
Prædiken til 3. søndag i fasten

af Margrethe Horstmann

Gud lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord. Amen.

Dagens evangelietekst er fra den såkaldte rejseberetning i Lukasevangeliet. Det er Jesu
sidste rejse til Jerusalem, der er tale om, og den ender jo med hans død på korset. I dag
hører vi om den modstand mod ham, der til slut førte til hans død. Det er folkeskarerne,
hans tilhørere, der vender sig mod ham, eller de fra folkeskarerne, der i forvejen ikke
brød sig om ham, der undrer sig og vil sætte ham på prøve.

At drive en ond ånd var noget godt. Som en hjernetumor eller en cancer, det lykkes at
operere bort. Men tror vi stadig på onde ånder eller dæmoner? Vi ser hver dag tegnene
på at de opererer, men vi kalder dem noget andet, så vi ikke risikerer at dæmonisere
eller støde nogen. Kun virkelig onde dæmoniserer andre mennesker, det ved vi da.

At dæmoner kan være så udspekulerede at de bilder os ind at de ikke eksisterer, falder
os sjældent ind. Dæmonerne vil nemlig ikke tros på; de vil ikke regnes for det, de er. De
vil være en selvfølge, et selvfølgeligt gode.

Jesus uddrev en ond ånd, og det var godt. Det kunne Jesu modstandere sagtens se. Men
det var Jesus, der havde gjort det, og det var ikke så godt, for han var ... ja hvem var
han? Tømrerenes søn ovre fra Nazareth, der ikke havde studeret den hellige skrift til
punkt og prikke, og som ikke bar noget tegn på værdighed.

Der var derfor noget, der var vigtigere end at dæmonen var jaget bort, og det var at
Jesus måtte have gjort det ved selv at være i kompagniskab med dæmoner. Ja, sådan
måtte det være, og at modstanderne derved får sig spundet ind i et net af selvmodsigelse
er ligemeget, når bare de kan få lov at være imod.

Vi kender det så godt: Er det den forkerte, der siger det rigtige, så må det rigtige være
forkert. Siger eksperten at jorden er flad, skal en hjemmegående husmor ikke komme og
sige den er rund. Forhærdelse kalder man det.

Forhærdelsen er fristende, for den bringer fred. Den forkerte slags fred, som vi hører i
dagens lignelse: Når den stærke fuldt rustet vogter sin gård, bliver det, han ejer, i fred.
Det er besættelsens, dæmonens, fandens fred. Vi nærmer os årsdagen for Danmarks
besættelse, og det er nærliggende at jævnføre: I besættelsesårene var Danmark vel besat,
men de mest besatte var dem, der gik i samarbejde, og for hvem besættelsesmagten også
var en indre sikkerhed. De ville selvfølgelig ikke befries, for da blev det åbenbart, hvad
de havde gjort.



For besættelsesmagten gjaldt det om at se ud som noget andet end en besættelsesmagt.
Det fremgår af det såkaldte Oprop, som blev slået op og omdelt i landet: ”Det tyske rige
beskytter eder”. En parallel er selvfølgelig det 20. århundredes andet store diktatur, der
befriede de besatte østeuropæiske lande ved en ny besættelse – så historien fortsatte.

Evangeliet vil fortælle os, at vi alle er besatte og ikke kan være andet end besatte – før vi
hører, at vi er befriede. Og hører det ”straight from the horse’s mouth” – fra Skaberen
selv. Han kommer ganske vist uden Oprop og jetjagere, men med et ord, der vil høres,
så  vi  forstår,  at  det  ikke kun  er  en befrielse  i  det  ydre,  men så  sandelig  ind i  det
allerinderste, for der ind er besættelsen trængt.

Så  langt  er  vi  nået  i  vort  samarbejdspolitiske  liv  med  besættelsesmagten,  at  vi  ser
befrielsen som en fare. Hører vi ikke igen og igen om folkekirken: Den bør også have et
syn på det ene og det andet: klima, arbejdsløshed, unges identitet. Men så er folkekirken
jo ikke mere bevendt end en hvilken som helst tænketank eller videnscenter, og måske
endda mere til fals for nemme løsninger, netop fordi den ikke er det. Det skal den heller
ikke være.

Men i dens huse, Guds huse, skal tales om befrielsen fra den besættelse som gør så
mange af os ganske kulrede, så vi tror, at vi kan og skal frelse hele verden og næsten nu.
Ja vel skal vi gøre hvad vi kan udrette, det skylder vi vor næste og vort fædreland. Men
der er altså også noget, der hedder Guds Faderhånd.

Er vi i tvivl om besættelsen er det, med Rudolph Arendts ord, umuligt at være besat af
det gode. Kun det onde kan besætte et menneske. Er man overbevist om altid kun at
gøre det gode, vil man følgelig gang på gang på gang støde på onde mennesker, hvis
ondskab består i at de tvivler på ens gode hensigter.

Man tænke blot på klimadebatten, der ikke altid har været præget af den værdighed,
man kunne forvente hos dem, der ved bedst. Det gode kan vi nemlig ikke være besat af.
Det skyldes at det slet ikke er mennesker beskåret at kende den hele virkelige befrielse i
vores liv på jorden. Hos os viser den sig kun i glimt, stykkevis og delt.

Befrielsen, eller det godes indtog, betyder ikke at huset nu er fejet og prydet og rede til
en ny og bedre verdensorden. Den viser sig gerne at være værre end den gamle. Der er
ikke noget fornemt ved befrielsen, for den fører, som vi netop har hørt det, til ufred,
måske endog sværd. Det er fordi, Guds fred er fred trods nød og fare, og den freds lys
er ikke et fredslys, men en projektør, der skinner ind og lader alle de tilbageværende
nullermænd i huset fremstå som det, de er: Potjemkinkulisser. Som Hitlers tusindårsrige,
det kommunistiske imperium og menneskers egen ringeagt for deres fattige og umulige
medmennesker er dæmoniske. Da er vi Jesu modstandere og er medskyldige i hans død
på korset.  Det vil  vi  bestemt ikke være, og bruger derfor megen tid og kunst på at
grunde på om det da ikke i stedet er evangeliet, der skulle være noget i vejen med. 



Et liv i Guds fred er nemlig ikke et liv i en eller anden form for sund sjælelig tilstand,
men et liv i stadig anger og anfægtelse. Skulle det være en trøst? Ja, for det holder os
besættelsen fra døren og medmennesket for øje. Og nej, der er ikke tale om, at dette
jordeliv, klimaet inklusive, er ligegyldigt. Ellers var vi ikke kommet til verden. Men der
er tale om at vi alle, tilhængere og modstandere af det ene eller det andet, er under den
samme tiltale, det samme Guds ord. Det er trøst til liv. Amen.
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