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SkulderKapr nej tak
Lukas, ll. kap. 14. til 28.
v.
Jesusuddreven ond And,
og den var stum,og da den
onde And var faret ud,
sketedet, at den stumme
talte, og skarerneundrede
sig. Men nogleaf dem
sagde:>Det er ved hjalp
af Beelzebul,de onde
Andersfyrste, han uddriver
onde dnder<<.
Men andre
ville satte ham pi prsve
og krevede et tegn fra
Himmelenaf ham. Men da
han kendtederestanker
sagdehan til dem:

>Ethvertrige, som er
kommeti splidmed sig
selv,laggesgde, og hus
falder over hus. Men hvis
ogsASataner kommet i
splidmed sig selv,
hvorledeskan hansrige da
besti?Thi I siger,at jeg
uddriveronde inder ved .
Beelzebuls
hjalp. Men hvis
jeg uddriveronde inder
ved Beelzebul,ved hvis
hjalp uddriversAjeres
egnetilhangeredem?
Derfor skal de vare jeres
dommere.Men hvis jeg
uddriveronde Anderved
Gudsfinger,sd er jo Guds
rige kommet til jer. NAr

Om det er en bevidstundvigelsesmanovreeller blot velmentmen alligevel
intetsigende
snak, som kvindenkommer med, er ikke godt at vide.Under
alle omstandighederer hendesbemarkningerefter Jesutaleog om Jesu
mor malplacerede.For bevidst eller
ubevidsthar hun gjort Jesu tale til
snak.
SAdansom vi jo ogsAsAofte gsr det:
snakkerudenom Gudsord og Jesutil-

- den starke fuldt rlistet
vogtersin gdrd, bliver det,
han ejer, i fred. Men nAr
en, der er starkereend
han, angriberog
overvinderham, sAtager
han hansfulde rustning,
som han sattesin lid til, og
uddelerbyttet. Den, som
ikke er med mig, er imod
mig, og den, som ikke
samlermed mig, spreder.
NAr den ureneAnd er faret
ud af mennesket,vandrer
den gennemvandlgse
stederog ssgerhvile, og
ndr den ikke finder den,
sigerden: Jegvil vende
tilbagetil mit hus, som jeg

vere med os. Men dAbengaranterer
ikke, at vi altid er >medJesus<<.
Kaldet til agtpdgivenhed,advarslen
mod den Ondesmanovreog strategi,
angiver,at han ved den fsrsteog bedstelejlighedsnskerat vendetilbagetil
det menneske,som Jesusved dAben
har gjort til sit.
og fravristeJesusden plads,som han
selv havde tidligere, nemlig at vare
herreoveret menneske.
Men Jesustaler ikke kun om den On-

TiX-[d af. Os nAr den
kommer, finder den det
fejet og pyntet. SAgir den
bort og hentersyv andre
Ander,vrrre end den selv,
og de kommer ind og tager
bolig ddr, da bliver det
sidstev&rre for dette
menneske
end det forste.<
Medenshan sagdedette,
sketedet, at en kvinde af
skarencploftedesin rsst
og sagdetil ham: >Saligter
det moderliv,som bar dig,
og det bryst,du diede.<
Men han svarede:>Ja,
saligeer de, som hsrer
Gudsord og bevarerdet.<

tilgideleud af Gudsoverstrommende
velsefor Jesuskyld. og barnekdrhos
Gud og dermedden fortrsstningsom
liggeri det vidunderlige,at himmelens
og jordensskaberfor Jesuskyldsr voresfar, han, somvi tillidsfuldti Anden
og med Jesuskalder>abba<.
Hvad livet med den onde som herre
har at give os - eller for den sags
skyld med os selv som herrer - er i
dennesammenhangfor intet at regne

onde Ander<.Min andrc
ville satte ham pi prove
og kravede et tegn fra
Himmelenaf ham. Men da
han kendtederestanker
sagdehan til dem:

e g n e ' fi l h b n ![rc ' d ei n?.
Derfor skal de vare jeres
dommere. Men hvis jeg
uddriveronde inder ved
Guds finger, sAer jo Guds
rige kommet til jer. NAr

Om det er en bevidstundvigelsesmanovreeller blot velmentmen alligevel
intetsigende
snak, som kvindenkommer med, er ikke godt at vide. Under
alle omstendighederer hendesbemarkningerefter Jesutaleog om Jesu
mor malplacerede.For bevidst eller
ubevidsthar hun gjort Jesu tale til
snak.
SAdansom vi jo ogsi sAofte gsr det:
snakkerudenom Gudsord og Jesutiltale,nAr ordet og Jesustaler om os og
dndsmagternes
kamp om os.
Egentlig er der kun en gradsTorskel
mellemJesuAbenlysefjender,der erklarer, at han stAr i ledtog med den
Onde selv, eller frister ham med et
krav om at demonstreresin guddommelige magt - og sA denne kvinde
sorn giver skulderklap. For skulderklap og pan snak er ikke det samme
som tro og bundethedtil Jesus.
Og det er jo netop, hvad Jesusinviterer til: Den, som ikke er med mig, er
imod mig. Og >medJesus<bliverman
ikke ved at snakkeom Jesumor, men
ved at hsre hans ord og tage bestik
' derefter.
Og hansord er alt andetendsnak.
Han taler ikke blot om det onde og
ondskabenomkring os. Men han taler
om den Ondesom medallemidlersnskerat forhindreos i at vare >medJesus((.Og selv om han ikke lagger
skjul p6, at han i forhold til Sataner
den starkere, har den Onde en ejendommeligevnetil at kommeigen,selv
om han er bcsejretog bundet.
Ikke mindsti lysetaf Jesusoningsdod
og sejrrigeopstandelse
er den afgsrende kamp mod Satanvundet.Men den
Onde har alligevelstadig sA mange
krefter - evnentil at kommeigenat han konstantudgor en fare for den
falske sikkerhed, hvor den, der er
>med Jesus<,er blevetslsvetog ikke
lengerelytter og adlyder.
Kampenvarer ved. En gang at v&re
kommet til at tro pA Jesusgaranterer
intet. DAben- med sin syndflod af
nAde- garanterer,at Jesusgnskerat

U$g$littffih$ilkit, vairdr*'j
den gennemvandlsse
stederog ssgerhvile, og
nir den ikke finder den,
sigerden: Jegvil vende
tilbagetil mit hus, som jeg

dtt iiiUilerlivr,rsombat dig,
og det bryst, du diede.<
Men han svarede:>Ja,
saligeer de, som horer
Gudsord og bevarerdet.<

vare med os. Men dAbengaranterer deleud af Gudsoverstrsmmende
tilgiikke, at vi altid er >medJesus<<.
velsefor Jesrlskyld. Og barnekArhos
Kaldet til agtpAgivenhed,
advarslen Gud og dermedden fortrsstningsom
mod den Ondesmanovreog strategi, liggeri det vidunderlige,at himmelens
angiver,at han ved den fsrsteog bed- og jordensskaberfor Jesuskylder vostelejlighedsnskerat vendetilbagetil
resfar, han, somvi tillidsfuldti inden
det menneske,som Jesusved d{ben og medJesuskalder>abba<.
har gjort til sit.
Og fravristeJesusden plads,som han Hvad livet med den Onde som herre
selv havde tidligere,nemlig at v&re
har at give os - eller for den sags
herreoveret menneske.
skyld med os selv som herrer - er i
Men Jesustaler ikke kun om den Ondennesammenhangfor intet at regne
de. Deri er der jo intet hdb og ingen mod, hvad Jesussom Herre kan give
trgst for et mennske,der aldrig har
os.
oplevet, hvad det vil sige at vere
For sA sandt som Gud er livets Gud,
>>med
Jesus<.Og helt slemter det da
tagerhan kun det fra os, som vil deogsi for dem, som enganghar haft et
struerevort menneskeliv.
hjerteforJesus,somdenOndesAhjerGud vil os nemligaldrig det nastbedtelssthar fravristetdem igen.For sd- ste,kun det bedste,hvilket bide galdanne,der engangvar >med Jesus<<, der vort liv pA dennejord og det pA
men ikke langere er det - og vdd det
den andensideaf den vammeligedod
- er jo fuldt pi det renemed, at det
og grav.
sidsteer v&rre enddet fsrste.
Sksnt advarslenikke skal neddampes
- og da sletikke i et land, hvor de alHvor livet med Jesuser gdeti sti, og
glade er svun- lerflesteer dsbt til at tilhsre den korshvor troenssprudlende
festefe,og opstandrfeJesusKristus,
det, fordi Jesirsikke langere er Herre
i ensliv, er der ikke megetved bareat
selv om mange Abenlyst vedkender
blive bekraftet i det, man selver klar
sig, at de ikke er >rmedJesus<- skal
over:at livet er gdeti stykkerfor €n Jesuinvitationtil at vare >medham<<
livet med Jesus- fordi man ikke tilklingemed.
lod hamat vare denstarkerei ensliv.
For selvom livet med Jesuselleren ny
Derfor liggerhdbethos Jesusog i Je- omvendelse
til den sammeJesusofte
susselv.
kan begyndesom en pinefuld dsd, sA
Han taler igennemsine handlinger. er det dog begyndelsentil det nye liv
For selvom han negter at givebeviset medliv€tsGud. Og dermedtil tilgivelfor sin guddommelige
sendelse
og au- ve i synd, oprejsningi fald, glede i
toritet, er hanshandlingerjo tegn pA sorg- ogsAnArtirerne triller.
Gudsbarmhjertighedog pe det frem- I msdetmed denstarkerehavdekarbrydendeGudsrige.Hvis krafter virlighedens
apostellart, hvor livet alene
ker, og som Jesu barmhjertigheds- var at finde, si han kan sige: >rDen,
handlinger- grebeti tro - pegerhe- som har Sonnen,har livet, den som
nimod.
ikke har Guds Ssn, har ikke livet<
Ja, han ikke blot taler om Gudsriget, ( l . J o h s . 5 , l 2 ) .
men han er selvdel af det. Og ved at
Det kan sigespi en brovtendeog hotro pA ham og vare )med Jesus<kan
verendemddeog dermedblokerefor,
man alleredeher pAjord gAind i dette at der hermedliggeren invitation til at
rigeog fA del i Gudsrigets
velsignelser. vare >medJesus<.Men det kan ogsA
Da er man revetud af den starke Sa- sigespi en mAde,sAmenneskersportans hdnd og tilhorer den starkere gerefterlivet >medJesus<.
med alt, hvad det indebarer: Synds- Da bliver der glade i Himmelen.Og
forladelseog dermed et nyt fortegn denOndetiffsjeset velfortjentstodfor ensliv og overskudtil at tilgiveog
endnuen gang.

