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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da sagde Maria: »Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd 
fryder sig over Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig 
salig, thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, 
der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er 
hovmodige i deres hjertes tanker; han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe; 
sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin 
tjener Israel og husker på sin barmhjertighed som han tilsagde vore fædre – mod Abraham og hans slægt til 
evig tid.”Lukasevangeliet 1,46-55 
 
Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden 
skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der 
prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en 
forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, 
prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds 
svaghed er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: I 
var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er 
dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud 
for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, 
udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over 
for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både 
retfærdighed og helligelse og forløsning, for at »den, der er stolt, skal være stolt af Herren,« som der står 
skrevet. Første Korintherbrev 1,21-32 
 

***** 
 

I denne prædiken får man lov til at læse epistelteksten også. Det er et af de steder, vi præster er 
rigtig glade for. Her i sit brev til korintherne udtrykker apostlen Paulus sig så dræbende præcist:  
 
For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet! 
 
Nu skal man passe lidt på med, at lægge for meget i Paulus beskrivelser af de to folkeslag, altså 
jøder og grækere. Ligesom ikke alle danskere har læst Kierkegaard, så var det heller ikke alle 
grækere, der havde læst Platon. Det er heller ikke alle danskere, der tilhører Indre Mission, eller 
bare går i kirke hver søndag. Men Paulus hiver de to folkeslag frem for at fortælle om det inderligt 
troende menneske, der mener at have fundet Gud og om det filosofisk-rationelle menneske, der 
søger Gud ved tankens hjælp. Men de finder ham ikke, siger han, for Gud er noget andet end, hvad 
de tror eller tænker de kan regne ud om Gud. 
 
Gud er ham på korset, siger Paulus. Hvem skulle have troet det? Eller… Var der nogen, der havde 
regnet den ud? 
 
Det var der heller ikke nogen, der sagde til Maria. Hun fik at vide hun skulle føde Guds Søn og han 
skulle blive en mægtig konge og der skulle ikke blive nogen ende på hans rige. Ikke lige hvad det 
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endte med. Det endte på korset. Marias Lovsang, som hendes tak til Gud kaldes skal høres i 
baghovedet, når man ser statuerne med Maria og hendes døde søn.  
 
Derfor bliver vi nødt til at prædike Kristus som korsfæstet.  
 
Der er heller ikke meget hjælp at hente hos filosofferne af den græske skole. En tanke om Gud her 
kunne være en betragtning om, at alle ting i verden, der bevæger sig jo er sat i gang af noget 
andet. Min hånd skubber til en kugle, min arm flytter min hånd, energien fra maden jeg har spist 
flytter min arm, solen har givet næring til min mad, der voksede på marken, osv. osv.  
 
Hvad der har skabt solen, vidste de gamle grækere nok ikke, men de filosoferede således: Enten er 
der en uendelig række af årsager, eller også er der ikke. Da det er umuligt med en uendelig række 
af årsager – det må jo begynde et sted – så må det altså begynde et sted. Det er Gud! De kaldte 
ham den ubevægede bevæger. Det er et godt udtryk. Man ser det for sig, Gud som den store 
dukkefører, der trækker i alle trådene. Endda uden selv at bevæge sig. 
 
Men det er ikke den Gud vi prædiker. Vi prædiker Kristus på korset. 
 

 
 

Måske kunne vi dog alligevel kalde ham den ubevægede bevæger. Se på billedet – Maria med den 
døde Kristus. Han bevæger sig ikke – og dog bevæger han både sin mor, og os der ser på de to. 
Men det er – med Paulus ord – noget andet end vi troede og tænkte. Den ubevægede bevæger. 
Han er ikke som vi forestillede os.  
 



Vi prædiker Kristus som korsfæstet, for således bevæger han os. Til alle tider – også i disse 
krisetider. Hvor vi altså heller ikke bevæger os så meget som vi plejer, så bevæger vi måske 
alligevel verden ved at bremse smitte.  
 
Vi prædiker Kristus som korsfæstet. Men heldigvis også som opstanden. Til tro og håb. Så er der 
alligevel plads til Marias Lovsang. Fuld af kærlighed. 
 
Amen 
 

***** 
 
Dagens to læsninger fra Det Gamle Testamente 
 
Denne hellige lektie skrives i Første Mosebog: Engang viste Herren sig ved Mamres Ege for Abraham, mens 
han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der, og da 
han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden for dem. Han sagde: »Herre, hvis 
jeg har fundet nåde for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. Lad mig hente lidt vand, så I kan få vasket 
støvet af jeres fødder og hvile ud under træet. Så kommer jeg med lidt mad, så I kan styrke jer, nu da jeres 
vej falder forbi mig, jeres tjener. Bagefter kan I drage videre.« De svarede: »Gør blot, som du siger.« 
Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara og sagde: »Tag hurtigt tre sea fint mel, ælt det, og bag brød.« Selv 
løb Abraham ud til kvæget og tog en god og fin kalv; den gav han til karlen, som skyndte sig at tilberede 
den. Derpå tog han tykmælk og mælk og den kalv, som var blevet tilberedt, og satte det for dem. Selv stod 
han hos dem, mens de sad og spist under træet. Så spurgte de ham: »Hvor er Sara, din kone?« Abraham 
svarede: »Hun er inde i teltet.« Da sagde han: »Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har 
din kone Sara en søn!« Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham. Nu var Abraham og Sara gamle, højt 
oppe i årene, og Sara havde det ikke længere på kvinders vis. Sara lo ved sig selv og tænkte: »Skulle jeg 
virkelig føle begær, efter at jeg er blevet affældig, og min herre er blevet gammel?« Men Herren sagde til 
Abraham: »Hvorfor ler Sara og tænker: Skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg er blevet gammel? Intet er 
umuligt for Herren! Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara en søn.« Men Sara løj: 
»Jeg lo ikke,« sagde hun, for hun var bange. Men han svarede: »Jo! Du lo!« Første Mosebog 18,1-15 
 
Eller 
* Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Herren talte på ny til Akaz: »Bed om et tegn fra Herren din 
Gud, nede fra dødsriget eller oppe fra det høje.« Akaz svarede: »Jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil 
ikke udæske Herren.« Da sagde Esajas: »Hør nu, Davids hus. Er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? 
Skal I også besvære min Gud? Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn 
og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.« 
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