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Det vigtigste bud i Toraen
34Da farisæerne fi k at vide, hvordan Jesus havde lukket 

munden på saddukæerne, udtænkte de et nyt spørgsmål. 35De 
fi k en af de skriftlærde til at spørge:

36»Mester, hvilket bud er det vigtigste i Toraen?«
37Jesus svarede: »Du skal elske Herren, din Gud, af hele 

dit hjerte, med hele dit liv og med alle dine tanker.38Det er det 
vigtigste og største bud. 39Der er også et andet bud, som ud-
trykker det samme: ‘Du skal elske din næste som dig selv.’40Det 
er det, Toraen og profeterne drejer sig om.«

Messias som Davids søn
41Mens farisæerne var samlede, spurgte Jesus dem: 42»Hvad 

mener I om Messias? Hvem er han søn af?«
»Han er Davids søn,« svarede de.
43»Hvordan kunne så David, der var inspireret af Helligån-

den, kalde ham ‘herre’? David sagde jo:
44‘Herren sagde til min herre:
Sæt dig ved min højre side,
imens jeg overvinder dine fjender.’
45Når David her kalder ham sin herre, hvordan kan han så 

samtidig være hans søn?«
46Det kunne de ikke svare på. Og fra da af, var der ingen, 

der turde stille spidsfi ndige spørgsmål. 

Ansvarshavende redaktør

’Ved dette 
skal du sejre’

Fornylig forærede vi min kone en så-
kaldt UE-Boom højttaler, så hun højt 
kunne høre musik fra sin iPhone. Da 
vi pakkede højttaleren ud, viste det 
sig - til min store overraskelse, - at 
den havde et kors på...!

Nu er vi jo ikke forvænt med, at 
der er kristne symboler i musikbran-
chen - snarere tværtimod. Alle slags 
okkulte symboler dukker ofte op i 
musikvideoer.

Men i sidste uge så jeg en anden 
bluetooth-højttaler fra UE Boom (den 
blå herover) i Apples reklamer - også 

med det korslignende symbol. Herligt!
Faktisk har UE (Ultimate Ears) fået en iF-designpris for 

korset i 2014. Jeg ved godt, at det måske bare er et plus og 
et minus, men det er nu næppe helt tilfældigt, at de er opstillet 
på en måde, så de tager sig ud som et kristent kors.  

I hvert fald er det blevet en opmuntring for mig at se korset. 
Det minder mig om sætningen: ”Ved dette skal du sejre”.

Sætningen stammer fra dengang, hvor Romerriget 
forfulgte og dræbte 8 millioner kristne. Den romerske hær-
fører Konstantin kæmpede i 312 mod en anden hærfører, 
Maxentius, om magten. Men Konstantins mor, Helena, var 
blevet kristen. Og forud for det store slag havde Konstantin en 
åbenbaring, hvor han så korset på himlen, og hørte ordene: In 
hoc signo vinces. (Ved dette tegn skal du sejre.)

Konstantin forsynede derfor sine soldaters skjolde med 
et kors eller de græske forbogstaver for 
Kristus. Og selv om hans hær var under-
legen, sejrede han ved den milviske bro 
og fi k kontrol over Rom og kejserriget. De 
kristne blev ikke mere forfulgt, tværtimod 
blev kristendommen begunstiget. 

Et vidunderligt skift for de kristne i en 
ellers forfærdelig grusom tid.

Vi har også i vores tid brug for at vise korset. At bekende, 
at vi ER kristne, og vi ærer Ham, der hang på korset - for os. 
Ham der er kilden til al godhed og visdom og civilisation. 

De politisk-korrekte vil fjerne korset fra det offentlige rum. 
Ofte med forblommede begrundelser om ikke at genere 
muslimer, selv om muslimerne ikke har bedt om det. Korsets 
modstandere fi ndes endog indenfor kirkerne, hvor nogle i 
misforstået tolerance og menneskefrygt vil fjerne korsets 
forargelse. Både fysisk og i overført betydning.

Men vi sejrer ikke ved at stikke halen mellem benene.
Vejen frem er ikke at udviske vores kristne identitet 

eller efterligne verden. Jesus sagde ikke: Forsøg at 
ligne verden og bringe den ind i kirken!

Nej, Han sagde det modsatte: Gå ud i verden og 
lær dem alt det, jeg har fortalt jer. 

Lad os gøre det - hver på vores måde.

Hvorfor tales der ikke 
længere om Jesu blod? 
Billedkunstneren Gert Grube har i en alder af 75 år udgivet en bog om Jesu blod.
Bogen er samtidig hans eget hjerteblod. Hans testamente. 
For Jesu blod er langt vigtigere, end de fl este forestiller sig, mener Grube.
Interview ved Henri Nissen

”Vil du love mig aldrig at 
stoppe med at tale om Jesu 
blod?” 

Sådan lød de sidste ord, som 
en af Gert Grubes læsere sag-
de til ham. Manden, som nu er 
død, savnede forkyndelsen om 
Jesu blod i både kirker og missi-
onshuse, hvor han mente, man 
havde alle mulige andre emner, 
men overså det centrale. 

- Sætningen har bidt sig fast 
i mit sind og inspirerer mig til 
fortsat at tale om det dyrebare 
blod, og jeg føler med al yd-
myghed, at Gud netop har givet 
mig lys over det emne, fortæller 
Gert Grube. 

Den bibelske billedkunstner, 
som har skabt fi gurerne i ”Bibel-
land” syd for Vejle, er nemlig 
også andagts-skribent.

Fra 2002 har han skrevet 
daglige andagter, som er blevet 
lagt ud på nettet på hjemmesi-
den dagens-ord-andagt.dk.

Nu er han stoppet, men an-
dagterne ligger der stadig. 

For et par år siden følte Gert 

sig udbrændt og syg. Men nu er 
han kommet over sygdommen 
og er igen gået i gang med at 
fremstille sine skulpturer. Sidste 
år skabte han én af Abraham.

Men tilbage til blodet...
Gert har netop udgivet bogen 

”Lammets blod - vort skjold”, og 
bogen er samtidig hans eget 
hjerteblod - hans passion - og 
det vigtigste, som han gerne vil 
minde os alle om.

Den røde tråd
- Hvorfor er blodet så vigtigt?
- Blodet er den røde tråd, der 

løber gennem hele Bibelen og 
dermed verdenshistorien. Lige 
fra Abrahams offerlam; over 
skøgen Rahab, der hængte en 
rød tråd i sit vindue som beskyt-
telse; og til Johs. Åbenbaring, 
hvor der fortælles om dem, der 
har sejret over Satan på grund 
af Lammets blod. (Jesus).

 Der er også beretningen om 
de ti plager i Egypten. Israelit-
terne skulle smøre blod fra et 
lam på dørstolperne, så døds-
englen ville gå forbi, fortæller 
Grube, der nævner mange fl ere 
eksempler.

- I den gamle pagt skulle 
der ofres blod for at udslette 
synden. Og da Jesus kom, gav 
han én gang for alle sit blod som 
offer for vores skyld.

Det betyder det for dig
- Så ofringerne var ligesom 

et forbillede på det endegyldige 
offer, Jesus engang skulle give?

- Ja, og budskabet om blodet 
indeholder stærke løfter. 

På grund af Jesu blod har du:

1) Den fuldkomne retfær-
dighed. Rom.5,9: ”Så meget 
mere skal vi da, efter at vi nu er 
retfærdiggjorte ved hans blod, 
frelses ved ham fra vreden.”

2) Den fuldkomne fred. Kol. 
1,20; ”Han stiftede fred med 
blodet på hans kors.”

3) Den fuldkomne tilgi-
velse. 1 Johs.1,7: ”Jesus, hans 
søns, blod renser os fra al synd.”

4) Den fuldkomne beskyt-
telse. 2.Mos.12,23: ”Når jeg 
ser blodet på overliggeren og 
de to dørstolper, vil jeg gå døren 
forbi og ikke give ødelæggeren 
adgang...”

5) Den fuldkomne glæde. 
Johs. Åb. 5,9: ”Og de sang en 
ny sang... med sit blod har du 
til Gud købt mennesker af alle 
stammer og tungemål.”

6) Den fuldkomne frimo-
dighed. Hebr.10,19: ” Ved Jesu 
blod har vi frimodighed til at gå 
ind i helligdommen.”

7) Den fuldkomne sejr. 
Johs. Åb. 12,11: ”De har sejret 
over Satan på grund af Lam-
mets blod.”

Obs! Prædikenen er ikke 
skrevet til søndagens tekst (se 
boksen til højre) i denne uge.

Gert Grubes bog er på 125 sider og indeholder 53 andagter 
med udgangspunkt i Jesu blod. Bogen er udgivet på hans eget 
forlag Etnos og kan bestilles på Hosianna.dk for kun 50 kr.
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