
Løftet til Abraham i coronaens 
skygge

af Mathias Harding
Den engelske forfatter, præst og missionær Andrew Murray (1828-1917) skulle engang
have sagt, at problemet med kirken er, at den lever med det ene ben i den gamle pagt og
det andet ben i den nye pagt. Overført på vores situation i dag med coronapandemi er det
slående, hvor mange (også blandt kirkens folk), der tilsyneladende lever ud fra loven og
ikke ud fra løftets opfyldelse.

J E S U  O M S K Æ R I N G

Da  evangelieteksten  til  nytårsdag,  Lukasevangeliet  2,21,  blev  udvalgt  og  fastlagt  i
romerkirken for 1500 år siden, var dét, der særligt optog kirken ikke, at et nyt år skulle
til at begynde, men i stedet dette, at 1. januar var ottendedagen for fejringen af Jesu
fødsel – og dermed også dagen for hans omskæring.

Netop: "da otte dage var gået, skulle han omskæres". Jesus blev omskåret ligesom alle
andre  jødiske  drengebørn  var  blevet  det  siden  stamfader  Abrahams  dage.  Netop  på
ottendedagen, som det står foreskrevet i Moseloven. Med sin omskæring blev Jesus en
del af jødefolket, en del af Abrahams slægt. Det folk og den slægt, som Gud oprindeligt
havde sluttet omskærelses- og lovpagt med, blev Jesus med hud og hår en del af.

Jesus lod sig omskære ind i jødefolket: ikke for at folket fremover skulle blive ved ydre
handlinger  såsom  omskæring  endsige  forblive  et  partikulært  Guds  folk.  Men for at
opfylde Guds universelle velsignelsesløfte til Abraham: "I dig skal alle jordens slægter
velsignes" (1. Mos 12,3). Jesus er den, der som efterkommer i Abrahams slægt, endelig
bringer velsignelse til alle jordens slægter.

A B R A H A M  O G  G U D S  L Ø F T E

Den tillid og frimodighed, som Abraham viser over for Guds løfter, er dét, der udgør
fundamentet  for  (tros)pagten  med  Gud:  I  1.  Mosebog  kapitel  12  vers  1-4  drager
Abraham straks af sted, efter at Gud har befalet ham at forlade sit land og sin slægt og
lovet ham nyt land og efterkommere, og foruden lovet ham, at der i ham – i én af hans
efterkommere – skal være velsignelse for alle jordens slægter. I 1 Mosebog kapitel 15
vers 5-6 tror Abraham Herrens løfte om efterkommere "talløse som himlens stjener", og
pga. denne tro regner Herren ham for retfærdig.



I sit brev til Galaterne udlægger Paulus nu velsignelsesløftet til Abraham som et løfte
om, at alle folkeslag skal retfærdiggøres i kraft af den samme tro som Abrahams (Gal
3,8-9).  Paulus  kobler  "velsignelse" og "retfærdiggørelse" sammen,  således at  de,  der
velsignes/retfærdiggøres, er dem, der har troen sammen med den troende Abraham.

Det evigt afgørende  for  pagten  med  Gud,  er  i  Abrahams  tilfælde  –  og i  hvert  andet
menneskes  tilfælde  – troen på  Guds  løfte  om  universel  velsignelse:  at
Abraham også lader sig omskære som tegn på en partikulær (omskærelses- og lov)pagt
med Gud, hvor Gud vil velsigne ham med Kana'ans land og efterkommere dér (1. Mos.
15,18-21, 17,9-13), er sekundært, tidsbundet og ikke-afgørende.

Det evigt afgørende er troen på Guds løfte om velsignelse til alle jordens slægter, det
løfte der endelig opfyldes i Jesus Kristus.

Eller som Paulus skriver det i brevet til Galaterne: "Her kommer det ikke an på at være
jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i
Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds
løfte." (Gal 3,28-29).

A K T U A L I T E T  I  E N  C O R O N A T I D

Midt i en coronatid kunne man spørge hvad løftet til Abraham har at sige os i dag som
kirke? Ikke  så  lidt  vil  jeg  mene! For  hvis  Jesus  Kristus  opfyldte  Guds  løfte  om
velsignelse til alle jordens slægter, så har vi blot på vor kirkebænk at lytte til og at leve
ud fra dette opfyldte løfte.

Det er om få dage etårsdagen for regeringens første nedlukning af samfundet  d.  16.
marts 2020. Lige siden har der i vores samfund – også blandt kirkens folk – hersket en
uhyggelig  tendens:  Ikke  blot  er  mange  af  vores  almindelige  omgangsformer  blevet
sløjfet og nærmest forsvundet, som f.eks. den respekt man engang viste over for det
andet menneske ved at give det andet menneske sin hånd.

Ikke blot er kendte omgangsformer i afvikling, også vores syn på hinanden undergår i
disse dage og måneder en uhyggelig udvikling: Nu er medmennesket ikke længere én,
jeg skal være tæt på, men snarere én, jeg burde beskytte mig selv imod. En potentiel
"smittebærer" – en potentiel "fjende" med andre ord.

Rædsomme ord og begreber dukker også op, såsom ordet "superspreder". Ifølge Den
Danske Ordbog er en superspreder: "et individ, der er bærer af en smitsom sygdom og
årsag til at den spredes til et overordentlig stort antal andre individer." – "og årsag til",
sikke et ubarmhjertigt sprog. Som om vedkommende selv var skyld i sygdommen og
siden også i superspredningen. Vore dages syndebuk er ikke en forvist buk i ørkenen,
men supersprederen.



I dag ser vi også, at mange coronasmittede rammes af corona-skam: jeg glemte nok at
spritte af, holde god afstand, derfor er jeg smittet og har sikkert allerede smittet mange
andre. Hvad er jeg for et uforskammet menneske?

Og det er ikke blot enkeltindivider, der står for skud. Også en del grupper i samfundet
har efterhånden prøvet at blive udpeget som de mest smittespredende. Og dermed som
dem, myndighederne i særlig grad beder om at forstå, hvilket ansvar lige netop de bærer
i forhold til andre.

A P P E L

Med  denne  kritiske  stillingtagen  til  en  i  mine  øjne  uhyggelig  samfundstendens  og
udvikling, siger jeg ikke, at vi som samfund eller som kirke, som kristne, burde smide
maskerne,  styrte  ud  og  omfavne  hinanden  og  negligere  sundhedsmyndighedernes
anbefalinger  og  restriktioner.  Der  er  selvfølgelig  en  god  mening  med  statens
mangfoldige coronatiltag: at holde smittetallene nede, så vi i sidste ende ser færre på
hospitalerne, færre dødsfald og mindre menneskelig lidelse.

Dét jeg siger, er, at statens og myndighedernes anbefalinger og restriktioner ikke bør
udvikle sig til en ny lovreligion, så der ikke er andet at lytte til og at leve ud fra end dens
regler og krav.

Og  her  har  vi  som  kirke,  som  kristne,  en  særligt  ansvar,  al  den  stund,  at  vor
ypperstepræst hverken hedder Mette Frederiksen eller Søren Brostrøm. Nej, han hedder
Jesus Kristus, Guds søn. Han er vor ypperstepræst (Hebr. 4,14ff).

Midt i alt dét, corona-pandemien i det forgangne år har affødt af krise, sygdom, isolation,
frygt,  angst  og  afsavn  hos  os;  Og  midt  i  denne  fortsat  usikre  tid  med  stadige
coronamutationer kan vi (og bør vi) gå i  kirke for at høre, at løftet om velsignelse er
opfyldt i Jesus Kristus: I sin søn påtager Gud sig at leve med menneskelivets smerte og
lidelse for til sidst at overvinde døden påskemorgen. Som "førstegrøden" af alle døde
lader Gud sin søn opstå påskemorgen for at vi kan leve frimodigt. Både med Gud og
med hinanden.

Og ligesom Guds søn lod sig omskære for at følge jødefolkets lov med hud og hår, ligeså
bør vi følge statens og myndighedernes anbefalinger og restriktioner nøje, men aldrig
lukke vores ører og hjerter for Åndens gave til os: Tilliden til løftets opfyldelse i Jesus
Kristus.
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