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Frelsefor fortabte
L u k. l 5 ,l- 10: A lle t olde re og syndere holdt sig
nar til Jesusfor at hsre
ham, og fariseerne og de
skriftkloge gav ondt af
sig og sagde: "Denne
mand tager imod syndere og spisersammenmed
dem." Men han fortalte
dem denne lignelse:
jer har
"Hvis en af
hundrede fir og mister
et af dem, lader han si
ikke de nioghalvfems
blive i sdemarkenog gAr
ud efter det, han har
mistet. indtil han finder

det? Og nir han har funEller hvis en kvinde
det det, legger han det
har ti drakmer og taber
glad pl sine skuldre, og 6n af dem, tander hun
nir han kommer hjem, sA ikke et lys og fejer i
kalder han sine venner husetog leder ivrigt, lige
og naboer sammenog si- til hun finder den? Og
ger til dem: Gled jer
nir hun har fundet den,
med mig, for jeg har kalder hun sine venner
fundet det fir, jeg havde og nabokunder sammen
mistet. Jeg siger jer: 56- og siger: Glad jer med
dan bliver der stsrre mig, for jeg har fundet
glade i himlen over 6n den drakme, jeg havde
synder, der omvender tabt. S6dan, siger jeg
sig, en over nioghalv- jer, bliver der glede hos
fems retfrerdige, som ikGuds engle over 6n synke har brug for omven- der, somomvendersig."
delse.

Kere farisreere!
Gleden er stor hos os mennesker,
nir vi finder smAting, som vi har
mistet. Gleden er endnu stsrre, nir
vi finder store ting, vi har mistet.
Sidan er det ogsAmed Gud og hos
Guds engle. Nir 6n synder omvender sig, er der glade i himlen. En
synderer nemlig nogetstort!
Omvendelse.som er et ud af flere
temaer i de to smA lignelserom firet, der blev mistet, og monten,der
blev tabt, er forholdsvislet at tegne
et omrids af. Det er n&sten for let,
for omvendelseer at lade sig finde
eller blive fundet. Si enkelt er det.
Og det er i den forbindelse,der tales om gladen i himlen. Det er naturligvis vigtigt at fA med. I modsat
fald maltrakterer man hele pointen.
At der er synderepi jorden, jubler
man nu ikke over i himlen..I Bibelen fremkalder svnd Guds vrede.
Men gleden er itor i himlen, nAr
syndereladersig finde.
Og hermed burde fariseere og
skriftkloge til alle tider have fiet
noget at tenke pi. Gennem Det
Nye Testamenteog kirkens forkyndelsehar vi lart at stille os pA syndernesside. Og afvise det negative
begreb, vi kalder "fariseisme". Eller lade "farisaisme" vipre noget,
der eksklusivt er forbeholdt joder.
Men det er nu en alt for let og use-
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riss mide at klare disse sager pA.
Nir det kommer til stykket, er ,,fariseisme" som levendevirkelighedi
dag kun noget, som angAr os kristne. Det er et problem for kirken og
for os kristne, som >mener noget
med det". Det er selvfolgeliget postulat. Men hvorfor ikke vove det?
De fleste af os vil fi mest ud af disse to lignelser, hvis vi i udgangspunktet tsr identificere os med'de
fariseere og skriftkloge, som Jesus
i sin samtid fortalte lignelsernefor og kritiserede.
De havde givet ondt af sig, fordi
Jesushavde miltidsfallesskab med
toldere og syndere.Det var ikke en
lille eller ligegyldig sag. Dermed
havde han vist, at han mente det,
nAr han sagde,at han var kommet
for at frelse det fortabte. Og nAr
han i sit forsvar for sin omgang og
venskab med syndere fortaller disse lignelser,ligger det hele tiden i
baggrunden: Som jeg Eat, sfidan
burde I ogsi gore!
Ja, der ligger mAske allerede en
brod mod farisreerne i Jesu indledende ord: ,Hvis en af jer har
hundrede fir...u Sporgsmilet er
nemlig, om farisperne kunne andet
end opfatte dette enten som en meget hypotetisk mulighed eller som
en ligefrem uforskammethed mod
dem fra Jesuside.at de skulle vrere

hyrder. I det store og hele var hyrder en socialt set foragtet gruppe.
Hvad der end mitte vrereaf positive associationerom begrebet uhyrder" i fariscernes hoved - hentet
fra profeternesboger - var virkeligheden dog den, at hyrder som regel
havde et meget negativt omdsmme.
De undsi sig ikke for at lade deres
hjord griessepi en andensejendom.
Hvor om alting er, sA forteller
Jesuslignelsenom det mistede fAr
til fariseerne og de skriftkloge.
Hyrden i lignelsen gares ansvarlig
for, at det ene ud af den store flok
pi hundrede fir mistes. Ingen undskyldendeforklaringer dur her, selv
om flokken var kampestor og langt
overgik, hvad almindelige hyrder
havde ansvaret for. Han efterlader
de nioghalvfems i sdemarken og
bliver ved med at lede, til han finder det mistedefir.
Si langt sA godt. Men hermed er
hyrdens opgave ikke fuldfsrt. Hyrden taver ikke firet som straf, nAr
det er blevet fundet, men lagger
det tvertimod pi sine skuldre.Endda glad! Dermed viser han det omsorg. Nu skal det hjelpes til at
komme sig. Og han brrer det tilbage til f6refolden. Og sA skal der
festes med naboerne."Jeg har fundet det fAr,jeg havdemistet."
Kere farisaere: Det menneske.

der uforskyldt eller selvforskyldt
har mistet fallesskab med andre,
det menneske restitueres i fellesskabet, nAr det bliver fundet. Det
var det, I skulle gsre sammen med
mig i stedet for at give ondt af jer,
nir jeg forkynder godt nyt for syndere. I skulle,gA ud og opsogedet
fortabte og vise dem Guds karlighed og omsorg!
Hvad der blev af de nioghalfems
fir i sdemarkenen?I lignelsen fortelles der intet om, at de kom hjem
til fArefolden.Det er vist bedst at
forsti Jesu opsummerendeord om
de nioghalvfems "retfardige" som
udtryk for ironi. Lignelsen legger
op til, at alle har brug for en hyrde.
Og sammen med lignelsen om
kvinden med den mistede msnt fortaller lignelsenom det mistede fir
om den himmelske glade, nAr det
megetfortabte lader sig finde.
Faren for den kristne kirke er, at vi
uden at ville det bliver firsag til, at
gladen i himlen nedtones,fordi vi
ikke vil have snavsedefingre ved at
opssgede fortabte.
Fri os fra en kirke, der af ren
engstelse for at blive misforst&et
eller f[ snavsedefingre lader syndere i stikken.

