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Fundet…
Alle toldere og syndere holdt sig nær ved Jesus for at høre,
hvad han havde at sige.
Farisæerne og de skriftkloge, de jøder, som virkelig ønskede
at leve korrekt, havde lidt ondt i… her omme bagved, fordi de
så hvordan Jesus frit var sammen med mennesker, som de
aldrig kunne drømme om at være sammen med. Synderne alle dem, som ikke levede fanatisk efter lovens ord.
Man kunne også sige, at han var sammen med helt
almindelige mennesker. Helt almindelige mennesker, som du
og jeg.
Mange havde nok forventet, at Jesus tog lovbogen og gav sig
til at læse op af den, for med den i hånden for med den i
hånden, at belære dem om alle de ting, de ikke måtte, alt det
de skulle, og alle de områder i livet, hvor de ikke gjordet det
godt nok.
Mest af alt der det måske et udtryk for deres fordomme overfor
mennesker, som tror.
De fordomme kender jeg godt. Jeg bliver ofte konfronteret med
dem, og jeg er nødt til at indrømme, at jeg også selv har mine
fordomme overfor overfladiske hellighed, hos mennesker, der
gerne vil fremstå som ekstremt fromme. Dem får jeg røde
knopper af.
Det glæder mig, at Jesus giver sig ikke til at fortælle dem,
hvordan de skal leve.
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Faktisk gør han det, som han ofte gør. Han fortæller en
historie, og så er det op til folk selv, at tumle med, hvad det
egentlig var, han sagde. Og det synes jeg, er sjovt.
“Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han
så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det,
han har mistet, indtil han finder det?”1
Man kan sige, det er da bare et får. Men fårene er datidens
investeringsobjekter. Det er der i dem, at mennesker har sine
formuer.
Nu mangler der er ét og manden går ud og leder. Han leder
ikke bare sådan på må og få, ligesom teenageren der ikke lige
kan finde sin telefon. Nej, han leder og han bliver ved, indtil
han har fundet det manglede får.
Når han har fundet det, tager han det på sine skuldre, bærer
det hjem og indkalder alle naboer og venner til fest. For
glæden over at have fundet det mistede får, er stor. Også
selvom han har 99 andre.
Jesus fyrer bredsiden af, da han siger til alle de lyttende
selvretfærdige, som har ondt over, at han er sammen med de,
som de selv føler sig for gode til at være sammen med.
“Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én
synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige,
som ikke har brug for omvendelse.”2
Hvad var det så han sagde med den historie.
Han sagde ikke, noget om at de ikke måtte hverken det ene
eller det andet.
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Luk 15,4
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Luk 15,7
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Han sagde ikke noget om, hvad de ikke måtte spise eller
drikke.
Han sagde ikke noget om, at de skulle bede fem gange om
dagen eller for den sags skyld gå i kirke hver eneste søndag det er du nu meget velkommen til. Kirken er der ikke, hvis ikke
folk kommer.
Jesus løfter Gud frem som en, der holder af mennesker.
Ligesom hyrden passe på sine får, fordi de havde uendelig
værdi for ham.
Jesus fortæller om Gud, at han leder efter os, når vi er faret
vild i livet, og at han ikke giver op.
Han bliver ved og ved med at lede indtil, han har fundet os.
Et får der har været væk i ødemarken, er sikkert snavset,
ildelugtende og ikke rart at være i nærheden af, men det bliver
båret hjem alligevel. Der er ingen fine fornemmelser, hos Gud.
Jesus tegner et bilede på Guds kærlighed til os. Det kan nok
bedst sammenligneligt ved en mors eller fars kærlighed til sit
lille barn.
Selvom man har hele fire børn, så leder man efter ham, der er
blever væk på Pokémon jagten, indtil man finder ham. Det vil
enhver forældre da gøre.
Der er ingen af os, der vil opgive et barn, som er blevet væk.
Det er helt overvældende, og en forælder vil gå gennem ild og
vand for sit barns skyld…. Det forstod jeg ikke selv, før jeg
stod der med mit eget barn i favnen.
Det er det, Jesus fortæller mennesker. Drop nu overflade-troen
og lad være med at spille hellige og bedre end andre.
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Gud leder efter den, der mangler.
Om du så er en af de 99, eller du er den der er faret vild, så
skal du vide, at der er en der leder efter dig.
Han giver ikke op.
ALDRIG!
Amen.

