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Tro er atkommetil Jesus
Mark.2. I-12
Da Jesus efter nogle dages forlbb igen kom til
Kapernaum,
rygtedes
det,, at han var hjemme.
Og der samlede sig sfl
mange mennesker, at der
ikke engang var plads
uden for dgren; og han
talte ordet til dem. Sa
kom der nogle hen til
ham med en lam, der blev
biret af fire mand. Men
da de ikke kunne komme
hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de
taget over det sted, hvor
han var; og da de havde

lavet et hul, sankede de
biren med den lamme
ned. Da Jesus si deres
tro, siger han til den lamme: ,>SOn,dine synder tilgives dig". Men der sad
ogsfl nogle af de skriftkloge, og de tankte i deres hjerte: >>Hvad er det
dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgiver synder andre end 6n,
nem'lig Gud?< Da Jesus i
sin 6nd straks vidste, at
de tankte sidan ved sig
selv, sagde han til dem:
>Hvorfor trenker I sfldan i
jeres hjerte? Hvad er det

letteste, at sige til den
lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs
dig, tag din bAre og gA?
Men fra at I kan vide, at
Menneskesonnen
har
myndighed til at tilgive
synder pi jorden,< - siger
han til den lamme: ,rJeg
siger dig, rejs dig, tag din
bire og gil hjem!< Og
han rejste sig, tog straks
bflren og forlod stedet for
ojnene af dem alle sammen, si de blev helt ude
af sig selv og priste Gud
og sagde: >Aldrig har vi
set noget lignende!<

Som i de pvrige underberetninger,
hvor Jesus hjelper ngdlidende, er
troen og Jesus ogsA i centrum her.
Desuden giver denne beretning en
nggle til ogsi at forsti de andre
underberetninger, fordi helbredelse og syndstilgivelse knyttes sammen.
Troen, som vi sfl ofte har det sfl
vanskeligt med, er at komme til
Jesus. Det er sfi vidunderligt enkelt - i evangelierne altsi!
Nuvel, det var ikke helt enkelt
at komme frem til Jesus den dag i
Kapernaum pi grund af menneskemrengden. Det lykkedes fgrst
efter nogle anstrengelser med at
fjerne det flade tag. Sfl i den forstand overvandt troen nogle hindringer. Og der skal ikke megen
fantasi til at forestille sig, hvordan
skidt og mgg og st@v fra taget er
faldet ned over predikanten og de
forsamlede i huset. Jesus klarede
sig ogsfi - selv med lidt stov pi
sig og forstyrrelsen omkring sig,
nAr han talte ordet.
Men det er nu alligevel ikke
det, der er i fokus. Det er den
enkle tro og Jesu magt til at helbrede og tilgive mennesker, der
kommer til ham. Tro er at komme
til Jesus. Det er godt nyt til dem,
der ikke tidligere har vovet det.
Og det er ikke mindre godt nyt til
dem, der har prgvet det mange
gange fgr, men som er anfegtede
i deres tro. Kom! Har man proble-
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mer med troen, b4r man tenke
delse og uden forudgiende bod.
mindst muligt pA den og mest mu- Bide det at Jesus tilgiver - si at
ligt pi Jesus,troens genstand.Der sige pi egne vegne - og g6r det
er ting, der er vaerre,end nir et betingelseslgst, er vel det, der
troende menneske siger: >Jeg kan chokerer de skriftkloge den dag i
ikke tro!< Sporgsmilet er, hvem Kapernaum. Sa synd kommer
man siger det til, og hvor man gir
man ikke uden om, nir man i tro
hen, nir man siger det. For alt af- vil have med Jesus at g6re. Han
hangig af hvem man vender sig skal nok sgrge for, at det tema blitil, viser man, om man er troende ver behandlet.Men han forudsateller vantro. Vender man sig til
ter ikke et vist kvantum svndserJesusmed sit >Jeg kan ikke tro!<, kendelse for at- ville tage imod
st@derhan jo ingen fra sig. Ens mennesker.Gjorde han det, passer
>>vendthed<<
mod Kristus er tro. det jo ikke, at vi kan komme til
Nogle vil miske sige, at dette er ham, som vi er, og at han tager
en minimal tro. Muligvis, og hvad imod os. som vi er.
sA? Ens >>bortvendthed<fra KriI beretningen stir Jesus i censtus er vantro. Det er da meget trum, sidan som han gqr det i
varre! Man mi komme til Jesus. evangelieti det hele taget. Det er
som man er. Har man megen synd ham, troen retter sig imod. Og det
at bekende, sfl bekender man den er ham, der stir for skud, nir han
megen synd. Har man mindre suverent tilgiver. Jesu ord: >>dine
synd at bekende,sfl bekenderman synder tilgives dig< kunne ganske
den mindre synd. Og trenker man vist forstf,s sidan, at synderne tilikke lige pi synd, men >>bare<<gives af Gud, men i givet fald blikommer i sin n6d til Jesus,ja, sfl ver det uforstfleligt, hvorfor de
er det tro ifglge denne beretning. skriftkloge anklager ham for
Barerne i denne beretninghar tro, gudsbespottelse.Jesus tilgiver pfl
men deres tro er ordlos. Om den Guds vegne.
lammes tro er inkluderet i >>deres Nir han til sine kritikere stiller
tro<<kan ikke afgpres med sikker- sp9rgsmeletom, hvad der er lethed: hvis den er, er det ikke un- test: at tilgive eller at helbrede,
dersteget; hvis den ikke €r, er skal det ene n€ppe spilles ud mod
berernes tro en slags stedfortrre- det andet. Selvfglgelig kunne man
dende tro. Men den birne bliver hevde, at det er lettest at sige tilhjulpet og tilgivet. Det g0r han givelsens ord, fordi virkningen af
uden forudgiende syndserkendel- det ikke kan kontrolleres. Man
se, uden forudgiende syndsbeken- kunne modsat sige, at fordi der

var andre personer,der pi den tid
giorde undere, var det at helbrede
det letteste.Men begge dele er lige svart. Det forhold, at Jesus
helbreder den lamme, bliver et
tegn pA hans magt til at forlade
synder. Netop et tegn, ikke et uigendriveligt bevis. Troen mA klare
sig med tegn og overlader beviset
til andre. Det gjaldt dengang. Og
det galder i dag. Og skal man sfl
vove sig et skridt uden for beretningen, kunne man stille et lidt
andet hvad-er-lettest-sporgsmil.
Hvad er lettest: at bede Gud om
tilgivelse eller at bede mennesker
om tilgivelse? Ogsi her gelder
det, at man ikke skal spille det
ene ud mod det andet.
Men megen forkroblethed i
Guds menighed kommer miske
af, at man ikke blot har gjort det
lettest at bede Gud om tilgivelse,
men man har giort det sA let, at
det ikke inkluderer et tilgivelsens
mode med den, man har voldt
ondt. Hvis det er rigtigt, er det b6de synd for en selv og for den anden og ikke i overensstemmelse
med, at i Guds menighed r6der
tilgivelsen mellem Gud og hans
bgrn og mellem bgrnene indbyrdes.
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