
�  af �1 5
Prædiken søndag d. 23. september 2018.
Metodistkirken i Odense. ©Thomas Risager, D.Min.
Tekster: Mark 9,30-37.
Størst eller mindst?

En af de største fjender mod os selv, som vi hver dag står 
ansigt til ansigt med, er sammenligningen med andre. 

På Facebook, Instagram, Snapchat og hvad det ellers 
hedder alt sammem, kan man se den ene sunde ret efter 
den anden, Udsigten ud over havet - set gennem de 
brune ferieben, Glorien over hovedet, på den der lige har 
været ud at løbe eller nede og træne.

Vi ser de andres perfekte liv, og undrer os over, hvordan 
de finder tid, penge og overskud til alt det, de gør.
Det er her alle de unge, finder mennesker, som de kan 
føle sig større, men oftest mindre end. 

Vi, der er lidt mere grå, kender det godt fra 
venneparrene, som fortæller om deres seneste 
spændende rejse, Den nyeste ombygning, Deres børn, 
som klarer sig så godt. 
Eller vi ser kollegaen på jobbet. Hende som 
tilsyneladende kan klare hvad som helst og altid er 
opgaverne løst til punkt og prikke. 

Det ligger dybt i vi mennesker, at vi sammenligner os 
med hinanden. Det vi sammenligner os med, er de 
andres perfekte liv, set i forhold til vores eget uperfekte 
liv. Og det er hård kost. Og det er usundt!

Der er intet nyt i, at vi mennesker kan finde på, at 
sammenligne os med hinanden. Allerede blandt Jesu 12 
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disciple er dette på spil. Og det er lige der vi rammer ned 
i Markusevangeliets kapitel 9, som Helge Munk læste for 
os. 

Forud for historien her, er der sket meget. Jesus er 
begyndt at rejse rundt samme med disciplene, og de har 
set meget allerede. Så meget, så de er fulde af beundring  
over Jesus. 

Jeg nævner i flæng, 
Bespisningen af de fem tusind, 
Vandringen på søen, 
Helbredelsen af døve, blinde og stumme, 
Peters bekendelse af at Jesus virkelig er den ventede 
Kristus, 
Jesus der forudsiger sin død og opstandelse, hvor vi ser, 
at Peter begynder at irettesætte Jesus, fordi det i følge 
Peter, aldrig må ske som Jesus siger.   1

Så følger forklarelsen på bjerget samt flere helbredelser. 

I min verden er det ‘no wonder’ at disciplene beundrer 
Jesus. De har ganske givet også sammenlignet sig med 
ham, men det er ret åbenlyst, at ham er der ingen, som 
når op på siden af. Han kan jo alt muligt, som ingen 
andre kan. 
Og de begynder at forstå, at han om nogen er Guds 
udsending på jord. Hvor er de heldige, at de får lov at 
opleve dette ansigt til ansigt med ham. 

Nu begynder dagens tekst med, at han, som åbenlyst er 
så fantastisk, igen begynder at tale om, at han skal slås 
ihjel, men opstå igen på tredjedagen. 

�  Mark 8,31-33.1



�  af �3 5
Markus skriver lige ud, at de ikke forstod, hvad han 
sagde og at de var bange for at afsløre det.  2

Det er ikke mærkeligt! 

De er omsider begyndt at kunne rumme, at Jesus er 
Guds søn. De ser, alt hvad han gør. Deres baggrund som 
jøder, gør også at Gud, og dermed Jesus, er almægtig og 
alene tanken om, at han kan være svag, eller ligefrem 
skulle kunne ofre sig selv, er så fremmed for dem, at det 
ikke kan give mening for dem. Det er helt enkelt en tanke, 
der er for langt ude. 

Det Jesus siger fortsætter med ikke at give mening og 
viser med det næste, det sker, at han er så radikalt 
anderledes end, hvad de ellers skulle tro, tænke og 
mene.

Når de ikke kan måle sig med ham, så begynder de at 
måle sig op mod hinanden. Hvem er størst, hvem er 
dygtigst…. De er mennesker, og vi - eller i hvert fald jeg - 
er nødt til at indrømme, at jeg kender det. 

Det har jeg ikke travlt med at indrømme, og det har 
disciplene heller ikke, da Jesus spørger dem, hvad de 
talte om på vejen. 

Igen gør Jesus noget, som er anderledes. For at vi kan 
forstå, hvor anderledes det er, så skal vi lige have to ord 
med på vejen om børn i bibelens univers. 

 JF. Mark 9,32.2
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Vi, der elsker at prale med vores børn på de sociale 
medier, synes at det er det mest naturlige, at vores 
curlingbørn er centrum i universet. 
Men på Jesus tid, var børn ikke noget man pralede med. 
De havde ingen plads i folks opmærksomhed. Faktisk 
skulle barndommen bare overstås, så barnet kunne gøre 
sig nyttigt i husholdningen og i indtjeningen. Med andre 
ord, et barn er det mest nytteløse, man kan forstille sig. 

Derfor er det noget, der ryster deres verdensbillede, når 
Jesus stiller et lille “nytteløst” barn i deres midste og 
siger: “Den, der tager imod sådan et barn i mit navn, 
tager imod mig; og den, der tager imod mig, tager ikke 
imod mig, men tager imod ham, som har sendt mig.”3

Ud over at børnene pludselig har en værdi i sig selv og 
en plads i samfundet, så siger Jesus faktisk en hel masse 
her.

Hold nu op med at sammenligne, for de ting, I tillægger 
værdi og bruger som sammenligningsgrundlag er i Guds 
rige værdiløst. Her har man ikke værdi i kraft af, hvad 
man gør, men i kraft af at man er. 

Når du tager i mod, hjælper, passer på, elsker noget så 
nyttesløst som et lille barn, så handler det i virkeligheden 
om at tage mod Gud, som har sendt Jesus. 

Det er store ord. Men der ligger bag det noget, som er 
sundt for os at høre, nemlig at hvert menneske, uanset 
baggrund, og hvad vi ellers synes vi skal prale med, har 
uendelig værdi.  

 Mark 9,37.3
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Du er noget helt særligt netop fordi du er skabt i Guds 
billede, og når vi ser et andet menneske, elsker, er 
næstekærlige, så er det netop det vi ærer. Den væren 
skabt i Guds billede, der er ens for os alle. 

Vi mennsker er langt mere end det vi praler med, og langt 
mere end det vi sammenligner os med. 
Vores værdi ligger i, at vi er elsket og i, at vi kan elske. 
Ikke i kraft af os selv, men i kraft af ham, som elsker os 
først og størst.  4

Lad os glemme sammenligningerne og tankerne om, 
hvem der er bedst, har mest tro, kommer mest i kirke, og 
lade os have lov at være fri til at leve, elske og være 
elsket.

Ultimativt er det det, som Jesus viser os ved, at hans 
forudsigelse om lidelse, død og opstandelse faktisk 
kommer til at gå i opfyldelse. Og så er det altså ikke 
væsentligt, hvem der er den største, men at vi - du og 
jeg, er elsket og elskende.

Amen. 

Salme: Vil du følge efter mig.

 JF. 1. Joh. 4,10-114


