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Behold os, Herre, ved dit ord, 
Trods dine fjenders løgn og mord, 
Som styrte vil fra tronen ned 
Din Søn, vor drot i evighed! 
 
Der er et ord, der går igen nu om dage. Det er ordet ”debat”. 
Lader man blikket løbe ned over TV-programmerne dukker 
begrebet debat op igen og igen. Nogle mennesker, med indsigt 
og en gang imellem også med livsvisdom sidder bænket 
omkring et bord og diskuterer et emne, der på én eller anden 
måde har relation til verden omkring os. Den nære eller den 
fjerne. 
Meningen er for så vidt ikke, at de skal blive enige. Meningen 
er ikke, at én af dem skal have ret. Det er selve diskussionen, 
der er det interessante, hvad den da bestemt også kan være. De 
meninger, der bliver luftet. Også blandt mennesker, vi fra 
begyndelsen af kan sige os selv aldrig vil kunne nå til enighed 
om noget som helst. 
Men den ene mening er lige så god som den anden i sådanne 
programmer. 
Ingen farver er vigtigere eller rigtigere end andre. 
Og vi bliver derfor ikke selv nødvendigvis afkrævet nogen 
stilling eller holdning. Det er op til os selv at mærke efter, hvor 
vi befinder os bedst. 
I en sådan sammenhæng er ord vigtige. 



Og måske endda farlige.  
Det er godt, at vi lever i et land, hvor debatten er fri og hvor 
enhver inden for visse grænser naturligvis, har lov til at sige, 
hvad han vil. 
Men i en verden, hvor mennesker ikke er tvunget til at tage 
stilling har historien mange beviser på, at det også kan gå 
sådan, at den får ret, som er bedst til at overbevise. Og den 
bedste overbeviser kan få mennesker til at handle i blinde med 
den personlige moral slået helt fra. 
For omkring 50 år siden rejste den jødisk-amerikanske filosof 
Hannah Arendt til Jerusalem for at overvære retssagen mod én 
af Nazitysklands forbrydere Adolf Eichmann, der var blevet 
pågrebet i Sydamerika af det israelske efterretningsvæsen. 
Eichmann var én af hovedmændene bag udførelsen af 
Holocaust og med sin jødiske baggrund havde Hannah Arendt 
naturligvis mere end almindelig nysgerrig interesse i at påse, at 
han fik sin fortjente straf. 
Når såvel dem, der kan huske 2.verdenskrigs rædsler som vi 
andre hører om, hvilke uhyrlige forbrydelser, der blev begået i 
koncentrationslejrene rundt omkring i Europa, vil vi uvilkårligt 
synes, at vi næsten ikke har fantasi til at forestille os, hvilke 
uhyrer, der må have stået bag disse gerninger. Vi udskiller 
næsten ubevidst disse mennesker fra de normales rækker og 
anbringer dem under én eller anden form for psykopati og 
sindssygdom, der dog kan komme med en slags forklaring på, 
at noget sådant kunne ske. 
Og holder dem i hvert fald ud i en meget strakt arm i forhold til 
os selv. 
Det var derfor også med formodningen om at møde et monster, 
Hannah Arendt drog til Jerusalem i 1961. 



Men hun stod over for et menneske. 
Dette møde har Hannah Arendt senere omsat i sit arbejde og 
derfor forbindes hun blandt meget andet den dag i dag med 
begrebet ”ondskabens banalitet”. 
Med dette, at djævelen ikke altid – for ikke at sige sjældent – 
har klør og horn. 
De, der måtte kunne huske retssagen mod Eichmann eller 
senere har set optagelser af den på TV vil huske en velklædt 
herre med stærke briller, der i et glasbur, der skulle beskytte 
ham mod at blive dømt af folkedomstolen inden retssagen var 
afsluttet, svarede beredvilligt og høfligt på de spørgsmål, der 
blev stillet til ham. 
Et menneske, der tilsyneladende under andre omstændigheder 
kunne være blevet som én af os andre. 
Ligesom vi fra tid til anden hører om mennesker som os andre, 
der i et øjebliks vanvid begår handlinger, de selv ville have 
forsvoret, de nogensinde skulle komme til at begå. 
Mennesker, der er blevet besat af en dæmon, der har gjort dem 
stumme. 
Arendt bruger om Eichmann udtrykket moralsk blindhed. 
Menneskets egen opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert, 
opfattelsen af, hvor grænsen går, bliver sat ud af kraft ved 
hjælp af én eller anden form for overmagt, der tager sindet i 
besiddelse. Det var jo naziforbrydernes evige selvforsvar efter 
2.verdenskrig,  at de havde handlet efter ordre. 
Det, der i dagens tekst betegnes som dæmonbesættelse. 
Og det er derfor ind i dette billede af verden omkring os, vi 
skal se dagens evangelieberetning om dæmonuddrivelser og 
riger, der ikke kan bestå, hvis de er kommet i splid med sig 
selv. 



Det kan med andre ord ikke lade sig gøre, at affeje dagens 
evangelietekst som noget, der foregår langt væk og i en anden 
tid. 
Ondskab kræver ikke særlige forudsætninger. 
Kun særlige omstændigheder. 
Forkerte omstændigheder. 
Det var i ultrakort form konklusionen på Hannah Arendts 
arbejde. 
Det er ikke bestemte mennesker, der på forhånd har bestemte 
egenskaber i sig, der bliver, hvad vi betegner som onde. 
Intet hus kan vide sig fejet og prydet. 
Vi kan synes, vi er kommet langt videre end det billedsprog, 
der optræder i dagens tekst. Den stumhed, der havde ramt det 
menneske, vi hører om i dag, kan vi sagtens umiddelbart 
bortforklare med fysiske defekter i hjernen eller andre steder, 
men vi kan ikke gøre det uden at feje og pryde vore huse. For 
at mennesker kan rammes af en stumhed, der måske ikke giver 
sig udtryk i stilhed, men i handlingslammelse ved alle. Og 
allerede her gives der god plads for nye ånder, nye forklaringer 
på, hvad det kan skyldes. 
Dæmonien lever med andre ord i bedste velgående. 
Og kan altså ikke kun lamme handlinger, men også lede til 
udførelse af handlinger, der under normale omstændigheder 
ikke ville kunne forbindes med såkaldt almindelige mennesker. 
I epistelteksten til i dag hører vi apostlen Paulus opfordre 
mennesker til ikke at lade sig føre bag lyset med tomme ord. Et 
moderne udtryk for dette er begrebet i-tale-sættelse. Det kunne 
umiddelbart lyde som det modsatte af stumhed, men måske er 
afstanden ikke så stor mellem tomme ord og stilhed. Under alle 
omstændigheder er begge dele noget, der kan ligge på lur der 



hvor den moralske blindhed i mere eller mindre overført 
betydning har sat ind. 
Alle de situationer i vores hverdag, hvor vi lader os rive eller 
drive med uden at standse op og tænke over, hvad der sker. 
Med os selv eller med vore omgivelser. 
Det var en sådan dæmon Jesus drev ud i dagens tekst. 
Lunkenhedens dæmon. 
Derfor er der kun to farver i dagens tekst. De samme to farver 
som vi så for 50 år siden i fjernsynets barndom. 
Sort og hvid. 
Den, der ikke er med mig, er imod mig. 
Sådan siger Jesus i dag på den tredje fastesøndag. 
Den, der ikke samler med mig, spreder.  
Bølgerne gik højt den dag omkring Jesus. Og vi ved, at 
bølgerne til sidste gik så højt, at Jesus endte på det kors, vi 
mindes i den fastetid, vi nu befinder os i i kirken. 
Bragt dertil af almindelige mennesker. 
Mennesker uden mening, der kunne fyldes med tomme ord. 
Siden har historien gentaget sig blandt mennesker. Eichmann 
og vejen til Auschwitz er måske det grelleste eksempel på, 
hvad der sker, når en stemning piskes op, men langtfra det 
eneste. 
I dagens evangelium er der én sætning, der ikke drukner blandt 
de mange tomme ord: 
Det er det svar Jesus giver på modstandernes anklager: ”Hvis 
det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds 
rige jo kommet til Jer.” 
Den eneste rige, der ikke er og aldrig kan komme i splid med 
sig selv. 



Ordet om det rige, der kom os nær i Jesus Kristus er det ord, vi 
har at holde os til i en verden af afgørelser og debatter. En 
verden, der gerne vil pryde sig af sin renhed og frihed, men 
som samtidig har givet plads for et utal af ånder, der blæser 
hvorhen de vil. Midt i den verden, der førte ham til korset på 
Golgata havde Jesus kræfter til at uddrive blindhedens og 
stumhedens dæmoner og give plads for ordet fra Gud. 
 
Give plads med sit liv. 
 
Givet som løsesum for mange. 
 
Behold os, Herre, ved dit ord. 
 
AMEN 


