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Prædiken: Markus 2,1-12
Jeg vil gerne indlede med at stille jer et spørgsmål. Hvad vil gøre størst indtryk på dig? Et under eller et
udsagn om at du er tilgivet? Lad nu være med at svare det som du tror er det mest korrekte og fromme
svar.
Skal jeg selv svare helt umiddelbart og ærligt, så tror jeg, at jeg vil svare et under. Det vil være utrolig
afklarende. En helbredelse af en lam person vil gøre stort indtryk på mig. Det vil demonstrerer, at her står
én som har kræfter som går ud over naturlovene.
Går vi tilbage i tiden i vores egne middelalderlige rødder, så vil vi også vide, at danskerne dengang ikke
kunne overbevises ved ord alene. Rødderne i vores mentalitetskultur ville gerne have syn for sagen.
Danskerne ville have evidens og overbevises af en kraftdemonstration. Præsten og Biskoppen Poppo skulle
efter fortællingen have båret ”jernbyrd”. Det var en del af den danske og europæiske retspleje i
middelalderen. Poppo bar glødende jern, for at underbygge og demonstrere kristendommens sandhed.
Flere andre eksempler på dette kan nævnes fra europæisk historie. Ved det 4. Laterankoncil blev det
forbudt for gejstlige at bære på jernbyrd. Mon ikke der var mange præster den var glade for forbedring af
deres arbejdsvilkår? Formodentlig var der nogen, der var begyndt at institutionalisere underne. Gud lader
ikke sine undere blive til en naturlov. Jesus afviser også i nogle tilfælde folks krav om et under.
Det gjorde stor indtryk på mig, da jeg for nogle år siden hørte en forsker sige, at beretningen om Poppo
havde en genuine historisk kerne. Hvis det er sandt, så er det under et ”lille Daniel-under”.
Der er forskellige ting, som gør indtryk på os. Det gjorde stor indtryk på mig, at se en mand tilgive sin
broders morder i en amerikansk retssal for nylig. Broderen omfavnede sin broders morder midt inde i
retssalen, og de to græd sammen. Der var andre i familien som var grebet dybt af ønsket om hævn. Men
broderen ønskede for broderens morder, at hun skulle møde Kristus.
Men det forholder sig ikke nødvendigvis sådan, at det er det, som gør størst indtryk i denne verden, som er
udtryk for den dybeste rigdom.
Guds tilgivelse er den største rigdom et menneske kan få. Du kan gå ind i himmelen uden et dramatisk
under, men du kan ikke gå ind til evigheden hos Gud uden tilgivelse og syndernes forladelse.
Den anden side er også, at hvis du står i den situation, at du slides af skyldfølelse og skam, så er en
Guddommelig tilgivelse langt mere eftertragtet end et overbevisende under. Et udsagn om evig tilgivelse og
renselse er, hvis der er autoritet til det, det største under et menneske kan opleve. Men det er et under
som sker inde i et menneskes sjæl og ånd, og det er svært for mennesker udefra blive slået af. Måske kan
man efterfølgende i det menneskes liv opleve, at dette har skabt en varig forandring. Jeg tror man vil kunne
konstatere, at mennesker som har været holdt nede af skyld, pludselig får lys i øjnene og tunge byrder fra
deres skuldre bliver taget af dem.
De folk som var blevet vrede på Jesus, fordi de betvivlede hans magt og ret til at tilgive, de havde faktisk ret
i deres grundantagelse. Det er er kun Gud, som kan tilgive i den definitive forstand.
Hvis ikke Jesus virkelig har guddommelig myndighed til at tilgive, så var Hans ord kvaksalveri. For jøderne
dengang var det ikke blot kvaksalveri, det var også blasfemi. Med udsagnet om, at han har magt til at
tilgive, satte han sig i Guds sted.

Troværdigheden i Jesus ord underbygges af, at han ud af sin egen kærlighed gik ind i korsdøden. Han vidste
at han skulle ende med at give sit liv, som et offer der kunne gøre os frie og rene.
Det er sandt at Jesus var udsat for et justitsmord. Han blev dømt, selvom han var uskyldig. Men han flygter
ikke derfra, skønt han var blevet advaret. Han satte sit liv til af sig selv. Det var ud af kærlighed han gav sit
liv. Det var ud af nødvendighed for os, at han tog vores skyld og skam på sig.
Du kan have fred med mennesker uden at have fred med Gud. To mennesker kan godt tilgive hinanden
uden at være tilgivet af Gud. Vi kan tilgive hinanden, uden at være tilgivet og renset af Gud.

Al tilgivelse mellem mennesker gør indtryk på Gud, men det betyder ikke, at vi med vores villighed til at
tilgive andre kan købe os til Guds tilgivelse. Synderne forladelse er en gave. Det er en gave Gud giver frit,
ved at vi tror og beder om den. Der er kun én, som har betalt for denne tilgivelse og det er Jesus Kristus.
Kun hos den korsfæstede Jesus Kristus er der likviditet til tilgivelse og forsoning.
Alligevel beder jeg dig, om at overveje hvad din tilgivelse af andre mennesker kan gøre af indtryk på dem.
Har andre mennesker et indtryk af dig som en tilgivende menneske? Eller har mennesker et indtryk af dig,
som en der bærer nag?
Jeg håber og ønsker, at Jesu korsdød gør indtryk på dig. Verdens største under skjuler sig i mørke, smerte,
vold og død. Jesu korsdød er vejen til en ny og fri verden, men sådan ser den ikke ud. Hvis du går efter at
imponeres af guld og imponerende demonstrationer af magt og rigdomme og smarte ord og
promoveringer, så vil du gå den dør forbi. På korset hænger en halvnøgen gennemtævet jøde. Vi bliver nød
til at standse op, og komme på indersiden af korset, og forstå hvilket vidundermiddel Gud har lagt til os
deri. Det er Gud som hænger på dette kors. Amen.

