
Djævelens realitet

af Knud Nyboe Rasmussen
Djævelen  er  som bekendt  en  ret  central  figur  i  flere  af  fastetidens  evangelietekster,
tydeligst  i  fortællingen  om Jesu  fristelse  i  ørkenen  1.  søndag  i  fasten,  men  også  i
evangeliet til 3. søndag i fasten, både 1. tekstrække om "den stærke", der holder sit bytte
fanget, og 2. tekstrække om "løgnens fader", som har været en morder fra begyndelsen.
Men kan moderne mennesker overhovedet stille noget op med denne tale om djævelen
som en fjendtlig magt? Er det ikke forældet mytologi uden nogen som helst forbindelse
til den virkelighed, som vi lever i i 2021? Ja, det er spørgsmålet, som denne artikel vil
prøve at give et svar på.

Det  er  Martin  A.  Hansen,  som i  sin  roman  Jonatans Rejse mere  end antyder,  at  en
nødvendig betingelse for magtens rette udøvelse i et samfund er, at magthaverne "tror på
arvesynden", og det vil sige regner synden for en reel magt i menneskenes verden og
samfund.  Gør  man  ikke  det,  fornægter  man  syndens  og  ondskabens  realitet  i
optimismens og idealismens og fremskridtets navn, da er man ikke skikket til at udøve
magt i denne verden. For da kender man ikke menneskenes sande natur og vilkår.

Og derfor vil enhver magthaver, der ikke tager det onde alvorligt, blive frygteligt skuffet,
hvis han får magt som agt. For virkeligheden lader sig ikke indrette efter hans gode
idéer. Og skuffelsen herover vil gøre ham til undertrykker. For hvad er mere nærliggende
end at forsøge at gennemtvinge det gode med magt, koste hvad det vil, når man selv står
på det godes side. Vel så godt som alle denne verdens værste tyranner har med sig selv
været fuldt forvisset om at ville det gode for menneskene.

Ved således præcist at sætte fingeren på det ondes problem og dermed på en realistisk
forståelse af menneskets virkelighed har Martin A. Hansen samtidig fået antydet, hvad
hans eget århundrede til overflod beviste i politisk handling, at der er ikke meget, der er
farligere i politik end ideale viljer med et naivt forhold til det onde.

De store  politiske  ideologier,  som i  sidste  århundrede tilsigtede at  skabe et  helt  nyt
samfund med et nyt menneske, et menneskeligt paradis på jord, de endte som bekendt
med at skabe noget, der mest af alt lignede et helvede for de fleste mennesker at leve i.
Ved  skæbnens  grusomme  ironi  er  det  således  virkeligheden  selv,  der  afslører,  at
mennesket præcist ikke har magten over godt og ondt, som det bildte sig ind, men det er
selv i det ondes vold, ja, er en brik i dets spil.



Det  er  med  andre  ord  det  ondes  karakter  af  magt,  som virkeligheden  på  den  måde
bringer for en dag. Men fra at tale om det onde som en magt, er der ikke så langt til at
tale om den onde.

Det var på denne baggrund ikke et indlysende, snarere et teologisk betænkeligt skridt,
når nogle præster for nogle år siden med henvisning til moderniteten foreslog, at man
skulle erstatte talen om djævelen med en tale om ondskab eller "det onde" eller et andet
lignende upersonligt begreb.

Hertil  må  man  sige,  at  evangeliet  nøjes  jo  ikke  med  at  tale  om det  onde  eller  om
ondskab.  Ej  heller  kun om onde ånder,  dæmoner,  som besætter  mennesker og suger
kraften ud af livet. Det taler også om det onde som en mægtig personlig – eller måske
snarere overpersonlig – magt. En magt, som i ontologisk henseende på ingen måde kan
sidestilles med den skabende og opretholdende Gud, men som er en fordærvsmagt, der
forudsætter det gode og snylter på det, idet den driver sit onde spil i verden og med dens
mennesker.

Denne  dæmoniske  magt  har  mange  navne,  satan,  fanden,  djævelen,  frister,  løgner,
morder – eller slet og ret den stærke: "Når den stærke fuldt rustet vogter sin gård, bliver
det, han ejer, i fred" - med mindre der kommer en, der er stærkere end han og overvinder
ham og "uddeler byttet" (Luk 11,21-22, 1948-oversættelsen). Og det er ikke mennesket,
der  her  er  forstået  som "den  stærke"  –  som den,  der  har  magt  over  det  onde.  Nej,
mennesket er tværtimod den stærkes – altså den ondes – fange eller bytte – "det, han
ejer".

Denne  opfattelse  af  mennesket  som bytte  er  ganske  vist  i  skarp  modstrid  med  den
herskende, moderne menneskeopfattelse, der tror, at mennesket selv styrer sin tilværelse
og har kontrol over det meste.

Men den er også i modstrid med tonen i visse dele af den nyere salmedigtning, der synes
at rumme noget af en overvurdering af menneskets egen magt og muligheder. Ja, man
kan her næsten få den tanke, at Skaberen ikke er i stand til at agere i den af ham selv
skabte og opretholdte verden uden menneskets velvillige assistance.

Anderledes forholder det sig med de gamle, måske i nogles øjne forældede salmer, fx
Luthers berømte "kampsalme", Vor Gud han er så fast en borg (DDS 336). Her tvinges
Luther – ud fra sit eget livs erfaringer – til at konstatere, ja, åbent indrømme, at "vor
egen magt ej hjælpe kan, / let kan os fjenden fælde". Derfor handler salmen om at tage
sin tilflugt til den eneste, som kan hjælpe, når det virkeligt gælder, den almægtige Gud
og hans énbårne Søn, "den Herre Krist". Han er "den rette mand", som med os står,



udrustet med Guds magt. Derfor er han også den eneste, som kan hjælpe os mod "den
gamle fjende led".
Og Grundtvig er ikke spor mere moderne i sit syn på menneskets muligheder og magt:

Synd og død og Helveds plage,
al vor magt mod dem er tant,
kaldtes en af dem den svage,
os dog brat den overvandt.
Helten under korsets mærke,
han alene bandt de stærke. (DDS 675,2)

Derfor havde Grundtvig ligesom Luther brug for at forlade sig på dåbens korstegning, ja
selv slå korsets tegn for sig:

Med fingrene grande
slå kors for din pande,
med Guds-barnets røst
slå kors for dit bryst,
så skal ingen djævel dig gæste (Grundtvigs Sang Værk 4.1, 29)

De gamle digtere er gode at få teologisk forstand af. Men det gælder også i høj grad en
nulevende digter som Søren Ulrik Thomsen. I et stort essay i Weekendavisen den 27.
december  2013,  Derfor  tror  jeg  på  Djævelen, har  han  med  konkrete  eksempler
beskrevet, hvordan der er onde fænomener og tildragelser i vores tilværelse, hvor en
rationel  forklaring  synes  at  komme  til  kort,  men  hvor  fænomenets  art  gør  det
nærliggende  at  tale  om  den  onde,  altså  om  djævelen.  Ja,  Thomsen  argumenterer
overbevisende for, at det ikke er nok at tale om ondskaben i upersonlige begreber, men at
der undertiden er en destruktiv og perverterende vilje og intention i  ondskaben, som
lægger op til at tale om djævelen.

Hans konklusion lyder: "Eftersom jeg ikke kan se, at dén absolutte ondskab, der står
ubegribelig tilbage, når al fornuft har meldt pas, skulle udspringe fra mennesket så lidt
som fra en anonym "energi" i omverdenen, må jeg tilskrive denne ondskab Djævelen,
fordi  den på den ene side står  uden for  mennesket,  og derfor  tilhører  den objektive
verden, men på den anden side rummer egenskaber, der kun kan henføres til et subjekt."
Samme tanke formuleres poetisk i digtet, der indleder essayet:

Det værste er at der findes en vilje i verden
en lysvågen død med et stikkende blik
der griner sjofelt bag sit sorte slør
hver gang den forblæste sjæl gir fortabt



Jakob Knudsen var i den sidste artikel, han skrev inden sin død, Forsagelse og tro (1916
– trykt i Jakob Knudsen:  Idé og Erindring. Artikler og Afhandlinger, Gyldendal 1949)
inde  på  samme  tankegang,  at  djævelen  er  en  forvirrende  og  fristende,  destruktiv
løgnevilje og dermed en påtrængende og erfarbar realitet, som man kun kan værge sig
imod på én måde, nemlig ved med dåbens ord i Jesu navn at forsage djævelen og alle
hans gerninger og alt hans væsen: "Og derfor: er spørgsmålet praktisk for en, gælder det
en om at få fred, slippe bort fra det onde, så bør man uden al parlamenteren vende sig
bort fra ham og hans ræsonnement med forsagelsens ord."

Søren Ulrik Thomsen giver et tilsvarende råd: "Og det er faktisk også det eneste råd, jeg
selv kan give: Sig "Hold dig væk!" til Djævelen og hold dig selv væk fra ham."
Det kan undre, at mange moderne mennesker, heriblandt åbenbart også en del præster,
tilsyneladende  savner  en  erfaringsbaseret  fornemmelse  af  den  ondes  truende  og
destruktive  realitet.  Denne  fornemmelse,  ja,  erfaring  af  djævelens  fristelser  og
tilskyndelser  havde  de  gamle  digtere  i  rigt  mål.  Men  det  har  altså  også  en  førende
moderne digter som Søren Ulrik Thomsen.

Jeg må indrømme, at jeg på det nærmeste er lamslået, når man ved lejlighed kan høre
præster og teologer foreslå, at forsagelsen skal afskaffes ved dåben (som fx i Sverige) og
også i forbindelse med trosbekendelsens fremsigelse eller afsyngelse i gudstjenesten. Jeg
har det faktisk selv sådan, at jo ældre jeg er blevet, jo mere nødvendig og betydningsfuld
er forsagelsen blevet for mig, netop som Jakob Knudsen fremhævede, som et dagligt
værn imod den onde og hans djævelske indskydelser og griller.

Det er tankevækkende, at det i dag er en digter, som skal holde os fast på noget, som er
en  uomgængelig  realitet  i  kristendommens  virkelighedsforståelse  og  i  mange
menneskers erfaring. En realitet, som for øvrigt også betyder, "at mennesket ikke er en
dæmon;  mennesket  er  ikke Djævelen.  Læren om Djævelen afslører  det  onde helt  til
bunds uden at dæmonisere mennesket." (Rudolph Arendt)
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