberedskab! Man kan blive bange, når
man tænker på fremtiden. Man kan frygte for, hvor jeg og mine kære vil være på den
dag – blive taget med eller ladt tilbage. Så hvor er vores kriseberedskab? Svaret er:
Hos Jesus! Han har givet os hjælp, først og fremmest ved at give sit liv for vores
synder, af ren og skær nåde. Den sandhed ligger bag de sidste kryptiske ord, Jesus
siger: Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal
vinde det. Vi kan ikke selv redde vores liv, ligesom de ikke har kunnet det, dem der
er døde i flammerne i Californien. Mange på flugt må have hjælp fra andre, brandfolk
og hjælpearbejdere. Vi må have hjælp fra Jesus, for kun han kan overvinde døden for
os. Han har også givet os nådemidler, og hvis ikke vi i praksis bruger de redskaber
eller midler, Jesus har givet os, så sløves vores forventning. Vi bliver optaget af at
købe og sælge, spise og drikke, plante og bygge, altså det kortsigtede. Gud har langt
større planer med os.
Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige
kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det!
eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.« Og med det mente han uden tvivl:
Jeg er midt iblandt jer, og Guds rige er her, hvor jeg er. Sådan siger Jesus til os.
Han har sendt os god hjælp i nådemidlerne, som er i brug i gudstjenesten. Vi har i dag
været samlet til dåb af tre børn. Tre små børn er sat ind på det rigtige spor, den rigtige
retning, sammen med Jesus. Om lidt skal vi fejre nadveren, hvor Jesus giver os af sit
eget legeme og blod. Vi deler Jesu ord i tekster og prædiken, og alt sammen har Jesus
givet os for at være midt iblandt os, mens vi lever her, og forberede os på den store
dag.
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Hør derfor
budskabet fra
kongernes Konge
Til verdens indbyggere

og herrernes Herre
til alle verdens
indbyggere: Hav
kriseberedskabet i
orden. Tro på
Jesus, sæt alt dit
håb til ham.
Amen!
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