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Guds almagt!
Magt
”Mig er givet al magt i himlen og på jorden”. Sådan siger Jesus i dag. Men hvad er det for en magt, der er tale om?
Det mener jeg er et af de helt centrale spørgsmål at stille i kristendommen. For den måde du tolker Guds almagt på,
det er også den måde du ser Gud på. Det er sådan set et meget alvorligt spørgsmål. For den måde du ser Gud på er
som regel også den måde du ser på andre mennesker med. Hvilken magt har Jesus med andre ord fået givet? Det er
spørgsmålet i dag. Gud er kærlighed, svarer Det Nye Testamente selv. Kun én er god, nemlig Gud. Men hvad så når vi
i livet oplever, at Gud ikke griber ind i vores liv, når der er brug for det? Når børn mishandles af voksne, der slet ikke
opfører sig som voksne. Eller når et ung uskyldigt menneske dør i trafikken? Hvor er Gud så? Hvis han er almægtig,
hvorfor bruger han så ikke sin almægtige magt til at gribe ind og fjerner det onde? Eller vi kunne spørge: Står Gud
virkelig bag ved alt? Og med den forløbne uges diskussion i aviserne, hvor nogle teologer og præster har sagt, at Gud
handlede ved massemorderen Anders Breiviks hånd? Eller hvis Gud er som en far – lader han virkelig sine børn begå
mord på hinanden – jf. Kain og Abel- historien? Og hvor er Guds almagt, når vi oplever at kræftsygdommen har tag i
os, og udsigten til helbredelse både kan gå den ene og den anden vej? Hvis det er rigtigt, at Gud styrer alt, så har han
virkelig mange liv på samvittigheden. Og så kunne man spørge: Er Guds almagt også en magt til kynisme og ondskab?
Er det Guds finger, der spiller med ved massakren i Houla i Syrien, i KZ-lejrene. Eller skal vi anklage Gud, når vi siger
dumme og sårende ting til hinanden? Der er nogen der vil sige, at Guds hånd styrer alt. Men hvis det er rigtigt, så
efterlader det jo mennesket uden vilje og dermed helt uden ansvar. Og så kan vi jo bare lade Anders Brevik og dem,
der misbruger børn fortsætte. For de er uden ansvar. Men den tolkning af Guds almagt er jeg ikke enig i. For
mennesket har et ansvar. Mennesket skal stå til regnskab for sine gerninger. Alt andet vil være at gøre både Guds
magt og vores ansvar alt for lille og ubetydelig.
Jesu magt
Når Jesus siger: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden” – hvordan skal det så forstås? Det er det helt centrale
spørgsmål her i dag. Hvis en af os fik givet den magt som Jesus har fået, ville vi sikkert ikke kunne lade være med at
misbruge den. Vi kender vort eget magtbegær og det afspejler sig f.eks. i folkefortællingen om ”Konen i
muddergrøften”, der bare vil have mere – også magt. Hun har smagt magtens muligheder og så kan hun ikke få nok…
og det ender jo som bekendt ikke godt. Konen ender tilbage i sin muddergrøft. Men Jesus misbruger ikke Guds magt.
Han bruger den – ikke for at fremhæve sig selv, men for at fremme alt liv hos os. Og den gør han brug af, både når
han hæver stemmen overfor dem, der vil pakke Gud ind i deres egen lov, når han befaler havet at blive stille og når
han helbreder syge og vækker de døde. Så bruger han den magt, som han har fået som fuldmagt af Gud. Vi kan
tænke og mene nok så meget om Guds almagt. Men det er vigtig at se på, hvordan Jesus rent faktisk bruger den
magt han har fået. Og læser vi i det Nye Testamente, så kan vi se, at på intet tidspunkt blive Jesu magt brugt til
nedbrydelse af liv, men altid til opmuntring og fremhævelse af liv hos ethvert menneske. Han brugte Guds magt til
opretholdelse af livet. Ikke til nedbrydelse af liv. Især overfor dem, andre havde misbrugt og nedladende afskrevet
som ligegyldige mennesker, da brugte han almagten til at give dem livsmod, ja livet tilbage. F.eks. brugte Jesus magt
som friheden til også at være afmægtig, til afmagt – til kærlighed. Det var det gennemgående i hans liv. Det er netop
det, som fortællingen om hans død på korset viser. Selv i lidelsen, i døden, er Gud med. Selv om han, af røveren på
det andet kors, blev fristet til at stige ned fra korset med henvisning til hans magt som Guds søn, så misbrugte han
heller ikke almagten til at prale med. For Jesus havde et mål: At vise, helt konkret, at Gud er med der, hvor
mennesker er: Over alt i livet, i lidelsen, i døden, i opstandelsen. Men hvor bliver Gud så af, når det onde rammer os?
Hvordan viser han sig for os? Ja, han viser sig som Denne skabende og opretholdende Gud er imidlertid skjult for os.
For vi kan ikke, og skal ikke, gennemskue Gud. Men vi må altid, som Jess selv gjorde på korset, råbe: ”Min Gud min
Gud, hvorfor har du forladt mig”? Vores eget ”Hvorfor”? Det er også Guds eget råb! For i det råb er der et håb – et
liv: For når Gud søn kan råbe sådan, så kan vi også. Martin Luther King, Amerikansk frihedsrettighedsforkæmper, har
en i en prædiken talt om det tema: Gud har magt. Og han tager direkte fat på problemet og nævner alle skånselsløse
oversvømmelser, tornadoer der fejer mennesker væk som ukrudt på en åben mark, sindslidelserne der kan gøre et
menneskes liv ulideligt, menneskers umenneskelighed i både stor og små perspektiver. Og så spørger han: Hvorfor?
Og så siger Martin Luther King:

Kristendommen har aldrig lukket øjnene for al ulykke, men kristendommen hævder, at Gud har magt til at give os
styrke til at møde det…styrke til at udholde at l det, som ikke kan ændres.
Gud har magt til at bane os vej, hvor alt er spærret, og magt til at vende fortidens skygger til lys.
Og det, der i øjeblikket synes ondt, kan få et formål, som vor begrænsede forstand ikke fatter.
Derfor skal vi, slutter Luther King, trods ondskabens eksistens og trods de tvivl, der lurer i vore sind, ikke lade os friste
til at miste den tro på, at Gud har magt.
Magt til liv!
Tilbage står så spørgsmålet: Tilgiver Gud det menneske, der har udført onde gerninger? Forsoner han sig virkelig
med det menneske, der har koldblodigt mord på samvittigheden? Ja, det tror jeg om Gud. Vi kan ikke forsone os
med tanken om at Gud skulle være så almægtig, at hans nåde og kærlighed rækker ud over vores forstand. Det er
dér, vi forarges på Gud. For det fatter vi ikke. Men vores forstand er heldigvis heller ikke kriteriet for Guds almægtige
kærlighed i Kristus. Derfor er min opfordring her i dag: Se på ham der siger: ”Mig er givet al magt i himlen og på
jorden”. Og lær af ham.
Amen

