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Du, som har dig selv mig givet, 
lad i dig mig elske livet, 
så for dig kun hjertet banker, 
så kun du i mine tanker 
er den dybe sammenhæng. 
 
Vi er nået til søndag formiddag i det, der på moderne dansk 
kaldes for uge 7. 
Vi er nået til punktet ”Ugens gæst”. 
Og i dag er ugens gæst selveste Djævelen.  
Ja, sådan kunne indledningen være til et TV-program, hvor vi i 
de næste minutter skal nå omkring dagens hovedperson i den 
varme stol. 
Sådan så vi kan kende nye og gamle sider af personen eller 
skikkelsen, som vi vel er nødt til at kalde denne uges gæst. 
Så vi ved, hvor vi har ham til næste gang, vi møder ham. 
 
Men det går ikke. 
 
For vi er ikke midt i et TV-program og dagens hovedperson her 
i kirken kan aldrig være Djævelen – det må og skal altid være 
Jesus Kristus. 
Men når det er slået fast en gang for alle, kunne vi måske 
alligevel tillade os en lille leg – en lille fristelse - med det der 
med ugens gæst. 



For alligevel: Vi er nået ind i fastetiden, og på den første 
søndag i fasten møder vi altså denne skikkelse, der har mange 
facetter og berøringsflader med livet. 
Også selvom vi ikke skulle tro det. 
Også selvom vi helst ikke vil tro det. 
For der er tilsyneladende ikke mange berøringsflader mellem 
den tekst, vi i dag får at høre – beretnignen om fristelsen i 
ørkenen – og så vort almindelige daglige liv. 
Vi lever ikke i en ørken. Vi får ikke tilbudt hverken hele eller 
halve kongeriger. 
Og vi ville ikke kunne gøre stene til brød, hvis vi prøvede, eller 
kaste os ud fra høje tinder uden at komme til skade. 
Kort sagt: Vi kunne umiddelbart hurtigt blive færdig med 
dagens tekst, hvis vi alene forblev i det univers, der beskrives 
af evangelisten Matthæus. 
Men lad os nu for en stund holde fast i, at Djævelen er ugens 
gæst. Den første fasteuges gæst. 
Derfor sidder han nu i den varme stol, og der bliver han altså 
siddende, selvom vi prøver at affærdige de beskrivelser, vi 
møder i Bibelen. 
Han kommer os ved. 
På en meget nærgående måde. 
Fordi han kan dukke op på uventede steder. Og i uventede 
former. 
 
Én af de mest omtalte nye film i disse måneder er Thomas 
Vinterbergs film ”Jagten”. 
Den handler om en mand, spillet af Mads Mikkelsen, der nok 
ikke helt tilfældigt heder Lucas. Jeg skal ikke røbe handlingen 



her, og det skal heller ikke være en forudsætning for at forstå 
prædikenen, at man har set filmen. 
De fleste har måske i én eller anden sammenhæng hørt, at det 
er den vigtige problematik omkring pædofili, der er filmens 
tema. 
Det indgår også, men det er ikke grunden til, at jeg nævner 
filmen her. Og faktisk mener jeg heller ikke, det er filmens 
vigtigste tema. 
Det tema, der er filmens vigtigste passer derimod godt sammen 
med, at vi har besøg af Djævelen i denne uge. 
For Fanden tager rent ud sagt ved beboerne i den lille by, 
filmen foregår i, da rygtet om Lucas påståede overgreb når ud.   
Byens indbyggere maler i bogstaveligste forstand Fanden på 
væggen, fordi de dermed mener at være fuldstændig sikre på, 
hvor de har ham henne. 
Det bliver nok også i filmen karrikeret helt ud i det absurde, 
men samtidig sættes der et meget nærgående fokus på det 
grundlag, vi mennesker bruger, når vi dømmer. 
Der, hvor det ikke er altid, tvivlen kommer den anklagede til 
gode. 
Og slet ikke, når det gælder beskyttelsen af det, vi selv holder 
allermest af – i filmens tilfælde vore børn.  
Spørgsmålet om grundlaget får et ekstra tvist, når mennesker 
nok fremstilles som onde og afstumpede, men samtidig handler 
i den gode sags tjeneste. 
Derfor er det lige præcis ikke pædofilidebatten, der er filmens 
anliggende. Det er derimod at sætte spørgsmålstegn ved 
menneskers dømmekraft, når vi mener at stå over for det onde. 
Det kan være så svært at dømme. 



Det kan det, fordi det onde kan vise sig at være ganske 
menneskeligt i sin fremtræden.  
Det var for eksempel temaet i filosoffen Hannah Arendts bog 
om naziforbryderen Adolf Eichmann, der i 1962 blev 
dødsdømt i Jerusalem for sin medvirken til jødeudryddelserne 
under 2.verdenskrig. 
I  Hannah Arendts forfatterskab optræder begrebet ”ondska-
bens banalitet”.  Eichmann lignede ikke den Djævel, vi ser på 
middelalderens kalkmalerier. Han havde ikke horn i panden 
eller en fork i hånden. Han sad under afhøringerne i et 
ulasteligt jakkesæt med slipseknude og det hele. 
Og gav høfligt sine overordnede skylden for sine handlinger. 
Han blev et udyr i kraft af omstændighederne. 
Det er  også det, der sker for beboerne i landsbyen i Vinter-
bergs film ”Jagten”. 
Og det, der gør problematikken så alarmerende er, at ingen kan 
føle sig tryg eller højt hævet over denne form for ondskab. 
Den kan ramme alle mennesker under de rigtige – eller man 
skulle måske sige de forkerte - omstændigheder. 
Derfor kan man komme i tvivl. 
Fordi det hele i bund og grund ser ganske tilforladeligt ud. 
Ligesom Djævelen i dagens tekst optræder høfligt og 
veltalende, medens den kommer med nogle fristende tilbud til 
Jesus. 
Nogle muligheder, der kan opfylde de eksisterende behov. 
Dem, du har lige nu. 
Prøv nu lige dine kræfter af på sten og bjerge. 
Det hele behøver ikke at være så surt. 



Djævelen optræder med andre ord som tanker, der kunne opstå 
i enhvert menneskes hoved, hvis det havde opholdt sig 40 dage 
i en ørken og var blevet sulten. 
Eller hvis tvivlen om modpartens reelle hensigter bliver stor 
nok. 
Hver gang, det er tvivlen hos os selv, der bliver dommer. 
Sådan kan vi møde Djævelen. Som fravær af det gode og som 
ulv i fåreklæder. 
Den eneste måde, vi garanteret aldrig møder Djævlen på er 
med horn i panden, trefork eller hestehov. 
Men nok som en, der vil gøre tilværelsen nemmere. 
Og det ville unægtelig også gøre tilværelsen ikke så lidt 
nemmere, hvis man altid kunne se, hvad der var sort og hvad 
der var hvidt. 
 
Historien har da heller ikke skortet på forsøg på at gøre det. 
 
Det er derfor ganske udmærket, at fastetiden indledes med 
dagens nærgående problematik, og at vi nu også får 40 dage til 
at tænke efter. 
Men netop tænke efter. 
Fordi det ikke er meningen, at Djævelen skal hænges op på 
væggen til skræk og advarsel en gang for alle. Det kan ikke 
lade sig gøre. Han, hvis man ellers kan bruge personlige 
stedord om Djævelen, har samme egenskab som vi i den 
forgangne uge hørt om den virus, der har lagt tusinder af 
danskere ned i den forgangne vinter: Han kan mutere. 
Djævelen finder nye udtryksformer, når de gamle bliver for 
genkendelige. 
Derfor kræves der årvågenhed. 



Og mod til at stille spørgsmålene igen og igen: Hvor kommer 
det fra? Og hvad kommer det af? 
 
Det, der går som evangeliets røde tråd gennem beretningen om 
fristelsen i ørkenen er, at Jesus afviser alt, hvad der alene er til 
gavn for ham selv. 
Og afviser at tage imod noget fra en, der ikke er i stand til at 
give det. 
Det ville ikke gavne verden, at Jesus forandrer sten til brød, 
hvis han spiser det  hele selv. 
Det tilkommer ikke Djævelen, at give verdensherredømmet 
bort, for han har ikke ejerskabet til det. 
Det har Gud. 
Og Han gør aldrig noget alene for sin egen skyld. 
Det er det, der gør Ham til Gud. 
Det er det, der er den målestok, vi kan bruge også på vore 
handlinger. 
Heldigvis uden at vi skal nå frem til sort-hvide løsninger og 
svar. 
Djævelen er ugens gæst. Men desværre kan vi ikke forvente, at 
der kommer en anden gæst i næste uge og uvæsenet forlader 
den varme stol og forsvinder. Spørgsmålet om, hvor dommene 
skal komme fra, og hvad vi skal stille op mod fristelserne  i de 
forskellige ørkener, vil blive ved med at dukke op så længe der 
er mennesker på jorden. 
Derfor har vi også igen og igen brug for at høre om Guds Søn, 
der modstod fristelserne i ørkenen fordi han aldrig tænkte på 
sig selv først. 
Men altid tænker på os sine skabninger. 
 



AMEN 
 
 
 
  
 
 
  
 
 


