KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT
Materiale knyttet til Katekismus Updated
Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

Hvordan forstå forsagelsen?
Af Carsten Hjorth Pedersen

Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. Først citeres teksten fra Katekismus Updated, dernæst følger forklaringen.
Jeg forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Det vil sige: Jesus Kristus har sejret over Djævelen. Derfor siger jeg nej til Djævelen og alt,
hvad der kommer fra ham, uanset hvordan det møder mig.
Forklaring
Forsagelsen er ikke med i Luthers lille Katekismus; men Katekismus Updated tager den med, fordi
vi fra danske gudstjenester er vant til, at den siges eller synges forud for trosbekendelsen. Forsagelsen har også en særlig relevans i vores tid, hvor okkultisme mm. er synlige fænomener.
Ifølge den kristne tro er Djævelen en falden engel, der sammen med andre engle (ånder) gjorde
oprør mod Gud, hvorved de blev onde. Djævelen er altså ikke en gud, for der er kun én Gud. Det er
en gåde, hvordan faldet i engle- eller åndeverdenen kunne ske.
Djævelen har været virksom på jorden siden syndefaldet; men han er, som Luther sagde, ”Guds
lænkehund”. Hans magt er ikke uindskrænket. Gud er altid stærkere end Djævelen. Det viste sig
allertydeligst, da Jesus stod for Djævelens fristelser (Matt 4,1-11), og da han besejrede ham ved
sin lidelse, død og opstandelse.
Djævelen er virksom til alle tider og på alle steder i verden. Også kristne mennesker falder for hans
fristelser; men ved troen på Jesus Kristus og ved hans hjælp og englevagt er vi ikke under Djævelens domæne. Jesu sejr over Djævelen er vores sejr. Det vil vise sig endeligt, når Jesus kommer igen
og skaber Paradis på ny.
Med ordene ”Jesus Kristus har sejret over Djævelen” pointeres Jesu sejr og magt over Djævelen.
Det er forudsætningen for, at vi kan sige ” nej til Djævelen og alt, hvad der kommer fra ham, uanset hvordan det møder mig.” Det betyder, at vi skal holde os fra Satan-kult, okkultisme og spiritisme, herunder spiritistiske seancer og lege som fx ”ånden i glasset”. Vi skal heller ikke påkalde
Djævelen og de onde magter ved at bande. Ej heller skal vi besværge de onde magter. Den, som
prøver at få magt over onde kræfter, kommer selv i deres vold!
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En del nyreligiøse bevægelser og helbredelsesmetoder er også præget af det okkulte. For at få
hjælp til at bedømme den store mængde af tilbud, som ﬁndes i dag, hvor okkultisme, ny eller
gammel religiøsitet og kristendom ﬂyder sammen, vil det være en god ide at opsøge en præst eller
et kristent menneske med indsigt på dette felt. Ligesom det vil være en god ide at opsøge sådan
et menneske, hvis man har været for langt inde i den onde spirituelle verden, som nu ikke vil
slippe sit tag i én. Der ﬁndes også gode kristne bøger om emnet.
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Katekismus Updated fastslår, at onde åndsmagter ﬁndes, og at vi skal forsage dem, dvs. søge at
afsløre dem og sige nej til deres onde påvirkning, også når den dukker op i samfundsstrukturer,
ideologier, medier og kunst mm. Når åndsmagterne viser sig på disse felter kan det imidlertid være
svært at skelne mellem gode og onde åndsmagter.
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