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„
„

Det er jo derfor, vi læser i Guds ord: Det er for at få Jesus
at se som det eneste, der holder, når alt andet går i stykker.
Og der vil også komme den dag i dit liv, hvor det hele
smuldrer. Men har du bare Jesus da, så mangler du
ingenting – så har du alt!
Carl Richard Hansen, s. 24.

„

„

Returneres ved
varig adresseændring

Thyrasvej 15
8600 Silkeborg
Danmark

Det smerter virkelig – den realitet, at mennesker også denne
dag har trukket vejret for sidste gang på denne jord og er
på vej til en evig fortabelse. Uden Jesus Kristus som frelser
går mennesker fortabt.
Jeg skammer mig over min selvoptagethed og skræmmes
over den åndelige søvn, som også har indtaget mit eget liv.
- At jeg kan leve så fredeligt og roligt og luksuriøst i mødet
med den åndelige og legemlige nød.
Klarest ser jeg det, når evangeliet åbenbares for mig på ny.
Når jeg får åbenbaret Ham, som “er kommet for at opsøge
og frelse det fortabte“ (Luk 19,10). Mig, den fortabte! Når
evangeliets lys og lægedom når mit “kristenlivs“ dybe
fordærv, fødes på ny en tak til Ham, som kom.
Hans Bergane, s. 10.

Nyt Livs blad udsendes gratis ti l
alle, som ønsker at modtage det.
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I Johannesevangeliets sjette kapitel hører vi
om, hvordan Jesus mætter omkring 5000
mænd med en lille drengs fem bygbrød og to
fisk. Det må have været helt vildt at være der
og spise sig mæt.
Næste dag kan de, der blev mættet, ikke finde
Jesus. De sejler over til den anden side af søen
og undrer sig over, hvordan han er kommet
derover. De møder ham med ordene: “Rabbi,
hvornår er du kommet hertil?”, og det er til
dette spørgsmål, vi læser ordene:
Jesus svarede dem: “Sandelig, sandelig si-
ger jeg jer: I leder ikke efter mig, fordi I fik
tegn at se, men fordi I fik brød at spise og
blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som for-
går, men for den mad, som består til evigt liv,
den som Menneskesønnen vil give jer; for
ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på”
(Joh 6,26-27).
Han ser, at de ikke søger ham på grund af de
tegn, han har gjort med helbredelse af syge
og bespisningen. Dette bekræftes, da de se-
nere i vers 30 beder om flere tegn. De ser
ikke noget tegn i det, Jesus gør, men kun fordi
de blev mætte, leder de efter ham.
Han svarer slet ikke på deres spørgsmål, men
der er noget andet, han vil sige dem. Han vil,
at de skal stoppe med at arbejde efter den
mad, der forgår, og i stedet arbejde efter den
mad, der består.
Det er så ofte den synlige og forgængelige
verden, jeg optages af, men Jesus vil løfte
mit blik. Han vil sige til mig, at fik jeg alt på
denne jord, ville jeg alligevel være fattig, hvis
jeg ikke havde mad til evigt liv. En dag skal
jeg dø, og da kan jeg intet tage med mig. Jeg
må i stedet arbejde for det, der holder – også
når jeg skal dø.

Jeg må arbejde for det, som han vil give mig.
Når jeg arbejder for det, fører Gud mig derud,
hvor jeg indser, at jeg aldrig kan opnå det i
mig selv. Først der med mine tommer hæn-
der kan jeg tage imod det, han vil give. Mad,
som består til evigt liv. Det er der sikkerhed
i, for Gud selv har sat sit segl på Jesus. At
sætte sit segl er som at underskrive eller stå
inde for.
Lidt senere siger han de forunderlige ord, som
understreger, at den mad, der består til evigt
liv, må modtages:
Jesus sagde til dem: “Jeg er livets brød. Den,
der kommer til mig, skal ikke sulte, og den,
der tror på mig, skal aldrig tørste” (Joh 6,35).
Han siger ikke, “den, der er kommet”, men
“den, der kommer”. Det er ikke noget, du gør
en gang, men du må komme igen og igen.
Lykkelig er du, når du ser tegnet, de mætte
endnu ikke havde set. Når du modtager og
spiser igen og igen af det brød, som ikke for-
går.
Jesus vil give dig af den mad, der består til
evigt liv – ham selv. Vil du tage imod? Vil du
mættes?
Det er en forsmag på det, der venter på den
nye jord. Lad os her i tiden se frem mod det.

Mad, der består til evigt liv

Karina Lise
Knudsen,Aarhus,
kontorelev.
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Opdagelsen i Romerbrevet
Jeg var helt ung, da jeg første gang blev bedt
om at holde bibeltimer på en bibelcamping.
Jeg fik tildelt nogle tekster fra Romerbrevet
og måtte arbejde grundigt med dem. Tek-
sterne handlede blandt andet om de hednin-
ger, som ikke har hørt evangeliet. Indtil da
havde jeg tænkt, at Bibelen ikke siger noget
om, hvad der sker med dem, som ikke har
hørt om Jesus. Derfor var det chokerende for
mig at læse teksterne. Her stod det sort på
hvidt, at alle hedninger, også de, som ikke
har hørt evangeliet, går mod en evig forta-
belse.
Hedningerne vil ikke blive dømt for at have
afvist det evangelium om Jesus, som de al-
drig har hørt. Men de vil blive dømt for at
have trodset den Gud, som de har fået åben-
baret i naturen, og den lov, som de har fået
åbenbaret i deres samvittighed. De ved, at
Gud er deres skaber og herre, og alligevel
ærer de ham ikke som sådan (Rom 1,18-31).
De ved, hvad der er ret at gøre, og alligevel
gør de det ikke (Rom 2,12-15). De ved, at
ulydighed mod Gud må straffes med døden,

og alligevel trodser de Gud (Rom 1,32). Der-
for står alle hedninger uden undskyldning
som strafskyldige syndere over for Gud (Rom
3,9-20). De har ikke loven fra Sinai, men de
har syndet mod den lov, som de kender, og
derfor vil de gå fortabt: ”De, som har syndet
uden loven, vil også gå fortabt uden loven”
(Rom 2,12).
Det var rystende for mig at læse. Det ændrede
på en gennemgribende måde mit billede af
virkeligheden: Uden for evangeliets række-
vidde fødes, lever og dør mennesker i ånde-
ligt mørke. De går fra denne verden til evig
dom og fortabelse, alle som en.

Kristus vort liv, de kender ej, –
håbløse går de deres vej

ind for den evige dommer.
(Sange og Salmer nr. 663, v.2)

Hedningerne har ét eneste håb om frelse: at
vi, som har evangeliet, bringer det til dem!
Det er det, som er baggrunden for Romer-
brevets stærke kald til at sende missionærer
ud. Paulus understreger, at Jesus har fuldbragt

DE, SOM IKKE HAR
HØRT EVANGELIET

Af Mikkel Vigilius
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frelse for alle mennesker på denne jord, og
enhver, som påkalder Jesu navn, skal frelses:
”Men hvordan skal de påkalde ham, som de
ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de
tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvor-
dan skal de høre, uden at nogen prædiker?
Og hvordan skulle nogen prædike uden at
være udsendt? – som der står skrevet: ’Hvor
herligt lyder fodtrinene af dem, som bringer
godt budskab!’” (Rom 10,14-15).

En afgørende drivkraft
Når vi ser tilbage på missionshistorien, er det
tydeligt, at synet for hedningernes fortabte
tilstand har været en afgørende drivkraft i det
evangeliske missionsarbejde.
Den kendte Kina-missionær Hudson Taylor
sagde det lige ud: ”Jeg var aldrig kommet på
den tanke at rejse ud til Kina, hvis jeg ikke
havde troet, at kineserne var fortabte og havde
brug for Kristus.”
Hudson Taylor kunne ligge vågen nætter
igennem plaget af denne ene tanke: ”Hver
måned én million kinesere i den evige forta-
belse! Hver måned én million kinesere i den
evige fortabelse!”
Det var nøden for de fortabte, som drev ham
ud. Jeg har et billede derhjemme fra hans sid-
ste afrejse fra England. Han er en gammel
mand på det tidspunkt med et langt hvidt skæg
og så dårligt til bens, at han må støtte sig til
to stokke. Men han må ud igen, en sidste
gang, for om muligt at række evangeliet til
endnu bare én!
Der er en smerte, som hører kristenlivet til.
Paulus taler om en ”stor sorg, der altid piner
mit hjerte” (Rom 9,2). Det er nøden for dem,
som ikke har hørt evangeliet endnu. Den
smerte må vi ikke vise fra os. Vi må tage den
til os og lade den drive os til bøn, offer og
medleven i missionsarbejdet. Den afgørende

drivkraft i missionsarbejdet er troen på og
glæden over frelsen i Jesus. Men så længe vi
lever på denne jord, er vores glæde blandet
med sorg over de ufrelste og smerte over, at
så mange endnu ikke har hørt om Jesus!
En dag er vi fremme. En dag vågner vi op på
den nye jord. Så er der evig hvile, evig glæde
og evig lovsang til Lammet, som købte os til
Gud med sit blod. Intet, som vi glæder os over
på denne jord, skal vi savne på den nye jord.
Alligevel er der én ting, som gør denne gamle
jord dyrebar: at de ikke-kristne er her! Endnu
er de hos os, og endnu kan de nås. På den
nye jord er de væk, for altid.
For godt 30 år siden udgav Credo Forlag en
bog af den tidligere missionær Dick Dowsett.
Den hed Det er uretfærdigt, Gud! Dens
hovedbudskab var, at de unåede hedninger
virkelig ér fortabte, at de går mod Helvedes
evige ild, og at de har ét eneste håb: at vi
bringer dem evangeliet! Vi var mange, som
blev vakt til fornyet bøn, offer og medleven i
missionsarbejdet gennem den bog. Det var i
den periode, antallet af bibeltro, lutherske
missionærer fra Danmark toppede. Men hvor
gav det mening! Hvis bare én blev omvendt,
så var det en sjæl, der var frelst i evighed!

Et nyt syn
Der er sket meget siden da. Gradvist er en ny
tanke vokset frem: at de unåede kan blive
frelst uden at høre om Jesus. Den nye tanke
er blevet fremført af fremtrædende kristne
ledere, der fremstiller sig selv som bibeltro
og evangeliske. Hos dem kan man møde det
syn, at hedninger, som ikke har hørt evange-
liet om Jesus, men tror på eksistensen af en
gud og lever gode liv, kan komme i Himlen.1

Da jeg første gang mødte dette syn, havde
jeg svært ved at tro mine egne øjne. Hvordan
kan erklæret bibeltroende ledere tænke og tale
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sådan? Det var så åbenbart i strid med det
mest centrale i Guds ords tale om frelsen.
Hvordan skulle hedningerne kunne undgå
Guds straf over deres synd uden ved Jesu
sonoffer, som tilegnes i tro? (Rom 3,25).
Hvordan skulle de kunne stå retfærdige for
Gud på dommens dag uden ved Jesu retfær-
dighed, som gives den, der tror? (Rom 5,18).
Hvordan skulle de kunne blive frelst uden at
have mødt det ene navn, hvorved der er
frelse? (ApG 4,12).
Paulus råber det ind i vore hjerter i Romer-
brevet: De kan ikke frelses, hvis ingen sen-
des ud! De er strafskyldige syndere og går
mod den evige fortabelse! De må høre evan-
geliet om Jesu frelse, for evangeliet alene er
Guds kraft til frelse!
Hele Romerbrevet er én lang dom over den
tanke, at vi kan frelses ved at tro på en gud
og ved at gøre gode gerninger. Det er lovens
frelsesvej, og den vej fører kun til død og
dom. Der er én vej til frelse: nåden og frelsen
i Jesus. Og ingen kommer til tro på Jesus uden
at høre evangeliet.
Og så vover erklæret bibeltro ledere at sige
det stik modsatte, og de bliver hyldet for de-
res godhed og kærlighed, når de gør det, mens
nøden for de unåede og ufrelste dør i vore
hjerter. Det er bogstavelig talt til at græde
over.

I 1974 blev Lausanne-bevægelsen stiftet.
Bevægelsen ville kalde bibeltro kristne til-
bage til det bibelske syn på mission. Ønsket
og målet var, at bibeltro kristne over hele
verden igen måtte få nød for de ufrelste, og
at der igen måtte blive bedt, givet og udsendt
missionærer, så evangeliet kunne nå dem,
som ikke havde hørt om Jesus. Og det skete.
Det bibeltro, evangeliske missionsarbejde
oplevede en kraftig vækst i de følgende to
årtier verden over, også i Danmark. Men så
skete der en gradvist en afmatning, og den
faldt sammen med, at nogle af de ledere, som
havde været mest centrale i Lausanne-bevæ-
gelsen, begyndte at lære, at hedninger kan
blive frelst uden at høre om Jesus. Siden har
det syn bredt sig verden over iblandt dem,
som kalder sig bibeltro.
I 2010 holdt Lausanne-bevægelsen sin sene-
ste verdenskonference i Cape Town. Konfe-
rencen resulterede i en erklæring om det
kristne missionsarbejde. Der står meget godt
i erklæringen. Men det er dybt foruroligende
at se, hvad der ikke står. Der står intet om, at
hedningerne må høre evangeliet for at blive
frelst. Mere end 30 gange henvises der til
forskellige afsnit i Romerbrevet, men ingen
af de afsnit, som er nævnt ovenfor i denne
artikel, inddrages. Netop de afsnit i Romer-
brevet, som fortæller os, at hedningerne går
mod fortabelsen og må høre om Jesus for at
blive frelst, netop de afsnit bliver forbigået i
tavshed – i en missionserklæring.2

Hvem lytter vi til?
Ser vi tilbage over kirkens historie, kan vi
se, at den åndelige livslinje i missionsarbejdet
til enhver tid har været hos dem, som lytter
til og tager imod Guds ord, som det står. Dette
ord leder os altid til Jesus, giver os åndeligt
liv og frelse ved tro på ham og udruster os til

D e n  a f g ø r e n d e  d r iv k r a f t  i
missionsarbejdet  er  t roen på og
glæden over  frelsen i Jesus.  Men
så længe vi lever  på denne jo rd,
er  vo res glæde blandet  med so rg
over  de ufrelst e  og smer t e over,
at  så mange endnu ikke har  hør t
om Jesus!
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at tjene ham. Gud give, at vi må have åbne
ører og hjerter for Guds ord til fornyet tro på
og glæde over Jesus, til fornyet nød for de
ufrelste, og til bøn, offer og medleven i ar-

bejdet for evangeliets udbredelse i vor tid!

For: ”Hvordan skal de tro på ham, de ikke
har hørt om?” (Rom 10,14).

1 Clark Pinnock. “A Wideness in God’s Mercy”,
Zondervan Publishing House, Grand Rapids,
1992; Iain Murray, ”Evangelicalism Divided”, The
Banner of Truth Trust, Bath, 2000, side 73-74;

John Sanders, “No Other Name”, Wipf and Stock
Publishers, Eugene, 2001.
2 ”Cape Town Erklæringen”, Lohse, Fredericia,
2011.

Læs på de følgende sider
om Misjon Sareptas ar-
bejde. Her billeder fra
Centro Sarepta i Spa-
nien.
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Frafaldets kontinent
Evangeliet forkyndes i vor tid for folk over
hele verden. Men der er ét kontinent, hvor
der bliver stadigt færre evangeliske kristne.
Det er i Europa, det første kristne kontinent.
Frafaldet er stort, og det mærkes fra nord til
syd.
De dybeste årsager til frafaldet skal findes i
hjerternes forhold til Guds ord, i første om-
gang i de kristne menigheder. Dermed er det
også sagt, hvor vejen går frem, hvis vi øn-
sker at blive bevaret mod frafaldet og selv
være redskaber for evangeliets udbredelse.
Vores første kald er selv at komme til Guds
ord og tage det til os i sin helhed, i lov og
evangelium. Ordet leder os til Jesus som vo-
res frelser og giver os åndeligt liv ved tro på
ham. Kun når vi selv lever af og ved evange-
liet, kan vi tjene evangeliets udbredelse til
andre.
Disse grundtanker er bærende for et nyt
evangelisk luthersk missionsarbejde i Europa.
Det drives af nordmænd og danskere i fæl-
lesskab og kaldes Misjon Sarepta.

Åndeligt liv midt i frafaldet
Navnet Sarepta er valgt med omtanke. I
Sarepta fandt Elias mad og drikke midt i en
tørketid. Derved kunne han selv holdes i live,
og derved kunne han være redskab for Guds
ords forkyndelse over for andre (1 Kong
17,7ff.). Det skete ved Guds nåde og ved
Guds underfulde magt. Netop dette har vi som
troende brug for i vor tid.
Misjon Sarepta har eksisteret i 4 år, og stif-
terne er nordmænd. Indadtil i Norge er målet
at komme ud med central bibelsk forkyndelse
til dem, som gerne vil lytte og tage imod.

Forkynderne i Misjon Sarepta kommer ud til
mange små menigheder og til steder, hvor der
ikke længere holdes kristne møder.
Målet er ikke at opbygge en organisation med
egne forsamlinger, men at forkynde Guds ord
til dem, som vil høre, til frelse og til beva-
relse i troen på Jesus. Som formanden Johan-
nes Kleppa formulerer det: ”Sarepta er et
missionsarbejde med stor tro på forkyndelse
og oplæring i Guds ord. Tillid til Bibelen og
Ordets virkekraft er afgørende i alt sandt
missionsarbejde. Uden det forsvinder ånds-
kraften.”
Men Sarepta ønsker også at række evange-
liet videre i dele af Europa, hvor der aldrig
har været noget folkeligt gennembrud for
evangeliet. Lederne i Misjon Sarepta har fået
et særligt kald til at drive mission i Spanien.

Spanien
I Spanien er kun 1% registrerede som evan-
geliske kristne. Den katolske kirke står stærkt
og har formet de fleste spanieres billede af
den kristne tro og det kristne budskab. Der-
for tænker spanierne generelt, at kristendom
handler om ydre moral og om lydighed mod
den ydre kirke. Siden der blev givet religiøs
frihed i 1978, har millioner af spaniere for-
ladt den katolske kirke. Både de, som har
forladt den katolske kirke, og de, som er ble-
vet i den, er meget utilbøjelige til at lytte til
evangeliske missionærer.
Jordbunden for evangeliets forkyndelse er
hård i Spanien. Landet er blevet kaldt ”mis-
sionærernes kirkegård”, fordi så mange evan-
geliske missionærer gennem tiden har mistet
modet og har givet op i arbejdet for evange-
liets forkyndelse.

Mission til de hårde hjerter

N Y T  L I V
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Ledere og medarbejdere i Sarepta-arbejdet er
fuldt bevidste om denne historie. Men de er
overbeviste om, at Gud har kaldet dem til at
arbejde videre, hvor mange andre har givet
op. Jan-Tore Olsen, som er ansat som evan-
gelist og bibelunderviser i Misjon Sarepta,
udtaler om Spanien som missionsmark: ”Spa-
nien er hårdt. Frygteligt hårdt. Dog findes der
ikke et hjerte, som er så hårdt, at Gud ikke
kan bøje det. Eller så koldt, at Gud ikke kan
tænde det i brand.”
Elias tjente netop i en tid og i et folk, som var
præget af hårde hjerter. Han var fristet til at
blive modløs og give op. Men Gud fornyede
ham i kaldet. Gud havde omsorg for dem med
de hårde hjerter, og Gud både ville og kunne
nå dem. Som Jan-Tore Olsen formulerer det:
”Stille og stærkt tegnes billedet af et folk, som
ikke vil høre, som ikke vil vende om, og som
på ingen måde vil glæde sig over profetens
komme. Men også blandt sådanne skulle
Guds ord forkyndes.”

Et er nødvendigt
Et vigtigt redskab i missionsarbejdet har væ-
ret oversættelsen af Hans Erik Nissens
andagtsbog Et er nødvendigt. Siden 2014 har
Misjon Sarepta samarbejdet med Dansk Bal-
kan Mission om oversættelsen til spansk og

om trykning af andagtsbogen. Den er blevet
trykt i fire dele, som uddeles gratis.
I Spanien er det hensigten, at andagtsbogen
skal blive til åndelig fornyelse og hjælp i troen
på Jesus for dem, som allerede har mødt evan-
geliet. Det drejer sig ikke mindst om sydame-
rikanere, som er indvandret til Spanien.
Blandt de mange sydamerikanske indvan-
drere er der en del, som har været med i evan-
geliske menigheder i hjemlandet. De kom-
mer til et nyt land, hvor der er meget få evan-
geliske kristne, og hvor mange ting kan
trække dem væk fra Jesus.
Om disse folk skriver lederne i Misjon Sa-
repta: ”Mange af dem kommer til Spanien
med en levende tro på deres frelser, på jagt
efter arbejde. Mange er af forskellige årsa-
ger kommet på afstand af Guds ord og lever
uden nogen som helst kontakt med en kri-
sten menighed. Vi vil bruge tid på at opsøge
enkeltpersoner og gøre, hvad vi kan, for at
de kan få et nyt møde med Jesus.”
Jan-Tore Olsen har særlige forudsætninger i
dette arbejde, da han i en lang årrække har
arbejdet som missionær blandt spansktalende
i Sydamerika. Han er imidlertid ikke alene
om at arbejde som evangelist i Spanien. To
danskere er ansat til at tage del i det evangel-
iserende arbejde: Asger Refslund-Nørgaard

og Johannes Thorlund.

Bibel- og oplæringscenter
Det fysiske udgangspunkt for
Misjon Sareptas arbejde i Spa-
nien er et Bibel- og oplæ-
ringscenter i Sydspanien, ikke
langt fra Alicante. Centeret er
købt for gaver og fungerer i
sommermånederne som
ramme for en lang række
bibellejre. Fra oktober til juni
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fungerer centeret som en bibelskole med to
undervisningsspor.
Det ene spor henvender sig til skandinaver.
Undervisningen er tilrettelagt i afsluttede for-
løb på én eller to uger, så man kan vælge at
deltage i korte forløb. Der er ingen alders-
begrænsning. Deltagelsen i bibelskolen kan
kombineres med almindelig ferie og ople-
velse af landet og med deltagelse i evangel-
isering. Blandt de danske undervisere dette
år er blandt andre Asger Refslund-Nørgaard,
Johannes Thorlund og Dan Hessellund.
Man kan læse mere om bibelskolen på www.
centrosarepta.no.
Et andet undervisningsspor henvender sig til
spansktalende. Her underviser blandt andre
Jan-Tore Olsen og danske Johannes Thor-
lund.
Johannes er gift med Maria, og de har fire
børn. Familien Thorlund har set det som sit
kald at bosætte sig i Spanien for at tjene evan-
geliets udbredelse her. Johannes’ opgaver i
tilknytning til Sarepta er, som det er frem-
gået ovenfor, at evangelisere og at undervise
på bibelskolen både for skandinaver og spa-
niere. Johannes har en ingeniørvirksomhed i
Danmark, som han passer sideløbende med
arbejdet i Spanien. Det bidrager til at finan-
siere familiens liv og tjeneste i Spanien.
Det spanske spor på bibelskolen
sigter på at opbygge og grund-
fæste evangeliske kristne i Spa-
nien i troen på Jesus og i Bibel-
ens ord og at udruste dem til at
tage del i tjenesten for evange-
liet.

Forbøn
Sareptas arbejde er støttet af tro-
ende, som glæder sig over arbej-
dets åndelige linje og formål.

Støtten er først og fremmest forbøn. Som for-
mand Johannes Kleppa formulerer det: ”Al
missionserfaring viser tydeligt, at plovspidsen
i arbejdet er bøn. Uden det bliver det bare til
løse slag i luften.”
Har du en bedeliste, og er der plads til endnu
et bedeemne, så vil jeg opmuntre dig til at
skrive Misjon Sarepta på. Det er et arbejde,
som er båret af tillid til sandheden og kraften
i Guds ord, af villighed til at forkynde Ordet
i både lov og evangelium, og af ønsket om at
være sandheden tro i kærlighed. Der er grund
til at takke Gud for dette arbejde og at bede
for dets medarbejdere.
Lige nu er der særligt grund til at bede om
kræfter hos medarbejderne, som er hårdt
spændt for i det, som stadig er en pionerfase.
Bed også om, at familien Thorlund må finde
en bolig. Det har vist sig svært, blandt andet
af økonomiske årsager.
På næste års vinterlejr i uge 7 er det planen,
at Johannes Thorlund kommer på besøg for
at fortælle om Misjon Sarepta.
Mere information om arbejdet, herunder om
muligheden for at støtte det økonomisk, kan
findes på www.misarepta.com.

- Mikkel Vigilius
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Det smerter virkelig – den realitet, at menne-
sker også denne dag har trukket vejret for sid-
ste gang på denne jord og er på vej til en evig
fortabelse. Uden Jesus Kristus som frelser går
mennesker fortabt.
Jeg skammer mig over min selvoptagethed
og skræmmes over den åndelige søvn, som
også har indtaget mit eget liv. - At jeg kan
leve så fredeligt og roligt og luksuriøst i mø-
det med den åndelige og legemlige nød.
Klarest ser jeg det, når evangeliet åbenbares
for mig på ny. Når jeg får åbenbaret Ham,
som “er kommet for at opsøge og frelse det
fortabte” (Luk 19,10). Mig, den fortabte! Når
evangeliets lys og lægedom når mit “kristen-
livs” dybe fordærv, fødes på ny en tak til Ham,
som kom.
Når Jesus Kristus åbenbares – det, der er skre-
vet om Ham – fødes der en brand i hjerterne.
Der fødes en tillid til Ham, som er Ordet. Der
fødes en trang til at høre Hans røst og følge
Ham. Der fødes et offersind og en hellig uro.
Når Han bliver åbenbaret, falder man ned i
tilbedelse og bøn. Da er man villig til at dø
for Jesus. Sandheden om Ham må nemlig ud

til mennesker, for at de kan blive frelst. Og
denne tjeneste koster.
Egentlig handler det mere om mission end
om organisation. Det handler om at bruge ti-
den og vores betroede ressourcer  på det ene
nødvendige. Kristus – Ordet – må nå ud til
mennesker. Der, hvor vi bor, men også ud til
dem, som endnu ikke har hørt evangeliet, og
som må spørge: “Hvem er Jesus?”1

Jeg er bange for, at vi i “søvnens vestlige kri-
stenhed” er blevet mere optagede af at samle
penge ind for at holde organisationer og struk-
turer i live, end af at dele Ham, som er livet.

Nå r  J esu s  Kr is t us  åbe nba r es  –
det ,  der  er  skrevet  om Ham – fø-
des der  en brand i hjer t erne.  Der
fødes  en t illid  t il  Ham,  so m er
Ordet .  Der  fødes en t rang t il at
høre Hans røst  og følge Ham. Der
fødes  e t  o ffe r s ind  o g  en he llig
uro.

SØVN OG SELVOPTAGETHED

Af Hans Bergane
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Vi ønsker os kristne sammenhænge, hvor vi
kan blive underholdt og betjent, frem for selv
at leve et liv i forsagelse, tro og tjeneste. Hvor
meget mission bliver der egentlig af alt det,
som folk giver af deres overflod til organisa-
tioner og kirker?

Er der noget håb om, at vi som kristenfolk i
Vesten kan bevare åndskraft og liv?
Ja, det kommer an på én ting. Vores forhold
til Guds ord. Bliver vores forhold til Ordet
(som helhed) brudt, så brydes den åndelige
livslinje. Tilbage sidder vi så med religiøsi-
tet og en mere eller mindre “kristelig” livs-
stil, men åndskraften er borte. Kraften er i
Ordet. Kristus er Ordet. “Han er klædt i en
kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds
Ord” (Åb 19,13).

Mission er at bringe dette Ord til ikke-kristne.
Så vil Ordet gøre sin gerning.
Er der nogen unge, der har set ind i evange-
liet og er blevet glade for Jesus, som vil tage
deres kors op og leve for “ham, der døde og
opstod for dem” (2 Kor 5,15)? Han døde nem-
lig for alle! For at vi, der lever, ikke længere
skal leve for  os selv og i vores egen
selvoptagethed.
Ja, jeg råber til jer unge! Måske kan I med
jeres liv og opmærksomhed mod Kristus få
vækket os ældre bekendende. Vi, der
tankemæssigt kan så meget af Guds ord –
samtidig med at vi har sat os til dommer over
det, frem for at Ordet er blevet vores skat og
vores alt, vores umistelige rigdom, vores
frelse.

Hans Bergane rejser som daglig leder af Misjon Sarepta bl.a. rundt og inviterer til møder, hvor der
ellers ikke længere forkyndes. Her et billede fra Tavelsjö i Nordsverige af autocamperen, som blev
givet til arbejdet af en missionsven. Den “bærer Ordet med sig“, som Hans Bergane formulerer det.
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Lina Sandell, som havde set så rigt ind i evan-
geliets hemmelighed, synger til os:

1. Lev for Jesus! Det er livet,
intet bedre liv jeg ved.

Du den bedste ven må give
hjertets første kærlighed.

2. Lev for Jesus! For ved ære,
rigdom, herlighed og glans
vil dit hjerte aldrig finde

blot en times fred som hans.

3. Lev for Jesus! Du må samle
sjæle omkring korsets ord;

skynd dig, inden natten kommer,
mørket sænker sig på jord.

4. Tusind, tusind sjæle søger
håb og fred for savn og strid,
sig dem blot et ord om Jesus,

medens du endnu har tid.

5. Sig dem blot, hvad du har fundet,
tal blot om, hvad selv du så,

om hans nåde uden lige,
kærligheden til de små.

6. Lev for Jesus! Giv din Frelser
livets skønne ungdoms vår,

giv ham livets modne sommer
og din alders efterår.

7. Giv dig helt! Thi så han vil det,
selv han gav sig helt for dig,

da han fattig og foragtet
gik hernede korsets vej.

8. Giv dig helt! Og saligt bliver
livet her på jorden da;

lev for Jesus! og da bliver
evigt dit halleluja.

1 Med henvisning til et indlæg af Jan-Tore Olsen
med overskriften: “Hvem er Jesus?”
misarepta.com/2017/11/24/hvem-er-jesus.

Hans Bergane,
daglig leder af
Misjon Sarepta.

Oversat fra misarepta.com
af Henrik Gren Hansen
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Til indledning på min beretning vil jeg dele
lidt med jer fra mit eget liv.
Selv om jeg ved fra Guds ord, at vi ikke kan
blive fri af synden, og det også er min erfa-
ring, så har jeg på en eller anden måde alli-
gevel haft en lille forventning om, at Guds
ord kunne gøre det bedre i mit sind. Jeg havde
svært ved at regne mig for en sand kristen,
når jeg faldt i bestemte synder. Jeg kunne
bedre tro Guds nåde mod mig, når de synder
var mere på afstand.

Jeg tror på syndernes forladelse, men min
samvittighed var urolig, fordi jeg manglede
tegn i mit liv på, at jeg havde fået troens nye
liv. Jeg havde en form for forventning om, at
hvis jeg havde troen, måtte Guds ord kunne
få bugt med nogle synder. Jeg tænkte det ikke
konkret, men min samvittighed reagerede
sådan, at jeg var urolig, når jeg erfarede be-
stemte synder i mit liv, og derfor blev jeg
bange for, om jeg havde mistet troen, når jeg
oplevede, at synden var stærk i mig.
Jeg vidste, at Gud var nådig, men når jeg
oplevede, at mit sind var uforandret i forhol-
det til synden, og hvordan jeg ikke engang
kunne få mobiliseret en særlig alvor eller
kampgejst, så opstod den tanke, om jeg mon
stadig havde en sand tro, når mit sind kunne
være så ligegyldigt over for det, som Gud
kaldte synd. Når jeg mærker, at jeg netop har
en længsel og brand efter noget af det, som
Gud afskyr, hvordan kan jeg så være en kri-
sten? Min anger er altid halvhjertet, jeg kan
ikke af hjertet angre min synd, for der er al-
tid noget i mig, som elsker den synd, som jeg
skal angre. Det virker så overfladisk, når det

FORMANDENS ÅRSBERETNING

Af Martin Thise Holm
Fjellerup, 15. juli 2018

N Y T  L I V
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er det samme, jeg igen og igen må bekende
for Gud. Når jeg ikke engang selv kan føle,
det er alvorligt, hvordan skulle Gud så kunne
tage det alvorligt?
I et stykke tid lykkedes det mig nogenlunde
at holde de synder, som ydmygede mig mest,
på afstand, og så kunne jeg også tro, at Guds
ord havde skabt et liv i mig. Men det blev
vanskeligt, da jeg erfarede, at netop de syn-
der, som jeg fik sejr over, da jeg blev vakt,
pludselig kom tilbage, og at jeg ikke kunne
sejre over dem på samme måde, som jeg
kunne før.
Jeg oplevede i stadigt større grad synden som
en magt inde i mig. Jeg havde tænkt, at der
med tiden kunne ske en forbedring, og når
jeg glimtvis så en sådan forbedring, følte jeg
mig også tættere på Gud og kunne bedre tro
på syndernes forladelse. Men midt i fald og
nederlag var det straks vanskeligere at tro, at
jeg var en sand kristen, og så kunne jeg ikke
af hjertet lovsynge Gud. Jeg tvivlede egent-
lig ikke på Guds nåde og tilgivelse, men jeg
tvivlede på, om der var skabt et sandt liv i
mit hjerte. Når det ikke kunne forandre min
kærlighed til synden inde i mig – var jeg så
overhovedet en kristen?
Denne tanke blev mere og mere stærk i mig,
og tanken om, at jeg måtte bede mere og læse
mere, så Guds ord igen kunne give mig styrke
til at sejre, opstod hele tiden i mig, men hel-
ler ikke det formåede jeg for alvor at gøre.
Jeg havde ikke den samme succes i kampen
mod synden i mit liv, som jeg syntes, jeg
havde tidligere.
Men så fik jeg lov og se, at det at være en
kristen, det er virkelig at få skænket alt med
Jesus. Sådan at jeg ikke skal se efter, hvad
troen kan forandre i mit liv eller have nogen
forventninger derom. Jeg får lov at lade det
hele ligge og vende mig mod Jesus og se: Der

er fuldbragt et offer for mig!
Det er Jesus, som Gud har velbehag i. Jeg
ville gerne have, at Gud kunne have velbe-
hag i mig, og at jeg kunne finde noget af det
liv, som Gud har velbehag ved, i mig, men
det findes ikke i mig. Der findes ingen, og
der kommer ingen troens frugter hos mig, som
ikke er berørt af synd. Det bliver ved med at
være Jesus og kun ham, som Gud har velbe-
hag i. Også når jeg har troet på Jesus i mange
år, så er det stadig der på korset, at hele min
frelse og alle mine sande og rene frugter hæn-
ger. For Jesus levede det liv, som jeg skulle
leve, og jeg må vende mig mod ham
og se: at dér er alle troens sande og
rene frugter! Der hænger de – på
korset – for mig.
For Jesus kendte ikke til synd, da han
levede på jorden, og der fandtes ikke
svig hos ham. Hele det gode og
sande liv, han levede, det levede han
for dig og mig. Alt det, som jeg så
inderligt kan ønske at se hos mig
selv, det er der hos Jesus. Og det er
derfor, Paulus kan sige: Han, som
ikke sparede sin egen søn, men gav
ham hen for os alle, hvor skulle han
kunne andet end skænke os alt – alt
med Jesus? Alle gode gerninger i
Kristus, alle troens frugter i Kristus,
det rette sind i Kristus, det rette had
til synden i Kristus. Jeg får lov at
vende mig helt væk fra mit kristen-
liv og se på korset. Uanset hvilken
mangel jeg mener at have eller fin-
der hos mig, så havde Jesus ikke den
mangel, da han levede sit liv for mig.
Og nu kunne jeg virkelig se, at det
er blevet mig til fred, at der kom straf
over ham. For den straf, som kom-
mer fra Gud over al den uretfærdig-
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hed og ugudelighed, jeg igen og igen ser i
mit liv, den straf faldt på Jesus. Og selvom vi
tror på Jesus og er kristne, så vil det altid være
sådan, at synden bor i os, og vi har kærlighed
til den. For i mit kød bor der intet godt, og
jeg er i mig selv træl under synden, som
Paulus siger. Og derfor er det sådan, at Gud
glæder sig over Jesus og stadig arbejder så-
dan med os, at vi får vores glæde over Jesus
og ikke over os selv.
Nu kan jeg være en glad kristen, også der hvor
der er synd i mit liv, som vidner om, at jeg
ikke er en kristen, for mit kristenliv blev fuld-

bragt af Jesus.
Så uanset om
det går godt el-
ler skidt med
mig, så er alt
fuldbragt for
mig, og jeg er
fri.
Min samvittig-
hed troede hele
tiden, at det var
mig, som var
udvalgt til at
være kristen,
men det var
Jesus, som Gud
havde udvalgt.
Helt fra før
skabelsen var
han den, som
var udvalgt til
at leve et fuld-
komment kri-
stenliv, og du
og jeg får lov at
få hans retfær-
dighed til-
regnet os ved

troen på ham.
Min retfærdighed ses altså ikke hos mig, den
ses hos Jesus. Den er hans, men den tilregnes
mig. For han gav sig selv hen for at frelse
syndere.
Guds retfærdighed er nu åbenbaret uden lov.
Ingen lov om forbedring eller forandring i
mit liv. Ingen forventninger, krav eller bud,
ingen bøn eller bibellæsning. Guds retfærdig-
hed er åbenbaret uden lov. Vi blev helbredt
ved Jesu sår.
Hvor herligt, at vi har fået lov at se det! Og
hvor vil jeg ønske, at Nyt Livs arbejde kan
være med til, at andre også må se, at den sand-
hed også gælder for dem.

Nyt Livs arbejde
I Nyt Liv har vi forsat ansat Henrik Gren
Hansen i en 100% stilling og Mikkel Vigilius
i en 40% stilling.
Jeg kan lige for god ordens skyld løbe deres
forskellige arbejdsområder igennem.

Henriks:
- Ansvar for hjemmesiden
- Forlagsarbejde med bogudgivelser
- At deltage på vores lejre
- Administrative opgaver
- Bladredaktion
- Forkynderopgaver

Mikkels:
- Være redaktør for Nyt Livs blad
- Forkynde og yde sjælesorg
- At deltage på vores lejre
- Forholde sig til åndelige strømninger i ti-
den
- Producere 20 minutters videoer til vores
videoserie “Den kristne tro”, som ligger på
hjemmesiden.
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Hjemmesiden
Man kan bruge hjemmesiden forskelligt.
Nogle bruger primært hjemmesiden, når de
skal ind for at høre en prædiken eller finde
en artikel om et emne eller en bibeltekst. Her
er ressourcearkivet ved at have en størrelse,
hvor man vil kunne finde en del forskelligt
stof. Det kan være et redskab til fordybelse
på egen hånd eller i bibelstudiegrupper.
Man kan også finde og bestille bøger fra Nyt
Livs Forlag eller kigge efter gode bøger i
boganmeldelsesarkivet.
Andre bruger mest hjemmesiden via forsiden.
Her vil man hver uge kunne læse et nyt
“ugens vidnesbyrd” og et nyt “ugens citat“.
“Ugens citat“ er hentet fra en artikel eller
prædiken, og hvis citatet rammer en, kan det
være, man klikker på det og hører eller læser
mere af sammenhængen.
Via forsiden kan man også se, når der kom-
mer nye blogindlæg, og det vil der fremover
gøre ca. hver 14. dag. Og så vil man også på
forsiden blive gjort opmærksom på, når der
kommer et nyt blad, nye bøger, nye afsnit af
“Den kristne tro”, et nyt lejrprogram, forkyn-
delse fra lejrene og informationer af forskel-
lig slags.
Bladet udkommer kun tre gange om året (i år
to), så det vil af og til være nødvendigt at
lægge mere akutte informationer om lejre el-
ler andet af Nyt Livs arbejde ud på hjemme-
siden (ændringer i programmet, værelses-
situationen eller andet).
Så er der også Kristendommen forfra, som
blandt andet rummer Mikkels videounder-

visning om den kristne tro, men hvor der også
ligger forskelligt andet stof, der særligt retter
sig mod søgende eller nye i troen – eller de
af os, der kan have brug for at vende tilbage
og møde kristendommen “forfra” – det helt
basale i troen – det, vi bygger på, og det, der
afgør, om man er kristen eller ej.

Persondatalov
Som en del af jer sikkert har opdaget, så er
der kommet en ny persondatalov, og det er
også en af de ting, som vi arbejder med. I
første omgang skal vi finde ud af, hvor vi skal
ændre vores rutiner i forhold til den nye lov,
og i hvilket omfang vi skal gøre det. Og det
er ikke helt enkelt. Fordi loven er ny, kan det

N
Y

T
 

L
I

V



17NYT LIV
2-2018

være vanskeligt præcist at vide, hvordan man
skal håndtere det korrekt, men vi kommer til
at bruge noget tid på at få styr på det, også i
forhold til hjemmesiden.

Lovsangstoner
Arbejdet med vores nye sangbog går stille
og roligt fremad. Vi er nu stort set på plads
med, hvilke sange der skal være i sangbo-
gen. Det vil sige: Vi har fundet sangene, hvil-
ken tekstversion vi vil bruge, og hvilke me-
lodier, som vi vil synge sangene på. Vi har
omkring 530 sange med, og det er kun små
justeringer, der nu eventuelt mangler
Det, som vi så går i gang med nu, er at få
melodierne spillet ind og få teksterne skre-

vet ind. Først når vi har teksten og melodien,
kan vi søge om rettighederne. Vi har forsøgt
at lave en tidsplan for, hvornår vi har en sang-
bog, som vi kan bruge, og med den viden, vi
har om arbejdet nu, satser vi på at kunne være
klar i 2020. Vi har jo ikke nogen erfaring med
det, så der er hele tiden risiko for, at der er
noget, vi har overset, men vi håber på, at tids-
planen holder.

Børnebøger
Jeg nævnte sidste år, at Henrik Gren Hansen
og jeg ville se lidt på, hvilke muligheder vi i
Nyt Liv havde for at kunne være med til at
udgive nye børnebøger eller genoptrykke
nogle ældre. Jeg må indrømme, at sidste år
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var et ret travlt år. Vi udkom med to bøger, I
Kongens nærhed og Guds ord – fundamentet
for evangelisk luthersk tro, og vi havde en
del arbejde med Luther-andagtsbogen Så fast
en borg, samtidig med at Mikkel havde en
længere sygemelding. Så da vi sad til lands-
udvalgsmøde i januar i år, var vi rimeligt
slidte, og jeg har kunnet mærke, at energien
ikke har været til mere end det, som vi har
sat i gang. Og det betyder så, at børnebogs-
projektet stort set er sparket til hjørne på ube-
stemt tid. Vi har talt om forskellige mulighe-
der ved sidste landsudvalgsmøde i juni i år,
så vi har ikke helt sluppet det endnu, for vi
vil jo gerne, men kræfterne har ikke været
der i år.
Jeg nævnte sidste år, at børnebogsarbejdet var
noget, hvor Henrik havde lidt ekstra tid, som
gjorde, at vi kunne kigge på det. Henrik har
ønsket at gå lidt ned i tid, 5 timer om ugen,
fra sommeren 2019 og to år frem, og det gør
så også yderligere, at vi ikke har den ekstra
tid i de to år, og heller ikke når den nye
Lovsangstoner også vil fylde mere i de næ-
ste år. Så lige pt. er arbejdet med børnebøger
sat på pause.

Landsudvalget
For øjeblikket sidder vi 8 i landsudvalget. Det
er Bent Christensen, Hans Peter Hansen, Pe-
der Hovgaard, Martin Dørken, Jacob Bach
Christensen, Jesper Aagaard, Ruth Magelund
og Martin Thise Holm.
Ud over os deltager Mikkel og Henrik også,
og Christian Lønbæk sidder med fra KSK.
Jeg vil gerne sige tak til landsudvalget. Tak
for det arbejde, som I hver især bidrager med.
Jeg ser altid frem til vores landsudvalgsmøder
og glæder mig over de snakke, vi har, og det
arbejde, som vi er sammen om at udføre.

Lejre
En anden stor og vigtig del af Nyt livs ar-
bejde er vores lejre. Vi har jo vores vinterlejr
i uge 7, og så har vi vores bibellejr i uge 29.
Vores lejre fylder en god del af arbejdet i
landsudvalget,
og jeg synes
også ligesom,
de binder
alt det
andet
arbejde,
vi har,
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sammen, når vi har mulighed for at mødes
her på lejr og glæde os over fællesskabet og
styrkes i troen sammen. Det er to af årets høj-
depunkter hjemme hos os, når vi skal på lejr.
Så vil jeg nævne, at vi er blevet opmærk-
somme på, at vi ikke har været så gode til at
gøre brug af Mikkel og Henrik som forkyn-
dere på vores lejre. Det er vi mere opmærk-
somme på nu, og vi vil i det omfang, det er
muligt, også bruge dem som forkyndere på
vores lejre.

Bibellejren planlægger vi i lands-
udvalget, men vinterlejren har
sit eget udvalg bestående af

Tina og Christian
Lønbæk, Lene
og Benny
Nørgaard,
Maja og Kenneth
Ditlevsen og
Ruth Thorlund.
Tak for det arbejde,
som I har med
vores vinterlejr.

Tak
Nyt Livs arbejde
drives af så mange,
som på den ene eller
anden måde hjælper til.
Tak til alle, som er med til at få

lejrene til at fungere.
Tak til KSK, som har ansvaret for Nyt Livs
grund og Nyt Livs bygninger her på stedet.
Tak til jer for det arbejde, I har med at holde
og passe stedet her.
Tak også til bestyrelsen for Djurslands Efter-
skole. Tak fordi, I vil være med til at styre og
forme skolen. Det er et virkelig vigtig arbejde,
det kristne skolearbejde.
Tak til jer, som støtter Nyt Liv økonomisk.

Vi er utrolig taknemlige for de gaver, vi får.
Og tak til alle jer, som beder for Nyt Livs
arbejde. Intet er mere afgørende, end at der
er brødre og søstre, som vil gå i forbøn os.
Vi har meget at være taknemlige over, og vi
må huske at sige Gud tak for de mange gode
gaver og muligheder, som han
giver os. Vi har virkelig stor
grund til taknemlighed.

Og I må også gerne
være med til at bede
om, at Gud vil sende

nogen til at afløse, når der skal nye til
i bestyrelser og udvalg.

I Filipperbrevet kapitel 4, vers 6 står der:
”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i
alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn
og påkaldelse med tak.”
Det er et løfte, vi har fra Gud om, at vi må
vende os til ham under alle forhold. Men det
siger os også, at kristne kan komme til at leve
under mange forskellige slags forhold, og lige
nu har vi på en måde gode forhold. Der kan
godt komme et tidspunkt, hvor det bliver an-
derledes. Men der kommer ikke et forhold,
hvor vi som kristne ikke må bringe vore øn-
sker frem for Gud i bøn og påkaldelse med
tak. Bi
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Derfor må vi så meget mere give agt på det,
vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det (Hebr
2,1).

Guds tale bør altid fange menneskers op-
mærksomhed, først og fremmest fordi det er
den Almægtige, der taler, men også fordi hans
tale angår menneskers ve og vel for tid og
evighed. Den, som ikke vil låne øre til Guds
tale, vil engang bittert fortryde sin letsindig-
hed og vil ikke have andre at rette sin an-
klage mod end sig selv for den ulykke, der
har ramt ham.
Hebræerbrevets forfatter ser dog en grund til
endnu mere at give agt på, hvad Herren si-
ger, end den, som altid foreligger. Og grun-
den er den, at han i de sidste dage har talt til
os ved sin søn: “Mangfoldige gange og på
mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til
fædrene gennem profeterne, men nu ved dag-
enes ende har han talt til os gennem sin søn”
(Hebr 1,2).
Det vigtigste budskab, som nogensinde er
kommet til os, kom med Guds søn. For nu
var “dagenes ende” eller “tidens fylde” kom-
met, hvor dette budskab kunne lyde på jor-
den: budskabet om frelse, skænket af Gud
som en fri nådegave, med andre ord evange-
liets budskab. Det er dette ord, Hebræer-
brevets forfatter opfordrer os til “så meget
mere” at give agt på. For vores evige frelse
afhænger af, at vi hører, modtager og fast-
holder dette budskab. Derfor er det af så stor
vigtighed.

Hebræerbrevets forfatter skriver til et folk,
som har hørt og modtaget budskabet, og det
er ham om at gøre, at de må blive ved det,
som de har lært. Der var nemlig en tilbøje-
lighed hos dem til at vende sig fra evangeliet
til den gamle gudstjeneste efter loven.
Fristelsen til at falde fra og drives bort fra
evangeliet foreligger til alle tider. Satan ved,
at den eneste mulighed for fortabte synderes
frelse er at modtage og fastholde evangeliets
budskab. Derfor er det ham alt om at gøre at
få mennesker drevet bort fra det budskab.
Lad os da tage imod denne opfordring og
holde fast ved evangeliet om frelsen ved Jesu
Kristi kors. For om himmel og jord forgår, så
står det ord fast og taber aldrig sin gyldig-
hed.

Hold fast ved evangeliet!

Martinius Svaabeck (1864-
1936) var forkynder i
Luthersk Mission. Læs mere
om ham i Budskabet nr. 3-
2014, s. 27-29 - findes på
www.dlm.dk/lm-danmark/
bladportal/budskabet.

Fra andagtsbogen “For troen og livet“, Luthersk
Missionsforenings Forlag, København 1936.
(Sprog let opdateret).
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En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog
plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han
sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig
grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og
tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæ-
eren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv: “Hvis den mand var profet,
ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er én, der lever i
synd.”
Jesus sagde da til ham: “Simon, jeg har noget at sige dig.”
Han svarede: “Sig det, Mester!”
“En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte fem hundrede denarer, den anden
halvtreds. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem
af dem vil så elske ham mest?”
Simon svarede: “Den, han eftergav mest, vil jeg tro.”
Jesus sagde: “Det har du ret i.”
Og vendt mod kvinden sagde han til Simon: “Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du
gav mig ikke vand til mine fødder; men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret
dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med at kysse mine fødder,
siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder
med olie. Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget.
Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.”
Og han sagde til hende: “Dine synder er tilgivet.”
De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: “Hvem er han, som endog tilgiver
synder?”
Men han sagde til kvinden: “Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!”
(Luk 7,36-50).

DEN, DER HAR FÅET
MEGET TILGIVET

Af Carl Richard Hansen
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En uventet situation
Beretningen om kvinden i farisæerens hus er
velkendt. Alligevel er der god grund til at
standse for netop denne beretning igen og
igen, for den sætter noget helt centralt på
plads for os i det, der har at gøre med vores
forhold til Jesus.
Jesus var blevet inviteret til at spise hjemme
hos en farisæer. Han hed Simon, og meget
mere får vi ikke at vide om ham.
Men vi kan måske nok synes, at det var lidt
underligt, at en farisæer inviterede Jesus, for
generelt var forholdet mellem Jesus og fari-
sæerne jo temmelig spændt. Farisæerne havde
ikke meget forståelse for det, som Jesus lærte.
De var bundet af den gamle pagts love og
regler, og derfor skete det gang på gang, at
Jesus sagde ting og gjorde ting, som i fari-
sæernes opfattelse kunne nærme sig det guds-
b e s p o t t e l i g e .
Men Simon havde altså inviteret Jesus til at
spise, og det måtte jo nok betyde, at han gerne
ville have en snak med Jesus om et eller an-
det. Om han bare ville bebrejde Jesus noget
eller ønskede at vide lidt mere om, hvad det
egentlig var, Jesu lære gik ud på, får vi aldrig
at vide, for tingene udvikler sig på en måde,
så de kommer helt ud af kontrol for Simon.
Der dukker nemlig et andet menneske op,
som Simon på ingen måde havde inviteret,
og som han aldrig ville drømme om på noget
tidspunkt at slippe ind i sit hus. Det var en af
byens ikke særligt pæne piger. Der står, at
hun levede i synd i den by, og sådan et men-
neske kunne Simon absolut ikke have med at
gøre. Simon var jo farisæer. Han indrettede
sit liv efter lovens regler og krav, og så om-
gikkes man ikke med dem, der helt åbenlyst
levede i synd.
Men hun kom altså, og det kan i højeste grad
undre en. Vi læste, at hun fik at vide, at Jesus

sad til bords i farisæerens hus. Og så tager
hun af sted, for hun ville altså derhen, hvor
Jesus var, koste hvad det ville.
Jeg tror ikke, vi kan sætte os ind i, hvad der
er foregået i hovedet på den kvinde. Hende –
en af de værste fra samfundets skyggeside –
en, der åbenlyst levede i synd – hun bevæger
sig hen til farisæerens hus og går ind, selvom
hun ikke var inviteret og godt vidste, at hun i
den grad var uønsket.

To mennesker
Her i denne beretning møder vi altså to vidt
forskellige mennesker, som hver især havde
ønsket at være sammen med Jesus, men med
vidt forskellige begrundelser. De fik begge
to et møde med Jesus, men udfaldet af det
var vidt forskelligt fra den ene til den anden.
Den ene havde en teologisk og intellektuel
interesse for at finde lidt mere ud af, hvem
denne Jesus egentlig var. Den anden tænkte
nok ikke mange teologiske eller intellektu-
elle tanker, men hun havde en helt uimodstå-
elig længsel efter at komme så tæt på Jesus
som overhovedet muligt.
Simon og synderinden – de var to menne-
sker af samme stof. Når facadernes lag blev
skrællet af, så var der nok ikke meget forskel
på de to. De var begge af Adams slægt, og
ingen af dem kunne bestå for Guds ansigt på
grund af deres synd.
Men livet formede sig vidt forskelligt for de
to. Den ene, Simon, var viljestærk. Han havde
en stor tro på egne evner og formåen, og til-
syneladende lykkedes livet godt for ham.
Hele hans liv stræbte han efter at leve efter
lovens krav og hensigter. Han brugte megen
tid på at studere de hellige skrifter, og Simon
var der nok altid, når der foregik noget i sy-
nagogen. Han var en respekteret mand i sam-
fundet. En, man kunne regne med. Simon
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gjorde sin pligt, og han bevægede sig ikke
på den forkerte side af lovens grænser.
Alt det kunne ikke siges om synderinden. Hun
havde nok også haft sine drømme – sin vilje
og lyst til at leve et respektabelt liv og blive
anerkendt og agtet af andre mennesker – men
det hele gik i stykker for hende, og så lod
hun bare stå til, for hun magtede ikke det liv,
som hun godt vidste, hun skulle leve. Hun
havde ingen tro på sig selv mere, og hun
havde heller ingen grund til at have det.
Der er en Simon og en synderinde i os alle
sammen. Hos nogle er det mere tydeligt end
hos andre, hvad der er mest af, men hvor er
det vigtigt, at du kigger nøje på Simon og
synderinden og finder din plads hos Jesus,
hvis du skal nå frelst hjem.

Jeg kender dig ikke!
Jeg ville så gerne, om vi kunne få det til at
stå lysende klart for os, hvad det hele egent-
lig drejer sig om. Hvordan bliver man et Guds
barn? Hvordan bliver man bevaret i troen på
Jesus? Hvordan når man frelst hjem?
Der er så mange, der går fejl af vejen. Ikke
fordi de ikke gerne vil nå frelst hjem, men de
fik aldrig rigtig fat i, hvad det drejede sig om,
og så fik Simon overtaget i deres liv, og det
bragte dem ikke nærmere Jesus, det fjernede
ham fra dem.
Tænk at skulle stå for Himlens port engang
og skulle opleve, at Jesus kommer ud og si-
ger: Jeg kender dig ikke!
Og du troede, at du kendte ham så godt, for
hele dit liv havde du stræbt efter at gøre det
rigtige. Stræbt efter at være god ved andre
mennesker. Altid indrettet dit liv efter lovens
krav. Du hjalp til i missionshuset, så godt du
kunne. Du var altid at finde ved møderne. Du
var en af dem, man kunne regne med. Hvis
nogen havde sin sag med Gud i orden, så

måtte det være dig med alt det, som du gjorde.
Det var jo netop Simons situation. Han havde
så absolut gjort det så godt, han kunne, og nu
havde han inviteret Jesus, for han skulle da
vise både over for omverdenen og over for
Jesus, at han gerne ville have besøg af Jesus.
Han havde jo ikke noget udestående, der
skulle betyde, at et sådant besøg ikke skulle
blive en god oplevelse, og det var dejligt at
vide, at de andre i samfundet heller ikke
kunne have noget at bebrejde Simon, når de
så ham.
Hvad var det, der gik helt galt i Simons møde
med Jesus, og hvorfor skulle den fromme,
agtværdige og retfærdige Simon måske en-
gang komme til at opleve en Jesus, der afvi-
ste ham og sagde: Dig har jeg aldrig kendt,
Simon!?

En kvinde, der havde brug for Jesus
Lad os forlade Simon et øjeblik og kigge lidt
på den anden af hovedpersonerne her i tek-
sten.
Hun levede på den forkerte side af samfun-
dets acceptgrænse, og der er næppe nogen af
os, der kunne have noget ønske om at leve
som denne kvinde, og da slet ikke, hvis om-
verdenen vidste, at vi gjorde det.
Hun var – i andre menneskers øjne – om no-
gen en synderinde. Alle vidste det, alle kunne
se det.
Det virkede helt uden for enhver form for
sund fornuft, at denne kvinde ville vove at
gå direkte ind i farisæerens hus – ind til alle
de retfærdige og fornemme mennesker, som
Simon omgav sig med – og ikke nok med
det: Hun ville også gå helt hen til Mesteren
selv, til Jesus – røre ved ham – salve ham.
Hende, den mest snavsede af dem alle sam-
men, ville trænge sig frem til det helligste!
Hvad foregik der dog i denne kvindes ho-



24 DEN, DER HAR FÅET MEGET TILGIVET

ved?
Hun havde fået sig selv at se. Ind i sit eget
inderste havde hun set en afgrund af synd og
fortabthed, som hun ingen mulighed havde
for at komme ud af.
Uanset hvad hun gjorde, og hvordan hun for-
søgte at forbedre sig, så ville hun styre di-
rekte mod fortabelsens afgrund mod det sted,
der var bestemt for Djævelen og hans engle.
Borte fra livet – borte fra Gud i evighed.
Det er netop ind i denne tilstand, et menne-
ske får brug for Jesus.
Det er der, hvor det hele går i stykker, fordi
du kommer til at se lidt af fordærvelsens af-
grund i dit eget hjerte – i dit eget liv. Når alle
facader er fjernet, så er det hele nemlig
besmittet af synd, og så er der nok ikke me-
gen forskel på synderinden og dig.

Lad os nu tage fat i nogle ting her fra beret-
ningen, som sætter tingene på plads, og som
gør Jesus stor for selv den mest fortabte syn-
der på denne jord.
For det er jo derfor, vi læser i Guds ord: Det
er for at få Jesus at se som det eneste, der
holder, når alt andet går i stykker. Og der vil
også komme den dag i dit liv, hvor det hele
smuldrer. Men har du bare Jesus da, så mang-
ler du ingenting – så har du alt!

Kom, som du er
Når Simon får øje på denne kvinde, og hvad
hun gør med Jesus, så tænker han: Hvis den
mand var profet, ville han vide, hvad det er
for en slags kvinde, der rører ved ham – at
det er en, der lever i synd!
Og Simon havde jo fuldstændig ret i sin tanke.
Jesus vidste præcis, hvad det var for en snav-
set og syndig kvinde, der rørte ved ham. Det
var en fortabt synder.
Det var en, der levede i synd, der rørte ved
Jesus nu, og Jesus hindrede hende ikke. Det
var ikke en, der havde lagt synden bag sig og
bestemt sig for, at nu skulle det altså være
anderledes, inden hun begav sig af sted til
Jesus. Nej, for hun kunne ikke selv få bugt
med det, hun var så aldeles fortabt, og så kom
hun, som hun var. Hende, der rørte ved Jesus,
levede i synd. Hun tog synden med sig til
Jesus. Og Jesus lod hende komme, som hun
var – komme med det hele.
“Kom, som du er til din frelser, smittet af
vantroens dynd.”

Du skal tage det hele med han til ham! Han
afviste ikke hende, der levede i synd, for Jesus
kom for at frelse det fortabte, og kun det. Han
kom for at bære al din synd, for der er intet
af det, du selv kan bære. Derfor: “Kast dig i
frelserens arme, læg dig til ro ved hans bryst.”
Så kan du synge med Lina Sandell:

Jeg med al min synd og smerte
hører dig for evigt til.

Ond, fordærvet, skyldbelastet,
uden liv og fred i mig,

er jeg, o min Jesus, kastet
fra min moders liv på dig.

Gælden er betalt
Når Jesus tyder Simons tanker, så siger han:

Der e r  en Simon og en synder-
inde i o s alle  sammen.  Hos nogle
er  det  mere tydeligt  end hos an-
d r e ,  hvad  de r  e r  mes t  a f,  men
hvor  er  det  vigt igt ,  at  du kigger
nøje på Simon og synder inden og
finder  din plads hos Jesus,  hvis
du skal nå frelst  hjem.
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“Simon, jeg har noget at sige dig!”
Og hvad er det så, Jesus siger til Simon? Jo,
han fortæller ham om en pengeudlåner, der
havde to skyldnere. Den ene skyldte ham fem
hundrede denarer, den anden halvtreds. Da
de ikke havde noget at betale med, eftergav
ham dem begge deres gæld.
Ingen af dem havde noget at betale med, men
han eftergav dem begge deres gæld.
Så må du gerne i tanken stille dig ud langfre-
dag ved Golgata kors. Der, på det midterste
kors, der hænger han, som betalte det hele.
Både for dem, der skyldte meget, og for dem,
der skyldte lidt. Og i bund og grund var der
nok ikke meget forskel på gældens størrelse
fra den ene til den anden. Men der var mange,
der slet ikke syntes, de skyldte noget, og så
lod de hånt om den regning, der blev betalt
på Golgata, da der lød et “Det er fuldbragt!”
fra Jesus.
Der var én, der oplevede det i samme stund.
Det var en af de to røvere, der blev korsfæs-
tet sammen med Jesus. Den røver kendte sin
totalt fortabte situation. Den var såmænd ikke
anderledes end synderindens, og han havde
absolut ikke flere chancer. Om et kort øje-
blik var livet slut for ham, og så var fremti-
den bare Helvede. Han, den totalt fortabte,
så fortabt, så ingen af os kan være i tvivl –
han bad om en tanke hos Jesus. Han fik et
Paradis. For der lød et fuldbragt fra Golgata
kors, og så var det fuldbragt!
Der findes ikke den synder på denne jord fra
menneskets skabelse, til Gud sætter punktum
for livet her, for hvem hele syndebyrden ikke
blev betalt på Golgata, men der var bare så få
fortabte syndere, der ville tage imod den
frelse, som Jesus bragte til veje.

Det afgørende spørgsmål
Og så er det, Jesus stiller Simon det allervig-

tigste spørgsmål her i vores tekst, nemlig:
“Simon, hvem af de to skyldnere vil elske
pengeudlåneren mest?”
Og Simon svarer rigtigt på spørgsmålet, også
selvom han slet ikke har forstået noget af det.
Han svarer: “Den, han eftergav mest, vil jeg
tro.”
Hvad er det mon, Jesus spørger efter hos dig
for at vide, at han kender dig?
Der kommer jo en dag, hvor der kun er én
ting, der betyder noget, og hvor alt andet er
ligegyldigt. Det eneste, der betyder noget den
dag, det er: Kender Jesus dig?
Hvad er det, der gør, at Jesus kender dig?

Den impulsive fisker
Lad os nu for at kaste lys over beretningen
om Simon og synderinden opholde os ved en
anden af Bibelens personer.
Peter, eller Simon, som han egentlig hed, er
en af de tolv disciple, som vi hører mest om i
de fire evangelier. Han var impulsiv, hurtig
til markante udtalelser, hurtig til handlinger,
der ikke rigtigt var gennemtænkt, og derfor
kom Simon Peter ofte galt af sted. Simon
Peter var ingen lærd mand, han var fisker, og
det erhverv prægede nok hele hans væremåde.
Men Jesus havde kaldet ham, og sammen med
Jesus kom Peter til at opleve fantastiske ting.
Vi skal minde hinanden om nogle af dem, og
så skal vi huske på, at Jesus egentlig på et ret
tidligt tidspunkt på en særlig måde havde
kaldet Simon Peter til en overmåde stor op-
gave.
I Matthæusevangeliet 16,13-20 står der:

Da Jesus kom til området ved Cæsarea
Filippi, spurgte han sine disciple: “Hvem si-
ger folk, at Menneskesønnen er?”
De svarede: “Nogle siger Johannes Døber,
andre Elias, og andre igen Jeremias eller en
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anden af profeterne.”
Så spurgte han dem: “Men I, hvem siger I, at
jeg er?”
Simon Peter svarede: “Du er Kristus, den
levende Guds søn.”
Og Jesus sagde til ham: “Salig er du, Simon,
Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åben-
baret dig, men min fader i himlene. Og jeg
siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil
jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal
ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøg-
lerne til Himmeriget, og hvad du binder på
jorden, skal være bundet i himlene, og hvad
du løser på jorden, skal være løst i himlene.”
Da forbød han strengt sine disciple at sige til
nogen, at han var Kristus.

Her møder vi en Simon Peter, der før alle de
andre kommer med et spontant og hurtigt svar
til Jesus, når Jesus spørger dem: “Hvem si-
ger I, at jeg er?”
Det lyder øjeblikkelig fra Simon Peter: “Du
er Kristus, den levende Guds søn!”
Og så er det, at Jesus fortæller Simon Peter,
hvad han vil bruge ham til.
“Nu skal du bare hedde Peter”, siger Jesus,
“for du skal være den klippe, jeg vil bygge
min kirke på, og dødsrigets porte skal ikke få
magt over den. Jeg giver dig nøglerne til Him-
meriget, og hvad du binder på jorden, skal
være bundet i himlene, og hvad du løser på
jorden, skal være løst i himlene.”
Det var en meget stor opgave, der blev lagt
på Peter her.
Og så vil vi jo umiddelbart tænke: Var Peter
mon den rette person til det? Skulle det ikke
have været en med en høj teologisk uddan-
nelse? Et eftertænksomt, roligt gemyt, der
ikke fór for hurtigt frem, men tænkte tingene
ordentligt igennem, før han handlede og traf
endegyldige beslutninger. Sådan var Peter jo

slet ikke. Hvorfor valgte Jesus mon netop
Peter til den menneskeligt set umulige op-
gave? Var Peter mon i stand til at klare det?
Og svaret her og nu må være et absolut: Nej!

Glimt fra Simon Peters liv med Jesus
Vi skal ganske kort minde hinanden om nogle
få af de ting, der kom til at præge Peters liv
med Jesus frem til Jesu himmelfart.
Kort efter at Jesus har givet Peter denne over-
mægtige opgave, så møder vi igen Peter i
samtale med Jesus. Jesus begynder at fortælle
sine disciple, at han skal gå op til Jerusalem
og lide meget ondt af de ældste og ypperste-
præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og
opstå på den tredje dag.
Øjeblikkelig trækker Peter Jesus til side og
går i rette med ham og siger: “Gud bevare
dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!”
Så får Peter sit første nederlag, efter at Jesus
har givet ham den opgave at være klippen.
Jesus vender sig om og siger direkte til Pe-
ter: “Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig
til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men
hvad mennesker vil!”
Det var Peter, klippen, som afslørede, at han
jo ikke havde begrebet noget som helst af det
hele, så i stedet for at være vogteren af det,
som hørte Guds rige til, så stillede han sig
direkte i Satans tjeneste.

Og så kan vi tænke på Peter, da Jesus gik
rundt og vaskede disciplenes fødder før
påskemåltidet. Da Jesus kommer til Peter,
siger disciplen: ”Aldrig i evighed skal du
vaske mine fødder!”
Så må Jesus igen gøre Peter opmærksom på,
hvad det hele egentlig drejer sig om, og når
Peter så får det at vide, så vil han ikke blot
have fødderne vasket, men også hænderne og
hovedet.
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Peter, klippen – hvordan skal det mon gå med
den opgave, som Peter har fået?

Næste gang vi møder Peter er, da Jesus for-
udsiger hans fornægtelse:

Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud
til Oliebjerget. Da sagde Jesus til dem: “I
nat vil I alle svigte mig, for der står skrevet:
‘Jeg vil slå hyrden ned, så fårene i hjorden
spredes.‘ Men efter at jeg er opstået, går jeg
i forvejen for jer til Galilæa.”
Peter sagde til ham: “Om så alle andre svig-
ter, så svigter jeg dig aldrig.”
Jesus sagde til ham: “Sandelig siger jeg dig:
I nat, før hanen galer, vil du fornægte mig tre
gange.”
Peter sagde til ham: “Om jeg så skal dø sam-
men med dig, vil jeg aldrig fornægte dig”
(Matt 26,30-35).

Igen den impulsive Peter. Han havde ikke lært
sig selv at kende endnu. Han troede fuldt og
fast på egne evner og beslutninger, og han
skulle om nogen nok følge Jesus og være ham
tro, også selvom det skulle koste ham livet.
Om så alle de andre disciple svigtede, så svig-
tede Peter i hvert fald ikke. Peter skulle nok
vise, at Jesus kunne regne med ham.
Hvor må Peter have følt det som et slag i an-
sigtet, når Jesus så siger til ham: “Sandelig
siger jeg dig: I nat, før hanen galer, vil du
fornægte mig tre gange!”
“Aldrig i livet – om så jeg skal dø med dig,
så gør jeg det”, lyder reaktionen fra Peter.
I Getsemane oplever vi en Peter, der ikke
magtede at våge og bede for sin Herre og
Mester. Han blev ved med at falde i søvn,
mens Jesus kæmpede i bøn til den almægtige
Gud. Og da Judas kom med vagtmandskabet
for at tage Jesus til fange, så flygtede også

Peter sammen med de andre disciple. De for-
lod ham alle sammen, også klippen, Peter.
Så møder vi Peter, der er kommet hen til
ypperstepræstens gård for at se, hvad der sker
med Jesus, og her møder Peter måske sit livs
største nederlag.

Imens sad Peter udenfor i gården. Og en tje-
nestepige kom hen til ham og sagde: “Du var
også sammen med galilæeren Jesus.” Men
han nægtede det i alles påhør og sagde: “Jeg
forstår ikke, hvad du mener.”
Da han gik ud i portrummet, var der en an-
den af tjenestepigerne, som så ham og sagde
til dem, som var der: “Han dér var sammen
med Jesus fra Nazaret.” Atter nægtede han
det og svor på det: “Jeg kender ikke det
menneske!”
Lidt efter kom de, som stod der, hen til Peter
og sagde: “Jo, sandelig er du også en af dem;
dit sprog røber dig.” Da gav han sig til at
bande og sværge: “Jeg kender ikke det men-
neske!”
I det samme galede hanen. Og Peter huskede
det ord, Jesus havde sagt: “Før hanen galer,
vil du fornægte mig tre gange.” Og han gik
udenfor og græd bitterligt (Matt 26,69-75).

Peter – det hele går jo i stykker for dig! Jesus
havde jo for ikke ret længe siden fortalt dig,
at sådan ville det gå, men du troede jo på dig
selv og påstod, at selvom det ville komme til
at koste dig livet, så ville du aldrig fornægte
eller svigte Jesus.
Og hvad sker der nu? Det var ikke livet, der
stod på spil, det var såmænd bare skammen
ved at bekende, at man kendte Jesus og havde
været sammen med ham. Det var nok til ikke
bare at lyve og nægte, men også til at bande
på, at Jesus kendte han i hvert fald ikke no-
get til.
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Du må godt stoppe op og tænke tanken: Mon
der ikke er en hel del af den totalt mislyk-
kede Peter også i mit liv?
Nu gik Peter ud og græd bitterligt. Det hele
var gået i stykker. Værre kunne det ikke blive.
Han, Peter, klippen, havde vist sig at være
totalt ubrugelig. Der var vist ikke længere
nogen tro på egne evner og kræfter og vilje
hos Peter. Han havde lidt sit totale nederlag.
Klippen var smuldret!

Peters eksamen
Men nu skal vi standse ved Jesu samtale med
Peter efter Jesu opstandelse.
Vi møder Peter nede ved Tiberias sø sammen
med flere af de andre disciple. Her synes vi
næsten, vi møder en Peter, der har opgivet
det hele. Han står og kigger ud over Tiberias
sø, og så siger han: “Jeg tager ud at fiske!”
Det var det gamle erhverv, og det måtte han
da kunne, selvom alt det med Jesus bare var
gået i stykker. Ikke på grund af Jesus, men
på grund af en Peter, der ikke duede til no-
gen ting.
Vi ved, hvordan det gik med den fiskedræt.
Jesus kom, på hans ord fangede de en masse
fisk, og Jesus tændte bål på stranden og stegte
fiskene til dem.
Så er det, Jesus får en samtale med Peter. Nu
skal Peter op til eksamen. Peter, den klippe,
som Jesus ville bygge sin kirke på, havde stået
i lære hos Jesus nu i lang tid, og nu skulle
han til eksamen.
Hvordan ville det mon gå? Hvordan havde
Peter klaret læretiden? Var han blevet en dyg-
tig, pålidelig, sikker discipel, som nu havde
evnerne og kvalifikationerne til at stå i spid-
sen for at opbygge Jesu kirke på jorden?
Eller var det tidspunktet, hvor Peter måtte
kasseres, for han duede jo i bund og grund
slet ikke?

Der var egentlig bare ét eneste eksamens-
spørgsmål:

Da de havde spist, siger Jesus til Simon Pe-
ter: “Simon, Johannes’ søn, elsker du mig
mere end de andre?”
Han svarede: “Ja, Herre, du ved, at jeg har
dig kær.”
Jesus sagde til ham: “Vogt mine lam!”
Igen, for anden gang, sagde han til ham:
“Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?”
Han svarede: “Ja, Herre, du ved, at jeg har
dig kær.”
Jesus sagde til ham: “Vær hyrde for mine
får!”
Jesus sagde til ham for tredje gang: “Simon,
Johannes’ søn, har du mig kær?”
Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang
spurgte ham: “Har du mig kær?” og han
svarede ham: “Herre, du ved alt; du ved, at
jeg har dig kær.”
Jesus sagde til ham: “Vogt mine får!” (Joh
21,15-17).

Det var Peters eksamen. Du skal lægge mærke
til, at Jesus ikke kalder ham Peter nu. Nej nu
hedder han det gamle navn: Simon, Johan-
nes´ søn.
Nu skulle Jesus ind bag ved det hele. Ind til
det, som det hele drejede sig om. Jesus spurgte
ikke til, hvor dygtig Peter var blevet. Han
spurgte ikke til resultaterne af Peters tjene-
ste. Det var ikke Peters kvalifikationer, det
drejede sig om nu.
Jesus spurgte ind til den gamle Simon, Jo-
hannes´ søn. Hvad har du lært?
Har du fået nederlag og synd nok til at se,
hvem du egentlig selv er? Simon, Johannes’
søn: Har du fået brug for en frelser? Har du
forstået, at der er en Jesus, der har båret det
hele for dig, og som elsker dig på trods af
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alle dine nederlag – al din synd – alt det to-
talt fortabte og mislykkede i dit liv?
Simon, Johannes´ søn, har du fået Jesus at
se? Har du hørt mit: “Det er fuldbragt!” fra
Golgata kors?
“Simon, Johannes´ søn: Elsker du mig mere
end de andre?”
Nu var Peter blevet lille. Han elskede Jesus
mere end nogensinde før, men han turde ikke
engang påstå, at han elskede ham mere end
de andre. Nej, Peters egne præstationer var
helt i bund nu.
Og svaret blev ærligt fra Peter: “Herre, du
ved, at jeg har dig kær!”
Men Peter var ikke færdig med sin eksamen
endnu. Jesus gav Peter det næste spørgsmål,
og det var svagere end det første: “Simon,
Johannes´ søn: Elsker du mig?”
Og igen blev svaret fra Peter: “Ja, Herre, du
ved, at jeg har dig kær!”
Men Peter skulle spørges tredje gang, og nu
var spørgsmålet igen en tand lavere: “Simon,
Johannes´ søn: Har du mig kær?”
Og igen det mest ærlige svar fra Peter, hvor
alle egne kvalifikationer og evner var helt
forsvundet. “Herre, du ved alt; du ved, at jeg
har dig kær!”
Så var eksamen bestået!

Der var kun én ting, der betød noget, og det
var: Elsker du Jesus – har du ham kær?
Her var en Peter, der gennem sin tid med Jesus

var blevet totalt afsløret og havde set en af-
grund af synd og svigt og magtesløshed i sit
eget liv. Men han havde også set en Jesus,
der bar det hele for ham og udråbte et “fuld-
bragt” fra Golgata kors. Da alle svigtede, så
elskede Jesus. Han elskede til det sidste.
Peter kunne ikke andet end elske Jesus nu,
og det var absolut det eneste, det drejede sig
om.
For den, der har fået meget tilgivet, elsker
meget.
Hvem er det, som Jesus kender den dag, hvor
alt andet er ligegyldigt? Det er dem, der af
hjertet kan svare rigtigt på Jesu spørgsmål:
Elsker du mig?

Elsker du Jesus?
Tilbage til Simon og synderinden.
Simon havde ikke erkendt sin egen synd –
sin egen mangel på alt. Han kunne det hele
selv, troede han, så han havde egentlig ikke
brug for nogen form for tilgivelse, og han fik
det heller ikke, netop fordi han ikke troede,
han havde brug for det. For så elskede han
heller ikke Jesus. Jesus var en interessant
person, og Simon ville gerne vide lidt mere
om ham, men hans tilgivelse og kærlighed
interesserede ham ikke, og derfor elskede
Simon ikke Jesus.
Synderinden havde set lidt af fordærvelsens
afgrund i sit eget liv. Hun levede i synd, og
hun kom med alt det, hun levede i, hen til
Jesus, for hun behøvede en frelser. Og Jesus
rakte hende sin tilgivende nåde midt ind i
hendes totale fortabthed, og så elskede hun
Jesus, for hun fik det hele tilgivet. Så var hun
frelst!

Elsker du Jesus?
Har du haft det møde med Jesus, som Peter
havde, da han havde oplevet, at alt i hans liv

Hvordan havde Peter klaret  lære-
t iden? Var  han blevet  en dygt ig,
pålidelig ,  sikker  discipel,  som nu
havde  evner ne  o g  kva li fika t io -
ner ne t il  at  s t å  i spidsen fo r  at
opbygge Jesu kirke på jo rden?
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var gået i stykker? Det hele var blevet øde-
lagt af synd og svigt og magtesløshed.
I det møde med Jesus er alle facader skrællet
af, og så kalder han dig ikke Peter, nu er du
Simon, Johannes´ søn. Jesus kalder dig ved
dit gamle navn – dit syndenavn. For nu står
du for ham som den fortabte synder, der træn-
ger til tilgivelse for det hele.

Han spørger ikke efter dine kvalifikationer –
ikke efter dine beslutninger om at leve ham
til behag.  Han spørger ikke om, hvem du fik
vidnet for i dag. Han spørger ikke om, hvilke
synder, du har fået sejr over på det sidste. Han
spørger ikke efter, hvor lang tid, du mon har
brugt på bøn og bibellæsning på det sidste.
Han spørger om én eneste ting: “Elsker du
mig?”
Er du nået dertil, hvor du har brug for en frel-
ser? Hvor dit eneste håb er et “fuldbragt” fra
Golgata kors?

Har du fået set, at der på trods af din egen
totale fortabthed er én, der stadig elsker dig
– elsker dig til det sidste, også selvom der
absolut ikke mere er noget elskværdigt hos
dig?
Han elskede så højt, så han lod sig nagle til
korset for at bære al din synd, så du kunne
undgå den evige fortabelse og blive himmel-
borger i stedet for, hvis du ville tage imod
Jesu offer for dig.
Derfor har Jesus bare det ene spørgsmål til
dig: Betyder jeg noget for dig? – Elsker du
mig?

Må det brænde sig ind i din bevidsthed, at en
dag skal du stå for hans åsyn, og så er der
bare én ting, der betyder noget, og det er, hvad
Jesus siger til dig.
Må det ikke ske for nogen af os, at vi skal
møde det fra Jesus mund: “Jeg har aldrig
kendt dig! For du elskede mig ikke. – Jeg fik
aldrig plads i dit hjerte, kun i din tanke!”
Må vi hver især, inden det er for sent, få det
møde med Jesus, hvor han spørger: “Elsker
du mig?”
Og må vi så hver især kunne svare fra hjer-
tet: “Jesus, du kender alle ting, du ved, jeg
har dig kær!”
Så er porten til Himlen åben for dig!

Her var  en Pet er,  der  gennem sin
t id  med  Jesus  va r  bleve t  t o t alt
afsløret  og havde set  en afgrund
af synd og svigt  og magtesløshed
i sit  eget  liv.  Men han havde også
set  en Jesus,  der  bar  det  hele fo r
ham og udråbte et  “fuldbragt” fra
Go lgat a ko rs.  Da alle  svigt ede,
så elskede Jesus.

Carl Richard Hansen,
Aalborg, ingeniør, nu
pensionist
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Oplæg holdt ved reformationsfejringen på
Menighedsfakultetet den 31. oktober 2017.

Almindelig kristendom
Jeg må indrømme, at jeg reagerer lidt imod
overskriften for mit oplæg. Egentlig er jeg
ikke vældig optaget af at definere mig selv
som en luthersk kristen. Det kan man for ek-
sempel se på min facebookprofil. På Face-
book kan man nemlig angive sin egen reli-
giøse overbevisning, og i den forbindelse kan
man blandt andet vælge mellem at beskrive
sig selv som kristen eller som luthersk. Jeg
har valgt at beskrive mig selv som kristen,
fordi jeg synes, det svarer til den måde, jeg
forstår mig selv.
Men måske er min reaktion på temaet i vir-
keligheden en typisk luthersk reaktion. For
ifølge lutheranere er Luthers reformatoriske
opdagelse et økumenisk anliggende. Det vil
sige: Det er et fælleskirkeligt anliggende;
noget, som siger noget almengyldigt om,
hvad det vil sige at være et kristent menne-
ske. Man kan også sige det på en anden måde:
Det, vi fejrer ved reformationsjubilæet, er helt

almindelig kristendom; den tro, kirken har
bekendt og troet siden apostlenes dage. Lu-
thersk kristendom er ikke for de særligt ind-
viede eller for dem med en særlig interesse.
Det er i sin essens helt almindelig kristen-
dom.

Vedkommende for alle kristne
Som lutheranere hævder vi, at den reforma-
toriske opdagelse er et økumenisk anlig-
gende, det vil sige et anliggende, som ved-
kommer alle kristne. Dette kommer til ud-
tryk i den lutherske overbevisning om, at kir-
ken står og falder med overbevisningen om,
at mennesket retfærdiggøres af tro alene.
Denne overbevisning kommer til udtryk i
artikel fire i den lutherske bekendelse, som
kaldes for Den Augsburgske Bekendelse. Her
hedder det:

Fremdeles lærer de, at menneskene ikke kan
retfærdiggøres over for Gud ved egne kræf-
ter, fortjenester eller gerninger, men
retfærdiggøres uforskyldt for Kristi skyld ved
troen, når de tror, at de bliver taget til nåde,

DERFOR ER JEG
STADIG LUTHERSK

Af Klaus Vibe
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og at synderne forlades for Kristi skyld, for
hans skyld, som ved sin død gjorde fyldest
for vore synder. Denne tro tilregner Gud som
retfærdighed.

Lutheranere beskriver denne artikel som den
artikel, hvormed kirken står og falder. Det
siger vi ikke, fordi vi ønsker at tilrane os magt
på den kirkepolitiske scene. Det siger vi der-
imod, dels fordi vi er overbeviste om, at det
svarer til apostlenes vidnesbyrd, dels fordi det
svarer til vores egen erfaring. Hvis man skal
koge den lutherske bekendelse ned til sin es-
sens, kan man måske sige, at vi som luthera-
nere står og falder med Jesus. Hvis det er rig-
tigt, det apostlene siger om Jesus, så står vi.
Falder apostlenes vidnesbyrd om Jesus, så
falder vi også.

Jesus som den fremmede retfærdighed
Men hvad siger apostlene da om Jesus? Det
var det, der gik op for Luther omkring år
1517, og som nogle år senere fik ham til at
beskrive Jesus som den “fremmede retfær-
dighed”. Dette lidt pudsige udtryk sigter til
det forhold, at Jesus er den skænkede retfær-
dighed; den retfærdighed, der kommer fra
Gud til os, og som altså ikke kommer fra os
selv. Denne fremmede retfærdighed fandt
Luther beskrevet både i Det Gamle og Det
Nye Testamente.
Luther kunne for eksempel beskrive den
fremmede retfærdighed på denne måde:

Es 9,6: “Thi et barn er født os, en søn er os
givet.”
“Os” siger han, fordi han helt er vor med
alle sine goder, hvis vi tror på ham, sådan
som han siger i Rom 8,32: “Han, som ikke
sparede sin egen søn, men gav ham hen for

os alle, hvor skulle han kunne andet end
skænke os alt med ham?” (...) Ved tro på
Kristus bliver altså Kristi retfærdighed vor
retfærdighed, og alle ting, som er hans, ja
han selv med, bliver vor.1

Et andet sted kan Luther sige: “Således gjorde
han [Kristus] et lykkeligt bytte med os, tog
vor syndige person på sig og gav os sin uskyl-
dige og sejrende.”2

Det er på denne baggrund, at Luther kan sige:
”Altså tilhører alle ting os, hvad som helst,
Kristus har, er givet os uværdige af nåde og
af ren barmhjertighed.”3

Derfor har troen også den særlige karakter,
at den hænger ved Jesus. Det kommer for
eksempel til udtryk i Luthers forståelse af
Paulus’ ord i Rom 3,28:

“Vi mener nemlig, at et menneske bliver
retfærdiggjort ved tro” (Rom 3,28). Dette er
den ubegrænsede retfærdighed, som på et
øjeblik opsluger alle synder, fordi det er umu-
ligt, at synd hænger ved Kristus; og enhver,
som tror på Kristus, hænger ved Kristus og
er ét med Kristus, idet han har den samme
retfærdighed som ham.4

Den troende hænger ved Jesus og er ét med
ham. Derfor opsluges også alle den troendes
synder som på et øjeblik, fordi det er umuligt
for synden at hænge ved Kristus, og den, der
hænger ved Jesus, er ét med ham.
Luther beskriver dette som den første retfær-
dighed. Denne første retfærdighed kalder
Luther også for den fremmede retfærdighed,
og det er en retfærdighed, der er ”indgydt i
os uden vore gerninger af nåde alene, idet
Faderen nemlig drager os i vort indre til
Kristus”.5
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Den anden retfærdighed
Men Luther taler også om den anden retfær-
dighed, og denne beskriver han som vores
egen. Det er den gode vandring i de gode
gerninger, som dels består i bekæmpelsen
(“dødelsen” ifølge luthersk og bibelsk sprog-
brug, Rom 8,13) af kødet og det syndige be-
gær, dels i de gode gerninger, den troende
gør mod sin næste.
Denne anden retfærdighed beskriver Luther
som vores egen retfærdighed, fordi det er en
retfærdighed, vi udøver. Samtidig hævder
han, at ”denne [anden] retfærdighed er den
første retfærdigheds værk og frugt og en følge
af den”.6

Den anden retfærdighed er altså vores egen,
fordi det er os, der udøver denne retfærdig-
hed, men det er ikke noget, vi kan rose os af,
for denne anden retfærdighed er den frem-
mede retfærdigheds værk.
Den anden retfærdighed bliver med andre ord
en realitet i kraft af den fremmede retfærdig-
hed, det vil sige i kraft af troens forening med
Jesus. Denne anden retfærdighed ”indgydes
ikke helt på én gang, men den begynder, går
fremad og fuldkommes endeligt ved døden”.7

Så selv om den anden retfærdighed er min,
så er den stadig den fremmede retfærdigheds
værk. Den er altså i egentlig og dybeste for-
stand også en skænket og fremmed retfær-
dighed, omend den også er vores egen.

Den fremmede retfærdighed og den troen-
des billede af Gud
Luthers beskrivelse af den fremmede retfær-
dighed bliver for ham også nøglen til troens
forståelse af Gud. Gennem den fremmede
retfærdighed – det vil sige gennem det fak-
tum, at Gud har skænket os sin søn – skæn-
kes den troende nemlig et blik ind i Guds eget
hjerte.

Luther finder for eksempel dette forhold be-
skrevet i det lille ord ”udsendt”, som bruges
om Jesus i Johannesevangeliet 17, vers 3, idet
Jesus her beskrives som den, der er udsendt
af Faderen. Luther tolker dette lille ord på en
meget opbyggelig måde:

Ved denne gerning, at Faderen sender sin søn,
har han åbnet os hele sit hjerte og hele sin
vilje, så man ikke ser andet end overvæl-
dende, uudgrundelig kærlighed og barmhjer-
tighed. Men når jeg nu har Faderens hjerte,
så har jeg ham med al hans guddommelige
magt og kraft. Her står Faderens hjerte, vilje
og gerning åben for mig, og jeg kender ham
fuldstændig.8

Luther hævder ikke, at den troende er lige så
vis som Faderen. Men han hævder, at den tro-
ende kender Faderens væsen fuldstændigt.
Troen hænger ved Kristus og får ved Kristus
lov til at skue ind i Faderens hjerte. Det er
derfor, troen stiller det for troen indlysende
spørgsmål: “Han, som ikke sparede sin egen
søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke
med ham skænke os alt?” (Rom 8,32). Troen
kan kun svare bekræftende på dette spørgs-
mål. For i mødet med Guds gave, det vil sige
i mødet med Jesus Kristus, kan troen ikke
tvivle på Faderens barmhjertighed.

Ved  denne  ger ning ,  a t  Fader en
sender  sin søn,  har  han åbnet  os
hele sit  hjer t e  og hele sin vilje ,
så man ikke ser  andet  end over-
vældende ,  uudgrunde lig  kærlig-
hed og barmhjer t ighed.
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Det er ikke en indsigt, den troende kan rose
sig af. Det er heller ikke en indsigt, der alene
er tilgængelig for den vise, for det er en ind-
sigt, som også den uforstandige kan få del i
(Rom 1,14). Men det er en indsigt, som Gud
giver os gennem den fremmede retfærdighed,
det vil sige gennem den nåde og gave, Gud
har skænket os gennem sin søn.

1 Martin Luther, ”Sermonen om den dobbelte ret-
færdighed,” oversat af Hans Olav Okkels og gen-
givet i Luther stærke sager, Fredericia, Credo
Forlag, 18.
2 www.lutherdansk.dk/Galaterbrevet%203/
K a p i t e l % 2 0 3 % 2 0 H a y s t r u p % 2 0 -
%20ny%20bibel.htm.
3 Luther, ”Sermonen om den dobbelte retfærdig-
hed”, 18.

4 Ibid., 18.
5 Ibid.,19.
6 Ibid., 19.
7 Ibid., 19.
8 Fra Luthers kommentar til Joh 17 fra 1530 gen-
givet i ”Guds frelsesvilje – Prædiken over Rom
11,33-36 (fra kirkepostillen), 1544, indledning ved
Finn B. Andersen” i Luther stærke sager, 159.

Hvorfor  er jeg så st adig luthersk?
Det  er  fo r  mig mege t  enkelt  at
svare på det t e  spørgsmål.  Det  er,
fo r d i  je g  e r  e t  me nne s k e ,  d e r
t rænger  t il a lt  det ,  Faderen nå-
digt  har  skænket  os igennem sin
søn,  Jesus Kristus.

Hvorfor er jeg så stadig luthersk? Det er for
mig meget enkelt at svare på dette spørgs-
mål. Det er, fordi jeg er et menneske, der træn-
ger til alt det, Faderen nådigt har skænket os
igennem sin søn, Jesus Kristus.

Klaus Vibe, Aarhus,
underviser i NT på
Menighedsfakultetet.
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Hvorfor er der egentlig nogle, der kalder sig
lutherske? Siger Luther ikke bare det, der står
i Bibelen? Hvis han gør det, er det vel ingen
grund til at kalde sig luthersk – det må vel
være nok at kalde sig kristen. Alligevel er der
nogle, der med glæde kalder sig lutherske.
En af dem er Daniel Preus.
Daniel Preus har været præst i flere menig-
heder og haft ledende stillinger i Den Luther-
ske Kirke i USA, også kendt som Missouri-
synoden. Han bekender sig som lutheraner
og med bogen Derfor er jeg luthersk – Jesus
i centrum giver han en teologisk klar og også
meget opbyggelig indføring i grundlæggende
lutherske og bibelske trossandheder.
Meget pædagogisk forklarer Preus den luther-
ske lære med tre bjerge – Sinaj, Golgata og
Zion. På Sinajs bjerg bliver mennesket mødt
af Guds lov, og synden bliver afsløret. Det
fører os til Golgatas bjerg, forklarer Preus.
Her møder vi Jesus, som dør for os på grund
af alt det, vi blev kendt skyldige i på Sinajs
bjerg. Altså: Alt det jeg har gjort forkert, er
der blevet betalt for. Men vi er ikke helt fær-
dige. Det liv jeg skulle have levet, dét levede
Jesus for mig ”på Sinajs bjerg”. Jesus har altså
også været på Sinajs bjerg. Vi ender dermed
med, at alt det, vi ikke gjorde, det gjorde Jesus
”på Sinajs bjerg” for os. Og den Guds straf
og vrede, vi skulle have været ramt af på
Golgatas bjerg – den tog Jesus på sig dér.
Hvad er der så tilbage? Jo, alt dette må blive

mit. Det forsoningsværk, som
Preus kalder ovenstående, må
blive mit. Og det bliver det i ret-
færdiggørelsen ved troen på
Jesus. Guds retfærdiggørelse af
mig finder sted på Zion. I denne
forbindelse forklarer Preus me-
get grundigt og trosstyrkende,
hvordan troen skabes af Hellig-

ånden, som kalder et menneske ved evange-
liet om Jesus. Det er altså ikke et menneskes
trosanstrengelse, der skaber troen, men det
er alene Guds gerning.
Efter en klar, evangelisk og trosstyrkende
indføring i luthersk og bibelsk frelseslære
leverer Preus et par kapit-
ler om kristenlivet og sa-
kramenterne. Derefter føl-
ger nogle kapitler hvor
han beskriver præstedøm-
met, gudstjeneste og li-
turgi. I denne sammen-
hæng er det lige værd at
bemærke at Daniel Preus
er noget mere højkirkelig
i sin forståelse af disse
emner end mange lutheranere i Danmark vil
være.
Til sidst i bogen summerer Preus det hele op
i et fremragende kapitel, hvor han kort for-
klarer, hvorfor han er luthersk. Citat: ”Den
lutherske kirkes lære sætter Jesus i centrum,
fordi Den hellige Skrift sætter Jesus i cen-
trum (...) Fra dåben til døden og gennem dø-
den ind i evigheden gælder for en kristen:
Jesus er i centrum.”

Fra først til sidst er Derfor er jeg luthersk –
Jesus i centrum en overskuelig, klar og frigør-
ende indføring i luthersk og bibelsk lære.
Preus formår på én og samme tid at hen-

Daniel Preus:
Derfor er jeg luthersk
- Jesus i centrum

Credo/LogosMedia 2017
224 sider
199,95 kr.

En oversku-
elig, klar og
fr igø ren de
indføring i
luthersk og
bibelsk lære.
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Det kan siges kort: Denne bog har mang-
let, og den udfylder i høj grad en stor mangel
blandt kristne i Danmark!
Jeg skal ikke lægge skjul på, at det var ret
nølende, at jeg takkede ja til at anmelde bo-
gen for Nyt Livs blad. Dels er jeg temmelig
meget uden for bogens primære målgruppe,
som meget direkte formuleres i undertitlen:
”en andagtsbog for præstationsramte piger”.
Dernæst frygtede jeg at skulle til at give en
lang, besværlig og kritisk anmeldelse af en
bog, som nedtoner lovens ord og dermed også
evangeliet.
Hvad første del angår, er bogen langt bredere
end titlen antyder. Min påstand er, at flertal-
let vil kunne få et udbytte af den – hvis ikke
med andre formål, så med det formål at have
noget at kunne række til andre.
Hvad det sidste angår, må jeg sige, at bogen
får de varmeste anbefalinger. Der er tale om
en bog, der er balanceret og bibelsk i sin tale
om skabelse, syndefald og frelse. Der læg-
ges ikke skjul på syndens alvorlige virkelig-
hed, samtidig med at der tales stærkt om evan-
geliet som et budskab, der befrier fra alle

krav og præstationer!
Valget af emner og mere
sekundære temaer bærer
klart præg af, at mål-
gruppen er piger i den
yngre aldersgruppe. Det
mener jeg, kun er en
styrke, da bogen har en
klart defineret og be-

grænset målgruppe.
Bogen veksler mellem belærende afsnit, som
har karakter af egentlig bibelundervisning/
troslære, og mere praktiske afsnit, hvor for-
fatteren i højere grad inddrager sit eget liv
med gode tanker om kæresteforhold, udse-
ende, bagtalelse og meget mere. Efter hvert
kapitel er der 5-6 bibelvers til refleksion og
nogle spørgsmål at overveje. Der er tale om
rigtig gode spørgsmål, der sætter tankerne i
gang og sætter dem i relation til både forfat-
terens tekst og de velvalgte bibelvers. I slut-
ningen af hvert kapitel er der plads til at skrive
noter m.m.

Jeg har udvalgt en række steder i bogen, der
viser dens balance og helbibelske tilgang, for
at give en lille idé om indholdet:
Det er befriende, at forfatteren er tydelig
omkring at skelne mellem skabelsens plan og
vores værdi for Gud – og i den forstand være
”gode nok” (s. 107-108) – samtidig med at
der tydeligt tales om synden og vores totale
mangel på evne til at frelse os selv og være

hjemme hos Jesus. Bogen er dermed ikke bare
en letfordøjelig indføring i luthersk lære, men
også en ganske opbyggelig bog. Den får mine
varmeste anbefalinger.

- Anders Landkildehus

vise til både Luther, de lutherske lærefædre
og ikke mindst Bibelen, samtidig med at han
holder det hele på et niveau så bogen bliver
letlæselig og forståelig. Preus’ budskab em-
mer af tillid til Bibelen, af en glæde over nå-
den i Jesus alene og af et håb om en evighed

Marie Celine Lundeby:
Færdigt arbejde

LogosMedia 2018
320 sider
199,95 kr.
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”gode nok” på frelsens plan. Et stærkt kapi-
tel om retfærdiggørelsen sætter tingene på
plads allerede i bogens begyndelse (s.21),
mens synden og behovet for at tale lovens
ord også får god plads (f.eks. s.86 og s.205).
Med formuleringer som ”Vi er syndere, som
i udgangspunktet ikke kan have en relation
til Gud” (s.86), lægger forfatteren ikke skjul
på den bibelske virkelighed, men taler klart
om synden og Guds hellighed. Forfatteren er
tydelig omkring den enorme kærlighed, Gud
har til alle mennesker, og at Gud også ønsker
at vise den til os (s.158). Men Jesus er ikke
til for bare at gøre dig ”superlykkelig” i dette
liv – det skema passer han ikke ind i! (s.119).

Mange flere eksempler og emner kunne være
berørt i anmeldelsen, men det ville ikke tjene
mere end at understrege pointen: Der er tale
om en god, bibelsk og balanceret bog.
Enkelte formuleringer er lidt for sukkersøde
til min smag, men da jeg befinder mig uden

Der er tale om en bog, der er balan-
ceret og bibelsk i sin tale om skabelse,
syndefald og frelse.

for målgruppen, antager jeg, at det har noget
med det at gøre.

En lille kritisk bemærkning: Forfatteren er
ungdomskonsulent i Norsk Luthersk Mis-
jonssamband, som har en mindre restriktiv
tilgang til tjenestedelingen mellem mand og
kvinde end for eksempel Nyt Livs blad står
for (se årg. 2013, nr. 1 og 3, samt årg. 2014
nr. 1), og som den danske søsterorganisation
Luthersk Mission har. Derfor er jeg skeptisk,
når forfatteren for eksempel formulerer sig
som i citatet på s. 65: ”Hvis Gud vil bruge
dig som forkynder, så må du stole på, at han
vil hjælpe dig, så alt går godt.” Hvilken type
forkynder taler vi om der? Den anderledes
tænkning præger naturligvis hele bogen og
måden, tingene formuleres på generelt.
Den kritiske bemærkning til trods får bogen
mine varmeste anbefalinger! Læs den selv,
og forær den gerne til en eller anden i mål-
gruppen!

- Lars Jensen



38 B O G A N M E L D E L S E R

Stefan Gustavsson har skrevet to bøger om
henholdsvis evangeliernes troværdighed og
Jesu identitet og opstandelse. Bøgerne er skre-
vet til skeptikeren ud fra en historisk kilde-
kritisk metode. Forfatteren forsøger at trække
samtidige tekster ind til at belyse, hvad vi ved
om de nytestamentlige tekster (bog 1) og Jesus
(bog 2).
Jeg skal begynde med at indrømme, at jeg
personligt ikke er særligt glad for denne slags
litteratur. Det styrker ikke min tro på Bibel-
ens ufejlbarlighed og som den eneste trovær-
dige sandhed. Jeg oplever selv, at når man
begynder at forklare Bibelen ud fra andre kil-
der, begynder jeg at åbne op for sandheden
andre steder … Og pludselig er alle mulighe-
der åbne. Alt er i spil, og alt (andet end Bibe-
len) skal derfor undersøges og forkastes.
Det gør ikke noget godt for min tro at gå ind
på de tankegange, der ligger bag bøger som
dem, Stefan Gustavsson her har skrevet. I ste-
det skal fokus være på Ordet og dets frelses-
kraft. Det giver for mig en livgivende og
blomstrende tro.
Jeg tror dog, at bog 2 kan være ganske an-
vendelig med tanke på samtaler med ikke-
kristne venner. Et trosforsvar som det, vi
møder her, kan være med til at lede til evan-
gelisering på den måde, at det kan bane vej
for et vidnesbyrd om Jesus. Blot må vi være
meget bevidste om, at de apologetiske argu-
menter i sig selv ikke leder nogen til tro.

Første bog omhandler spørgsmålet: ”Kan vi
historisk set komme i kontakt med Jesus fra
Nazaret?” Udgangspunktet er, at hvis Bibe-
len er troværdig, så kan vi. Gustavsson kon-
kluderer dernæst Bibelens troværdighed ud
fra 7 forskellige tilgange:
- Evangelierne er kilder, som stammer fra det
første århundrede.
- Evangeliernes forhistorie har en ubrudt kon-
tinuitet tilbage til Jesus selv.
- Evangelierne er øjenvidneberetninger.
- Evangeliernes øjenvidner er navngivne og
offentligt kendte repræsentanter for budska-
bet.
- Evangeliernes miljø er Judæa, Samaria og
Galilæa i 30’erne e.Kr.
- Evangeliernes forfattere er pålidelige og
taler med apostolisk autoritet. For eksempel
henter Markus sine informationer fra Peter.
- Evangelierne er ærlige, når det gælder det
mindre glorværdige og det, der er svært at
forstå.

Anden bog omhandler spørgsmålet, hvem
Jesus er, og vidnernes troværdighed. Konklu-
sionen, kort fortalt, er, at øjenvidneberetnin-
gerne ikke tegner et billede af Jesus som et
produkt af hans samtid. Argumentet er, at hvis
budskabet ikke kommer fra Gud, så ville det
ikke have overlevet denne verdens
forståelsesgrundlag. Ordet er for menneske-
heden uden Guds ånd en dårskab: ”Men vi

Stefan Gustavsson:
Skeptikerens guide til
Jesus (bd. 1&2)

Credo 2016&2017
224&272 sider
249,95 kr. pr. stk.
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prædiker Kristus som korsfæstet, en forar-
gelse for jøder og en dårskab for hedninger”
(1 Kor 1,23).
Evangeliets dårskab og dets upassenhed i
samtiden ses tydeligt, da Paulus var i Athen,
hvor nogle af de epikuræiske og stoiske filo-
soffer kaldte ham et “sludrehoved“, fordi han
talte “fremmedartet“ (se ApG 17,18-32).
Dernæst sætter Gustavsson fokus på, hvad der
sker efter Jesu henrettelse. Det fokus har stor
betydning for de første troende. Det er det,
som Gustavsson kalder for traditionens fire
at-sætninger ud fra 1 Kor 15,3-8:

- at han døde
- at han blev begravet
- at han opstod
- at han blev set

Han beskriver i disse afsnit kildematerialet
fra evangelierne og hvordan handlingerne,
især de tvetydige eller i dag mærkelige hand-
linger, kan forklares ved hjælp af hans histo-
riske viden. Som afslutning på bogen næv-
nes en agnostikers konklusion på hele spørgs-
målet om Jesu opstandelse og dermed
guddommelighed:
”Efter at Geza Vermes i sin bog om opstan-
delsen har været omkring de alternative hy-
poteser til, at Gud opvakte Jesus, konstaterer
han: ‘Ingen af de (…) foreslåede teorier hol-
der for en nærmere granskning.‘ Han afviser
samtlige ikke-kristne hypoteser, men han
fremlægger ikke nogen egen løsning og for-
bliver selv agnostiker” (s.240).

Derfor konkluderer forfatteren også som den
amerikanske apologet Michael Liconas: ”Op-
standelsen er den bedste forklaring på den
tomme grav, disciplenes oplevelser og den
kristne kirkes tilblivelse og fremvækst. Den
har både forklaringsomfang og forklarings-
kraft“ (s.244).

Har Stefan Gustavsson så med sin bog bevist
opstandelsen?
“Svaret er nej. Det lader sig ikke gøre at be-
vise historiske begivenheder. Derfor kan den,
der vil, nok komme om ved opstandelsen,
men man kan ikke gøre det uden videre”
(s.247).
Nej bogens sande formål er at bane vej for,
at skeptikeren kan møde Guds ords person-
lige tiltale og kald til omvendelse. For viden
om Jesu opstandelse skaber ikke tro.
Og glædeligvis er det også udgangspunktet
for forfatteren. Han vidner sidst i bogen om
sin egen omvendelse:
”Et er at ‘tro, at‘ Jesus opstod fra de døde, og
at han er den, som han påstod, at han var,
mens noget andet er at ‘tro på‘ ham som frel-
ser. Enhver af os udfordres til på et eller an-
det tidspunkt i vores undersøgelse af den
kristne tros påstande at bevæge os fra ‘tro at‘
til ‘tro på‘ (...) For at tage skridtet fra ‘tro at‘,
til ‘tro på‘ måtte jeg bevæge mig fra en un-
dersøgelse af Jesus til en undersøgelse af mig
selv. Da jeg læste evangelierne om Jesus an-
den og tredje gang og udforskede alle Det
Nye Testamentes tekster, begyndte jeg at fo-
kusere mere på, hvad de sagde om mig, end

Bogens sande formål er at bane vej for, at skeptikeren kan møde Guds
ords personlige tiltale og kald til omvendelse.
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hvad de sagde om Jesus. Jeg brød mig ikke
om, hvad jeg så. Igen og igen måtte jeg indse
sandheden om min egen karakter, min leve-
måde og mit behov for tilgivelse. Jeg be-
gyndte at forstå, at jeg måtte omvende mig.
Fakta om Jesus bekræftede, at han er frelse-
ren, mens fakta om mig selv bekræftede mit
behov for ham og hans tilgivelse. Jeg var nu
klar til at gå fra ‘tro at‘ til ‘tro på‘” (s.256).

Det sande trosforsvar er, at man i sin tale er
venlig og har krydret den med salt (1 Pet 3,15-
16 og Kol 4,6). At man giver skeptikeren
muligheden for at lade sig dømme af ordet i
Bibelen. For det er Ordet alene, der skaber
troen (Rom 10,17).
Det ”saltede” trosforsvar mener jeg desværre,
er fraværende i bog 1, som udelukkende
kredser om det rent historiske. Men i bog 2,
hvor der tales om, hvem Jesus er, begynder
vi at nærme os saltet. For her bliver læseren
tvunget til at skulle forholde sig til en Jesus,
der kan vågne op fra de døde og kan give
andre liv i ham.

Forfatteren slutter af med at så salt i hoved-
årsagen til at være ateist/agnostiker:

”Som ateist nød jeg at være min egen gud.
Jeg nød at være den eneste dommer og jury,
jeg nogensinde behøvede at møde. Jeg ville
ikke overlade retten til at træffe beslutninger
om mit liv til nogen anden eller til noget større
end mig selv. Når du gransker argumenterne
for kristen tro, så stil dig selv det spørgsmål,
som jeg til slut så mig nødsaget til at stille:
‘Forkaster jeg dette, fordi der ikke findes til-
strækkeligt med beviser, eller forkaster jeg
det, fordi jeg ikke vil, at der skal være bevi-
ser nok?‘ Fornægter du opstandelsen af em-
piriske grunde eller ganske enkelt på grund
af en stædig modstand mod alt overnaturligt,
eller fordi din stolthed forhindrer dig i at un-
derordne dig en højere autoritet? Hvis du
svarer ærligt på det, vil du komme til at tage
et vigtigt skridt på rejsen fra ‘tro at‘ til ‘tro
på‘” (s.257).

Bogen er altså til skeptikeren med fokus på
at lede skeptikeren til Jesus. Så giv denne bog
til skeptikeren, som du kender, og få bagef-
ter en venlig saltet samtale om, hvad Jesus
siger om dem.

- Niels Lindhard Thomsen
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Forbedere
Når Kirsten Skak i dag ser tilbage på sit liv,
er hendes største glæde, at hun mødte Jesus
og kom til tro på ham som sin frelser. Det
skete relativt sent i hendes liv, og det skete
på en måde, som har undret hende. Det var,
som om hun blev ført og ledt af Guds gode
hånd – hen til Jesus.
Hvorfor netop hende? Hun kom fra en fami-
lie, hvor ingen andre var kristne. Hvorfor greb
Gud ind i hendes liv? Hun har overvejet, om
der er nogen, som har bedt for hende. Der er
ingen, som har fortalt hende, at de har gjort
det. Men det er ikke ensbetydende med, at
der ikke har været nogen forbedere.
”I mit barndomshjem havde vi nogle genboer,
der var kristne. De kom i vores hjem. Konen
var kogekone. Det var hende, som lavede mad
til min konfirmation. Så havde jeg en klasse-
kammerat i gymnasiet, der var kristen, og
senere hen fik jeg nogle kristne kolleger. Jeg

ved ikke, hvor mange af dem, der har bedt
for mig.”
Hvem der end måtte have bedt for Kirsten,
så er hun i dag ubeskriveligt taknemlig for
dem. Tankerne om de ukendte forbedere, har
mindet Kirsten om selv at bede:
”Jeg har tænkt, at det måske var derfor, Gud
kaldte så kraftigt ad mig. For at jeg selv skulle
blive forbeder for min familie.”

Lærer
Kirsten voksede op i Himmerland nær Skør-
ping. Hun ser med glæde tilbage på sin op-
vækst og sit barndomshjem:
”Jeg havde en rigtig tryg barndom. Far havde
en vognmandsforretning, og min mor var
hjemmegående. Hun var der bare altid for os.
Vi havde det fantastisk godt.”
Familien havde et almindeligt dansk forhold
til kirken. De gik kun i kirke ved barnedåb,
konfirmation, bryllup og begravelse og en-

Det er et ubeskriveligt stort under, når et menneske kommer til tro på Jesus. Der bliver glæde
i himlen, når det sker, og i den kristne menighed glæder vi os med. Hver omvendelse er en
påmindelse til os om, at det er muligt for vantro mennesker at blive frelst - også i dag. Gud
har magt til at gøre det. Det vil denne artikelserie gerne minde om.

Af Mikkel Vigilius

BIBELEN FØRST
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gang imellem til jul.
Allerede som barn vidste Kirsten, at hun ville
være lærer:
”Jeg elskede at gå i skole og har også altid
holdt meget af mit job.”
Da Kirsten blev lærer, kom hun selv til at
undervise i kristendom, og hun underviste i
faget på kommuneskoler gennem hele sit
arbejdsliv. I de første mange år handlede det
kun om formidling af kundskab. Da hun blev
kristen, ændrede det sig radikalt:
”Jeg blev meget glad for det fag. For jeg syn-
tes, jeg kunne vidne for børnene, og jeg lagde
aldrig skjul på, hverken over for forældre el-
ler børn, at jeg troede på Jesus.”

Livskrise
Når Kirsten ser tilbage på de begivenheder,
som førte hende til Jesus, er hun ikke i tvivl
om, at Gud på underfuld måde brugte en livs-
krise midt i 1990’erne. På det tidspunkt var
Kirsten sidst i 30’erne. Krisen bragte sorg og
usikkerhed og mange spørgsmål med sig,
også om meningen med livet. Kirsten blev
åndeligt søgende:
”Jeg kom i kontakt med nogle piger, som var
med i det alternative religiøse miljø. Et par
stykker af dem fik mig overtalt til at starte på
et teosofikursus. Det blev jeg meget optaget
af. Jeg havde jo ikke beskæftiget mig med
det åndelige tidligere. Herefter kom der en
periode med to år på teosofikursus og utrolig
mange bøger om emnet. Teosofi er en blan-
ding af kristendom og mange af de østlige
religioner. Man tror på reinkarnation og
karma: at vore gerninger i det nuværende liv
bestemmer, hvad vi fødes som i det næste liv.
Man tror på Jesus som den øverste åndelige
mester, men ikke som frelser. Man tror altså
ikke på, at vi er frelst alene ved troen på Jesus.
Sammen med bl.a. disse piger begyndte jeg

også at beskæftige mig med mange andre ting
inden for New Age-kulturen: clairvoyance,
healing, numerologi, zoneterapi, lydterapi,
akupunktur, astrologi osv.”
I dag ser Kirsten tilbage på tiden som en van-
dring i et åndeligt mørkeland, hvor Djæve-
len råder: ”Det alternative er absolut ikke
ufarligt. Umiddelbart kan det godt virke som
om, Djævelen kan ‘helbrede‘. Men han ven-
der frygteligt tilbage. Så mit råd er, at man
skal holde sig fra det.”

Bibelen først
Kirstens livskrise blev ikke løst i det alterna-
tive religiøse miljø. Tværtimod havde hun en
stadigt stærkere oplevelse af, at det alterna-
tive var vildledende og galt. Men hvor skulle
hun så vende sig hen? Hun var blevet over-
bevist om, at der var en Gud, og nu vendte
hun sig mod den Gud, hun troede var der,
med bøn om hjælp. Og hjælpen kom:
”I foråret 2000 gik jeg med de her tanker om,
at det alternative virkede galt, og en nat mens
jeg lå og sov, skete der noget afgørende. Jeg
blev vækket af en stemme, der sagde til mig:
’Du skal først læse Bibelen.’”
Kirsten var overbevist om, at det var Gud,
der havde svaret hende, og hun begyndte at
læse i Bibelen. Det blev et åndeligt vende-
punkt. Hun begyndte med at læse i Det Nye
Testamente, og selvom meget var svært for
hende at forstå, kom det til at stå hende klart,
at hun havde brug for en menighed; hun
havde brug for at møde kristne.

Det  a lt e r nat ive e r  abso lu t  ikke
u fa r l ig t .  U mid d e lba r t  k a n  d e t
godt  virke som om,  Djævelen kan
‘helbrede‘.  Men han vender  fryg-
t eligt  t ilbage .
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Kirstens tidligere erfaringer med folkekirken
gjorde hende skeptisk over for, om der var
nogen her, der kunne hjælpe hende, så hun
besluttede sig for, at hun i sommeren 2000
ville besøge nogle kristne frikirker i Aalborg-
området.

Kristen menighed
”Den første menighed var lidt for meget for
mig. Jeg blev omringet af omsorg, og de talte
i tunger, hvilket jeg ikke vidste noget om på
det tidspunkt. Så det blev ikke lige den me-
nighed.
Efter cirka 14 dage, hvor jeg lige sundede
mig oven på den første oplevelse, kørte jeg
ind til Bethania-kirken i Aalborg. Og jeg må
sige, det var en lidt stille tilgang til det, for
der var faktisk ingen gudstjeneste og ingen
mennesker den søndag. Menigheden havde
sommerkonference i Kolding. Men da jeg gik
tilbage til min bil, så jeg på parkeringsplad-
sen en plakat, hvor der blev reklameret for et
Alpha-kursus, som skulle begynde i midten
af august. Det havde jeg mod på. Så efter at
have læst på kirkens hjemmeside og haft en
samtale med præsten, tilmeldte jeg mig dette
kursus.
På Alpha-kurset var vi 10-12 kirkefremmede.
Vi begyndte med fællesspisning, og derefter
var der et oplæg ved præsten eller en anden
fra menigheden om et centralt emne: Hvem
er Jesus? Hvorfor døde Jesus? Hvorfor og
hvordan skal jeg læse Bibelen? Vi blev også
undervist i bøn og bad sammen i små grup-
per. På det tidspunkt var det meget grænse-
overskridende for mig, men en aften, hvor vi
bad sammen, oplevede jeg en gennemstrøm-
ning i min krop, som jeg ikke vidste, hvad
var. Jeg blev meget påvirket af denne ople-
velse, hvilket jeg fortalte til vores gruppele-
der. Han sagde: ’Jamen, Kirsten, det var Hel-

ligånden.’
På vej hjem den aften kørte jeg ind på en ra-
steplads. Jeg sad og tænkte, at hvis det virke-
lig var Helligånden, jeg havde mærket, så
kunne jeg regne med, at alt, hvad der stod i
Bibelen, var sandt. Og så bad jeg til Gud:
’Gud, hvis du findes, så må du hjælpe mig.’
Og den hjælp fik jeg.”
Guds hjælp til Kirsten kom i høj grad gen-
nem andre kristne:
”Gud trak i trådene og ledte mig ad de rette
veje til de rette mennesker. Det var, som om
jeg næsten blev båret.”

Bibelen fortsat
Når Kirsten tænker tilbage, er der særligt to
kristne, hvis råd fik afgørende betydning for
hende.
Ved et kristent møde, hvor man kunne søge
forbøn, gik Kirsten frem. På det tidspunkt
oplevede hun, at hun stod alene med nogle
tunge ting. Det betroede hun sig om til for-
bederen. Forbederen var en erfaren kristen.
Han lyttede og havde ét afgørende råd: ”Du
må søge din hjælp i Bibelen. Du må modnes
som kristen til selv at læse i Bibelen. Du må
tage Guds ord til dig og få fodfæste i det.”
Senere måtte Kirsten søge hjælp hos en erfa-
ren præst. Hun var plaget af anfægtelser, hvil-
ket havde rod i alt det alternative, som hun
havde beskæftiget sig med. Præsten hjalp
hende med at få det alt sammen ud i lyset, få
bekendt det og få brudt med det hele. Og så
gav han hende et råd: ”Du kan ikke leve dit
liv på oplevelser og små åbenbaringer. Læs i
din Bibel. Hold dig til Ordet!”
Kirsten blev bibellæser og oplevede det som
en dør ind til troen på og livet med Jesus.
’Bibelen på hverdagsdansk’ blev en stor hjælp
for hende:
”Jeg tror, det er godt for mange, som ikke er
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vant til at læse Bibelen, at der er en bibel-
udgave, som er nem at forstå. I dag læser jeg
helst i den autoriserede Bibel, men i den før-
ste tid var det godt for mig med en enkel
tekst.”
Bibellæsningen blev til afgørende åndelig
hjælp for Kirsten:
”Bibelteksten talte til mig. Jeg oplevede det,
som om Jesus stod lige foran mig og talte til
mig. Når jeg læste i min Bibel, så åbnede der
sig en port ind til en helt ny verden, en fanta-
stisk verden. I takt med, at jeg forstod mere
og mere i kristendommen, åbnede der sig sta-
digt flere nye porte. Bibelen åbenbaredes for
mig. Jeg kunne ikke få nok. Jeg havde en
åndelig sult, virkelig. Sådan var det i lang tid,
og sådan er det stadigvæk. I dag går der lidt
længere tid mellem, at der åbner sig porte til
en ny verden. Men det er fantastisk at stu-
dere Bibelen!”
Bibelen åbenbarede også ting, som var ud-
fordrende for Kirsten at tage til sig, om hen-
des synd og om Guds vrede over synden. Da
hun begyndte at komme i en kristen menig-
hed, opfattede hun ikke sig selv som synder:
”Jeg syntes, jeg var et rimeligt godt menne-
ske, som ikke gik rundt og syndede hele ti-
den. Det med synden og Guds vrede var slet
ikke gået op for mig. Da det gik op for mig,
begyndte jeg at bede om tilgivelse.”
I lyset af Bibelens tale om synden og Guds
vrede, blev det også gradvist klart for Kir-
sten, hvad Jesus havde gjort for hende til hen-
des frelse:
”I begyndelsen troede jeg på Jesus som min
vejleder, men gradvist blev det klart og stort
for mig, at han er min frelser.”
Først i lyset af Jesu frelse forstod Kirsten for
alvor sin Bibel. De centrale ord i Bibelen om
Guds nåde åbnede sig for hende. Det blev
klart for hende, at hun havde brug for at høre

Guds ord til stadighed for at blive bevaret i
troen på Jesus:
”Det gik virkelig op for mig, at jeg havde brug
for at høre Guds ord igen og igen.”

De rige sange
Når Kirsten tænker tilbage på sin første tid
som kristen, er der nogle sange, som hun
husker, at hun blev særligt glad for. De har
fortsat en særlig plads i hendes hjerte:
”Jeg holder specielt meget af de gamle evan-
geliske sange. Dem blev jeg glad for i den
allerførste tid.”
Når hun skal give nogle eksempler, nævner
hun to sange, som begge vidner centralt og
klart om frelsen i Jesus:

Salige vished! Jesu er min!
Han er min hyrde, kalder mig sin.

Salige vished! Alting er vel!
Jesus har købt mig, legem og sjæl.
Han er min glæde, han er min sang.
Ham skal jeg prise livsdagen lang.
Ham skal jeg evigt love hos Gud.

Han er min brudgom, jeg er hans brud.

Som en herlig guddomskilde -
mægtig, dyb og ren og stor -
er den kærlighed og nåde,
som i Jesus Kristus bor.

Han har åbnet perleporten,
så at jeg kan komme ind;

thi ved blodet har han frelst mig
og bevaret mig som sin.

I  begyndelsen t roede jeg på Jesus
so m min vejleder,  men gradvist
blev det  klar t  og sto r t  fo r  mig,  at
han er  min frelser.
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Det nye liv
Da Kirsten kom til tro på Jesus, bemærkede
mange af de mennesker, som kendte Kirsten
fra tidligere, at der var sket noget med hende:
”Der var en kollega, der spurgte mig, om jeg
var blevet forelsket, og jeg var på nippet til
at svare: ’Ja, i Jesus.’ Jeg var utroligt glad.
Det var nærmest som om, jeg svævede. Det
var fantastisk, det, der var sket. Jeg havde
virkelig fået et nyt liv. Det var en meget fø-
lelsesladet periode, fordi Jesus var kommet
ind i mit liv. Nu er det selvfølgelig lidt mere
hverdag for mig. Men det er en hverdag, der
er fantastisk, for uanset hvordan det ellers
hvirvler omkring mig med ting, som ikke er
perfekte, og med problemer, så har jeg altid
Jesus. Og jeg kan altid bede om hjælp, og jeg
får hjælp. Måske ikke altid den, jeg havde
forestillet mig, men en bedre hjælp. Det er
fantastisk.”

Troen på Jesus førte også til et nyt liv i det
ydre. Det kom ikke som et pres udefra, men
som et pres indefra:
”Mange vil tale om, at jeg som kristen ikke
må det og det og det. Men det handlede gan-
ske enkelt om, at jeg mistede lysten. Det sagde
mig ikke noget mere. Jeg kan huske den førte
julefrokost – jeg måtte gå hjem. Jeg kunne
ikke holde ud at være der.”
Når det drejer sig om fristelser, er Kirsten
opmærksom på, at hun kan have en særlig
sårbarhed i forhold til påvirkning fra den al-
ternative religiøsitet:
”I Matthæusevangeliet (12,43-45) kan vi læse
om, hvordan et menneske kan blive befriet
fra en ond ånd, men at den så kan vende til-
bage igen med andre og værre onde ånder.
Det har talt stærkt til mig. Jeg skal passe
meget på mig selv. Det kan jeg kun ved at
læse i Bibelen.”

Der var ét skriftafsnit, som Kirsten læste hver
dag i flere år, efter hun forlod det alternative
miljø. Det var versene i Efeserbrevet kapitel
6, vers 10ff. om Guds fulde rustning. Hun
læste dem som en hjælp til at blive hos Jesus,
i troen på ham, og ikke blive ført væk fra ham.

Guds gode hånd
Efter en årrække som kristen blev Kirsten i
2008 inviteret til møde i en kristen forsam-
ling i Dronninglund. En forsamling, som hun
ikke havde så stort kendskab til. Hun kom
lidt sent til mødet, så de var allerede i gang
med at synge den første sang. Da hun trådte
ind, var man nået til sangens fjerde og sidste
vers. Kirsten blev derfor mødt med ordene:

Det kors, som har tynget din nakke,
kan blive din rigeste sang,

og da kan det ske, du vil takke
for det, som du græd for engang.

”Det talte så stærkt til mig.”
Verset satte ord på det, som Kirsten havde
erfaret i sit liv. En livskrise blev brugt af Gud
til at kalde på hende og lede hende til Jesus.
Det kors og den sorg, som hun græd over
engang – alt det takkede hun nu for som Guds
indgreb i hendes liv:
”Da jeg hørte den sang, tænkte jeg: Det er
her, jeg skal være.”
Og sådan blev det.
Kirsten begyndte at komme i Nyt Liv-forsam-
lingen i Dronninglund, og her har hun fortsat
sit åndelige hjem. Det er en lille forsamling,
men for Kirsten er det mest afgørende, at
Bibelens ord bliver troet og forkyndt, som
det står:
”Det er rigtig, rigtig vigtigt for mig, at Ordet
bliver forkyndt sandt, så vi kan blive opbyg-
get og holdt fast i troen.”
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Hun glæder sig over den ugentlige bi-
belkreds, og hun glæder sig over den en-
kemand, som hun mødte i bibelkredsen,
og som hun nu er gift med.
”At jeg har den ægtemand, jeg har, det
takker jeg Gud for. Jeg bad i mange år
om en kristen mand. Der gik længere
tid, end jeg havde regnet med. Men så
fik jeg også den bedste for mig, og det
takker jeg Gud for. Det er fantastisk at
være to til at dele troen sammen, tale
sammen og bede sammen.”
Når Kirsten ser tilbage, ser hun Guds
gode hånd i sit liv igennem alt, hvad der
er sket. Hun har erfaret, at Guds hånd
var der, også da det var sværest, og at
Gud gennem alt ville lede hende til Jesus
som hendes frelser.

J e g  s k a l  p a s s e  me g e t  p å  mig
selv.  Det  kan jeg kun ved at  læse
i Bibelen.

På den baggrund er der et bibelvers, som hun
har taget til hjerte, og som hun gerne vil række
videre som sit vidnesbyrd til andre:
”Sig tak under alle forhold; for dette er Guds
vilje med jer i Kristus Jesus” (1 Thess 5,18).
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1. Se, tiden er kort;
O, sov den ej, drøm den ej, leg den ej bort!

En regnskabsdag kommer til sidst for enhver;
Hvordan til Guds ord vil du stille dig her?
Jag ikke det spørgsmål letsindigt nu bort!

Se, tiden er kort!

2. Nu Herren er nær,
i Ordet med Ånden til stede han er;
han banker igen på din lukkede dør,

betænk dog, hvor tit
han har banket der før!

Besind dig, o synder, betænk, hvad det er,
at Herren er nær!

3. Du frihed kan få;
hvorfor vil som træl du i fangenskab gå,

hvorfor vil du gå under åget endnu;
thi genløst og frikøbt det er også du.

Hvorfor skal Guds nåde forbi dig dog gå?
Du frihed kan få!

- Lina Sandell 1864

GUD BANKER PÅ
- IGEN OG IGEN

Af Thomas Beck

SANGE MED HJERTET XIX

S E R I E
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Vækkelsessangene fra 1800-tallet
Der synges mange sange rundt omkring i den
kristne menighed. Derfor er det ikke uden
betydning, hvad vi lytter til. De sange, som
gør særligt indtryk på en, er sange, som er
skrevet i 1800-tallets vækkelser. Man vil
vække til et sandt åndeligt liv i glæde over
korset, blodet og nåden i Jesus.
Et andet aspekt, som er gennemgående fra
vækkelsesperioden, er evighedsperspektivet.
Flere af disse vækkelsessange binder tiden
og evigheden sammen. Hele evigheden af-
gøres ud fra forholdet til Jesus her i tiden.
Den dag, Jesus kommer igen, sættes et evigt
skel mellem mennesker. Enten bliver det til
frelse eller evig fortabelse. Derfor opleves
disse sange så aktuelle og nærgående.
Et Guds barn vil her i tiden opleve at være
fremmed, og jorden giver ej den ro, vi søger.
Vækkelsessangene er ikke præget af mismod
og frygt. I stedet løfter sangene vore øjne bort
fra denne verden og mod det sted, hvor der
skal være evig fred og harmoni. Fremtids-
håbet, Himlens herlighed, glæder et Guds
barns hjerte. Tænk, hvad der venter enhver,
som tror på Jesus!
Samtidig fornemmer man, at flere af disse
sangforfattere vidste, hvad nåde er, fordi de
havde smagt den. De var prøvet og kendte til
modgang. Forfatteren til denne sang skriver
blandt andet: ”Stjernerne stråler så tindrende
klare, og mest i den bælgmørke nat.”
Ofte vender man tilbage til sange fra væk-
kelsestiden. Sangforfatterne fra den tid kan
trøste en med en trøst, som de selv har mod-
taget: ”... som trøster os i al vor trængsel, så
vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med

den trøst, vi selv trøstes med af Gud” (2 Kor
1,4).
Derfor er det sange med hjertet!

Inden jeg vil se nærmere på ovenstående
sang, kan vi tænke tilbage på, hvilke sange
vi har sunget i den seneste tid? Hvilket fokus
har de, og hvor peger de hen?

”Se, tiden er kort”
Der er skrevet flere bøger om Lina Sandell.1

De forskellige forfattere lader os ikke være i
tvivl om, at hun er opvokset med Guds ord,
og det havde en fremtrædende plads i hjem-
met og i samtale med vennerne. Det vidner
denne og hendes øvrige sange om.
Lina mistede sin far meget tragisk. Ganske
kort forinden han faldt over bord og druk-
nede, møder de dette ”tiden er kort”. Ved en
aftenandagt ud fra Esajas’ Bog kapitel 62 blev
de mindet om, at tiden er kort, og hvor lidt
livet i grunden betyder i sammenligning med
Herrens løfte: “Hvor jeg er, der skal også I
være.” Lina læste Salme 77, aftenen før hun
mistede sin far:
”Jeg søger Herren på nødens dag … Din vej
gik gennem havet, din sti gennem store vande,
dine fodspor kendtes ikke” (v.3.20).
Hun blev for alvor standset for dette: Det
gælder om at være rede i dag.

Vers 1: Det er evigheden, det gælder
I mødet med Ordet bliver man klar over, at
menneskelivet er kort i forhold til evigheden.
Det sammenlignes med en tåge (Jak 4,14).
Man ser den en kort tid, så er den væk. Guds
modstander Djævelen vil gøre alt for, at du

Nogle sange bliver til stor hjælp. Måske sætter de ord og billeder på lige netop min situation.
Måske rummer de en forkyndelse eller et vidnesbyrd, som lige netop jeg har brug for. Så
synger man med – af hele hjertet! I denne serie beder vi forskellige mennesker fortælle om en
sang, der betyder noget særligt for dem – til trøst og opmuntring for os alle.
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skal glemme menneskelivets korthed, så
regnskabsdagen opleves som noget langt ude
i fremtiden – som noget fjernt og uvirkeligt.
Lykkes det, får du et usundt forhold til evig-
heden. Den bliver ligegyldig for dig.
Når Guds time er inde, og du skal forlade
denne jord – hvad så?

En regnskabsdag kommer til sidst for enhver.
Hvordan vil det gå dig?
Der findes noget, som er endeløst og aldrig
står til at ændre. Derfor minder Gud os om –
igen og igen: “Det er menneskenes lod at dø
en gang og derefter dømmes” (Hebr 9,27).
Hvorfor er det ikke lige meget, hvordan man
bruger tiden og hvad man fylder sig med?
Hvorfor er det ikke lige meget, hvilket for-
hold man har til synden? Hvorfor er det ikke
lige meget, hvad man hører, og hvilken me-
nighed man kommer i? Hvorfor er det ikke
lige meget, hvilke sange der synges i den
kristne menighed?
Fordi det er menneskets lod at dø en gang og
derefter høre ét af to ord: Gå eller kom. Gå
bort fra mig til den evige ild – eller: Kom og
tag det rige i arv, som er bestemt for jer.
“Gå” eller “kom” står ikke til at ændre på
dommens dag.

Jag ikke det spørgsmål letsindigt nu bort!
Se, tiden er kort!

Når Gud minder en om evigheden, så bliver
man taknemmelig for, at der findes frelse. At
der findes nåde og syndernes forladelse.
Tænk, du behøver ikke at skulle høre ordene
en dag: “Gå bort fra mig til den evige ild.”
For Gud har sendt sin søn til verden for at
frelse syndere. Man takker i hjertet for, at
disse ord er sande: Alt er fuldbragt. Frygt
ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig

ved navn, du er min. Jeg giver dem evigt liv,
og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og in-
gen skal rive dem ud af min hånd.
Gud vil frelse. Han ønsker ikke, at en eneste
af disse små skal gå fortabt (Matt 18,14). Gud
banker igen og igen på din lukkede dør. Det
gør han, når du læser dette!

Vers 2: Det er NU, det gælder
Nu Herren er nær.
Det er i dag og ikke i morgen, du skal be-
sinde dig på, at Herren er nær. Det er i dag,
der er frelse at få.
”I dag er nådens tid, i dag er Gud at vinde”,
skriver H.A. Brorson i denne fantastiske
salme. Han ønsker på samme måde som Lina
Sandell at minde om, hvordan nuet og evig-
heden hænger sammen. I Hebræerbrevet ka-
pitel 3 møder vi flere gange ordene ”i dag”.
”Om I dog i dag ville lytte til ham” (v.7).
”Forman hinanden hver dag, så længe der er
noget, der hedder i dag” (v.13). ”Om I dog i
dag ville lytte til ham” (v.15).

Hvorfo r  er  det  ikke lige meget ,
hv o r d a n  ma n  b r u g e r  t id e n  o g
hvad man fylder  sig  med? Hvor-
fo r  er  det  ikke lige meget ,  hvil-
ket  fo rho ld man har  t il synden?
Hvorfo r  er  det  ikke lige meget ,
hvad man hører,  og hvilken me-
nighed man kommer  i? Hvo rfo r
e r  de t  ik k e  lige  meg e t ,  hvi lk e
sange  der  synges  i den k r is t ne
menighed?
Fordi det  er  mennesket s lod at  dø
en gang og dereft er  høre ét  af t o
o rd:  Gå eller  kom.
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Guds ord er levende og virkende. Han kalder
på dig, som læser dette. Han banker på din
lukkede dør. Måske er det første gang, må-
ske er det anden gang, måske er det sidste
gang, han banker på din lukkede dør.
Ingen kender dagen i morgen. Det er ikke
uden betydning, du hører Herrens røst. For:
”Ingen kan komme til Faderen uden ved mig”
(Joh 14,6).

Når Gud minder os om evigheden, så bliver
man taknemmelig for, at Jesus har sagt: “Bed,
så skal der gives jer, bank på, så skal der luk-
kes op for jer” (Matt 7,7). Jesus lukker altid
op. Du får lov til at gå ind til Jesus med dem
af dine kære, som ikke kender Jesus og van-
drer mod en evig fortabelse. Du får lov at bede
om, at det, du har fået for intet, kan blive dem
til del. Herre, vil du banke endnu engang på
de hjerter, som ikke kender dig! “Må de høre
ordene: Alt er rede – kom lad jer frelse.”
I sangen ”Herre, samle nu os alle” skriver
Lina, med hjertevarme og et stort ønske for
alle, i vers 3:

Lad os agte vel på tiden,
mens du søger os, vor Gud!

Snart går nådens dag, og siden
får vi ikke flere bud.

Gud, så hjælp os nu at høre,
hvad vor sjæl kan saliggøre.
Luk nu op vort hjertes øre,
og bønhør vor suk, o Gud!

V 3: Det er nåden alene
I det sidste vers møder vi et menneske, som
er forløst fra trældom – forløst fra egen stræ-
ben om at få sin kristendom til at lykkes. De
hårde krav og betingelser til sig selv for at
hendes egen kristendom rigtigt skulle lykkes,
blev Lina løst fra i mødet med Guds ord.  Det

kan du også blive!

Du frihed kan få;
hvorfor vil som træl du i fangenskab gå?

Det budskab gælder også dig, der er en kri-
sten. Hvor let glider ikke vore øjne bort fra
det Guds lam, som bærer mine synder, hen
på os selv og vores kristendom. Det er ikke
længere Jesus alene.
Pludselig kan tjenesten i menigheden få en
forsonende karakter. Jesus får mindre og min-
dre betydning som frelser. Det enfoldige,
enkle evangelium om Jesu død på korset for
min skyld, er ikke nok længere. Man glider
lige så stille bort fra Jesus og ind under trælle-
kår (Hebr 2,1).

Thi genløst og frikøbt, det er også du.

Hvad skete på Golgata? Jesus blev straffet
og døde i stedet for dig. På Golgata gjorde
Gud det, som ingen andre kunne. På Golgata
skiller Gud synderen fra synden og lader of-
ferlammet dø i stedet for. Her fuldbyrdes
Guds vrede over synden på stedfortræderen
– Jesus. ”Se, dér er Guds lam, som bærer
verdens synd” (Joh 1,29).

Det kan være svært at forstå forsoningen, og
hvad den betyder for en. Da er det godt at

De hårde krav og bet ingelser  t il
sig  selv fo r  at  hendes egen kr i-
s t e nd o m r ig t ig t  sk u lle  lyk k es ,
blev Lina Sandell løst  fra i mø-
de t  med  Guds  o rd .  De t  kan du
også blive!



51NYT LIV
2-2018

hente hjælp ved det forbillede, som vi finder
i Det Gamle Testamente (3 Mos 16).
Når et offer på den store forsoningsdag skulle
ske, var det i forsamlingens midte. På lang
afstand kunne man se, hvordan ypperstepræ-
sten lagde hænderne på en af gedebukkene
og bekendte hele folkets synd. Den blev så
sendt ud i ørkenen – bærende på Israels synd.
Den anden – syndofferbukken – blev slagtet,
og blodet blev smurt på låget af pagtens ark,
på sonedækket. Synden er sonet ved en sted-
fortræder.

Alle kunne få lov til at opleve dette; rig som
fattig, ung som gammel, en forbryder såvel
som en from mand.
Derfor må også du vende dig til Golgata. Det
gælder også dig: “at når én er død for alle, er
de alle døde” (2 Kor 5,15). Din synd var også
med på Golgata.
Er dette ikke et herligt budskab? Jeg må
spørge med Lina Sandell:

Hvorfor skal Guds nåde forbi dig dog gå?
Du frihed kan få!

1. Lina Sandell af Anna Marie Riiber. Et øjeblik
ad gangen af Astri Valen-Sendstad.

Thomas Beck, Esbjerg,
viceskoleleder.
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Nå. Så Troels er begyndt at lave sin egen
mysli, der ikke er særligt kompliceret, men
den er rig på fuldkorn og smager himmelsk?
Og Kirsten har en lille baby med kolik, der
falder allerbedst i søvn, når støvsugeren kø-
rer, og de har aldrig haft så rent et hjem, haha.
Og Anton deltager i en konkurrence om at
vinde tre sække havegødning med en NPK-
sammensætning, der er ekstra attraktiv, hvis
græsplænen skal være grønnere end naboens,

og man vil mos og ukrudt til livs. Gad vide,
hvad han har skrevet i kommentarfeltet? Nå,
ikke noget særligt kreativt denne gang. Bare
“Ja tak, grønt er godt for øjnene”, efterfulgt
af en solbrillesmiley.
Frederik sukkede tungt. Det var efterhånden
trivielt at konstatere, hvor trivielt det var at
tjekke Facebook. Og alligevel sad han her på
toilettet og scrollede ubehjælpsomt med sine
tykke fingre som en anden rastløs teenager.

Resumé: Frederik og Marianne måtte vende hjem fra deres missionærgerning på grund af
Mariannes sygdom. Nu er Marianne blevet rask. Familien har dog stadig deres at kæmpe
med. Frederik har til manges store fortrydelse anklaget Laudes-frimenigheden for at være en
stor og rig menighed uden Jesus. Uforvarende inddrog han sønnen Josvas nedsættende ord
om ungdomsarbejdet. Det har givet Josva ekstra problemer på friskolen, hvor der blandt
andet er begyndt at sprede sig rygter om, at han er homoseksuel.
Joakim er præsten i Laudes. Han har mange nye idéer, men han ønsker også at favne bredt,
og der er plads til konservative typer som Einar, der jævnligt stiller sig op med formaninger.
Men Frederiks vidnesbyrd har skabt en vis utryghed og splittelse i menigheden, som det er
vanskeligt, selv for Joakim, at håndtere.

”Våg!” er en skønlitterær serie, som vil lede vores tanker hen på alvoren i, at vi snart skal stå
for Guds domstol. Vi følger forskellige familier og personer med tilknytning til den nye og
aktive frimenighed, som er oprettet ud fra det gamle missionshus ”Laudes”. Ingen af perso-
nerne er uden fejl. Alle skal de møde Gud. Men hvem er rede?

AT ÅNDE FRIT

Af Henrik Gren Hansen

VÅG! VI
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Han havde ikke selv nogen aktiv profil. Men
han havde dog langt om længe og med me-
gen modvilje fået sig oprettet som en passiv
bruger, så han kunne holde sig orienteret, nu
hvor Josva begyndte at bruge det mere og
mere. Joakim havde også valgt at lade en stor
del af frimenighedens interne kommunikation
foregå på Facebook, som jo var et sted, hvor
både gamle og unge kunne mødes. Der var
blandt andet mulighed for at kommentere og
debattere prædikener, mødeformer osv. Det
var noget, Joakim gik meget op i at give plads
til. Han var lutter øren, hvis nogen havde kri-
tik eller positiv feedback, og nogle havde det
jo lettere med at give den slags respons på
Facebook. I så fald var den unge præst også
lutter øjne, som han sagde og flittigt gentog
ved  gudstjenesternes afslutning. Her min-
dede et baggrundsslide menigheden om, at
samtalen kunne fortsætte på facebooksiden.
Som om det var “Debatten” eller en anden
tv-udsendelse, man havde været vidne til.
Men muligheden for “åndelig debat” var der
altså. Og det var vel nærmest det spinkle håb
om, at der skulle komme en form for reak-
tion på hans vidnesbyrd, der var blevet det
afgørende incitament for ham til at blive
medlem. Men i betragtning af de livlige
kommentarspor, der ellers var til de fleste
gudstjenester – mest med intetsigende op-
muntringer til præsten, mødelederen og
lovsangsbandet og smileyfyldte gentagelser
af Joakims jokes – var der en nærmest de-
monstrativ hvid tomhed på skærmen ved den
dato, hvor han var stået frem og havde frem-
lagt sin hjertesorg og bekymring for den rige
menighed.
Den slags upassende beskyldninger måtte vel
ties ihjel.
Joakim havde i øvrigt sin egen personlige
facebookprofil, som Frederik også jævnligt

tjekkede. I modsætning til det forlorne og
fordummende baby-, rejse- og selfiehysteri,
der ellers dominerede, var Joakims profil
anderledes tankevækkende og med større
kvalitet. Der var skarpe og humoristiske, men
også usædvanligt dybsindige betragtninger
om alt fra ulve til burkaforbud. Ting, der op-
tog sindene og blev debatteret rundt omkring
i hjemmene og på arbejdspladserne, kunne
han spidde og forholde sig intelligent til i dén
korte twitter-agtige form, som man nok skulle
være vokset op i den generation for at me-
stre. Også en del betragtninger om abort og
det rystende fravalg af børn med Downs syn-
drom, som præsten jo nu havde fået tæt ind
på livet.
Ikke et ord om Jesus var der. Men det var nu
meget bevidst. Selvfølgelig. Joakim havde i
vanlig reflekteret stil tilføjet en introduktions-
tekst til sin facebookside, der forklarede, at
livet jo både har en menneskelig og en ånde-
lig dimension, og at han som præst ikke var
fritaget fra som menneske at forholde sig til
det, der sker omkring os i vores samfund. Og
sin egen facebookprofil havde han altså viet
til at behandle emner vedrørende
liv&samfund, hvorimod man var hjerteligt
velkommen til at komme til gudstjeneste el-
ler bruge frimenighedens facebookside for en
snak om Bibelen.
Smarte Joakim! Genialt at man sådan kunne
dele livet op på den måde. Så man kunne få
et frirum fra absolut at skulle tale om Jesus
hele tiden.
Og han brugte det dagligt, den unge præst.
Han måtte virkelig bruge lang tid på at “følge
med” og holde sig orienteret. Hvor han så fik
den tid fra …
Men følgere – dem havde han mange af. Også
en del, der ikke havde noget kirkeligt tilhørs-
forhold. Og det var klart, at hans aktiviteter
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på de sociale medier blev en platform til at få
flere med, eller i hvert fald til at nedbryde
nogle fordomme om de kristne. Det var en
udadrettet gøren opmærksom på sig selv, som
mange mente, klædte den gamle Laudes-me-
nighed godt, og som sammen med de mange
øvrige kommunikative tiltag bidrog til at
sænke den berømte dørtærskel til det mini-
male, sammenlignet med tidligere tiders sorte
og indelukkede image.
Selv konfirmanderne var vilde med ham.
Hans egen Josva likede flittigt præstens kom-
mentarer. Også når det gjaldt emner, som Fre-
derik ikke i sin vildeste fantasi kunne fore-
stille sig, at Josva skulle kunne have en me-
ning om eller overhovedet interessere sig for.

Frederik sukkede og rejste sig tungt for at
vaske hænder og påbegynde barberingen.
Han måtte virkelig se i øjnene, at han var
kommet på afstand af sin ældste søn. Ikke
sådan at Josva direkte undgik ham eller var
uvenlig over for ham eller noget. De pjattede
tit sammen og hyggede sig, som de altid
havde gjort. Josva kunne også sagtens med
sin altid omsorgsfulde høflighed spørge ind
til sin fars prædikenture og forberedelse. Men
der var alligevel et eller andet, der var galt.
Det var som om, at hver gang han prøvede at
komme ind til ham, så trak han sig omgående
ind i sin distancerede teenager-skal.
Marianne havde sagt til ham, at det var vig-
tigt, at han tog sig god tid til en ordentlig snak
med sin ældste søn. Hun vidste noget – som
hun ikke ville eller måtte sige. Og han pres-
sede hende ikke. Hun skulle selvfølgelig være

loyal over for sin søns hemmeligheder. Men
hvor det dog generede ham, at han gik til sin
mor og lukkede af over for ham.
Som nu sidste gang, hvor han havde arran-
geret den – hvis han selv skulle sige det –
mest fantastisk udtænkte far-søn-tur til en
opsætning af Ringenes Herre på filmlærred
med et vaskeægte symfoniorkester, der spil-
lede soundtracket som livemusik. Det var
meget dyre billetter, og Josva havde næsten
ikke troet sine egne øjne, da han havde fået
sin overraskelse. Han havde selv fortalt sin
mor om forestillingen engang for længe si-
den, men var selvfølgelig klar over, at der
ikke var penge til den slags; han ville bare
lige sige, at det var da ret sejt med “Ringenes
Herre live”.
Nu måtte han da være overlykkelig. Og det
var han også; hans øjne strålede af glæde –
lige indtil det gik op for ham, at det skulle
være en far-søn-tur. Han havde regnet med,
at det var hans mor og ham, der skulle af sted.
Hun var jo den, der gik op i orkestermusik,
mens Josva elskede Tolkien og Ringenes
Herre.
Han havde selvfølgelig ikke protesteret,
Josva. Og hvis man ikke kendte ham, ville
man ikke have tænkt over noget. Men for
Frederik var den sorte sky, der gik hen over
sønnens ansigt, da han hørte, at han skulle af
sted med sin far, så tydelig, at det var til at
græde over.
Rejsen hjem fra den symfoniske sal havde
været decideret pinagtig. På turen derind
havde han med vilje lagt en jovial stemning
uden antydninger af at ville udfritte sin søn
om noget. De skulle bare være sammen og
hygge sig, og de prikkede velvilligt til hin-
andens sommerfugle i maven ved at skiftes
til at nævne scener fra filmen, som sikkert
kunne blive særligt voldsomme og uhygge-
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spredende med et symfoniorkester under lær-
redet.
Gad vide om dirigenten ville være klædt ud
som Gandalf med sin stav?
Men på vej hjem efter en lidt tam og skuf-
fende oplevelse fra de billigste pladser ba-
gest i salen havde Josva kapslet sig fuldstæn-
digt inde i en uigennembrydelig skal, da han
ganske tidligt vejrede, hvad hans far var ude
på. Frederik havde på forhånd bestemt sig for,
at han under ingen omstændigheder måtte
sætte ind med et frontalangreb. Det ville være
for ynkeligt tydeligt, at filmkoncerten så bare
havde været et påskud. Men i ren frustration
over den tydelige afvisning havde han alli-
gevel til sidst råbt: “Kan du da ikke fortælle
din far, hvad det er for noget med dig?”
Der var ingen trøst at få hos Marianne, da de
kom hjem. Hun fornemmede stemningen med
det samme og stillede sig selvfølgelig helt på
Josvas side. De øjne, hun sendte ham, da han
trådte alene ind ad døren med Josva traskende
demonstrativt langsomt efter sig, sagde alt:
“Du er en elendig far! Hvad har du gjort ved
vores søn?” Og: “Styr nu dit temperament!”

Efter den mislykkede hyggetur var der ikke
bare noget i forholdet til Josva, der var gået i
stykker. Der var også noget i forholdet til hans
hustru, der var brudt. Eller: Det var i hvert
fald blevet forværret den aften. For det havde
allerede længe været på vej mod at gå i op-
løsning.
De bad ikke sammen længere. De bed og sled
i hinanden og sårede jævnligt hinanden med
ord. Det virkede i det hele taget til, at de ikke
længere var på samme side.
Hun var blevet en helt anden, efter at hun var
blevet rask. Før var der så klar en rolle-
fordeling. Han var den kærlige mand, der i
stor selvopofrelse sørgede for kone og børn.

Hun var den taknemmelige, den svage og dog
beundringsværdigt stærke i troen. Og det
havde været en vildt hård tid. Men det føltes
på den anden side også så rigtigt, så velsig-
net og så relativt ukompliceret.
Nu hvor Marianne var oppegående igen og
kunne flere og flere ting, skulle de vel få flere
ressourcer i hjemmet. Men det virkede til, at
hun brugte de fleste af sine genvundne res-
sourcer på at irritere sig over alt det, han ikke
havde magtet at opretholde under hendes
lange sygdom. Og i stedet for at glæde sig
over at være rask var hun blevet helt besat af
absolut at få styr på alting: husets stand,
rengøringsstandarden, økonomien og den
slags.
Det var ikke, fordi det var lige galt helt tiden.
Marianne kæmpede helt sikkert også sin
kamp – ligesom han selv – for at det skulle
blive godt igen mellem dem. Og der var sta-
dig dejlige momenter af forsoning og pande-
kagehygge og gamle dage. De øjeblikke var
som diamanter, der strålede og spredte lys og
lykke på de hærgede ansigter og gav energi
til at fortsætte livet. Men undertiden var de
også som diamanter i et åbent sår: skarpe og
flænsende i al deres glans. For de mindede
om en tid og et sammenhold, der var på vej
til at sive ud mellem hænderne på dem.
Grundlæggende kunne han mærke, at respek-
ten for faren i huset var ved at være tynd-
slidt. Det var næsten, som om selv lille Ja-
kob også holdt sin egen demonstration, hvor
han nægtede at adlyde sin far og bare over-
hørte, hvad han sagde, lige meget hvor højt
og insisterende det blev sagt.
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Det var i det hele taget ikke nogen farbar vej
i det lille hjem at blive råbende og autoritær.
Han blev det indimellem – i afmagt. Men det
var ligesom om, at råberiet bare afslørede og
cementerede den afstand, der helt fysisk
kunne mærkes mellem dem.
Jo længere væk, jo højere råber man. Sådan
er det jo …
Gang på gang måtte han vende tilbage til den
bibelske vejledning. Med Jesu forbillede og
Paulus’ formaninger stod det så soleklart,
hvad der var hans opgave: at elske og give
sig selv hen, dvs. sætte sig selv til side og
have opmærksomheden rettet mod, hvad der
tjente hans tre næster i hjemmet til menne-
skelig gavn og evig frelse. Ofre al egen stolt-
hed og forsmåethed på kærlighedens alter.
”Så plejer respekten at komme af sig selv,”
blev det engang sagt på et ægteskabsseminar.
Javel, det var sikkert sandt. Og han prøvede.
Han prøvede virkelig. Men hvad når de bare
misforstod ham og trampede på hans ofre?
Når respekten ikke bare kom af sig selv? Hvad
så?
Hmm.
Måske Jesu forbillede også havde noget at
sige i den forbindelse …

Frederik førte barbermaskinen i lange og
jævne strøg i et forsøg på at være systema-
tisk, begyndende i højre side. Det kom til at
tage tid i dag. Det var ved at være halvanden
uge siden, han havde været ude at prædike,
og mellem prædikenerne fik skægget som
regel lov at stå. I gode stunder jokede Josva
og Marianne med, at de håbede, han snart
skulle på prædikestolen igen, så vildmands-
skægget ikke satte sig helt fast.
De vidste ikke, at disse stunder med barber-
maskinen foran spejlet faktisk var af stor be-
tydning for ham. Ikke fordi det var specielt

vigtigt for ham at tage sig godt ud på prædi-
kestolen. Lige præcis på dét punkt var han
ikke særligt forfængelig. Nej, sagen var, at
når han her før et møde blev tvunget til at se
sig selv i øjnene, så fødtes der også altid bøn
i hjertet. Så følte han det så uendeligt for-
kert, at lige netop han skulle stille sig op og
tale Guds ord.
For hvad var det, han så i spejlet? En hjem-
vendt missionær, der havde troet, at han skulle
frelse hele verden, og som efter sin hjem-
komst havde troet, at han skulle frelse hele
menigheden – og her stod han nu: en halv-
gammel håndværker, uden synlige resultater,
hverken det ene eller det andet sted. Den lille
menighed i Afrika var så skrøbelig. Og den
“menighed”, som han havde den ultimative
forpligtelse over for, nemlig den i hjemmet,
svigtede han gang på gang. Mere og mere
mærkede han trangen til at flygte ind i en
skinvirkelighed, hvor han kunne koble fra og
føle sig fri. Fri fra de bekymringer og de op-
gaver, som hvilede på ham, men som han ikke
magtede at tage ind over sig. Verdsligheden
havde fået en skræmmende, dragende magt
over ham.
Der var engang, hvor han levede sit liv i bøn.
Der var engang, hvor hvert ledigt øjeblik på
naturligste vis blev brugt på at tale fortroligt
med Gud; takke og bekende og betro sine
bekymringer til ham. Nu var mobiltelefonen
der til at fylde pauserne ud. Og han kunne
næsten fysisk mærke, hvordan ånden sivede
ud af ham i takt med, at han scrollede ned
over skærmen.
Tanken om Jesu genkomst var engang så
nærværende. Nu slog den ham kun en gang
imellem. Som nu: Tænk, hvis Jesus var kom-
met igen for to minutter siden – og havde
fundet ham læsende om mysli og gødnings-
konkurrencer på vej mod en prædiken?
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Engang havde han levet i denne alvor, før han
skulle prædike: at her var der mennesker, der
meget vel kunne være på vej mod den evige
fortabelse. Måske bare ét. Og hvem var så
han, at han ikke skulle slide og stride i bøn
og arbejde før et møde for om muligt at vinde
denne sjæl for Himlen?
Nu var det så svært at fastholde den alvor.
Men hvis han ikke havde den nød inde over
sig – var han så overhovedet værdig til at stå
på en prædikestol? Var han så bedre end alle
de mange prædikanter, der rejste rundt for at
underholde forsamlinger med “det, som vi
allesammen godt ved”, formidlet gennem
nye, spændende formuleringer, slideshows og
filmklip.
Frederik fnyste over sin egen kødelige tan-
kegang. Nej “bedre“ - det var han i hvert fald
ikke. Det var ufatteligt, hvor ofte han måtte
tage sig selv i, at den slags tanker poppede
op i hans sind, selvom hans eget liv og hans
egen tro bedst kunne sammenlignes med en
ruinhøj af tidligere tiders storhed. Det var det
underligste paradoks, hvordan man på den
ene side kunne se mere og mere af sin egen
synd og samtidig blive mere og mere selv-
retfærdig i sin tankegang.
Det mest skræmmende er ikke farisæerens
selvretfærdighed eller tolderens synd. Det
mest skræmmende er tolderen, der med al sin
åbenlyse synd vader ind i templet og beder:
”Tak, Gud, at jeg ikke er som alle de andre.”
Hvad er det, der er ved at ske?
Åh Gud, kærligheden er ved at blive kold.
Din menighed er ved at gå til grunde på jor-
den. Og jeg er selv blandt de allermest ud-
satte for at gå helt til grunde. Mit kød er for
stærkt. Jeg ønsker adspredelser i stedet for
bøn. Jeg ønsker kortsigtede tilfredsstillelser
og behageligheder frem for at lide med min
frelser. Min tro svinder hen, min kraft er borte.

Gud, vil du ikke nok afkorte tiden, så jeg –
og min familie – bliver frelst?

Tankerne gik igen til Josva og Marianne. Var
de med på vejen?
Det var ikke meget mere end en måned si-
den, han aldrig nogensinde ville have fået den
tanke. Men nu var det helt anderledes.
Hvad var det, Paulus skrev til Timotheus om
den med ansvar i Guds menighed? Noget med
at være besindig, værdig, ikke voldsom og
stridbar, men mild. Og: ”Han skal kunne styre
sit eget hus godt og få sine børn til at vise
lydighed, i al agtværdighed; for hvordan skal
han kunne tage sig af Guds menighed, hvis
han ikke forstår at styre sit eget hus?”
Åh …
Det var ikke sjovt at stå foran spejlet. Det
var det aldrig her før møderne. Men bønnen
fødtes altid i hjertet: Gud, tilgiv mig. Og:
Jesus, jeg føler mig som den mest uværdige
af alle til at stå på en prædikestol. Hjælp mig
til ikke at være noget andet end en finger, der
peger på dig.
Og mange gange var Davids ord i Salme 40
blevet til hjælp for ham: “Jeg holder ikke din
retfærdighed skjult inde i mit hjerte, jeg taler
om din trofasthed og frelse; jeg tier ikke stille
med din godhed og troskab i den store for-
samling.” - Eller i den lille! Nej, Jesus, min
uværdighed skal ikke få lov til at spærre for
din værdighed. Min uretfærdighed skal ikke
hindre nogen i at se din retfærdighed. Min
utroskab og mine tusinder af fald i synd skal
kun danne den mørke baggrund for din
godheds og troskabs sol, så den kan skinne
ind i andre fortabte synderes hjerter.
Når sådan en bøn fyldte hjertet, gik han til
prædikestolen med denne underlige blanding
af dyb anfægtelse over sit liv – og uigennem-
skydelig frimodighed, fordi han måtte vidne
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om det uden for ham selv, der var hans egen
eneste redning og tilflugt.
Alligevel: På det seneste var det, som om selv
denne ynkelige bøn havde svært ved rigtigt
at fødes i hjertet. Der var noget, der ligesom
stødte den væk.
Mest af alt var han fyldt af den påtrængende
tanke, at han ikke burde være forkynder, så-
dan som det var nu. Når han forsøgte at bede,
følte han sig lidt som en Kain: Gud modtog
ikke offeret. Der skulle ske en ændring i hans
nuværende forhold, inden Gud igen ville høre
på ham, når han bad sin hjertebøn.
Når du bringer din gave til alteret og dér
kommer i tanker om, at din broder har noget
mod dig, så lad din gave blive ved alteret og
gå først hen og forlig dig med din broder; så
kan du komme og bringe din gave.
Næppe var dette ord poppet op i Frederiks
sind, før han lagde barbermaskinen fra sig.
Han manglede det meste af venstre side, men
det måtte være, som det var. Han skulle ud til
Marianne. Nu. De måtte tale ud. Han måtte
give hende sin uforbeholdne undskyldning.
Lægge sig fladt ned og bede om tilgivelse
for de mange svigt.

Han nåede ikke langt. Marianne gik forbi ham
på gangen uden at se op, i det nu velkendte
tempo, der signalerede en blanding af travl
foretagsomhed og irritation. Hun havde nok
rigeligt at se til nu med at forberede sig til
aleneaftenen med drengene.
Frederik satte efter sin hustru. “Marianne!”
Hun standsede hurtigt op og så kort på sin
mands ansigt. Hun lignede en, der havde op-

brugt absolut al energi og var klar til at lægge
sig, når hun havde vredet de sidste kræfter
ud af kroppen. “Er du ved at barbere dig?”
Stemmen lød ildevarslende, og øjnene var
rødsprængte og opspilede. Det var tydelig-
vis ikke det rigtige tidspunkt til at tale ud med
hende. Der måtte fokus på det helt nære.
“Jeg tænkte på: Jeg tror godt lige, jeg kan nå
at give en hånd med det praktiske nu, inden
...”
Hun blev bare stående og fikserede ham med
øjne som ildspyende drager.
“Jeg mener: Du har nok et eller andet, du lige
er i gang med, som ...” Frederik standsede
midt i sætningen og så sig usikkert rundt,
mens han prøvede at komme i tanke om, hvad
han kunne have glemt. Hun var nogle gange
irriteret over, at han stillede sig an som en,
hun bare skulle kommandere med, i stedet
for at han selv tænkte og tog initiativ. Det var
måske det?
“Jeg tænker: Du ser træt ud. Så det skal være
nemt. Eller: ikke nemt. Men så nemt som
muligt. Aftensmad fra China, hvis du ikke lige
har taget noget ud … Du lader selvfølgelig
alt i køkkenet stå, til jeg kommer hjem. Og
så kan jeg nå at skære lidt salat nu, hvis ...”
Der kom tårer i Mariannes øjne. “Frederik,”
afbrød hun. Hun havde svært ved at beher-
ske sin stemme. “Du siger ikke, at du skal ud
at prædike i aften. Vel?”
Frederik følte, hvordan hans hjerte begyndte
at hamre hurtigt. Helt per instinkt gik han i
forsvarsposition med det samme:
“Det har jeg altså skrevet i kalenderen. Det
ved jeg, jeg har. Einar spurgte mig for en
måned siden eller sådan noget, og jeg note-
rede det med det samme.”
“Det er meget muligt. Men du har jo ikke sagt
noget om det til mig, Frederik. Du går jo bare
og ...”
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“Jeg plejer da aldrig at sige det til dig! Du
tjekker jo altid kalenderen!” Frederik var
oprørt. Der var vel også grænser for, hvor
meget man skulle tage ind over sig af urime-
lige anklager? Det var jo hende, der havde
glemt noget denne gang, så det måtte hun vel
i det mindste stå ved. Og når hun havde ind-
rømmet dét, kunne de hjælpes ad.
“Jeg tjekker kalenderen ...” Mariannes øjne
flammede igen med en tilbageholdt, men
kraftig ild.
“Jeg tjekker normalt kalenderen. Fordi jeg
ved, at du altid glemmer at sige det til mig.
Men Frederik, vi har jo haft den her snak
100.000 gange før … Det kommer vel ikke
bag på dig, at du skal sige det til mig! Jeg har
krav på, at du siger det til mig!”
Ilden kom som en stikflamme nu, omkranset
af oprørte tåresøer af sårethed og håbløshed.
Frederik slog øjnene ned nogle sekunder. Han
mærkede, hvordan det bed ham i hjertet, at
han nu endnu engang havde svigtet. At der
skulle komme sådan et slag, lige når han var
på vej ud for at bede om forsoning og tilgi-
velse, og lige før han skulle ud at prædike –
det var mere, end han kunne magte. Med
håbløsheden plantet dybt i sindet løftede han
igen blikket for at spejde efter en lille udvej
og et lille glimt af en mulighed for tilgivelse
i sin hustrus øjne. Han fandt kun vreden. Og
vreden smittede omgående.
”Okay, du har sikkert tænkt det 100.000 gange
og sagt det én gang for 100 år siden, bekla-
ger meget. Men hvornår vil du egentlig have,
jeg skal sige sådan nogle ting til dig, når vi
aldrig snakker sammen mere? Vi beder jo
ikke engang sammen for møderne mere! Det
er altså lettest, hvis du tjekker kalenderen,
sådan som du plejer! Kan du ikke bare gøre
det?”
“Du kunne jo passende have sagt det i mor-

ges ved morgenbordet for eksempel.” Svaret
kom forbløffende hurtigt og hvast. “I stedet
for at sidde med din mobil og vise mig det
der facebookopslag af Joakim om hans fik-
tive fodboldmanagerhold, som du også lige
syntes, jeg skulle have lov til at blive forar-
get over, at han havde tid til at gå op i.”
Frederik slog ud med armene.
”Hvad vil du have, jeg skal gøre nu så? Skal
jeg aflyse her i sidste øjeblik eller hvad?”
Det kunne ikke undgås, at stemmen blev lidt
hævet. Gad vide, om Josva var kommet hjem
og lyttede inde fra sit værelse?
”Nej da, selvfølgelig ikke,” kom det stille.
Frederik så overrasket på sin hustru. Så fik
han øje på den bidende sarkasme bag de milde
ord.
”Nej, jeg synes da helt sikkert, du skal prio-
ritere at tage ned til Einar og hans bibelstærke,
konservative menighed og række dem et ord
om Jesus. Et eller andet trøsterigt bibelord,
som de sikkert aldrig har hørt før, der kan
give fred til deres hungrende og tørstende og
nødlidende sjæle. Det synes jeg da helt sik-
kert, at du skal! Det har de da helt sikkert
rigtig meget brug for! Bare – smut med dig!”
Hendes stemmeføring blev gradvist mere
harmdirrende, så man mærkede, at det, der
kom nu, havde hobet sig op gennem længere
tid. Men hendes dirren gik langsomt over i
en usikker bæven, efterhånden som hun blev
klar over, hvad det var, hun selv stod og
sagde. Det var langt over stregen, og hun vid-
ste det. Hun var kommet til at blotte sig. Der
var gået en flig af dækket ind til hendes in-
dre.
Frederik stillede sig helt hen til hende og iagt-
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tog intenst, hvordan vredesflammerne blev
omdannet til en isnende angst. Hele den frem-
mede ånd, som han havde mærket på det se-
neste fra hendes side, stod nu pludselig så
tydeligt frem som en fysisk skikkelse imel-
lem dem. Marianne så den tydeligvis også
selv, og den skræmte hende, samtidig med at
der var noget i hende, der holdt fast på den
og ikke ville give slip.
Frederik følte en stærk trang til at give hende
et knus, holde om hende med sine stærke
arme, tage hende med ind i soveværelset og
kaste sig på knæ sammen med hende i bøn
for dem begge – for menigheden dernede og
for Josva og Jakob. Alt det, der betød noget.
Så blev han atter grebet af vreden. “Tak skal
du have, Marianne,” sagde han langsomt og

bidende. “Det er bare så dejligt med opbak-
ning hjemmefra.”
I det samme gik døren op, stille og forsigtigt.
Josva var hjemme.
“Nå.” Frederik rankede sig og tog sin taske.
Med et hurtigt sideblik til Marianne, der sta-
dig stod som forstenet, vendte han sig til
Josva: “Ja, men I må hygge jer herhjemme.
Jeg skal til at af sted. Du er nok mand for at
bestille noget kinesermad, ik’ Josva? Men pas
nu på med for meget sur-sød-sovs!”
“Okay!” Josva nikkede og løftede øjenbry-
nene, mens han smilede et lille indforstået
smil til sin far. “Jamen god aften”, sagde han
og gik så hen og lagde armen om sin mor.
Frederik så sig ikke tilbage, da han smæk-
kede døren og gik ud til bilen.

–
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“De står flot i år, dine engletrompeter.”
“Jaa – de var nu endnu bedre sidste år ved
den her tid, faktisk. Der er et par stykker, der
hænger lidt med næbbet heromme.” Einar
gjorde med slet skjult stolthed opmærksom
på de få hvide “trompeter”, der manglede lidt
endnu, før de havde foldet sig helt ud. “Nej,
men pelargonierne heromme på terrassen, de
er faktisk bedre, end de nogensinde har væ-
ret …”
Einar hev sine gæster med rundt på en lille
havevandring. Frederik fulgte pligtskyldigst
med. Han var kommet i bedre tid, end han
egentlig havde tænkt, men de havde vist også
tradition for at mødes i god tid i den lille hus-
menighed.
Frederik kendte dem godt, i hvert fald de æl-
dre i forsamlingen. De var nogle af de gamle
”kæmper”, der havde tegnet Laudes-menig-
hedens profil i gamle dage sammen med Joa-
kims far, der på den tid holdt utallige væk-
kelsesmøder i området. Flere af dem havde
siddet i bestyrelsen, og de havde levet et liv i
bøn og lagt oceaner af arbejde i at få missi-
onshuset til at blive et sted, hvor Guds ord
blev forkyndt i ånd og sandhed, så menne-
sker blev ledt til Jesus og blev bevaret hos
ham. Frederik havde selv haft den gamle
Anders som leder af teenklubben, og den tid-
ligere landmand havde med sin ligefremme
tale om synden og sine varme vidnesbyrd om
Jesus som Frelseren haft afgørende betydning
for, at Frederik var nået til evangelisk afkla-
ring i sine unge år. Det var nok også gennem
det, han mødte der i teenklubben, han havde
fået øre for kaldet til at rejse ud som missio-
nær med ”verdens bedste budskab”, som
Anders altid kaldte det.
Det havde været guld, hvis hans egen Josva
kunne høre noget lignende hver torsdag.
Men nu var Anders og flere af de andre holdt

op med komme i Laudes. I bedrøvelse over
udviklingen. De følte ikke, at de hørte
hjemme der mere, og de følte, at det var en
anden ånd, der rådede der, i forkyndelsen og
i lovsangen.
Det var ikke i samlet flok, de havde forladt
menigheden. Nogle var der jo også endnu,
omend de oplevede det hårdt og spændings-
fuldt. Og helt sikkert var det, at ingen havde
forladt deres gamle ”barn” Laudes uden både
mange bønner og mange tårer. De havde også
forsøgt at præge menigheden til det sidste
gennem samtaler og vidnesbyrd. Men selvom
Joakim var så bredt favnende og nok ville
være den første til at sige, at der var brug for
deres stemme i menigheden, kunne de ikke
undgå at føle deres ord som undergravende
og modarbejdende den linje, som menighe-
dens præst og bestyrelse lagde. Og det blev
for slidsomt for de fleste af dem. Kun Einar
var tilbage som en, der markerede sig aktivt i
menigheden, når ordet blev givet frit.
Nu glædede den lille husmenighed sig inder-
ligt over, at et par unge familier havde sluttet
sig til dem ved deres ugentlige samlinger. De
kom stadig i Laudes, men oplevede et behov
for mere alvorlig og bibelnær forkyndelse
som et supplement til Joakims korte og til ti-
der lidt “tynde” prædikener. Einar havde for-
talt det i telefonen, og det var tydeligt, at han
frydede sig over, at de ikke bare skulle være
en pensionistforening, men at der også i den
yngre generation var villighed til at lytte til
Guds ord i lov og evangelium, uden ydre
lokkemidler og hurlumhej.
“Du må gerne bruge tre kvarter”, havde han
fortsat med at forklare om formen i hus-
menigheden. “Ja, du må også bruge mere,
hvis du har brug for det. De unge skal selv-
følgelig hjem med børnene engang. Men jeg
kan ikke lide at sætte minuttal på, hvad Gud
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vil minde os om. Og vi er alle sammen enige
om her, at det er prædikenen, der skal stå i
centrum. Så må vi skære ned på noget af det
andet, hvis det bliver sent.”
Frederik havde glædet sig over Einars opkald
dengang og havde uden tøven sagt ja, selvom
det var med lidt kort varsel. Det var nok ikke
et sted, hvor de ville have noget imod en
“skuffeprædiken” over en kendt og evange-
lisk tekst. Og det var egentlig overraskende
befriende! Efter snakken med Einar mærkede
Frederik pludselig, hvordan han som omrej-
sende prædikant uden at tænke over det var
begyndt at føle sig næsten som en undskyld-
ning for sig selv, hvor han kom frem. Det
uudtalte – til tider udtalte – krav om spæn-
dende vinkler og nye tanker og  PowerPoint-
materiale, der skulle gøre det kendte stof le-
vende og hjælpe folk til at fastholde opmærk-
somheden, var faktisk efterhånden blevet en
tung byrde at bære rundt på for ham. Også
selvom han egentlig bevidst gik imod strøm-
men og et eller andet sted satte en ære i at
være en “gammeldags prædikant”. Her kunne
man endelig ånde frit blandt ligesindede
brødre og søstre, der havde deres glæde i at
lytte til Guds ord. Han havde virkelig glædet
sig til denne aften.
Lige indtil optrinnet derhjemme med Mari-
anne. Det var den værst tænkelige optakt til
et møde. Han havde prøvet noget lignende et
par gange før, men slet ikke i sådan et om-
fang som i dag. Og de andre gange havde det
været elendige aftener på prædikestolen.
Frederik hev sin mobiltelefon frem og skrev
med store bogstaver en besked: TILGIV

MIG!!! Han var millimeter fra at sende den.
Slettede den så igen. Hvad skulle hun dog
bruge det til? Caps Lock og udråbstegn. Det
var så forslidt. De måtte tale sammen. Bede
sammen. “Åh Gud, jeg skal jo ikke være her”,
fløj det igennem hovedet.
Frederik strammede sig an og så venligt smi-
lende rundt på den lille flok ved pelar-
gonierne. Potteplantesnakken var omsider
forstummet, og nu blev Frederik inddraget i
snakken. De var nok klar over, at den hjem-
vendte missionær ikke var ekspert i engle-
trompeter. Men nu var talen faldet på tidsånd
og menighedsforhold. Og her vidste de jo alle,
hvor Frederik stod. De, der ikke havde været
i frimenigheden den aften, havde helt sikkert
fået genfortalt Frederiks ord til menigheden.
I en eller anden version …
“Men er det ikke rigtigt, Frederik, at det er
dét, der er galt: Alting skal gå så hurtigt i dag,
og vi skal hele tiden underholdes!” Det var
Anders, der havde stillet sig hen til Frederik
og lagt sin store hånd på hans skulder. Det
var svært ikke at nikke bifaldende.
Frederik havde fra sin ungdom et særligt for-
hold til denne stemme, som fik en karakteri-
stisk pondus og vægt fra den kraftige, fir-
skårne landmandskrop. Hele fremtoningen
osede af ærlighed, og når man kendte ham
rigtigt, bar man over med hans manglende
sans for diplomati og nuancer, som jo på sin
vis også var ret befriende i en tid, hvor alt
kunne diskuteres. Han så mange ting skarpt
ud fra sit lange liv med Gud og var ikke til-
bageholdende med at udtrykke, hvad han så.
Det gav ham mange fjender. De få venner,
han havde, satte til gengæld stor pris på ham.
Anders fortsatte: “Jeg mener, det er en syg-
dom, der breder sig i hele vores samfund i
vores digitale tidsalder. Og så skal det jo også
gå galt i menighederne. Hvorfor er det, at
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lovsang fylder det halve af tiden til guds-
tjenesterne i dag? Er det måske, fordi folk er
blevet så glade for Jesus?”
De to unge par var netop ankommet, og Fre-
derik trak sig uvilkårligt lidt over mod dem.
Han genkendte sine egne ord i Anders’ mund.
Han havde sagt noget lignende for ikke længe
siden til Josva. Det var i en af de der gode
stunder, hvor der var en varm far-søn-fortro-
lighed derhjemme, og hvor de bevægede sig
inden for en tryg og velafprøvet tematik.
Josva havde med lysende øjne bekræftet sin
far i, at lovsangene i teenklubben nok i hvert
fald mest var underholdningsindslag, så det
ikke skulle blive for tungt.
Frederik mødte Anders’ afventende blik. “Det
er nok desværre mere den anden vej rundt.
Man bruger lovsangene til at prøve at komme
ind i den Jesus-glæde, der for længe siden er
gået tabt.”
Frederik skulle til at sige noget mere, men
tog sig i det. Han kunne ikke få Josva ud af
sit hoved. Glade Josva, der smilede stolt og
indforstået til sin far …
“Ja … Men med kødelige midler, ikke også?”
Anders holdt ved. “For det er jo ikke de der
tynde tekster, der kan skabe ‘Jesus-glæde‘.
Det er jo melodierne, der skal gøre det ...”
De unge par afbrød samtalen ved at komme
hen og give hånd.
“Men det er jo ikke kun musikken, det er galt
med,” indskød den høje Dennis. Han stod
med en genert lille pige på armen og slæbte
rundt på en stor pusletaske med den anden
hånd, så han tilkendegav med et lille nik, at
han foreslog, de trak op mod huset.
“Ja, det er vist ved at være tid til at gå ind”,
sagde Einar.
Dennis fortsatte samtalen på vejen. Det var
øjensynligt en snak, de havde haft før. “Mu-
sikken er jo bare et symptom, Anders. Det er

mere det, at bøn og bibellæsning – det er bare
på vej ud, altså. Jeg tror ikke, jeg kender ét
eneste par på vores alder, der læser i Bibelen
hver dag – mere. Og så har vi jo en hyrde i
vores menighed, der … Ja, han har selvføl-
gelig lov til at være på Facebook og bruge
tid på fodboldmanagerhold og andre over-
springshandlinger, lige som alle os andre. Og
jeg er sikker på, han er seriøs og bruger me-
get tid på at forberede sig, det er slet ikke
det. Jeg tror virkelig, han lægger meget i det.
Det er bare ligesom om – jeg mangler noget
…”
De var oppe ved huset, og Erna stod med sit
varme husmorsmil og bød hjerteligt velkom-
men indenfor.
“Ja, vi må bede for dem,” konkluderede An-
ders.
“Det må vi i hvert fald. For os alle sammen,
ja. Det er nok det vigtigste, vi kan gøre.”

Det var tid til at gå ind i den statelige, gam-
meldags møblerede stue, der dannede ram-
men om de ugentlige møder. Et gammelt
stueur hang og tikkede med en høj lyd ved
siden af familiebillederne og et skriftsteds-
broderi med guldskrift på sort baggrund. Dets
sekunder gik vel ikke langsommere end alle
andre ures. Men det tikkede alligevel en un-
derlig ro ind i kroppen. Her skulle man ikke
have travlt.
Frederik lod blikket glide rundt fra den per-
fekt strøgne dug på egetræsbordet til den store
stuebirk og videre til det akustiske klaver med
de arvede pyntegenstande og klaverlampen,
der oplyste siderne på en gammel, godt brugt
koralbog.



64 VÅG! VI

S
E
R
I
E

Nu kunne man høre på uret, at det trak op til
at slå. Snakken forstummede, da de syv slag
lød som bedeslag ud over stuen.
Da lyden var klinget ud, rejste Einar sig og
gik med langsomme skridt frem mod den pult,
der var stillet an til lejligheden. Hans ansigt
lyste af glæde og forventning, da han lod blik-
ket glide rundt over de fremmødte. De var
fuldtallige. Og i aften skulle de jo have en
“levende” prædikant, og ikke bare en bån-
det, som de plejede. Det var de meget glade
for, at Frederik havde sagt ja til.
Einars indledte med et vers fra Salmernes Bog
om betydningen af at lytte til Guds ord for at
blive holdt fast og bevaret i troen hele vejen
hjem. Frederik smugkiggede rundt på forsam-
lingen, mens Einar talte. De fleste så opmærk-
somt op på mødelederen. De øvrige så ned i
deres bibel. Flere af dem nikkede undervejs.
De var synligt med i det, der blev sagt, også
de unge, selvom Dennis måtte stramme sig
an for at undertrykke sin naturlige gaben ef-
ter en lang arbejdsdag, og et af børnene voldte
lidt problemer.
Frederik kendte kun de unge ret flygtigt. De
var flyttet til byen sammen efter et højskole-
ophold, og det virkede som om, de havde
fundet deres ben og vidste, hvad de stod for
som familier. Ellers kunne man heller ikke
forestille sig, at de ville være til stede her i et
så gammelt og konservativt et miljø. Deres
mærkevarejeans og afslappede bluser stod i
et lidt spøjst kontrastbillede til egetræs-
møblernes og vægrammernes barokke krum-
melurer. Men de havde åbenlyst del i den
samme ånd, som prægede de ældre, og de
sang godt med på de gamle vækkelsessange
efter indledningen. Nogle af dem uden at
kigge i sangbogen. Det var svært at høre, at
det var en lille forsamling. Man kunne ånde
frit – og så kunne man også synge med af

fuld hals.
Frederik sang ikke. Efter at have iagttaget
forsamlingen sad han nu blot og stirrede tomt
på det råhvide tæppe med frynser under so-
fabordet. De havde et helt tilsvarende tæppe
derhjemme. Men det var ikke nær så velholdt.
Marianne var for nylig gået amok, da han
indrømmede, at han ikke havde rystet eller
vasket tæppet hele den tid, de havde boet i
huset. Ja, han havde faktisk aldrig flyttet det,
heller ikke når han kørte med støvsugeren,
så der havde samlet sig alskens krummer,
nullermænd og sand fra skoene under det.
Frederik fik en ubændig lyst til at rejse sig
op og tage fat i tæppet foran ham for at de-
monstrere for alle, at der altså også var snavs
og støv at finde i Erna og Einars hjem.
Men han dyede sig. Ikke mindst fordi han
havde en knugende fornemmelse af, at der
alligevel ikke ville være en eneste krumme
at finde.

Det var tid nu. Sidste vers var døet ud. Han
skulle op.
Nogle sekunder blev han siddende. Længere
tid end bare almindelig andægtighed. Han
fornemmede blikkene, der hvilede på ham.
De havde helt sikkert lagt mærke til, at han
ikke sang med. Han kunne ikke blive sid-
dende mange flere sekunder, før alle ville se
og mærke, at den var gal.
Frederik rejste sig med et sæt og gik med
hastige skridt hen til den hjemmelavede pult.
Rutinemæssigt slog han op i Bibelen og lagde
manuskriptet til rette. Prøvede at stramme sig
an til at smile til forsamlingen. Det virkede
ikke. Han kunne ikke gennemføre det her …
Marianne stod der igen lyslevende foran ham:
”Gå du bare hen og ræk dem et ord om Jesus,
som kan give dem fred i deres hungrende og
tørstende og nødlidende sjæle ...”
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Frederik virrede med hovedet og tog sig uvil-
kårligt til den venstre side af ansigtet. Den,
der kun var halvbarberet. Det var virkelig,
som om han befandt sig i et af de mareridt,
han havde haft, især som ung forkynder, hvor
han stod på prædikestolen og pludselig op-
dagede, at han ikke havde forberedt sig fær-
digt – så alle ville opdage, at han i virkelig-
heden “ikke havde noget på”, som drengen
sagde i eventyret.
Men det var jo ikke tilfældet her. Han havde
manuskriptet lige her ved siden af. Det var
færdigbearbejdet. I den grad. Han havde holdt
samme prædiken fem andre steder. Det var
en af hans allerbedste prædikener – over en
af de allerbedste tekster i Bibelen.
Så det var vel bare at begynde. ”Åh Gud,”
bad han indeni. ”Hjælp mig nu.”

”Ja, tak for velkomsten,” begyndte han. Et
øjeblik blev han i tvivl, om han egentlig var
blevet budt velkommen. Men jo, det var han
vist.
“Jeg har – glædet mig. Det er godt at være et
sted, hvor vi kan – ånde frit. Være sammen.
Om det, vi nu er sammen om. Guds ord.”
Det var utroligt hakkende og stammende.
Stakåndet nærmest. Frederik prøvede at gen-
kalde sig, hvad han havde tænkt at sige til at
begynde med som en tak for velkomsten. Men
det kom kun til ham i brudstykker, og det vir-
kede helt kunstigt. Einar så intenst på ham.
Der var bekymring at spore i hans blik.
“Ja, vi går bare lige på, tror jeg. Læser fra 1.
Johannesbrev kapitel 1, vers 5, og lad os rejse
os og høre, hvad Gud vil sige til os i dag.”
Alle i forsamlingen rejste sig og fandt hur-
tigt stedet i deres bibler. Frederik begyndte:
“Og dette er det budskab, som vi har hørt af
ham og bringer videre til jer: Gud er lys, og
der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi

har fællesskab med ham, men vandrer i mør-
ket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis
vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har
vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans
søns, blod renser os for al synd. Hvis vi si-
ger, at vi ikke har synd ...”
Frederik holdt en lille pause. Hans fokus
havde egentlig været på at komme godt igen-
nem og at læse flydende og fejlfrit op af tek-
sten. Men de sidste ord blev pludselig så le-
vende for ham, som han stod der og læste.
Det var, som om Guds Ånd pludselig trængte
sig vej ind i al hans ubehjælpsomhed – med
kraft, og med et budskab. Ikke bare til for-
samlingen, men til ham.
”Hvis vi siger, at vi ikke har synd,” gentog
han. ”Ja, så fører vi os selv på vildspor! Og:
Sandheden er ikke i os!”
Igen en pause. Så fortsatte han hurtigt og lidt
jappende over det kendte vers: ”Hvis vi be-
kender vore synder, er han trofast og retfær-
dig, så han tilgiver os vore synder og renser
os for al uretfærdighed.”
Men nu kom det igen: ”Hvis vi siger, at vi
ikke har syndet, - hvad så? Ja, så gør vi ham
til en løgner, og hans ord er ikke i os.”

Teksten var slut. Mødedeltagerne tog plads
igen og så med mild forventning op mod præ-
dikanten. Anders sad stadig og så ned i sin
bibel, mens han nikkede længe og synligt
eftertænksomt, som om han virkelig tog or-
dene til sig.
“Jeg er ked af det,” begyndte Frederik. Alle
så op. “Men jeg tror simpelthen ikke, jeg er i
stand til at holde den her prædiken.” Han tog
stakken af papirer op for at vise forsamlin-
gen, hvad han havde forberedt. Et af papi-
rerne faldt ned på gulvet. Han lod det ligge.
Det føltes på en måde så rigtigt, at det lå der
og skabte uorden. De andre papirer lagde han
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på pulten med bagsiden op, mens han tog
Bibelen op i hænderne og trådte lidt over mod
klaverlampens skarpe lys.
“Jeg – er normalt ikke tilhænger af at gå uden
for manuskriptet og lade sig lede af Åndens
pludselige tilskyndelser.” Frederik holdt en
lille pause. “Og ved I egentlig, hvorfor jeg
føler behov for at sige dét? Altså: at jeg nor-
malt holder mig til mit grundigt forberedte
manuskript? Det har jeg behov for lige at slå
fast, selvom I sikkert godt ved det, fordi jeg
gerne vil accepteres. Her. I det rigtige sel-
skab.”
Frederik så sig lidt rundt og lagde mærke til,
at både Dennis og Einar rystede lidt på hove-
det.
“I protesterer? Ja. Jeg ved det godt. I vil al-
drig – aldrig – sige om jer selv, at den her
husmenighed er ‘det rigtige selskab‘. I vil
også altid – altid, og med stor styrke – be-
kende om jer selv, at I er syndere som alle
andre. Måske endda tage Paulus’ ord i mun-
den og sige: Jeg er den største af alle syn-
dere!”
Dennis nikkede med løftede øjenbryn, og
hans kone så på prædikanten med et tilsva-
rende blik, der udtrykte: Ja præcis, det er fak-
tisk lige det, der er vores vidnesbyrd!
“Det kan også godt være, at det kun er mig,
der har brug for at høre det, jeg skal sige nu.
Men det har jeg så også. Og brug for at be-
kende det. Så jeg håber, I bærer over med
mig.” Frederik ventede ikke på forsamlingens
samtykke, men fæstnede igen sit blik ned på
den åbne bibel, han stod med i hænderne.
Siderne skinnede som guld i klaverlampens

lys, og han holdt blikket der. Af al kraft prø-
vede han at fastholde den ene tanke, der var
kommet til ham, da han læste teksten op. Han
måtte gå ud fra, at den var fra Gud. Og så
måtte det briste eller bære.
“’Hvis vi siger, at vi ikke har synd’ … Hvem
ville dog også finde på at sige sådan noget?
Ingen her! Dertil er vi for godt oplært i den
kristne tro. Men vi må ikke komme for hur-
tigt videre. For nu drejer den her tekst sig
ikke om, hvad vi siger med munden og ved
med hovedet. Den handler om, hvad vores
hjerte siger og bekender.
Hvad siger vores hjerter? Hvad råber vores
hjerter til os, når vi for eksempel står derude
på terrassen og taler om tidsånden og fri-
menigheden og musikken og alt det her?
Vi er bekymrede, ja. Vi ønsker, at de skal
frelses, ja! Amen! Det tror jeg virkelig, vi alle
sammen ønsker og brænder for og beder om.
Og jeg ved, at jeg rører ved noget her, der er
meget smerteligt for flere af jer, med jeres
historie og jeres personlige forhold til mange
af dem i menigheden. Men jeg vover allige-
vel at stille spørgsmålet: Er dét den eneste
grund til, at vi taler om det? Er dét den ene-
ste grund til, at vores samtaler og vores tan-
ker så uhyggeligt nemt drejer sig udad – ud
mod ‚tidsånden‘, ud mod ‚verden‘, ud mod
‚de verdsligt sindede‘ i frimenigheden?
Det er da forfærdeligt med alt det, der sker
derude. Og det er da kuldegysende spæn-
dende og rystende at følge med i tegnene
derude på, at vi lever i den sidste tid, hvor
det store frafald begynder i Guds menighed.
Men er det mindre rystende, og er det min-
dre forfærdeligt, hvad der foregår herinde, i
den her stue – herinde, i det her hjerte?”

Frederik gjorde et lille ophold og stod og
overvejede i nogle sekunder, stadig med blik-
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ket rettet mod Bibelen. Så tog han mod til sig
og fortsatte med bævende stemme:
“På vej til det her møde, der blev jeg mindet
om, præcis hvor stor en synder jeg er. Jeg
skal ikke komme nærmere ind på hvordan –
for det skal ikke handle om mig. Men jeg har
brug for at læsse det af her, hvis jeg overho-
vedet skal kunne prædike. Jeg fik et glimt at
se af ‘fordærvelsens afgrund i mig‘, som vi
synger i en eller anden gammel salme. Og
når jeg står her og famler i det, så er det, fordi
jeg stadig er rystet over det. Rystet, dybt ry-
stet, over mig selv.”
Frederiks øjne lyste af forargelse, da han fort-
satte.
“Men forhindrer det mig i, så snart jeg kom-
mer herhen, at deltage i en samtale om “de
andres” problemer? Jeg, der burde falde på
mine knæ og grædende bekende min synd og
min uværdighed til at være prædikant – jeg
falder uproblematisk og smilende ind i snak-
ken; og vokser dermed et par centimeter i
mine egne og i alle andres øjne.
Og hvis der er noget, jeg ønsker, så er det
dét! Jeg ønsker at vokse! Og når der er no-
get, der vil trykke mig ned; når jeg får noget
at se i mit liv, der vil tryne mig og bøje mig,
så er der en overlevelsesmekanisme, der sæt-
ter ind. Og én af strategierne for at overleve,
det er at vende blikket udad. Ud mod verden
og tidsånden og folkekirkens forfald. Ud mod
grupper og personer, der fremstår kødelige i
deres tankegang og lider af et manglende
åndeligt klarsyn. For jo mere jeg ser udad og
taler med andre på min åndelige linje om ‘det
derude‘, jo mere kommer jeg selv til at frem-
stå gudfrygtig og klartseende og ‘rigtig‘ for
mig selv og andre. Og det uanset om jeg prø-
ver at være nuanceret og ikke-fordømmende
i min tale. Og uanset om jeg taler om det med
bekymring og i øvrigt tilføjer, at jeg natur-

ligvis også selv kæmper med mit liv og er
præget af tidsånden og det, jeg ser i fjernsy-
net. For det er jo så indlysende rigtigt. Men
mit fokus bliver stadig drejet væk. Væk fra
afgrunden i mit indre. Og hen på et territo-
rium, hvor jeg nok vedstår mig nogle udfor-
dringer, men dybest set er der fred og ingen
fare.
For jeg vil være stor! Stor i andres øjne, stor
i mine egne øjne. Og det stræber jeg efter på
min måde. Hver generation, hver kultur, hver
personlighed har sin måde at stræbe på.”

Frederik gik lidt over mod vinduet og kig-
gede ud.
“Jeg har ingen forstand på potteplanter. Men
jeg tror: Vi har alle vores indre engle-
trompeter, som vi dyrker og ynder at vise
frem. Selvom vi ikke lægger skjul på, at nogle
af dem hænger lidt med hovedet. Og ‘trom-
peterne‘ kan i det ydre have en forskellig
klang. Den enes trompeter spiller konservatis-
mens taktfaste march. Den andens trompeter
spiller lyddæmpet og humanistisk med god-
villig åbenhed, sans for nuancer og forskel-
lige indfaldsvinkler. Det er sådan set ikke så
afgørende, hvordan det helt præcist lyder. For
fælles for alle indre engletrompeter er, at de
dybest set spiller selvforherligelsens fanfare.
Og tonerne omfavner os og løfter os op, så vi
fremstår som beundringsværdige mennesker,
der har styr på vores liv og værdier – selvom
vi villigt vedgår, at det kunne være bedre på
nogle punkter.
I det skjulte bruger vi oceaner af tid og energi
på at vande og pleje vores hjertes potteplan-
ter, så de kan blomstre og dufte og se tiltræk-
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kende ud for vores gæster, for os selv og for
Gud. Men hvad er det for en jord, vi har plan-
tet dem i? Hvad er det for nogle skønne engle-
trompeter, der kan gro i mit hjertes muld?
Hvis vi siger, at vi ikke har synd …
Hvis vores hjerter siger det. Hvis det gen-
nem vores liv er lykkedes os at beplante vo-
res hjerter med  velduftende blomster og et
bunddække, der kun tillader os nogle enkelte
glimt af den djævelske giftbombe, der ligger
nedenunder …  – hvad så? Jo, så er vi for det
første på vildspor – sandheden er ikke i os.
For det andet: Guds ord er ikke i os. For det
tredje: Vi gør Gud selv til en løgner!
Og gør vi Gud til en løgner, når han vil for-
færde os med vores synd, så gør vi også Gud
til en løgner, når han kommer med sit lægende
evangelium til syndere i nød. Vi er uden for
sandheden, Guds ord virker ikke længere i
os. Midt i al ydre syndsbekendelse og fast-
holdelse af troslærens sandheder, så er vi med
vores hjerter faldet ud af nåden.”

Frederik sank engang. Han følte dommen så
hård over sit eget liv. Og samtidig havde han
sådan en brug for at stille sig ind i lyset, det
afslørende lys, for lyset ville jo mere end bare
afsløre …
Stadig med blikket stift rettet mod Bibelen
foran sig fortsatte han:
“Åh, hvor er det dog farligt at være konser-
vativ! Og hvor er det dog ekstremt farligt at
være sammen en lille flok af konservative
kristne.
Farligt? siger I. Det er da en velsignelse! Ja.
Det er en velsignelse. For det er godt at være
konservativ i den forstand, at man ønsker at
høre og bevare Guds ord, som det er. Og det
er godt at være sammen med brødre og sø-
stre, der deler det samme hjertelag. Det er
virkelig en rig velsignelse!

Og så er det samtidig så ufatteligt farlig en
velsignelse. At have et sted, som man tænker
om, at ‘her kan vi ånde frit‘, og vi skal ikke
sidde på nåle og være på vagt over for, hvad
der nu kommer. Det er en paradisvision som
i Åbenbaringsbogen at kunne synge ‚amen‘
til hinandens bønner og vidnesbyrd om Lam-
met, og i den kristne menighed må vi tage
forskud på den glæde, vi skal leve i på den
nye jord. Men så længe vi er her på jorden,
så skal vi vide, at netop dér, hvor vi ikke
mærker til nogen nåle, vi skal sidde på, netop
dér falder vi så uendeligt let i søvn. Og når vi
falder i søvn på et nåleløst sted, hvor vi kan
ånde frit, så bliver det ikke længere Ånden,
der ånder frit, men kødet. Kødet ånder frit –
ikke som ‘derude‘ eller ‘derovre‘, hvor de gør
det på deres måde, men som her, i vores lille
forsamling, hvor kødet finder sine helt egne,
spidsfindige måder at ånde frit på. Her kan
kødet sprede sin ånde og engletrompeterne
udsende deres duft, så det hænger i gardi-
nerne, og luften i rummet bliver efterhånden
så tyk af selvretfærdighed og farisæisme, så
vi vænner os til klimaet og bliver blinde for
vores afgrundsdybe synd og behov for frelse.
I hjertet, husk det! Ikke med ordene. For med
ordene bekender vi os snildt som de største
af alle syndere – men med hjertet ved vi, at
lige præcis den bekendelse kan fremstille os
som ægte og inderlige kristne i andres øjne,
og i vores egne øjne.
Brødre og søstre! Jeg ved om jer, at I har et
stærkt blik for tidsånden og frafaldsånden, der
spreder sig med lynets hast. Jeg ved, at mange
af jer har været stærke røster i menigheden,
også stærke advarselsrøster. Jeg ved fra mit
eget liv, at jeg er blevet frelst gennem den
forkyndelse, som I brændte for, og jeg lever
den dag i dag stadig mit liv på den forkyn-
delse, jeg dengang mødte, og jeg er uende-
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ligt taknemmelig for det.
Men netop derfor, så bliver jeg drevet til at
minde om den her alvor: at den frafaldsånd,
som vi så let får øje på, når vi kigger os om-
kring, den stopper altså ikke i ærbødig re-
spekt uden for en konservativ husmenighed.
Den stopper ikke ved de unge, troslære-
bevidste og bibellæsende kristne. Den stop-
per ikke ved de gamle, der blev vakt i deres
ungdom, og hvis arbejde er blevet til frelse
og velsignelse for utallige. Den stopper hel-
ler ikke ved dem, der har sat deres karriere,
liv og økonomi over styr ved at blive missio-
nærer.
Bibelen lærer os klart og entydigt, at ånds-
kampen altid vil være der, dybt i vores eget
hjerte. Bibelen lærer os, at selvophøjelsen og
modstanden mod Gud altid vil bo i os, og at
slangegiften fra Edens have altid vil ligge
under vores læber, uanset hvor fromt de for-
mer sig under bøn og vidnesbyrd. Det er ikke
små ord, Bibelen bruger om den natur, vi alle
har – den er ond som Djævelen selv, siger
Jesus! Og det er ikke få advarsler, Bibelen
har til kristne, der ‚tror, at de står‘ – nej, selv
apostlen Paulus måtte grue for at falde fra,
hvis han ikke hele tiden levede i Åndens
kamp mod drifterne i sig eget indre.
Bilder vi os selv ind, at der er fred og ingen
fare, så kan vi være trygt forvissede om, at
det er Djævelens fred, vi har fundet. Djæve-
len kan gemme sig bag de mest fromme bøn-
ner. Dæmonerne kan lure lige under det fine
og velplejede spisebordstæppe …”
Frederik gik hen og stillede sig oven på det
råhvide tæppe. Så pegede han ud i haven.
“Ja, selve Beelzebul kan pludselig stikke ho-
vedet frem fra engletrompeterne og råbe: ‘Jeg
har jer! I er mine!‘
Hvad skal jeg sige? Hvordan skal jeg råbe os
op? Forstår vi det? Forstår vi – at hver gang,

vi beder én gang for dem i frimenigheden, så
må vi bede 100 gange for os selv og for, at vi
må blive bevaret hos Jesus. Forstår vi det?
Vi er i fare! Vi er i nød! Ikke dem derude! -
Os! Aldrig dem derude! - Altid os!”

Frederik havde igen blikket boret ned i sin
bibel. Først nu vendte han blikket mod for-
samlingen. Ængsteligt. Håbefuldt. Mon no-
gen tog imod? Var han blandt brødre, som
han kunne falde på knæ sammen med – be-
kende syndens afgrundsdybe svælg og med
fryd og bæven tage imod evangeliet for de
ugudelige?
Synet ud over forsamlingen fyldte ham med
mismod. Einar sad der med korslagte arme
og rynkede bryn. Der var én stol, der var tom.
Det var Anders’ kone, der var listet ud i al
ubemærkethed. Anders sad selv med hæn-
derne på låret, på nippet til at rejse sig.
“Nej! I må ikke gå!” Frederik hørte sig selv
råbe forskrækket som et mareridtsdejavu fra
vidnesbyrdsaftenen i frimenigheden. “Bliv
her! Bliv og hør Guds ord!”
Anders rejste sig op i fuld højde og målte
Frederik med øjnene. Så bøjede han sig ned
med det gamle legemes lydelige suk over
anstrengelsen, samlede papiret op fra gulvet,
lagde det tilbage i bunken af papirer på pul-
ten og gav dem til Frederik. “Tak, Frederik”,
sagde han. “Og så tror jeg, vi har brug for at
høre det her nu.” Stemmen lød underlig brudt,
men ikke mindre insisterende. Han satte sig
ned igen og ventede med armene lagt over
kors.
Frederik stod mundlam et par sekunder, mens
han fraværende forsøgte at finde den rigtige
plads i bunken til siden, der var faldet ned.
Så skete det, der ikke måtte ske. Telefonen
ringede.
Han havde glemt at slå lyden fra mobilen.
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Her af alle steder. Nu spillede “The Entertai-
ner” for fuld kraft ud over forsamlingen.
Umuligt at komme videre nu … Nu var sam-
menbruddet fuldbyrdet.
Hurtigt fandt han telefonen i lommen og ville
til at afbryde ringetonen. Så så han, at det var
Josva.
Josva? Han vidste da udmærket, at hans far
var ude at prædike?
Panikken greb ham, og uden at forklare sig
tog han telefonen og flygtede ud af stuen.

---

“Josva, hvad er der galt? Sig det!”
Frederik hørte bare sønnens stakåndede gråd
i den anden ende.
“Åh far. Det er mor! Jeg er bange for, hun er
ved at blive helt sindssyg.”
“Hvad? Hvad sker der? Hvor er hun henne?”
“Hun er inde i sin seng. Men hun ligger og
kaster sig fra side til side. Og når jeg kom-
mer derind, siger hun bare: ‘Jesus! Han kom-
mer nu! Han kommer – om 10 minutter!‘ Jeg
ved ikke, om hun drømmer, eller … Far, vil
du ikke nok bare komme hjem?”
“Jeg er på vej. Klarer du den? Jeg bliver nødt
til at lægge på og køre. Kører alt, hvad jeg
kan.”

Frederik smækkede bildøren og satte sig bag
rattet. Kørte af sted med fuld fart ud i den
stille aften. Himlen var klar, og et underligt
farvespil bredte sig ud på de små sporadiske
skyformationer.

“Jesus?”
Midt i bekymringen for Marianne, som drev
ham til at trykke speederen i bund på de små,
stille villaveje, kunne han ikke frigøre sig fra
de ord: “Han kommer om 10 minutter!”
Var det profetisk?
Siden nogle oplevelser i Afrika og derhjemme
under sygdommen havde Frederik ikke helt
kunne løsrive sig fra den tanke, at hans hu-
stru havde en særlig profetisk nådegave; en
særlig umiddelbar kontakt til Jesus. Han var
udmærket klar over, at det ikke kunne være
rigtigt, bibelsk set. Især da ikke når det gjaldt
en minutprofeti om Jesu genkomst.
Men tanken kunne han altså ikke så let gøre
sig fri for.
Nu var han her – på vej hjem til sin misrøg-
tede hustru efter en mislykket prædiken. Der
var ikke tid til at evaluere noget nu. Havde
nogen taget imod? Hvad skulle man lægge i
deres attituder? Og at Anders havde givet ham
den oprindelige prædiken i hånden?
Det var næsten uudholdeligt at slutte på den
måde. Afbrudt før tid igen. Først frimenig-
heden, nu husmenigheden.
Alle de domsord mod højre og venstre …
Mod verdslighed og farisæisme. Og dybest
set var det vel, fordi han eget indre var et stort
kaotisk lyskryds af afskyelige tilbøjeligheder.
De skarpe domsord, der kom til ham, var først
og fremmest et fiasko-skilt over hans eget liv.
FIASKO, FIASKO, FIASKO.

---
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Den velkendte lyd af bildæk på gruset. Fre-
derik åbnede døren, før motoren var slukket,
og spænede ind ad døren. Josva stod der, bleg
og stille i køkkenet. Han var gået derned for
at kigge efter sin far.
“Josva, kom med!” Frederik gav sin søn et
hurtigt kram og trak ham så hastigt med op
ad trapperne.
Inde i soveværelset lå Marianne helt stille.
Hun sov.
Josva skulle til at forklare sig, men Frederik
holdt en finger over læberne. Han var udmær-
ket klar over, at det ikke var noget, der var
foregået i sønnens hoved. Marianne lå i en
lidt unaturlig, forvredet position.
Med uendelig forsigtighed lod han sin hånd
glide ind i hustruens, mens den anden hånd
ømt fjernede nogle lokker fra hendes pande.
Hun slog øjnene op med det samme.
De lyste med en helt særlig glans. Var det
vanvid? Eller angst? Det virkede som om, hun
ikke rigtigt var til stede i lokalet.
Nu klemte hun hans hånd. “Frederik. Han
kommer. Jeg så ham. Han er lige på vej.”
Hun talte kraftløst og forpustet, som om hun
havde løbet. Så rejste hun sig brat halvt op
på sengen.
“Frederik, jeg ved ikke, om jeg er klar.”
Frederik slog blikket ned. “Marianne – und-
skyld alt det, der skete i dag. Det er mig. Jeg
...”
“Det er lige meget,” sagde hun hurtigt. “Fre-
derik, jeg ved ikke, om jeg er klar.” Hun klam-
rede sig til hans arm. Frederik så på Josva,
som holdt sig et stykke væk. Det var ikke
meningen, han skulle se sin mor i den tilstand.
“Hvem er det, han kommer for at hente?”
Frederik stillede spørgsmålet til sin hustru og
sig selv.
De så på hinanden. Så kom det til dem begge.
Sangen fra Åbenbaringsbogen. De sagde den

i kor – til hinanden:
“Det er dem, som kommer fra den store
trængsel, og som har vasket deres klæder og
gjort dem hvide i Lammets blod.”
“Hvem er det?” spurgte Frederik. “Er det de
fromme? Er det de uberørte af verden? Er det
dem, der ikke mærker frafaldets ånd i deres
hjerter?”
Marianne lignede pludselig igen troskæmpen
fra sygesengen. Der var et lysende, forklaret
håb i hendes øjne, da hun klemte hans hånd
og svarede: “Nej, det er dem, hvis eneste stolt-
hed og hvis eneste håb er den renhed, der
kommer udefra til dem – fra Lammets blod,
som renser fra al synd. Og gennem livet bli-
ver de gladere og gladere for netop det: at
alt, hvad de har at støtte sig til, er uden for
dem selv. For der bor intet godt, intet sundt,
intet raskt i et menneskes krop. Men Lam-
mets blod er redningen for selv den ringeste
og mest uduelige og mest verdslige og mest
selvcentrerede kristne. Som mig. Og som
dig.”
Frederik så overrasket på hende. Hvordan
kom de ord til hende? Det var ikke tid til at
spørge. “Tak!” sagde han. “Åh tak!”

Frederik gjorde tegn til Josva. Han kom lidt
tøvende derhen.
Den lille familie samlede sig i bøn og tak. De
holdt hinanden i hænderne i stedet for at folde
dem. Frederik mærkede, hvordan Josva flere
gange gav ham et klem i hånden under bøn-
nen. Han var med i det. Og efter lidt stilhed
bad han også selv nogle ubehjælpsomme,
men vidunderlige ord.
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”Åh Gud, tak.” Frederik bad lykkelig inde i
sig selv. ”Tak for at du har givet mig at ånde

frit – i det mindste i to minutter. Kom snart,
Herre! Fri os ud af mørkets magt!”

“Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er. Jeg
er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Salige er de, der har
vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen. Udenfor skal
hundene være og troldmændene og de utugtige og morderne og afgudsdyrkerne og enhver,
der elsker og øver løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette for jer i menig-
hederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne.”
Og Ånden og bruden siger: “Kom!” Og den, der hører, skal sige: “Kom!” Den, der tørster,
skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,12-17).
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Efter en længere pause genoptages nu serien,
der gennemgår Første Petersbrev. De fore-
gående fem artikler kan læses på Nyt Livs
hjemmeside.
I denne artikel skal vi se på kapitel 1, vers 2.
I brevets første vers har Peter skrevet, hvem
brevet er adresseret til: ”Til de udvalgte, som
bor spredt som fremmede blandt andre fol-
keslag …”
I vers to fortsætter han så: ”… og som efter
Gud Faders forudviden ved Åndens helligelse
er udvalgt til at vise lydighed og blive be-
stænket med Jesu Kristi blod.”

Den erfarne Peter
Første Petersbrev er et formaningsbrev. Pe-
ter vil hjælpe de første modtagere og os, som
læser det i dag, til at leve som kristne midt i
en ikke-kristen sammenhæng. Brevet taler
meget konkret om det liv, Gud kalder os til at
leve som kristne. Men Peter begynder et an-
det sted. Han begynder med at minde os om

den store frelse, som Gud har vundet til os
og har givet os i Jesus. Hvorfor begynder
Peter med dette?
Peter er på dette tidspunkt en ældre mand.
Han har levet mange år som kristen, og han
har gjort de samme grundlæggende erfarin-
ger i troens liv, som vi gør i dag. Derfor ved
han, at vores første, største og stadige behov
som kristne er at høre evangeliet om Jesu én
gang for alle fuldbragte frelse som et ord til
os.
Det gælder for alle kristne, at vi kom til tro
ved at høre dette ord. Ingen kristen er kom-
met til tro på andre måder. Det var ved evan-
geliet om Jesus, Gud gav os troen (Rom
10,17; Ef 1,13).
Den frelsende tro er en åbenbaring (Es 53,1;
1 Kor 2,10). Der er et forhæng, der trækkes
til side, og jeg ser Jesus som min frelser. Jeg
ser, at alt er godt, frit og velsignet i mit for-
hold til Gud i kraft af, hvad Jesus er og har
gjort for mig. Al min synd har Jesus sonet og

Peter skrev sit første brev til kristne, som levede i et verdsligt samfund og mødte modstand for
troens skyld. Det er et opmuntrende og trosstyrkende brev.  Det retter opmærksomheden mod
de kristnes åndelige og evige rigdom i Jesus og i himlen. At få syn for den rigdom er kilden til
en frimodig tro og til et sandt kristenliv midt i en verdslig sammenhæng.

EVANGELIET

- IGEN OG IGEN

Af Mikkel Vigilius

FØRSTE PETERSBREV VI

S E R I E
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fjernet, og sin egen retfærdighed har han gi-
vet til mig. Jeg har fred med Gud og evigt liv
– ved Jesus!
Når jeg ser dette, overskylles min samvittig-
hed med Guds fred, mit hjerte ånder frit, jeg
får vished om frelse, og der åbnes for en kilde
med levende vand indefra i mit liv (Joh 7,38-
39). Jeg får en indre trang og lyst til at tjene,
lyde og ære Gud. Som salmisten siger det:
”Ad den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du
har gjort mit hjerte fri” (Sl 119,32).
Alle kristne vil i større eller mindre grad
kunne genkende sig i dette. Vi har erfaret
kraften, friheden og livet i evangeliet. Men
vi har også erfaret noget andet. Vi har erfa-
ret, at evangeliet ikke bliver ved at have den
samme rige og stærke virkning i vore liv.
Vi mødte det i en prædiken, i en bibeltekst,
et vidnesbyrd, en sang eller en bog. Og det
var berigende og befriende. Det stod så en-
kelt og klart for os: Alt ved Jesus alene!
Men så gik der nogen tid. Det evangelium,
som vi havde hørt eller læst, blev gradvist
utydeligt for os. Det var som om, at forhæn-
get lige så stille gled for igen. Jesus og hans
frelsergerning fortonede sig for os. I stedet
blev vores opmærksomhed vendt mod os selv,
vores kristenliv, vores tro og vores liv. Og så
blev vi modløse. Vi oplevede det tungt og
slidsomt at være kristne. Der var så meget
hos os selv, som ikke var, som det burde være.
I tiltagende grad oplevede vi kristenlivet som
en byrde. Der var så meget, vi skulle tænke,
være, gøre og føle rigtigt som kristne, og som
vi ikke kunne leve op til. Alle kristenlivets
mange bud, krav og idealer.
At være kristen kom til at stå for os som no-
get krævende, slidsomt og trættende. Tanken
kunne melde sig, om det ikke ville være nem-
mere og friere ikke at være kristen.

Evangeliet – igen og igen
Hvad har vi brug for, når vi er nået dertil? Vi
har brug for én ting. Vi har brug for at sætte
os ned og høre evangeliet om Jesus og hans
fuldbragte frelse for os – igen!

Tal til mit hjerte om Jesus,
sænk i min sjæl hvert et ord,

lad mig på ny få at høre
dejligste budskab på jord.

(Fanny Crosby)

Denne bøn er og må være en kristens stadige
bøn. For evangeliets trøst og kraft siver til
stadighed ud af os som vand ud af en kaffe-
tragt. Vi har brug for at få det forkyndt til
vore hjerter igen og igen: at mit forhold til
Gud ikke beror på mig selv, men på Jesus. At
min fred ikke skal findes i mit eget hjerte,
men i Himlen, hvor Jesus er min fred, og hvor
han træder frem for Gud med sin fuldbragte
frelse til gavn for mig – nu og her. At Himlen
over mig er åben, og at Gud ser på mig med
fryd og glæde, fordi Jesus gælder i mit sted.
Jeg er renset i Jesu blod. Jeg står ren, hellig
og herlig for Gud – i Jesus. På et teoretisk
plan ved jeg det godt. Jeg kan tænke det med
min hjerne og sige det med min mund. Men
der er kun én måde, hvorpå det kan få magt
over mit hjerte igen og forny mig i troens
glæde over og tak for Jesus. Der er andre,
som må sige det til mig og fortælle mig det –
igen. Derfor kan enhver erfaren kristen gen-
kende sit hjertes behov, når vi synger bøn-
nen:

Fortæl det gamle budskab,
det bedste, som jeg ved,
om Jesu magt og nåde,

om Jesu kærlighed.
…
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Fortæl mig det kun langsomt,
så det kan trænge ind,

det budskab om forløsning,
dybt ind i sjæl og sind.

...
Fortæl mig det ret ofte,
jeg glemmer let igen;

thi morgenduggens friskhed,
ved middagstid svandt hen.

(A.C. Hankey)

Netop sådan går det i troens liv. Allerede ved
middagstid forsvinder morgenduggens frisk-
hed. Derfor har vi brug for at høre det igen:
evangeliet om Jesus som min frelser. Det
evangelium er kilden til tro, trøst, glæde og

Når Bibelen taler om vores frelse, gøres det
klart for os, at initiativet til vores frelse ud-
går fra Faderen. Det var Gud Fader, som fra
evighed så, at vi mennesker ville falde i synd,
og som allerede før skabelsen og syndefaldet
traf beslutning om, at han ville sende sin søn

liv hos en kristen – igen og igen. Det er den
kristnes åndelige livsbehov nummer ét.
Dietrich Bonhoeffer siger det utrolig godt:
”Den Kristus, som bor i din brors mund, er
altid større end den Kristus, som bor i dit eget
hjerte.” Du tror på Jesus i dit hjerte, men du
har behov for igen og igen at høre evangeliet
om Jesus forkyndt for dig af andre kristne.
At lytte til deres ord om Jesus gør ham herlig
for dit hjerte, og kun det giver dig tro og ån-
deligt liv indefra.
Det ved Peter. Netop derfor begynder han ikke
sit brev med at tale om det kristne liv. Han
begynder derimod med at vende vores op-
mærksomhed væk fra os selv mod Jesus og
den frelse, vi ejer i ham.
Når Peter vil minde os om frelsens rigdom,
så tydeliggør han for os i vers 2, at frelsen er
et værk af den treenige Gud. Frelsen er fuld-
bragt i Jesus og af Jesus, men Gud Fader og
Gud Helligånd har hver deres andel i, at frel-
sen blev vundet til os, og at vi fik del i den. I
et enkelt vers får Peter sagt det helt grund-
læggende om, hvad der er henholdsvis Fade-
rens, Åndens og Sønnens rolle i frelsen. Vi
vil nu se på hvert af disse tre led, et ad gan-
gen, og vi vil gøre det i bøn om, at det må
tjene til fornyet tro på og glæde over den nåde
og frelse i Jesus, som vi må leve af og dø på
som kristne.

til frelse for os. Det er på denne baggrund,
Peter taler om Gud Faders ”forudviden” som
hans særlige andel i frelsen.
Længere fremme i det kapitel, som vi nu ser
på, skriver Peter, at vi er blevet løskøbt fra
vore tomme og fortabte liv ”ved Kristi dyre-

Alle kristne vil  i  større eller min-
d re  g rad  kunne  genkende  s ig  i
det te .  Vi  har  erfaret  kraf ten,  f r i -
heden og l ivet  i  evangel ie t .  Men
vi  har  også erfaret  noget  andet .
Vi  har  erfaret ,  a t  evangel ie t  ikke
b l i v e r  v e d  a t  h a v e  d e n  s a m m e
r ige  og  s tærke  v i rkn ing  i  vo re
l iv.

-- I --
FADERENS andel i frelsen
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bare blod som af et lam uden plet eller lyde”
(v.19). I næste vers tilføjer Peter så om Jesus:
”Dertil var han bestemt, før verden blev
grundlagt” (v.20).
Allerede før verdens grundlæggelse vidste
Gud Fader, at syndefaldet ville komme, og
bestemte, at han ville sende sin søn til frelse
for os. Det var en frelse, der skulle vindes,
ved at Jesus blev menneske, blev tilregnet al
vor synd og blev ofret under Guds dom på
korset.
Hvorfor traf Gud Fader denne beslutning?
Hvad drev ham til det? Det giver Bibelen et
meget klart og meget velsignet svar på: ”Så-
ledes elskede Gud verden, at han gav sin en-
bårne søn, for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Joh
3,16).
Gud elskede os. Han elskede dig og mig.
Derfor sendte han sin søn som menneske til
verden, for at han skulle bære vor synd og
sone vor straf, dø i vort sted og åbne himlens
port for os. Guds mål var, at vi skulle blive
forenet med Gud igen ved Jesu frelsergerning.
Du kan altså vide dette store og rige: Gud
elsker dig, og han vil, at du skal blive frelst!
Han har betalt alt for din frelse, og han har
intet større ønske for dig, end at du skal høre
om, tro på og takke for frelsen i Jesus. Gud
vil, at du skal nå Himlen ved tro på Jesus
alene. For Gud elsker dig!

Guds grundløse kærlighed
Hvorfor elsker Gud dig? Hvorfor elsker Gud
syndere, som har vendt ham ryggen, som har
kastet sig i armene på Guds modstander, og
som i deres hjerter bærer på en dyb vantro,
modvilje og trods mod Gud?
I oldkirken diskuterede og grundede man
meget over, hvad der var grunden til Guds
kærlighed til os. Hvad får den hellige og gode

Gud til at elske urene og onde mennesker?
De gamle troende brugte lang tid på at ar-
bejde med spørgsmålet. Til sidst fandt de frem
til det bibelske svar.
Gud elsker os, derfor elsker han os! Det er
det bibelske svar. Guds kærlighed har ikke
sin grund i os, i en kvalitet eller en værdi i
os. Guds kærlighed har sin grund i ham selv.
Gud elsker os på grund af den kærlighed, han
bærer til os i sit hjerte.
Vi møder det meget stærkt i Moses’ afslut-
tende tale til Israels folk: ”Det er ikke, fordi I
er større end alle andre folk, at Herren fat-
tede kærlighed til jer og udvalgte jer; for I er
det mindste af alle folk. Men fordi Herren
elskede jer …” (5 Mos 7,7-8). Gud elsker
Israels folk, fordi han elsker dem.
I Det Nye Testamente bliver det åbenbaret,
at den kærlighed, hvormed Gud elsker Israel,
den samme kærlighed har Gud til alle men-
nesker. ”Således elskede Gud verden ...” (Joh
3,16).
Hvordan denne verden er, siger Jesus klart i
samme kapitel: ”Dette er dommen, at lyset er
kommet til verden, og menneskene elskede
mørket frem for lyset, fordi deres gerninger
var onde” (v.19). Vantro mennesker elsker
livet uden Gud og vil hellere fortsætte deres
liv i vantro og synd, end de vil tilbage i fæl-
lesskab med Gud. Der er intet positivt at sige
om denne verden i dens forhold til Gud. Alli-
gevel, uforskyldt og ufortjent, elsker Gud
verden og sender sin søn til verden for at
frelse den: ”For Gud sendte ikke sin søn til
verden for at dømme verden, men for at ver-
den skal frelses ved ham” (v.17).
Det er grundløs, forunderlig, guddommelig
kærlighed.
”Guds store kærlighed aldrig forandres,” syn-
ger vi. Og det er sandt, netop fordi kærlighe-
den ikke har sin grund i os mennesker, men i



77NYT LIV

2-2018

Gud selv. Guds kærlighed er uforanderlig,
fordi den har sin grund i Guds uforanderlige
væsen. Hvis Gud elskede os på grund af en
kvalitet eller noget godt i os, da måtte vi tvivle
på Guds kærlighed, når vi i lovens og Ån-
dens klare lys ser, at der absolut intet rent og
intet godt er i os, sådan som vi er i os selv (1
Mos 6,5; 8,21; Rom 7,18).
I anfægtelsens dybeste erfaring af mørket,
vantroen og ondskaben i os selv måtte vi
tvivle på Guds kærlighed. Men netop i den
situation kan vi på grundlag af Bibelens ord
få lov at vide: Gud elsker mig! Det ved jeg.
Gud elsker mig og vil min frelse, og Gud har
fuldført frelse for mig i Jesus. Præcis som jeg
er og har det – nu.

Guds eneste plan
Når det går op for os, at Gud allerede før ver-
dens skabelse planlagde, at vi skulle frelses
ved Jesus alene, så er der en vidunderlig side
ved evangeliet, som åbner sig for os. Paulus
sætter ord på den i Ef 1,3-4: ”Lovet være Gud,
vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har
velsignet os med al himlens åndelige velsig-
nelse. For før verden blev grundlagt har Gud
i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl
for hans ansigt i kærlighed.”
Før verden blev grundlagt har Gud udvalgt
os til noget bestemt. Han har udvalgt os til at
stå foran ham hellige og uden fejl. Dette har
i virkeligheden alle mennesker en grundlæg-
gende viden om. Vi ved, at vi er skabt af Gud
til at følge hans vilje, og vi ved, at vi vil møde
Gud efter døden og vil blive krævet til regn-
skab af ham for vore liv (Rom 1,18-32; 2,12-
16). Vi ved også, at vi vil blive straffet, hvis
vi ikke kan træde frem for Gud hellige og
uden fejl (Rom 1,32). Denne loverkendelse
har Gud lagt ned i alle menneskers hjerter
(Rom 2,14-16).

Hvad vi imidlertid ikke ved af naturen, og
hvad intet menneske kan sige sig selv, er, at
det aldrig har været i Guds tanke, at vi skulle
træde frem for ham hellige og uden fejl i os
selv. Fra før verden blev grundlagt, fra den
første begyndelse, har Gud vidst, at vi ville
være syndere fra undfangelsen og hver dag
livet igennem. Derfor har han haft ét mål for
øje med os: at føre os som de faldne og for-
tabte syndere, vi er, til Jesus, give os tro på
Jesu fuldbragte frelse, og lade os træde frem
for Gud hellige og uden fejl – i Jesus! Det
har været Guds gode tanke og velsignede mål
med os fra den første begyndelse.
Det er svært for os at forstå og tage til os,
fordi vi netop af natur tænker lovisk. Vi tæn-
ker, at vi burde kunne træde frem for Gud
hellige og uden fejl i os selv, og vi tænker, at
det dybest set også er det, Gud ønsker af os.
Derfor vender vi igen og igen opmærksom-
heden mod os selv og vores kristenliv og ar-
bejder med os selv for at blive varme, hel-
hjertede og helstøbte kristne. Og så erfarer
vi tilbagevendende modløshed, uro og ufred,
fordi der er så langt mellem det, vi gerne vil
være, og det, vi er. Hvad kan løse dig, som
kender til denne modløshed i dit liv?
Én ting kan løse og hjælpe dig: at høre og
tage imod det, som Paulus siger: Gud har al-
drig haft nogen anden eller nogen bedre plan
for dig, end at du skulle føres som en krøllet
og uværdig synder til Jesus, finde hele din
frelse i ham alene og stå hellig og uden fejl
for Gud i Jesus! Når du kommer til Jesus,
som du er, gemmer dig i ham og trøster dig
ved, at du er hellig og uden fejl for Gud i
Jesus, så kan det ikke blive bedre! Så fryder
Himlen sig. Så er Guds store mål nået. Så får
Jesus al ære og tak. Og så er alt så godt, som
det overhovedet kan blive.
Hør det, tak for det og hvil i det. Så skabes
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den tro i dit hjerte, som til enhver tid og uan-
set alle dine erfaringer af synd, svaghed og
svigt hos dig selv kan synge med tak om
Jesus:

I ham er jeg nu hvid og ren,
hvor sort jeg selv end er.

I ham jeg og er god og from,
fuldkommen altid her.

Thi hvad han er, er også jeg,
og hvad han har, har jeg.

Fuldkommen hellighed for dig,
din yndest på min vej.

(C.O. Rosenius)

Kendt af Gud
Guds forudviden omfatter ikke bare synde-
faldet og frelsen i Jesus, men også os, som
ved evangeliets ord kommer til tro på Jesus.
Gud har kendt os på forhånd, fuldt ud.
Længe før vi blev født, og længe før vi kom
til tro på Jesus, har Gud set hele vort liv strakt
ud fra ende til anden, fra den første til den
sidste dag. Det betyder, at Gud på forhånd
har set og kendt hver eneste synd i vore liv:
store og små, bevidste og ubevidste, åben-
bare og skjulte. Han har set og kendt vore
hjerter, til bunds. Han har på forhånd set langt
dybere i vore hjerters fordærv, end vi nogen-
sinde selv kommer til at se. Han har set, at
der er fuld dækning i vore liv og hjerter for
Jesu ord om, at vi er onde (Matt 7,11).
Gud har også set, at det grundlæggende al-

drig bliver bedre med os, heller ikke efter at
vi er blevet kristne. At vi selv efter et helt liv
som kristne bærer på det samme kødelige sind
med de samme syndige tanker, lyster og svag-
heder, og at vi falder i synd hver dag, så længe
vi er på jorden.
Alligevel har Gud kaldet os til at blive hans
elskede børn ved tro på Jesus. Han har kaldet
os ind i sin nærhed, under hans velsignelse,
til syndernes forladelse og evigt liv i fælles-
skab med ham. Hvorfor kalder Gud syndere
som os til denne rigdom – store, virkelige,
konkrete og konstante syndere som os?
Paulus giver et herligt svar: ”I sin gode vilje
forudbestemte han os til barnekår hos sig ved
Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes
herlighed, som han har skænket os i sin el-
skede søn” (Ef 1,5-6).
Gud har kaldet syndere som os, for at vi skulle
være til lov og pris ikke for vor egen kristen-
doms herlighed, men for Guds nådes herlig-
hed. Gud ønsker, at vi netop som de store
syndere, vi er, skal være vidnesbyrd for an-
dre om, hvor stor og rig Guds nåde er.
Gud har netop kaldet os, som de svage, ringe
og dårlige syndere, vi er, for at vi kan tjene
som vidnesbyrd for andre om Guds nådes
storhed og herlighed.

Sande vidner
Paulus siger om sig selv, at Gud valgte at
frelse ham som den største af alle syndere,
for at Guds nåde og barmhjertighed kunne
åbenbares på ham i hele sin herlighed til et
vidnesbyrd for andre (1 Tim 1,15-16). Guds
mål med at frelse Paulus var, at andre skulle
se, at når nåden kunne omfatte en synder så
stor som ham, så er der håb for os – for mig!
Præcis det samme er Guds ønske og mål med
os. Vi er kaldet til at være vidner om Guds
store nåde, og vi er det allerbedst ved at være

Når du kommer t i l  Jesus,  som du
er,  gemmer dig i  ham og t røster
dig ved,  a t  du er  hel l ig  og uden
fej l  for  Gud i  Jesus ,  så  kan det
ikke bl ive bedre!
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åbne og ærlige om, hvordan det egentlig står
til med os. Vi er ikke kaldet til at gå ud i ver-
den og fremvise en finpoleret kristendom,
som ingen kan sætte en finger på. Vi er ikke
kaldet til at foregive en større glød, glæde og
begejstring på ydersiden, end der er dækning
for på indersiden. Nej, vi er kaldet til at være
os selv, så matte, lunkne, svage og svigtende
vi er, med sammenhæng mellem yderside og
inderside. Netop derved kan vi allerbedst
vidne for andre om Guds store nåde imod
syndere. Det er vores store frihed i vidne-
tjenesten.
Vi skal ikke prædike os selv, men Jesus
Kristus og nåden i ham! (2 Kor 4,5) Og det
gør vi allerbedst ved at være ærlige om, hvem
og hvad vi er i os selv. Kun som syndere kan
vi lede andre syndere til Jesus. Vi skal være
forbilleder for andre, ja. Men vi skal først og
fremmest være forbilleder for andre ved at
gå foran ud til Golgata.

Helligåndens andel i frelsen er, at han ved
evangeliet åbenbarer Jesus for os som vores
frelser og giver os troen på Jesus.
Nogle vil måske indvende, at det er for be-
grænset at definere dette som Åndens andel i
frelsen. Det er jo også Ånden, som virker det
nye liv i os. Og ja, det er sandt, at Helligån-
den virker et helt nyt liv i den kristne inde-
fra. Men dette nye liv er netop troens liv.
Troen på Jesus er levende og virkende, troen
forandrer os indefra, og den driver os til et
helt nyt liv.
Troen på Jesus og den kristnes nye liv er ikke
to adskilte ting. De er uløseligt forbundne.
Hvor troen er, der er det nye liv.

Som de gamle formulerede det: ”Man kan
ikke sige: Gå til korset. Man kan kun sige:
Kom til korset!”
Sådan er det, når vi skal vidne for verden.
Men sådan er det også, når vi skal vidne for
andre kristne i menigheden. Det er for kristne,
Paulus vidner om, at han selv er den største
af alle syndere. Han gør det, fordi han ved, at
vi hele tiden indefra drives til at tro, at vi som
kristne helst skal kunne fremvise en glad,
stærk, ren og fejlfri kristendom. Netop der-
for har vi brug for at høre det igen og igen:
Kristus Jesus kom til verden for at frelse syn-
dere! (1 Tim 1,15). Kun ved det evangelium
kommer vi selv ind i det rette forhold til nå-
den Jesus, og kun ved det evangelium forstår
vi, hvordan vi kan være vidner for andre og
lede andre til Jesus.
Skal vi bevares som sande vidner, har vi der-
for brug for selv at høre evangeliet om nåden
i Jesus – igen og igen.

Martin Luther siger det utrolig godt og klart
i sin fortale til Romerbrevet: ”Troen er et
guddommeligt værk i os, som forvandler og
føder os på ny af Gud. Den døder den gamle
Adam og gør os til helt andre mennesker i
hjerte, sind, tanker og alle kræfter. Troen brin-
ger Helligånden med sig. Ja, troen er en le-
vende, skabende, virkende og mægtig ting.
Det er umuligt, at den ikke uafbrudt gør godt.
Troen spørger heller ikke, om der er gode
gerninger at gøre, men inden man ser sig om,
har den allerede gjort dem og er altid virk-
som. Og den, der ikke gør sådanne gernin-
ger, er et menneske uden tro. Det famler og
ser sig om efter troen og de gode gerninger

-- II --
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og ved hverken, hvad tro eller gode gernin-
ger er, skønt man kan snakke meget om troen
og de gode gerninger. Tro er en levende, dris-
tig tillid til Guds nåde, så tryg, at den kunne
dø tusind gange derpå. En sådan tillid og er-
kendelse af Guds nåde gør glad, frimodig og
positiv over for Gud og alle skabninger. Det
virker Helligånden ved troen. Ved den bliver
mennesket villigt til at gøre godt uden tvang,
glad for at tjene enhver, lide alt muligt, elske
og prise Gud, som har vist ham så stor en
nåde. Det er altså lige så umuligt at skille
gerning fra tro, som det er at skille varme og
lys fra ilden.”
Når de gode gerninger er troens spontane livs-
ytring, så giver det sig selv, at kildevældet til
den kristnes nye liv er evangeliet om Jesus.
For det er jo evangeliet, som skaber troen i
os (Ef 1,13). Ønsker vi at fremme det nye liv
hos kristne, må vi derfor forkynde evange-
liet for dem.
Dette ved Peter, og netop derfor begynder han
sit brev med at forkynde evangeliet om Jesus
for os, og brevet igennem minder han os igen
og igen om dette evangelium. Når Peter se-
nere i brevet går over til at vejlede os kon-
kret i det kristne liv, minder han os gentagne
gange om, at dette nye liv må skabes og for-
nyes i os ved evangeliet. Peter kalder os til
”som nyfødte børn at hige efter ordets rene
mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse”
(2,2). Som de nyfødte børn af alle kræfter
insisterer på at få den rene modermælk, så-
dan må vi som kristne insistere på at få det
rene evangelium om nåden i Jesus. Kun ved
dette evangelium kan vi få og vokse i troens
liv.
At Peter med ”ordets rene mælk” tænker på
evangeliet, fremgår af de følgende vers, hvor
han kalder os til at komme til Jesus som vo-
res frelser og få liv ved ham. Vi kan ikke selv

frembringe det åndelige liv i os, men når vi
kommer til Jesus, så kommer livet til os.
”Kom til ham, den levende sten, som blev
vraget af mennesker, men er udsøgt og kost-
bar for Gud, og lad jer selv som levende sten
bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præ-
steskab, der bringer åndelige ofre, som tak-
ket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud”
(2,4-5).
Kilden til tro, åndeligt liv og til åndelig vækst
i troen er, at vi søger, lytter til og tilegner os
evangeliet om nåden i Jesus – igen og igen.

Åndens helligelse
Når Peter i vers 2 taler om Åndens gerning i
de troendes liv, så taler han om, at vi har været
genstand for ”Åndens helligelse”. At hellige
er at skille ud. Det møder vi igen og igen i
Det Gamle Testamente.  Israel blev skilt ud
fra alle andre folk som det hellige folk. Jeru-
salem blev skilt ud som den hellige by, og
templet som det hellige hus.
Peter skriver til menigheder, der overvejende
bestod af nyomvendte hedninger. For dem var
det nærliggende at tænke, at de havde en rin-
gere og lavere status end de jødekristne. Jø-
derne var jo Guds udvalgte og hellige ejen-
domsfolk. Men gang på gang gør Peter i sit
brev op med denne misforståelse. Han gør
det først og fremmest ved positivt at forkynde,
at alle Jesus-troende er forenet i ét og samme
dyrebare, udvalgte, hellige og elskede ejen-
domsfolk. Med adresse til menigheder med
en overvægt af hedningekristne skriver Pe-
ter i brevets andet kapitel: ”I er en udvalgt
slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk,
et ejendomsfolk” (2,9).
Det er tydeligvis en hjertesag for Peter at for-
kynde det budskab, som han selv i sin første
tid som apostel havde svært ved at tage til
sig, og som han senere i en periode gled væk
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fra (ApG 10; Gal 2,11-21): at der i Kristus
ikke er forskel på jøde og hedning, men at
jøder og hedninger ved troen på Jesus har del
i samme frelse, samme hellighed, samme liv,
og at de er ligestillede som brødre og søstre i
ét og samme udvalgte og hellige gudsfolk.1

Ånden har helliget alle kristne. Han har skilt
os ud. På hvilken måde har Ånden gjort dette?
Det er allerede berørt ovenfor. Ånden har skilt
os ud ved at give os troen på Jesus.
Den afgørende forskel på den kristne og den
ikke-kristne er ikke vore ydre liv. Der er ikke-
kristne, som i det ydre lever moralsk uangri-
belige liv og anerkendes for det af andre.
Omvendt er der kristne, som lever haltende
og humpende kristenliv, som vedvarende fal-
der i ydre synd og er genstand for andres for-
agt og fordømmelse for det.
Alligevel er de kristne helliget. De er skilt
ud. For til forskel fra alle andre mennesker i
denne verden, har de en tro i hjertet, som
hænger ved Jesus Kristus. De har brug for
Jesus som deres frelser. Deres hjerter er ret-
tet mod ham. De kommer til Jesus med deres
synd, tager imod evangeliet om nåden i Jesus
og finder deres trøst i, at Jesu blod renser dem
for al synd.
Søren Kierkegaard havde syn for dette og
satte klare ord på det. Den kristne har, siger
Kierkegaard, i forhold til den ikke-kristne kun
én ære og én værdighed: ”at behøve Jesus”.
Umiddelbart kan det lyde så småt og fattigt:
at behøve Jesus. Men det er i virkeligheden
det største og det bedste, der kan siges om et
menneske. Vi, som er kristne forældre – kan
vi ønske noget bedre, herligere og mere vel-
signet for vore børn, end at de om 20 år, 30
år, ja til deres sidste dag på denne jord behø-
ver Jesus som deres frelser, hænger ved ham,
kommer til ham og af hjertet tilegner sig og
tror på evangeliet om hans fuldbragte frelse?

Er vore børn helliget ved denne tro på Jesus,
da er vi jordens rigeste forældre. Alt andet
blegner i værdi og betydning i sammenlig-
ning med dette ene: at behøve Jesus.

Helliget til lydighed
Peter skriver, at Ånden har helliget os til at
vise ”lydighed”. Hvad mener han med det?
Det ord, Peter bruger for lydighed, anvender
han to gange mere i brevets første kapitel. I
vers 14 tiltaler han de troende som ”lydige
børn”, og i vers 22 siger han om de troende,
at de er blevet renset i deres sjæle ”i lydig-
hed mod sandheden”.
Navnlig det sidste vers sætter os på sporet af,
hvilken lydighed det er, Peter taler om. Det
er en lydighed, som giver os del i Jesu frelse
og i hans rensende blod. Dermed kan der kun
være tale om én lydighed: troens lydighed
mod evangeliet om Jesu frelse.

Mange steder i Det Nye Testamente omtales
den frelsende tro som troslydighed mod evan-
geliet. I Romerbrevet omtaler Paulus både i
begyndelsen og i slutningen af brevet den
frelsende tro som troslydighed. I 1,5, siger
han, at Gud har kaldet ham til som apostel
”at føre mennesker i alle folkeslag til tros-
lydighed”. I brevets næstsidste vers i 16,26

Når  de gode gerninger  er  t roens
spontane l ivsytr ing,  så  giver  det
s ig  se lv,  a t  k i ldevælde t  t i l  den
kris tnes  nye l iv  er  evangel ie t  om
Jesus .  For  det  er  jo  evangel ie t ,
som skaber  t roen i  os  (Ef  1 ,13) .
Ønsker  vi  a t  f remme det  nye l iv
h o s  k r i s t n e ,  m å  v i  d e r f o r  f o r-
kynde evangel ie t  for  dem.
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siger han, at evangeliets hemmelighed nu er
bragt for dagen og bliver forkyndt for
hedningerne ”for at føre dem til tros-
lydighed”.
I de citerede vers bruger Paulus og Peter det
samme græske ord, som er oversat med “ly-
dighed”. Det er ordet hypakoé. Dette ord er
afledt af det græske ord for at lytte til og tage
imod et budskab. Det er sådan, troen er ly-
dig. Troen lytter til evangeliet om Jesu fuld-
bragte frelse. Troen hører, at vi må opgive
enhver tro på os selv og i stedet tro, at vi
frelses ved Jesus alene. Det hører troen, og
det tager troen til sig. Troen bøjer sig for evan-
geliet; den regner alt hos den kristne for tab
og søger sin frelse, trøst og fred i Jesus alene.
Det er troens lydighed.

Et lydhørt hjerte over for evangeliet
De, som har troens lydighed, er altså kende-
tegnet ved, at de har et lydhørt og modtage-
ligt hjerte over for evangeliet. De vender sig
mod evangeliet, søger evangeliet, lytter til
evangeliet og finder ikke fred og trøst i no-
get andet end ordet om, hvad Jesus er og har
gjort for dem.
Som kristne får vi troens liv ved at høre evan-
geliet om Jesus. Men troens liv næres og be-
vares også hos os ved, at vi hører det samme
evangelium. Derfor kaldes vi gang på gang i
Bibelen til at blive ved dette evangelium –
fra vores første til vores sidste dag på denne
jord.
”I skal lade det, I har hørt fra begyndelsen,
blive i jer. Hvis det, I har hørt fra begyndel-
sen, bliver i jer, vil også I blive i Sønnen og
Faderen. Og det er det løfte, som han har gi-
vet os: det evige liv” (1 Joh 2,24). Målet for
os som kristne er ikke, at vi med tiden skal
bevæge os videre til en højere tro end den, vi
begyndte med, og et større evangelium end

det, vi først tog imod. Guds mål er, at vi skal
blive bevaret og fornyet i den tro på Jesus og
det evangelium, som vi begyndte med: ”For
vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste
holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde
i begyndelsen” (Hebr 3,14).
Pointen er ikke, at evangeliet livet igennem
skal forkyndes for os med de samme ord, på
den samme måde og ud fra de samme bibel-
tekster. Nej, hele Bibelen skal forkyndes, og
alle aspekter af Guds frelsesplan for os og
Guds vejledning til os skal foldes ud. Men
hvis det sker, sådan som Helligånden vil det,
så vil det alt sammen lede os som syndere til
Jesus, det vil herliggøre Jesus for os som
vores frelser, og det vil åbenbare for os, hvad
Gud i sin nåde har givet os i ham (Joh 16,14;
1 Kor 2,12). Hvor Guds ord forkyndes på
denne måde, dér samles Guds folk, dér tager
de imod ordet med tak og glæde, og dér be-
vares de ved evangeliet helt frem til målet.

Udefra og indefra
Andre kan stå på afstand og undre sig. Hvor-
for vil de blive ved at samles om en forkyn-
delse, som til stadighed har dette ene i cen-
trum: Jesus som synderes ven og frelser? Er
det udtryk for en særlig hårdnakket form for
konservatisme? Er de forstenet i en bestemt
form og nogle bestemte formuleringer, som
de ikke vil forlade og gå ud over? Sådan kan
man tænke, når man ser på den kristne me-
nighed – udefra.
Indefra tager det sig anderledes ud. Her er
der hjerter, som fryder sig over denne for-
kyndelse, ganske enkelt fordi de behøver den.
De behøver Jesus, og de bliver fornyet og
beriget i troens liv ved at høre evangeliet om
deres rigdom i ham – igen og igen. De er hel-
liget af Ånden til at være lydhøre over for
dette ord, og de kan ikke finde virkelig glæde,
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liv og fred i noget andet.

Hvilket ord bringer glæde ind i dit kristen-
liv? Er det en forkyndelse, som gør synden i
os lille og kvaliteterne i os store? Et det en
forkyndelse, som går ud fra, at vi alle har det
godt med Gud og derfor sjældent eller aldrig
taler om frelsens grund og frelsens vej? Er
det en forkyndelse, som taler mere om, hvad
vi kan være og gøre for Jesus end om, hvad
han er og har gjort for os?
Når Jesus lærer os at bede, så tilskynder han
os til dagligt at bede om syndernes forladelse
(Matt 7,12). Når Jesus indstifter nadveren og
kalder os til vedvarende at fejre den, så er
det, for at vi til stadighed skal modtage
syndernes forladelse (Matt 26,28). Når Jesus
sender apostlene ud for at forkynde evange-
liet, så understreger han, at det er evangeliet
om syndernes forladelse – i ham (Luk 24,47).
Hvordan har du det med en forkyndelse, som
har dette i centrum: syndernes forladelse i
Jesus?
I vores gamle natur bærer vi alle på en dyb
modvilje og modstand imod dette evange-

Der var engang, hvor Peter ikke havde den
mindste glæde ved evangeliet om Jesu frelse.
Da Jesus talte om, at han skulle gå til Jerusa-
lem for at lide, dø og opstå, var det Peter,
som protesterede: ”Gud bevare dig, Herre,
sådan må det aldrig gå dig!” (Matt 16,22).
På det tidspunkt havde Peter endnu høje tan-
ker om sig selv og sin troskab mod Jesus.
Derfor var der ingen plads for Jesu kors i hans
tro og teologi.
Men så kom det store fald i hans liv, skær-

lium. Det kender den troende også til. Men
det er ikke det eneste, den troende kender til.
Selvom følelserne kan veksle, og hjertet til
tider kan opleves koldt over for evangeliet,
så har den troende erfaret, at det kun er ordet
om nåden i Jesus, som kan give mig vished
om frelse og sand fred i mit forhold til Gud.
Det ord løser mig fra mig selv, knytter mig
til Jesus og giver mig alt i ham alene. Det gør
Jesus stor for mig og fylder mit hjerte med
glæde over ham. Derfor længes jeg efter det
ord, søger det, insisterer på at ville høre netop
det og tager med tak imod det.
Det er denne åndelige virkelighed i den tro-
ende, Peter minder os om med ordene om
Åndens helligelse til lydighed. Ånden har
helliget den troende til at lytte efter, behøve,
insistere på og med glæde modtage evange-
liet om frelsen i Jesus – igen og igen.
Kender du til dette fra dig selv, eller er det
fremmed for dig? Hvis du må erkende, at det
er fremmed for dig, så er der et ord fra Gud,
som kan blive dig til afgørende og evig hjælp.
Det er ordet om Sønnens andel i frelsen. Det
er det sidste, vi skal se på.

torsdag aften. Der er ingen, som kan glæde
sig over et stort fald i synd. Men der er ikke
tal på de kristne, for hvem et stort fald i synd
førte til frelsende tro på og glæde over nåden
i Jesus. De mistede troen på sig selv og på
deres egen godhed og troskab, og så greb de
frelsen i Jesus alene. Herefter var evangeliet
om Jesu kors og hans rensende blod deres
største rigdom og glæde.
Det er kun syndere, der glæder sig over Jesu
frelse. Er du fremmed for denne glæde, må
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du lade Gud tale til dig om, hvem og hvad du
er i dig selv. Bed Gud overbevise dig om din
synd.  Den bøn hører og besvarer han. Det er
altid ydmygende, når det sker. Men det er
vejen til ophøjelse og frelse – ved Jesus.

I forlængelse af Peters fald bliver Jesu kors
og blod hans eneste ære og hans eneste trøst.
Han fryder sig over, at Jesu blod har renset
ham for al synd, og når han skal vidne for os
om Sønnens andel i frelsen, så er det Jesu
blod, som står i centrum. Peter minder os om,
at vi, som tror på Jesus, er ”bestænket med
Jesu blod”.
For at forstå indholdet og dybden i dette ud-
sagn, skal vi se på blodets betydning i Bibe-
len.

Stedfortræderens død og blod
Igennem hele Bibelen hører vi, at straffen for
synd er død: “Den, der synder, skal dø!” (Ez
18,4). ”Syndens løn er død” (Rom 6,23).
Beviset og tegnet på, at nogen er død for synd,
er blod. Derfor hører vi i Det Gamle Testa-
mente, at hvis et menneske skal renses for
synd, så må der udgydes blod. En stedfor-
træder må dø (3 Mos 17,11). I Det Gamle
Testamente er det dyr, som ofres for menne-
skene. Når offerdyrets blod er udgydt, og det
bliver stænket på et menneske, så kan dette
menneske vide, at det nu er renset for sin
synd. For en stedfortræder er død i synder-

ens sted.
Bibelen gør det imidlertid klart, at offer-
dyrenes død i Det Gamle Testamente kun var
et forbillede på Jesu frelsergerning. Dyrenes
død og blod kunne ikke virkelig rense et ene-
ste menneske for synd: ”For blod af tyre og
bukke kan umuligt tage synder bort” (Hebr
10,4). Men hvad dyrene ikke kunne, det
kunne, og det gjorde Jesus. Det er den røde
tråd i hele Det Nye Testamente og i hele Før-
ste Petersbrev.
Peter forkynder senere i kapitel 1 for os, at vi
er blevet løskøbt fra vores fortabte tilstand
”med Kristi dyrebare blod som af et lam uden
plet eller lyde” (1,19). Jesus blev vor sande
og endegyldige stedfortræder. Hans blod er
dyrebart, fordi han er Guds elskede og ene-
ste søn. Men han forlod sin himmel for vor
skyld og blev Guds lam, som bar og sonede
verdens synd.
”På sit legeme bar han selv vore synder op
på korset”, skriver Peter i 2,24. I tanken kan
vi gå ud til Golgata, stille os under korset,
pege op og sige: Dér er min synd. Al min
synd, i fortid, nutid og fremtid. Den er ikke
længere hos mig, for den blev lagt på Jesus,
den var tilregnet ham på korset, og der mod-
tog han den fulde og evige straf for den. Da
Jesus døde på korset, og da hans blod flød,
da var alle vore synder sonet fuldt ud. Det
skete for alle, og derfor ved jeg, at det skete
for mig.

Kristus, på korset du bar på dig
skabningen synd og ve!

Kristus, på korset du bar for mig
dom og forbandelse!

(J. Santon)

Senere i brevet skriver Peter: ”For også
Kristus døde én gang for menneskers synder,

Der  er  ingen,  som kan glæde s ig
over  et  s tor t  fa ld i  synd.  Men der
e r  i k k e  t a l  p å  d e  k r i s t n e ,  f o r
hvem et  s tor t  fa ld  i  synd før te  t i l
f re l sende  t ro  på  og  g læde  over
nåden i  Jesus.
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som retfærdig led han for uretfærdiges skyld
for at føre jer til Gud” (3,18). Jesus var ren
og retfærdig i sig selv, men på korset så Gud
ham som skyldig i al vor synd og handlede
med ham derefter. Jesus sonede synden én
gang for alle. Vores frelse er et historisk fak-
tum. Den blev vundet til os Langfredag, og
nu står den urokkeligt fast i evighed. Ved Jesu
død og blod har vi fri og åben adgang til Gud
og hans evige himmel, altid. Hvordan vi end
er og har det.
Som der står på min fars gravsten:

Nu står mig åben Himlens port,
for mig har Jesus fyldestgjort

(Thomas Kingo)

Vidnesbyrdet om frelsen i Jesu død og blod
er en rød tråd igennem Første Petersbrev.
Hvorfor skriver Peter så meget om dette?
”Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over
med.” Den stolte og selvsikre Peter havde in-
gen brug for Jesu kors. Men for den faldne
og ydmygede Peter er korset hans eneste trøst
og ære over for Gud, hans hjertes glæde og
hans forkyndelses centrale indhold.

Bestænkelsen
Peter taler om, at vi er ”bestænket” med Jesu
blod. Med den formulering leder Peter vore
tanker i retning af nogle centrale og vigtige
skriftafsnit i Det Gamle Testamente. Vi skal
se på to af dem.

a) Ved Sinaj bjerg slutter Gud pagt med Isra-
els folk. Forud for pagtslutningen slagtes der
tyre, og Moses tager så blod fra tyrene og
stænker det på folket: ”Så tog Moses blodet
og stænkede det på folket, og han sagde:
’Dette er pagtens blod, den pagt, Herren har
sluttet med jer på grundlag af alle disse ord’”

(2 Mos 24,8).
Blodet forkynder renselse. Tyrenes blod for-
kynder, at folket nu renses for sin synd. Når
blodet stænkes på den enkelte, så ved den
enkelte: Dette gælder for mig! Jeg får nu en
ny begyndelse i mit forhold til Gud. Netop
sådan tolkes bestænkelsen ved Sinaj i Det
Nye Testamente (Hebr 9,20-22).
Men som nævnt ovenfor var der ingen dyr,
hvis blod virkeligt kunne rense et menneske
for synd. Derfor var der ingen frelsende ofre
i den gamle pagt. Den gamle pagts ofre pe-
gede frem mod Jesus. De gamle troende blev
frelst ved at se frem til Jesus, hans offer på
korset og den nye pagt ved hans blod.
Når Peter på denne baggrund siger, at vi er
bestænket med Jesu blod, så forkynder han
altså for os, at vi har fået del i den nye pagt.
Vi er ført ind i den pagt med Gud, hvor vi er
under Jesu blod, og dette blod renser os vir-
kelig og helt for al synd – hver dag og hele
tiden.

b) I Esajas’ Bog møder vi nogle af de klare-
ste og rigeste profetier i Det Gamle Testa-
mente om Jesus som Messias og frelser. Kul-
minationen er kapitel 53, hvor der tales vid-
underligt stærkt om Jesu frelsergerning som
vores stedfortræder og forsoner: ”Han blev
gennemboret for vore overtrædelser og knust
for vore synder. Han blev straffet, for at vi
kunne få fred” (53,5).
I denne sammenhæng skal vi bemærke, hvad
der står i det sidste vers af kapitel 52. Her får
vi nemlig at vide, hvem Jesu frelse gælder
for, og hvem den rækkes til.  I den hebraiske
version af Det Gamle Testamente, står der i
52,15, at når Messias kommer, så skal han
”bestænke mange folkeslag”. I den danske
oversættelse af 1992 er denne formulering
ikke med. Det er den i Norsk Bibel. Det er en
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utrolig vigtig formulering. For den vidner om,
at når Messias kommer, så skal han ikke bare
være frelser for Israel, men for alle folk. Han
vil bestænke alle folk og alle mennesker med
sit blod.
Netop for de hedningekristne modtagere af
Første Petersbrev var dette et stort evange-
lium. Men det er det i lige så høj grad for dig
om mig, som er hedningekristne i dag. Evan-
geliet er, at Jesu frelse også gælder for os.
Ved tro på Jesus er vi under det blod, som
renser os for al synd – hver dag og hele ti-
den. Når vi til stadighed er under dette blod,
så er vi det altså helt uafhængigt af, hvor stor
en glæde, vi oplever ved det, og hvor dyb en
fred det giver os. Det er der en stor trøst i.

Altid stort for Gud
Det første år, jeg var lærer på den bibelskole,
hvor jeg arbejder, var der en elev, som holdt
et vidnesbyrd, som netop handlede om det,
jeg her taler om. Eleven citerede et sangvers:

Ved blodet er nu al min synd aftvættet,
ved blodet er mig barnekår oprettet,
det renser stadig, altid er det stort

for Gud, hvad frelseren for mig har gjort.

Så aflagde han sit vidnesbyrd: Det er langt
fra altid, det er lige stort og herligt for mig,
hvad Jesus har gjort for mig. Nogle gange
oplever jeg en dyb fred og glæde ved det,
andre gange er jeg underligt uberørt og tom.
Men hvor er det fantastisk godt, at det afgø-
rende ikke er, at det er stort for mig, hvad
Jesus har gjort. Det afgørende er, at det er
stort for Gud! Når jeg tror på Jesus, så er jeg
under hans blod, og det renser mig for al synd,
hver dag og hele tiden. Derfor ser Gud mig
altid som ren og retfærdig. På gode dage og
på dårlige dage. Når jeg oplever glæde i troen

på Jesus, og når jeg ikke gør det. Altid er det
stort for Gud, hvad Jesus har gjort, og at hans
blod renser mig for al synd.
Det vidnesbyrd har jeg selv hentet trøst fra
igen og igen.

Al synd
Men hvad så med dig, som er helt fremmed
over for glæden ved evangeliet om Jesu
frelse? Jeg sagde ovenfor, at Sønnens andel i
frelsen rummer en afgørende og evig hjælp
til dig. Hvori består den hjælp? Det vil jeg
sige lidt om ved at fortælle om en anden elev
på vores bibelskole.
Hun begyndte på skolen tidligt i januar. Ef-
ter nogle uger blev det klart for hende, at
mange af de andre elever havde en glæde og
fred i troen på Jesus, som hun ikke kendte til.
Hvad skulle hun gøre for at få den? Hun fik
at vide, at hun skulle se på Jesus. Men hvor-
dan gør man det? Det lød så enkelt, men hun
kunne ikke finde ud af det. Evangeliets ord
blev ved med at være teori og tomme ord for
hende. Ja, mere end det: Hun kunne opleve
en indre modvilje og modstand mod det. Med
tiden blev hun mere og mere frustreret over
at være på skolen, når hun var uden for det,
som mange andre havde deres glæde i. Hun
ønskede til sidst bare, at opholdet skulle slutte
hurtigst muligt.
Så nåede vi frem til den næstsidste time i fa-
get troslære. Timen handlede om Himlen, og
jeg fortalte om, at de troende i Himlen skal
falde ned og tilbede og takke Jesus for, at han
har købt os til Gud med sit blod. Da hun hørte
det, mærkede hun meget stærkt modviljen og
modstanden indefra. Tanken kom til hende:
”Det vil jeg ikke! Jeg vil ikke falde ned for at
takke og tilbede Jesus!”
Netop da kom Guds Ånd til hende og talte til
hendes hjerte. Ånden åbenbarede det mest
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fantastiske for hende: ”Også denne synd ren-
ser Jesu blod for. Også din modvilje og mod-
stand mod at takke og tilbede Jesus, renser
Jesu blod dig for. For Jesu blod renser for al
synd!”
Det blev til tro og frelse for hende. Hun så
sig frelst præcis, som hun var, med hjertets
modvilje og modstand mod evangeliet og
Jesus. Hun så sig frelst ved Jesu rensende blod
– alene.

Igen og igen
Den frelse, hun den dag fik åbenbaret, gæl-
der også for dig, som læser dette. Hvordan
det end står til med dit hjerte, og hvordan du
end har det med evangeliet om Jesu frelse.
Jesu blod renser dig for al synd!
Det er det ord, du har brug for. Det har du på
din første dag som kristen. Men det har du
også, når du har været kristen i mange år. Med
tiden vil du ikke se mindre synd hos dig selv,

men mere. Derfor har du brug for igen og
igen at høre, at din frelse beror på Jesus og
hans rensende blod – alene. Intet i dig, alt i
ham! Det er kilden til tro, tak og frimodig-
hed for en kristen – livet igennem.
Når Peter taler om henholdsvis Faderens,
Åndens og Sønnens andel i frelsen, så slutter
han med at tale om Sønnen. Det kan undre
os. Hvorfor nævner han Jesus og hans frelser-
gerning til sidst? Det er jo ikke den logiske
rækkefølge. Peters hensigt er givetvis at slutte
med det evangelium om nåden i Jesus, som
vi til stadighed må være vendt imod og leve
af som kristne. Igennem hele vores liv er der
for os én kilde til trøst, kraft og glæde i troen:
evangeliet om Jesus, hans kors og hans ren-
sende blod. Peter vil minde os om det, som
vi synger i en sang:

Det er ordet om Jesus, du trænger, min ven.
Ja, ordet om korset – igen og igen!

1 Til videre fordybelse, se artiklen “Guds udvalgte

folk” i Nyt Livs blad nr. 1-2012.
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Om Jens Bruun Kofoeds bog “Før Darwin -
et forord til debatten om skabelse og evolu-
tion“ (Kolon 2018).

Denne bog rejser flere spørgsmål, end den
giver svar, og det er også en del af pointen
med den. De mange spørgsmål har faktisk til
hensigt at give en slags svar. Noget af målet
er at åbne for de bibeltekster, som taler om
skabelsen, særligt Første Mosebog 1-2, på en
sådan måde, at man ikke bliver låst i en be-
stemt fortolkning af teksten i mødet med na-
turvidenskaben. Dette er både bogens styrke
og dens svaghed. En del af pointen er at
undgå, at samvittighederne bliver bundet på
en uheldig måde, og det er vigtigt. Den, som
er på udkig efter forskellige indfaldsvinkler
til de forskellige tekster, vil her finde en god
og interessant fremstilling. Den, som er på
udkig efter vejledning i den rette forståelse
af teksterne, må finde sig en anden bog.

Bibelsyn og bibeltolkning
GT-professor Jens Bruun Kofoed behøver
ingen præsentation i konservative og bibel-

tro kredse i Danmark. Det gør heller ikke
Dansk Bibel-Institut, som han er tilknyttet.
Hans bibelsynsposition er ortodoks, hvilket
vil sige, at man regner hele Bibelen for in-
spireret og ufejlbarlig i alle spørgsmål, så-
dan at Bibelen som Guds ord taler med abso-
lut autoritet og pålidelighed, inklusive i
spørgsmål med historisk og videnskabelig
relevans. Bogen er skrevet med dette som
grundlag, samtidig med at Kofoed stærkt og
ofte understreger, at fortolkningen af bibel-
teksterne ikke er ufejlbarlig, men altid må
efterprøves.
Forskellen på Bibelens ufejlbarlighed og vo-
res fortolkning går som en rød tråd gennem
bogen. Det er som en kile, der bliver brugt til
at undgå sammenblanding på dette punkt for
at undgå, at samvittigheden bliver bundet på
et forkert grundlag, altså til en bestemt tolk-
ning. Sandt nok understreger Kofoed, at der
på nogle områder er så åbenbar en sammen-
hæng mellem teksten og en bestemt fortolk-
ning, at problemstillingen bliver uaktuel. Men
i spørgsmålet om fortolkning af skabelses-
teksterne er der plads til forskellige fortolk-

UDFORDRENDE BOG OM

SKABELSE OG EVOLUTION

Af Johannes Kleppa
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ninger, og her kommer kundskaben fra da-
gens naturvidenskab ind. Det kan både være
som spørgsmål, korrektiv og hjælp i bibel-
tolkningen.
Det er muligt, professoren trækker for store
veksler på sondringen mellem selve teksten
og fortolkningen, sådan at han giver for stor
accept af forskellige fortolkninger inden for
et ortodokst bibelsyn. Dette går ikke primært
på tekstens pålidelighed og autoritet, men på
Bibelens klarhed og enhed. En stærk under-
stregning af forskellige fortolkningsmulig-
heder kan let føre til en tanke om, at Bibelen
er uklar, eller at teksten rummer flere syn.
Den tidligere chefredaktør for den norske avis
Dagen, Arthur Berg, talte om ”praktisk ate-
isme”. Med det mente han, at man personligt
troede på Gud, men at man i praksis tænkte
og handlede, som om Gud ikke var til, fordi
man fulgte den rådende tænkning i samfun-
det. I teorien var man bibeltro, men ikke i
praksis.
På samme måde kan der opstå en ”praktisk
bibelkritik”, selvom man i teorien står for et
bibeltro syn. Det sker, når man bliver så fan-
get af de rådende holdninger i teologien og
videnskaben, at det i praksis overtrumfer det
principielle udgangspunkt. Det hjælper ikke
meget, at man i teorien står for bibeltroskab
og bibelforpligtelse, hvis man indfører
fortolkningsmåder og fortolkningsalternat-
iver, som løser forståelsen af teksten fra dens
ordlyd og fra almindelig sprogforståelse. Jeg
siger ikke, at Kofoed gør dette – i hvert fald
ønsker han ikke at gøre det, tværtimod. Men
vægtlægningen på at åbne op for forskellige
fortolkningsmuligheder trækker alligevel i sig
selv i den retning.

Forholdet mellem skabelse og evolution
Som GT-professor har Jens Bruun Kofoed
arbejdet meget med Første Mosebog 1-11
(urhistorien) og andre skabelsestekster, og
han har været meget optaget af evolutions-
læren. Jeg har desværre ikke haft anledning
til at læse det, som Kofoed har skrevet om
disse ting, men jeg er bekendt med hoved-
synspunkterne.
Denne bog har ikke til hensigt at gå ind i selve
den bibelske lære om skabelsen eller ind i
vor tids evolutionslære. Den præsenterer sig
som et “forord” til debatten om skabelse og
evolution, og derfor stiller den flere spørgs-
mål, end den giver svar, og den problema-
tiserer mere, end den giver vejledning. Bo-
gen er ment som en døråbner ind i den aktu-
elle problematik vedrørende skabelse og evo-
lution. Fremstillingen er lærerig og interes-
sant, men til tider synes jeg, det sker på en
problematisk og foruroligende måde, fordi
det kan føre til en problematisering eller un-
dergravning af Bibelens klarhed – modsat
bogens hensigt. Hvis Bibelens klarhed og
enhed svækkes, så svækkes også Bibelens
pålidelighed og autoritet. Bogen er spækket
med kundskab og litteraturhenvisninger, men
samtidig har udvalget af personer, bøger og
synspunkter til tider en slagside.
Fordi Kofoed holder fast ved, at Bibelen er
ufejlbarlig og har en guddommeligt inspire-
ret autoritet på alle områder – også der, hvor
den udtaler sig med naturvidenskabelig rele-

En s tærk underst regning af  for-
skel l ige for tolkningsmuligheder
kan le t  føre  t i l  en tanke om, a t
Bibelen er  uklar.
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vans - er det vigtigt for ham at få fastlagt,
”hvilke naturvidenskabelige teorier, der er
forenelige med den bibelske virkeligheds-
forståelse og skabelsesteologi”. Det drejer sig
kort sagt om, hvordan Bibelen og videnska-
ben står i forhold til hinanden, når det drejer
sig om naturvidenskab og skabelse.
Det må siges at være et spørgsmål, som har
fået for lidt opmærksomhed i dagens teologi
og kristenliv i mødet med højere uddannel-
ser og den akademiske verden. Kofoed er
altså i denne bog optaget af dette i forhold til
evolutionslæren og forskellige opfattelser af
skabelsen, og det fortjener han anerkendelse
for.
Han går særligt ind på argumentationen og
retorikken for ungjordskreationisme, gam-
meljordskreationisme og to former for teistisk
evolution, planlagt eller styret udvikling. Han
præsenterer også organisationer, institutioner,
bøger og personer, som står for de forskel-
lige syn, og efterprøver kritisk deres argu-
menter og retorik.
Det vil føre for langt her at give en grundig
præsentation af de forskellige syn, som er
nævnt ovenfor, og argumentationen og reto-
rikken for dem. Jeg må derfor henvise til bo-
gen og begrænse mig til en kortfattet omtale:
- Ungjordskreationisme går ud fra, at
skabelsesdagene skal forstås bogstaveligt
som seks dage med 24 timer, og at
slægtstavlerne i Bibelen også skal forstås
bogstaveligt sådan, at jorden er omtrent 6.000
år gammel. Skabelsesberetningen og
syndefaldsberetningen skal tilsvarende for-
stås som historiske tekster.
- Gammeljordskreationisme vil også forstå
skabelsesberetningen som historisk i den be-
tydning, at den taler om Guds direkte og su-
veræne skabelse, men skabelsesdagene bli-
ver forstået symbolsk, sådan at de kan rumme

lange tidsrum. Derved kan jordens alder være
meget høj. Adam og Eva, syndefaldet og
syndfloden skal forstås historisk. Dette syn
hænger ofte sammen med et videnskabssyn,
som kaldes Intelligent Design (ID), og som
siger, at livet og det, som vi omtaler som
skaberværket, ikke kan være blevet til af sig
selv, men at der må stå en intelligens bag.
- Teistisk evolution siger, at skabelsen ikke er
sket ved bestemte skabelseshandlinger, men
gennem en evolution. Gud kan da enten have
sat det hele i gang for så at overlade skaber-
værket og udviklingen til sig selv, eller Gud
kan hele vejen have styret udviklingen.

Forskellige syn på skabelsen
Det er påfaldende, at Kofoed har et særdeles
stærkt engagement imod ungjordskrea-
tionisters argumentation og retorik, selvom
han ikke helt afviser, at de kan have ret. Han
advarer mod en for stærk retorik i debatten,
men på mig virker det, som om han her til
tider selv falder i denne grøft. Sagligt set er
Kofoeds kritik af teistisk evolution og
Biologos stærkere end kritikken af ungjords-
kreationisme. Alligevel er det ud fra omfan-
get, engagementet og retorikken svært at op-
fange, at det første syn rummer langt større
problemer for et ortodokst syn end både ung-
og gammeljordskreationisme.
Biologos er en organisation og en hjemme-
side, som forsvarer og argumenterer for tei-
stisk evolution. Også ungjordskreationister
og gammeljordskreationister har deres orga-
nisationer og hjemmesider.
Valget af repræsentanter for de forskellige syn
og det faglige niveau, de opererer på, må også
vække forundring. En del af den debat, der
henvises til, er fra den engelsktalende ver-
den og føres på et højt fagligt niveau. Den
skandinaviske debat er for det meste fra
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Norge, og personudvalget virker noget tilfæl-
digt, og det er ikke dækkende for bredden i
debatten. Den dansk-norske teolog Axel
Lundholm Saxe, som det meste af sin tid har
arbejdet med arkivering og dokumentation,
har fået en overraskende central plads, givet-
vis fordi han har kritiseret Jens Bruun
Kofoeds position.
Det er norske ungjordskreationister, der bli-
ver sat under lup, men ikke gammeljords-
kreationister som Jon Kvalbein og Ingolf
Kanestrøm, for ikke at tale om Bjørn Are
Davidsen og Atle Ottesen Søvik, som er gået
meget langt i teistisk evolution. Det sidste må
være en langt større udfordring end
ungjordskreationisterne. Davidsen og Søvik
står ikke for et ortodokst bibelsyn, hvad de
andre gør.

Fortolkninger af skabelsesteksterne
I sin gennemgang af skandinaviske teologers
syn på skabelse og evolution har Kofoed ikke
inddraget den afdøde GT-lærer ved Norsk
Lærerakademi Leif M. Michelsens kommen-
tar til 1 Mosebog, som indgår i den norske
kommentarserie Bibelverket. Her afviser han
fuldstændig, at dagene i skabelsesberetnin-

gen ud fra en historisk og litterær forståelse
af teksterne kan være perioder. Tanken om
perioder kommer fra et behov for at tilpasse
teksten til dagens naturvidenskab, og det,
mener han, er en farlig tanke. Det må dreje
sig om almindelige dage og en almindelig
uge. Med det som udgangspunkt forstår
Michelsen teksten som en teologisk lære-
beretning, nærmest som en lignelse. Teksten
skal samtidig forstås historisk. Historiciteten
er særligt afgørende for mennesket, synde-
faldet og frelsen i Jesu forsoningsværk.
Kofoed påviser, at fortolkningshistorien frem
til moderne tid har opfattet skabelsesberet-
ningen bogstaveligt og historisk. Det er den
nye, sekulære og naturalistiske naturviden-
skab, som har fremtvunget nye tolkninger.
Dette prøver professoren at se i lyset af tidli-
gere debatter om virkelighedsforståelsen.
Han gør selv opmærksom på, at parallellen
halter noget, fordi man tidligere diskuterede
inden for rammen af en kristen virkeligheds-
forståelse, mens debatten nu i høj grad pågår
mellem en kristen og en sekulær eller natu-
ralistisk virkelighedsforståelse.
Jeg synes ikke, Kofoed lægger nok vægt på
den forskel. Det kommer også til udtryk ved,
at han ikke i nævneværdig grad går ind på
spørgsmålet om teistisk evolution kontra na-
turalistisk evolution.
Det er jo det sidste syn, som er enerådende i
naturvidenskaben og i lærebøgerne på alle
trin i skolesystemet og ved universiteterne. I
de sammenhænge forstås teistisk evolution
enten som uinteressant eller som ”evolutio-
nistisk vranglære”. I den rådende evolutions-
lære er alt tilfældigt, og alt er blevet til af sig
selv. Det med teistisk evolution er sådan for-
stået bare en (ubetydelig) teori, og at tilslutte
sig denne teori hjælper overhovedet ikke i
mødet med evolutionslæren i uddannelsessy-

Bogen er  ment  som en døråbner
ind  i  den  ak tue l l e  p rob lemat ik
vedrø rende  skabe l se  og  evo lu -
tion. Fremstil l ingen er lærerig og
interessant ,  men t i l  t ider  synes
jeg,  det  sker  på en problematisk
og forurol igende måde,  fordi  det
kan føre  t i l  en problematiser ing
el ler  undergravning af  Bibelens
klarhed – modsat bogens hensigt .
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stemet eller i samfundet generelt.
Teistisk evolution er i alt væsentligt noget,
som teologer forsvarer, og som vinder ind-
pas i menighederne, men som er fraværende
i naturvidenskaben og i den akademiske ver-
den. På mig virker det underligt, at man fra
kristent hold er så optaget af en teori, som
ellers er uaktuel. Siden det er naturalistisk
evolution, som råder i naturvidenskaben og i
samfundet, er det den, man fra kristent hold
må forholde sig til. Det er den, fagteologerne
må hjælpe kristenfolket til at imødegå, så man
ikke bliver indfanget af en sekulær tænkning.
I denne sammenhæng bør man ikke bare være
optaget af det rent naturvidenskabelige, men
også af de tankemæssige, livssynsmæssige og
filosofiske konsekvenser af, om man går ud
fra en tilfældig udviklingstanke eller en gud-
villet og gudstyret skabelse. Dette har afgø-
rende betydning for forståelsen af meningen
med livet og forståelsen af menneskeværdet,
kærlighed og omsorg, ondskab og lidelse, etik
og frelse. Den type spørgsmål går Kofoed i
ringe grad ind på, og det er en svaghed i vur-
deringen af de forskellige syn på evolution
og skabelse, altså vurderingen af, hvilket ni-
veau forskellige spørgsmål ligger på, og hvil-
ken alvor de har.

Skabelse og jordens alder
En problemstilling i forholdet mellem ska-
belse og evolution med tanke på alder er, at
alt ifølge evolutionslæren startede i et nul-
punkt, og at det har udviklet sig uafbrudt med
en bestemt hastighed, sådan at man kan be-
regne sig tilbage til starttidspunktet. Det bli-
ver fastsat til for 13,7 milliarder år siden. Ud
fra en skabelsestænkning, hvor Gud kaldte
på det, som ikke var til, så det blev til (Rom
4,17), var det et færdigt udviklet skaberværk,
som momentant stod frem, som er start-

tidspunktet. Da har vi rent naturvidenskabe-
ligt ikke noget nulpunkt, som vi kan regne
ud fra. Vi ser dette tydeligt ved skabelsen af
mennesket. Adam og Eva blev ikke til ved
æg- og sædceller, som fandt hinanden og
udviklede sig, men de blev skabt som fær-
digt udviklede, voksne mennesker.
Desuden er det naturligt, at den forgængelig-
hed, som skaberværket blev underlagt ved
syndefaldet, og de dramatiske ændringer, som
skete ved Noa og syndfloden, medførte æn-
dringer i de naturlige processers hastighed og
forandringer i spring, som må udfordre na-
turvidenskabelige målinger.  Dette åbenbarer
Bibelen ikke konkret for os, men den oply-
ser, at Gud lagde skabningen under
forgængelighed ved menneskets fald, og at
den længes efter at blive forløst ved Guds
børns herliggørelse (Rom 8,19 ff.; 2 Pet 3,3-
7).
Disse forhold er ikke udtryk for, at Gud læg-
ger noget ind, som ”snyder” videnskaben,
eller som er ”falske beviser”, men det er kort
og godt udtryk for en fundamental forskel
mellem Guds momentane skabelse af intet
efterfulgt af syndefaldet og så et naturviden-
skabeligt tilfældigt Big Bang. Guds suveræne
skabelse eller skaberhandlinger sprænger
rammerne for en immanent eller naturalistisk
naturvidenskab. Det samme gør syndefaldet
og syndfloden. Men det er den natur, som er
ramt af syndefaldet og syndfloden, som vi
kender, og som naturvidenskaben arbejder
med.

Bibeltro positioner i skabelsesspørgsmålet
Det har været almindeligt inden for et funda-
mentalistisk eller ortodokst bibelsyn at give
plads både for ungjordskreationisme og
gammeljordskreationisme, men ikke for no-
get kompromis mellem skabelse og evolution.
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I denne sammenhæng er evolution forstået
som det, at der er opstået nye arter (makro-
evolution), og at der ikke bare er sket en ud-
vikling inden for arterne (mikroevolution).
Teistisk evolution har været afvist som stri-
dende mod den bibelske skabelseslære, som
opererer med absolutte skaberakter af Gud
og ved hans ord.
Det bibelske hovedord for skabelse er sådan,
at kun Gud kan gøre denne gerning. Det er et
verbum, som kun kan have Gud som subjekt.
Alle andre skabelsesverber må forstås inden
for denne ramme. Sprogbrugen i 1 Mos 1-2
er ganske absolut og angiver, at Gud skaber i
specifikke handlinger ved sit ord.
Inden for et ortodokst bibelsyn vil man være
bundet af tekstens ordlyd. Det er vanskeligt
at se, hvordan man på denne baggrund kan
finde rum for en eller anden udviklingstanke
i teksten.
Så vidt jeg har forstået, har der inden for den
konservative teologi i Danmark været en klar
grænsedragning mellem skabelse og alle for-
mer for evolution. Åbner man for teistisk sty-
ret evolution inden for et ortodokst bibelsyn,
vil det være noget nyt. Da må man regne med
debat og modstand. Jens Bruun Kofoed gi-
ver i denne bog i ringe grad udtryk for sit
eget standpunkt, men han vurderer argumen-
tationsmåder og retorik. Og han vurderer, på
hvilke niveauer forskellige teologiske stand-
punkter befinder sig, altså hvor betydnings-
fulde de er, set i lyset af Guds ord og en kri-
sten virkelighedsforståelse. Han opererer med
tre forskellige teologiske niveauer, hvor ni-
veau 1 er det mest betydningsfulde.
Kofoed åbner for, at teistisk styret evolution
kan være inden for en bibelsk ramme. Med
det bryder han altså en grænse i forholdet
mellem et ortodokst bibelsyn og Bibelens
autoritet på den ene side og bibeltolkning og

accepteret lære på den anden side. Det er jeg
særdeles kritisk overfor. Hans argumenter og
argumentationsmåde overbeviser ikke. Det
hele er i for høj grad baseret på problemati-
sering af bibelteksten og andres fortolknin-
ger af den frem for en eksegetisk og bibel-
teologisk udlægning af de aktuelle tekster.
Det er problematisk med tanke på Bibelens
klarhed og enhed.
Det, som jeg derimod er enig med Kofoed i,
er, at det må fastholdes som en absolut
grænse, at beretningen om Adam og Eva er
historisk i den forstand, at de reelt var de før-
ste mennesker, skabt i Guds billede, og at alle
mennesker stammer fra dem, og at synde-
faldet og syndfloden er lige så historiske.
Dette må fastholdes, fordi det har afgørende
betydning i relation til Jesu forsoningsværk
og frelsen. Alt dette placerer Kofoed med rette
på niveau 1 i fortolkningen. Også livets op-
rindelse i Gud må placeres der.
Naturvidenskabens evolutionslære har ikke
noget svar på, hvordan livet er blevet til. Det
samme gælder for døden, det onde og lidel-
sen. Dette har evolutionslæren som indbyg-
get princip for udviklingen. Bibelen fremstil-
ler det sådan, at al ondskab, lidelse og død
har sin oprindelse i Djævelen, og at det føl-
ger af menneskets fald. Kofoed åbner for, at
der kan have været død i skaberværket før
mennesket og syndefaldet, altså med ophav i
Gud. Det er en tanke, som det er umuligt at
læse ud af teksten, men som bliver påført tek-
sten udefra. Jeg kan derfor ikke se, at den
kan være forenelig med et ortodokst bibel-
syn. Mange andre spørgsmål kan vi se for-
skelligt på, og mange andre spørgsmål har
mindre betydning.

Genre og jødisk tolkning
Kofoed lægger med rette stor vægt på, at
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bibelteksterne må fortolkes ud fra den genre,
de er skrevet i, og ud fra den kulturhistoriske
situation, de blev til i. Når det sker, indfører
man gerne udenomsbibelske tekster fra
samme kulturområde og tid, som taler om
samme tema. Det kan til tider være proble-
matisk, fordi det kommer i strid med Bibel-
ens karakter af åbenbaring.
Med hensyn til skabelsesberetningen i 1 Mos
1-2 synes jeg, det er underligt, at den jødiske
og rabbinske tolkning ikke bliver tillagt større
vægt. Der er vel næppe nogen, der er bedre i
stand til at forstå hebraiske tekster og den
genre, de er skrevet i, end de lærde jødiske
rabbinere gennem generationerne. Så langt
jeg har forstået, er der fuld konsensus blandt
rabbinske bibelfortolkere om, at skabelses-
beretningen og urhistorien skal forstås bog-
staveligt og historisk. Det handler om seks
dage med 24 timer, og slægtstavlerne viser
alderen. Med dette udgangspunkt er jøderne
i deres kalender anno 2018 nået til år 5778
efter Adams fødsel.
Hvorfor tillægger en GT-professor ikke dette
større vægt?

Opsummering
Vurderingen og oplevelsen af denne bog vil

i høj grad afhænge af, hvad man er ude efter
– om man vil have en orientering om og ind-
føring i argumentationsmåder set i forhold til
Bibelens autoritet og fortolkningen af teksten,
eller om man er ude efter mere konkluderende
vejledning. Der er meget stof til hjælp for
tanken og arbejdet med bibelteksterne i lys
af dagens naturvidenskabelige kundskaber.
Dette er godt og nødvendigt.
Alligevel er det vanskeligt at komme uden
om, at GT-professoren fremfører en argumen-
tation, som problematiserer teksterne i stedet
for at hjælpe os ind i dem. Fokusset på
fortolkningsproblemer og fortolkningsalter-
nativer fører let til en utilsigtet oplevelse af,
at teksterne er uklare, sådan at vi ikke kan
finde frem til en sikker skabelseslære. At
bogen åbner for, at styret evolution kan rum-
mes inden for et ortodokst bibelsyn, finder
jeg særdeles problematisk. Jeg finder ikke,
at argumenterne for dette har bærekraft in-
den for et ortodokst bibelsyn, særligt ikke
med tanke på Bibelens klarhed og enhed –
selvom professoren prisværdigt ønsker at
holde fast ved både klarheden og enheden.
Ifølge min vurdering taler de bibelske tek-
ster om absolutte og afsluttede engangs-
skaberhandlinger, som er uforenelige med
alle typer evolution baseret på tanken om
fremvækst af liv og nye arter. Når døren er
åbnet på klem for teistisk evolution, skal der
ikke meget til, før den åbnes for langt mere
vidtrækkende tolkninger end
det, som Jens Bruun Kofoed
selv vil forsvare.

Kofoed åbner for,  at  der kan have
v æ r e t  d ø d  i  s k a b e r v æ r k e t  f ø r
mennesket  og syndefaldet ,  a l tså
m e d  o p h a v  i  G u d .  D e t  e r  e n
tanke,  som det  er  umuligt  a t  læse
ud  a f  t ek s t en ,  men  som b l i ve r
p å f ø r t  t e k s t e n  u d e f r a .  J e g  k a n
derfor  ikke se ,  a t  den kan være
forenelig med et  ortodokst  bibel-
syn.

Johannes Kleppa, Bergen,
forkynder, formand for
Misjon Sarepta, leder af
Bergen Kristne Bokhandel.
Tidl. redaktør på avisen
“Dagen“.
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“Du kaster alle vore synder
i havets dyb“ (Mik 7,19b).

Faste tilmeldingsdatoer
for Nyt Livs lejre:

Tilmelding til bibellejr begynder altid
mandag i uge 29.

Tilmelding til vinterlejr begynder altid
pr. 1. november.

Alle er hjerteligt velkomne på Nyt Livs vinter-
lejr i Fjellerup den sidste weekend i uge 7.
2 Bibeltimer ved Henrik Gren Hansen:
På vandring mod det lovede land
Fredag aften: “Og alligevel“ (1 Kor 9,24-10,5)
Lørdag formiddag: “Gud er trofast“ (1 Kor 10,6-13)
2 bibeltimer ved Martin Hunskjær Olsen:
Guds kald på ny
Lørdag aften: “Jakob“ (1 Mos 32)
Søndag formiddag: “Samson“ (Dom 13-16)
Temaeftermiddag lørdag ved Johannes Thorlund:
At skabe mødepladser mellem Guds ord og mennesker
Johannes er til daglig underviser på Centro Sarepta, et Bibel- og
oplæringscenter i Spanien (læs mere om Misjon Sareptas ar-
bejde i dette blad på s. 6-9).

Tilmelding til Bente Christensen: tilmelding@nytliv.dk, tlf.: 2339 1830

D
etaljeret program
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tilmelding@nytliv.dk, tlf.: 2339 1830
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Carl Richard Hansen, Aalborg, skriver en ugentlig andagt
gennem hele december. Den lægges ud alle advents-

søndage og søndagen før nytår. Følg med og bliv stille for
julens og adventstidens store budskab.

A N N O N C E R
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Giv en gave til Nyt Livs arbejde

Alt Nyt Livs arbejde drives af frivillige gaver, herunder Nyt
Livs blad, som udsendes gratis til alle, som ønsker at modtage
det. Vi er taknemmelige for de midler, vi bliver betroet.

Du kan være med til at støtte arbejdet økonomisk ved at give en gave
eller tegne et gavebrev.
Kontonr.: 0891 0001010659
IBAN DK2208910001010659 - Swiftadresse HANDDKKK.

Nyt Liv er godkendt til at modtage gaver efter Ligningslovens
§ 8a (alm. gaver) og Ligningslovens § 12 (gavebreve).
Evt. spørgsmål om gaver og gavebreve kan rettes til Nyt Livs kasserer Peder Hovgaard
på tlf.: 2098 8013 eller e-mail: nyt.liv@fiberpost.dk.
Du kan også benytte Mobilepay. Telefonnummeret er: 13778.

På grundlag af det, Jesus har gjort i sin død og opstandelse, taler Bibelen
også imod det, vi erfarer om døden som en endelig adskillelse fra dem, vi
havde kær, og som gik foran os i tro, og dermed også imod en tilintetgø-
relse af kærligheden og dens bånd.
I Bibelen betyder døden en midlertidig – ikke endelig – adskillelse. Lige
så sikkert som Jesu død og grav kun betød en midlertidig adskillelse mel-
lem ham og hans disciple, lige så sikkert betyder også vor eller vore kæres
død og grav, dersom vi tror, kun en midlertidig adskillelse.
Hvor længe denne adskillelse skal vare, ved kun Gud. Men at den skal
ophøre, har Jesus talt klart om:
”Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg
igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg
går hen, derhen kender I vejen” (Joh 14,3-4).
”I skal græde og klage (...) men jeres sorg skal blive til glæde (…) I sør-
ger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen
skal tage jeres glæde fra jer” (Joh 16,20.22).
På samme måde som Jesus så sine kære igen, og disciplene så Jesus, skal
vi på grund af ham se vore kære igen og de os.
Jesus har sønderbrudt døden. Den har nu ikke længere magt til at skille os
fra Gud og fra hinanden. For Kristi kærlighed har overvundet alt dette
mørke. Derfor har vi som kristne et ”levende håb” (1 Pet 1,3), og den
kærlighed, som Jesus har til os, og som er grundlagt og består mellem os
i troen på ham, ”ophører aldrig” (1 Kor 13,8). Det ved vi, så sandt som
Jesus lever i dag.
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„
„

Det er jo derfor, vi læser i Guds ord: Det er for at få Jesus
at se som det eneste, der holder, når alt andet går i stykker.
Og der vil også komme den dag i dit liv, hvor det hele
smuldrer. Men har du bare Jesus da, så mangler du
ingenting – så har du alt!
Carl Richard Hansen, s. 24.

„

„

Returneres ved
varig adresseændring

Thyrasvej 15
8600 Silkeborg
Danmark

Det smerter virkelig – den realitet, at mennesker også denne
dag har trukket vejret for sidste gang på denne jord og er
på vej til en evig fortabelse. Uden Jesus Kristus som frelser
går mennesker fortabt.
Jeg skammer mig over min selvoptagethed og skræmmes
over den åndelige søvn, som også har indtaget mit eget liv.
- At jeg kan leve så fredeligt og roligt og luksuriøst i mødet
med den åndelige og legemlige nød.
Klarest ser jeg det, når evangeliet åbenbares for mig på ny.
Når jeg får åbenbaret Ham, som “er kommet for at opsøge
og frelse det fortabte“ (Luk 19,10). Mig, den fortabte! Når
evangeliets lys og lægedom når mit “kristenlivs“ dybe
fordærv, fødes på ny en tak til Ham, som kom.
Hans Bergane, s. 10.

Nyt Livs blad udsendes gratis ti l
alle, som ønsker at modtage det.

Tilmelding via formularen på Nyt Livs
hjemmeside: nytliv.dk.
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