
»Jeg gør dig i dag til en befæstet by«
– folkelig prædiken til tiden
af Johan Chr. Nord

Men du skal spænde bæltet om lænden,

stå frem og tale til dem

alt det, jeg befaler dig.

Lad dig ikke skræmme af dem,

for så skræmmer jeg dig for deres øjne!

Jeg gør dig i dag til en befæstet by,

en søjle af jern,

en mur af bronze,

mod hele landet,

Judas konger og stormænd,

dets præster og storbønder.

De skal angribe dig,

men ikke overvinde dig,

for jeg er med dig og redder dig,

siger Herren.

Således taler Hærskarers Herre gennem sin lydige mund, profeten Jeremias (Jer. 1,17-19).

Således taler Han til os – i dag.

Han bringer glædeligt budskab om den hærdning af en anden verden, der skal tilfalde den,

der hører og lyder tordenrøsten fra oven. Han kalder. Han river frygten ud af hjertet. Han

forsegler dit omskårne hjerte med sit mærke. Han udvælger – og stiller sin betingelse: »Lad

dig ikke skræmme af dem, for så skræmmer jeg dig for deres øjne!«. Befalingen er enkel og

uomgængelig: afgør dig eller gå til grunde.

Den samme befaling finder vi i mytens billedverden. Vi aner tordenrøsten i Tjalfes skæbne,

hvor  drengen  først  forbryder  sig  mod  Hammersvingerens  befaling  ved  at  bryde  én  af



væddernes  ben  og  suge  marven  ud  og  derved  hjemfalder  til  straffen,  men  så  bagefter

alligevel kaldes til at være Thors medhjælp på den videre færd mod Udgaard – og sidenhen

kommer til at spille en afgørende rolle. Han får intet valg. Han udvælges som en ængstet

dreng – men bliver en mand.

Og også i populærmytologien hører vi om åndens tvangsindskrivning af sine stridsmænd. I

de strømme af sandhed, der – ligesom Kong Skjold engang gjorde det – nu driver mod os

fra den nye engelsktalende verden, hører vi åndens klare tale. Den tale vi selv har glemt. Det

gør  vi  blandt  andet  i  helteeposset  om flagermuse-manden – og i  beretningen  om hans

kaldelse af sin tro væbner. For da Batman drog Robin til sig, gjorde han det ikke med milde,

indsmigrende ord, men med magt – ja sågar med vold. I Frank Millers All star Batman &

Robin  ser  vi  således,  hvordan  den  kappeklædte  hævner  voldeligt  river  drengen  Dick

Grayson ud af hans sønderflåede verden, da Jokeren har dræbt barnets forældre – og ikke

giver ham noget valg, men blot skriger ind i fjæset på den tænderklaprende yngling: »ON

YOUR FEET, SOLDIER!!!  You've just been drafted. Into a WAR!«. Og drengen bliver en

mand. Drengen bliver Robin – den behjertede, den lydige.

Sådan er den tordenrøst, Jeremias har hørt: hærdelsens mulighed, ødelæggelsens mulighed,

kaldets ufravigelighed. Og løftets virkelighed: »Jeg gør dig i dag til en befæstet by, en søjle af

jern, en mur af bronze, mod hele landet«. Et løfte om at nok skal stormændene angribe, nok

skal kampen stå, men Han vil aldrig, aldrig forlade dig – og de skal aldrig, aldrig besejre dig.

I disse dage er der grund til at huske profetens ord, huske Herrens tale.  For det er os, der er

de skræmte børn – det er os, hvis verden truer med at segne. Det er os, der ængstes. Det er

os, der ikke ejer troen.

Vort lille folk er blevet ramt af et islamisk terrorangreb. Vi er visselig under angreb – af en

fremmed magt: en fremmed fjende, et stykke ugræs, der er føget over hegnet – et folk fra

det fjerne, hvis sprog vi ikke kender.  Men også vore egne stormænd og præster – vore

indflydelsesrige  og  opdragende  –  gør  fjendens  gerning.  De  spiller  rollen  som  søvnens

kvaksalveriske forkyndere. De taler til os om fred, når vi véd, at vilkåret er krig. De taler til

os om åbne sind og hjerter, når vi véd, at dette er en vredens dag.



Derfor er det os, profeten taler til. Det er os, der behøver Herrens hærdning – det er os, der

skal være den befæstede by. Det er os, der kaldes. Hver på sit sted, hver til sin gerning. Men

alle under den samme lov: lyt eller gå til grunde.

F U L D  A F  N Å D E  O G  K R A F T

De, der er kristne, kender ikke kun Jeremias-ordene fra pagtens bøger. Vi kender dem også

– og forhåbentligt først og fremmest – fra første tekstrækkes læsning til Sankt Stefans dag.

Den dag, hvor springet sker fra Julens fødselsglæde til vidnesbyrdet om Stefanus, der slagtes

for Herren. Det er fortællingen om vidnet, der går i Herrens blodstænkede fodspor – og

lider en død i Hans tegn. Kirkens første martyr, der ikke frygter – og derfor »ser Himlen

åben og Menneskesønnen stå ved Guds højre side«.

Den frimodige vilje til at slagtes, fordi Han allerede har ladet sig slagte. Det er dét, Stefanus-

dagen handler om. Det er dét mod, ingen af os har. Det er dét mod, vi beder til, at Han også

vil give os, når vores time kommer.

Men ikke kun det. For Stefanus aflægger endnu et vidnesbyrd – hans vidnesbyrd har endnu

en indebyrd, som vi intet begriber af: han beder for sine fjender. Hans sidste ord er den

korsfæstede og opstandne Frelsers egne ord, og de har aldrig lydt på vore sprukne læber:

»Herre, tilregn dem ikke denne synd!«.

Dybden af disse ord forstår vi ikke – ikke endnu. For det er troens Ord om Gud, der skal

blive alt i alle. Det Ord kan intet menneske bemægtige sig. Intet menneske kan yde Herrens

kærlighedsoffer – og intet  menneske kan følge Ham, som Stefanus gjorde det.  Ikke før

klokken falder i slag.

For vi lever i den løbende tid – hvor krigen hersker, hvor mytens gode og kraftige ord om

kampen, der må til, er vores virkelighed. Vi er dem, der er kaldede til at følge Jeremias,

Tjalfe og Robin. Vi er dem, der skal gøre skjoldvagtens gerning, når frugthaven trues. Hver

på vores måde. Nogle med våben i hånd, andre med åbne munde og hamrende fingre på

computertastaturet. Men alle med trofaste sind, der sætter al vor gerning ind.



Det er betydningen af Grundtvigs ord om menneske først og kristen så. Det er forholdet

mellem Loven og Evangeliet.

På et præstemøde kort før udbruddet af Anden Verdenskrig sagde Karl Barth det på en

måde, så alle skulle kunne forstå det – og hvor rangordningen i et kristenmenneskes liv

bliver utvetydig. Han får her de sidste ord – de ord, Herren selv vil gøre til ild i din mund,

når du endelig åbner den:

»Bed og køb kanoner!«
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