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Jeg var aldrig glad. Jeg kunne måske opleve en forbigående
glæde ved at købe et eller andet. Jeg købte en Cherovlet
Corvette og kørte op og ned ad Strandvejen med kalechen
nede, og det var fedt - de første gange. Men når jeg så
havde gjort det fem gange, så var der ikke mere i det.
Hvad så? Så måtte jeg have noget nyt: en båd! Så købte
jeg en båd, og så gik det på samme måde med den. Når
jeg tænker tilbage på det, var jeg aldrig virkelig glad.
Kurt Henriksen, side 47.

„
„

Disse ældre vidnede så levende om deres Frelser, og de
var ikke bange for at tale om døden! Jeg fik det indtryk,
at de hver eneste dag var forberedt på, at denne dag
kunne blive deres sidste på jord, og der var en forventning
over dem: “Mon jeg snart skal møde Jesus?“
Som én af dem ofte sagde: “Venner, det bliver godt at
komme hjem i Himlen.“ Og så trillede tårerne ned ad hans
kinder. Det er noget, man aldrig glemmer.
Nina Jørgensen, side 6-7.

„

„
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Herren sagde til Moses: ”Lav en slange og

sæt den på en stang! Enhver, der er blevet

bidt, og som ser på den, skal beholde livet”

(4 Mos 21,8).

Bibelverset er hentet fra israelitternes ørken-
vandring, hvor folket gav udtryk for dyb util-
fredshed med den måde, Gud sørgede for dem
på under deres rejse. Det medførte, at Gud
sendte slanger, som bed folket, og mange is-
raelitter døde.
Så er det, at Gud giver Moses den besked,
som vi ser i bibelverset oven for. Og det kom
til at gå sådan, som Gud havde sagt det. Dem,
der var blevet bidt af en slange og så på
kobberslangen, beholdt livet.
Men kobberslangen i ørkenen var også en
profetisk forkyndelse af det, som Jesus ord-
nede på korset for os, og det kan være tros-
styrkende at dvæle et øjeblik ved kobber-
slangen for bedre at forstå det ”fuldbragt”,
som Jesus udråbte fra korset, før han døde.

Hvorfor skulle Moses netop lave en kobber-
slange? Hvorfor skulle det ikke være f.eks.
en kobberengel?
Kobberslangen symboliserede jo det onde!
Det var jo netop slangerne, der var deres pro-
blem. Det var slangebiddene, de døde af!
Du og jeg er også bidt af en slange. Den
slange, som fik Adam og Eva til at falde i
synd i Edens have – Satan selv! Den slange-
gift medfører synden, og synden dør man af!

Men på samme måde, som der var redning
for israelitterne ved at se på kobberslangen,
er der redning for os ved at fæste vort blik på
det, der hænger på Golgata kors.
Og hvad er det, der hænger der? Jo, der hæn-
ger al din og min synd – alt det onde og for-
bandede i denne verden. Alt det, som var Gud
imod. Det er korsfæstet med Jesus på Golgata
kors!
Kobberslangen symboliserede det onde – det,
som forårsagede døden. Men at se det bun-
det fast på en stang derude i ørkenen skaf-
fede liv til de dødsdømte.

Vi kan godt glemme al romantikken omkring
Golgata kors, for i virkeligheden var det et
gruopvækkende syn. Det var verdens synd
og ondskab, der var klynget til korset. Jesus
blev gjort til synd for mig, kan du læse i 2
Kor 5,21.
Og det, som Jesus der blev gjort til, det hæn-
ger ikke længere på dig, det hænger på Jesus.
Og så blev der gjort op. Det blev der, da Gud
i sin hellige vrede lod straffen for alt det, der
hang på korset, ramme Jesus. Jesus døde af
det, for at du skulle beholde livet.
Så løft dit blik, og se på Golgata kors, så et
”fuldbragt” fra Golgata kan få lov at bringe
redning fra døden og et evigt liv ind i dit hjerte
– i dit liv.

HVAD KOBBERSLANGEN FORKYNDER

Carl Richard Hansen,
Aalborg, ingeniør, nu
pensionist
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Ny formand og næstformand i Nyt Liv

I forbindelse med Nyt Livs årsmøde d. 12.
juli sluttede jeg min beretning med disse ord:
”Når vi til januar skal konstitueres, skal der
vælges en ny formand. Vi er i gang med at
forberede dette ...”
Efterfølgende har jeg fået en del spørgsmål:
”Hvad skal der så ske?”
En del af Nyt Livs venner har måske tænkt,
at det var en usædvanlig måde at informere
om dette på. Men landsudvalget, og ikke
mindst jeg, har ønsket at dele dette med Nyt
Livs venner, ligesom vi i spørgsmålet om
yderligere ansættelser i Nyt Liv informerede
om dette ved årsmødet i 2014.
Vi har meget brug for jeres forbøn, og vi har
haft brug for tid til at være stille i bøn om
Guds ledelse. ”Hvis ikke Herren bygger hu-
set, arbejder bygmestrene forgæves” (Sl
127,1).

På landsudvalgets sidste møde d. 18. og 19.
sept. blev konstitueringen igen drøftet, og
landsudvalget er enige om, at vi til vores
næste ordinære møde d. 29.-30. jan. vil pege
på Martin Thise Holm som formand og Ja-
cob Bach Christensen som næstformand.
Vi er taknemlige for, at Martin og Jacob har
sagt ja til kaldet til at gå ind i denne opgave.
Martin har siden 2007 deltaget i Nyt Livs lejre
sammen med sin familie. Han har været med
i landsudvalget siden 2011.
Jacob er ”født ind i Nyt Liv” og har været
aktiv i arbejdet med børn og unge på vore
lejre i mange år. Jacob har været med i lands-
udvalget siden 2010.
De har begge været aktive i det lokale
menighedsarbejde, hvor de har boet: Martin

i Luthersk Mission i Krusbjerg, Jacob i Nyt
Liv Dronninglund og Luthersk Mission i
Aalborg, Hillerød og København.
I landsudvalget et vi taknemlige for det ge-
nerationsskifte, der har været gennem de sid-
ste fem år, og vil varmt lægge det hen til Nyt
Livs venner at stå bag de nye, og os alle, i
forbøn. Der er ingen, der går ud af arbejdet,
men vi har flyttet rundt på opgaverne.

Ny medarbejder i informationen

Gennem mange år har Peder Hovgaard stået
for alle tilmeldinger til vore lejre og passet
informationen i forbindelse med sommerens
bibellejr og seniorlejren. Peder har passet
dette sammen med opgaverne med at holde
styr på økonomien i Nyt Liv, skolekredsen
for Djurslands Efterskole og KSK (Kristent
Skole- og Kursuscenter).
Peder vil fortsat varetage de tre kasserer-
poster, men har ønsket at blive løst fra opga-
ven med at modtage tilmeldinger til lejrene
og sidde i informationen til årets bibellejr. Det
er derfor en glæde at kunne byde Bente Chri-
stensen og hendes familie velkommen i
arbejdsfællesskabet.
Bente og Henrik har gennem mange år delta-
get i Nyt Livs lejre og er med i det lokale
arbejde i Dronninglund.
I det daglige vil det være Bentes stemme, der
lyder i telefonen, når man ringer på tlf.: 23

39 18 30 for at tilmelde sig eller for at stille
spørgsmål af praktisk art. Det vil også være
Bente, der modtager din mail, når du skriver
til tilmelding@nytliv.dk.
Fra landsudvalget skal der lyde en stor tak til
Peder og Birtha for deres trofasthed og store
arbejde gennem mange år.

FRA LANDSUDVALGSMØDET
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Vi glæder os over, at de forsat kan og vil være
med i arbejdsfællesskabet, men i det nye år
vil der være et nyt ansigt i informationen og
en ny stemme, når man ringer for at tilmelde
sig til bibellejr m.m.

Vinterlejr sidste weekend i uge 7

Det er sagt og skrevet flere gange også her i
bladet, men jeg vil alligevel gøre opmærk-
som på, at den årlige forårslejr er blevet til
en vinterlejr.
Vi har i mange år haft lejr i marts/april. Men
det har altid været en udfordring at finde en
weekend i marts, hvor skolen var ledig. Det
betyder meget for skolens økonomi, at de kan
vælge den rigtige weekend. Det har samtidig
betydet, at det har været vanskeligt at plan-
lægge på lang sigt.
Med flytning til sidste weekend i uge 7 har
vi mulighed for at planlægge mange år frem
i tiden. Vi håber, at det vil blive godt modta-
get, og vi glæder os til at se mange af jer.
Programmet for vinterlejr følger med dette
blad og kan også findes på nytliv.dk.

Tak for fællesskabet

I tiden siden sidste landsudvalgsmøde d. 18.
og 19. sept. og sidste årsmøde d. 12. juli er
tankerne gået tilbage til en blanding af mange
gode dage og svære dage, men dage, som jeg
i dag siger Gud tak for. En tak for de hyrder,
som han i sin nåde og kærlighed sendte på
min vej.

”Se jeg står for døren og banker; om nogen
hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå
ind til ham og holde nadver med ham, og han
med mig” (Åb 3,20).
De ord fik jeg som 17-årig lov til at høre fra
talerstolen i Dronninglund Missionshus som
ord til mig. Lina Sandel skriver i en kendt
sang, som jeg husker fra den tid:

Tør du vel slå hen i vejret

Guds påmindelser og bud?

Har du mod til uden Jesus

at fremtræde for din Gud?

Lyt dog til hans Ånds formaning,

Hør, ak hør, han banker end!

Har du mod at lukke ude

fra dit hjerte denne ven?

Må denne Åndens klare røst fortsat lyde klart
imellem os, til frelse og til fornyelse. Må det,
der samler os, altid være det centrale: ”De
holdt fast ved apostlenes lære og ved fælles-
skabet, ved brødsbrydelsen og ved bønnerne”
(ApG 2,42).
Som en tak for sidst og et ønske om en vel-
signet advents- og julehøjtid, vil jeg gerne
minde om Salme 73 med en kraftig streg un-
der vers 28: ”Men at leve Gud nær er min
lykke, min lid har jeg sat til den Herre Her-
ren, at jeg kan vidne om alle dine gerninger.”
Hvor er det godt, at der ikke står alle mine

gerninger, men alle dine gerninger.

- Hilsen Bent Christensen
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Hovedtemaet for de to første numre af Nyt
Livs blad i 2015 har været ”vækkelse”.
I det første blad blev det blandt andet beto-
net, at forkyndelsen af evighedens alvor og
muligheden for at gå fortabt er nødvendig for
at lede mennesker til frelsen.
I det andet blad blev der peget på, at forkyn-
delsen i en frafaldstid er kendetegnet ved at
tilpasse evangeliet til kulturens ønsker.
Forkyndelsens kendetegn i vækkelsestider er
derimod, at den er tro mod Guds ord i lov og
evangelium, og at den i al menneskelig svag-
hed lader Guds ord komme klart til udtryk
som vejen til frelse.

Som afslutning på dette vækkelsestema brin-
ger vi nu en personlig beretning om de væk-
kelser, der kom på øen Fur for omkring 100
år siden.
Det var en tid, hvor der var vækkelse i store
dele af Danmark.
Formand for Indre Mission Vilhelm Beck
sagde i sin årsberetning fra 1897: ”Aldrig har
der vist sig en sådan vækkelse før i vort land
som i det sidste år. Fra Skagen til Danmarks
grænse meldes der om den ene store væk-
kelse efter den anden på mangfoldige egne.”
Beck understregede, at hjerterne måtte rette
deres ”tak til Herren for hans Ånds kraft”.
At vækkelsens ånd gennem disse år bredte
sig med stor kraft, kan man bl.a. få indtryk
af, når man ser, at antallet af IM-missions-
huse i perioden 1890-1918 gik fra 87 til 507!
(jf. Kurt Larsen: En bevægelse i bevægelse,
s. 136, Lohse 2011).

Frugten af disse store vækkelser er stadig ty-
delig i dag, hvor mange kan spore familiens

omvendelse til denne tid. Det gør sig bl.a.
gældende for Nina Jørgensen, som har sendt
os beretningen om vækkelserne på Fur.
Det var hendes far, Andreas Andersen, som i
årene 1957-1960 nedfældede på papir, hvad
han havde hørt og set. Han skrev det, for at
Guds undere ikke skulle gå i glemme – og
for at vi i dag også må møde det kald til om-
vendelse, som lød med så stor klarhed den-
gang.

Beretningen er nedfældet i stor taknemme-
lighed for de ”troens stridsmænd”, som bragte
kaldet til omvendelse til de verdsligt sindede
furboere. Men ikke mindst er den nedfældet,
som Vilhelm Beck udtrykker det, ”med tak
til Herren for hans Ånds kraft”.
Skal vi rigtigt forstå, hvad der var på spil i
vækkelsestiden, skal vi vide, at der virkelig
lå indhold i disse ord. Det var ikke menne-
skelig planlægning og menneskelig dygtig-
hed, det kom an på. Det var Åndens kraft
gennem Guds ord, der gjorde underne, og lod
mennesker komme til omvendelse og tro på
Jesus.
Og det skete på mangfoldige – og overra-
skende! – måder.
Beretningen om vækkelserne på Fur gør det
mere end noget andet klart for os, at det er
Guds Ånd, og Guds Ånd alene, der suverænt
virker vækkelse, når og hvor han vil.
Det må være til opmuntring for os, der hvor
vi ikke ser vejen frem. Guds ord er levende,
og Guds Ånd har den samme kraft og det
samme mål i dag!
Hvad Gud gjorde blandt fiskerne og land-
mændene på Fur i det forrige århundrede, kan
han gøre blandt os i dag.

BERETNING FRA EN VÆKKELSESTID

INTRODUKTION

v/Henrik Gren Hansen
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I 1957 besluttede min far, Andreas Andersen,
at nedskrive beretningerne om vækkelserne
på øen Fur omkring 1895 og 1917. Min far
var født i 1895, netop da vækkelsen brød ud
på øen.
Han var landmand, som de fleste på Fur den-
gang, men det var pen og bog, der havde hans
store interesse.
Jeg husker ham fra de lange vinteraftener,
som han i øvrigt nød i fulde drag – da blev
der nemlig tid til at læse og skrive. Så sad
han omgivet af alle sine bøger, som spændte
vidt, lige fra videnskab og astronomi til en-
gelsk og historie og meget andet. Men han
beskæftigede sig især med Bibelen og Mar-
tin Luther.

Mit hjem var et kærligt og trygt hjem, og mor
og far var der altid og gav sig tid til at tale
med os børn. At de tillige begge var i besid-
delse af en veludviklet humoristisk sans
gjorde, at tilværelsen langt fra var kedelig!
Men først og fremmest havde Guds ord og

bønnen en stor plads i hjemmet, og Bibelen
blev taget frem både morgen og aften – hver
eneste dag. Det hændte, at der dumpede en
gæst ind midt under morgenandagten, men
så måtte vedkommende vente med sit ærinde,
til andagten var færdig. Der blev intet kortet
af eller forandret af den grund.
Vi børn, seks i alt, glemmer aldrig fars an-
dagter. Der var én ting, der altid gik igen: at
vi frelses af nåde, uforskyldt, og at der intet
er hos os, der kan bruges til betaling for frel-
sen. Det eneste, vi kan komme med, er et søn-
derknust hjerte.

Jeg var den yngste, efternøleren, og derfor
var jeg altid med, når mor og far besøgte de-
res venner, hvoraf de fleste var blevet frelst
under vækkelsen i 1917. Disse aftener står
prentet i min hukommelse, og de sluttede al-
tid med, at salmebogen og Bibelen kom frem,
og så talte man om Jesus og frelsen i Ham.
Disse ældre vidnede om deres Frelser, lige
så levende som under vækkelsen, og de var

Indledning v/Nina Jørgensen

VÆKKELSERNE PÅ FUR

Af Andreas Andersen
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ikke bange for at tale om døden! Jeg fik det
indtryk, at de hver eneste dag var forberedt
på, at denne dag kunne blive deres sidste på
jord, og der var en forventning over dem:
”Mon jeg snart skal møde Jesus?”
Som én af dem ofte sagde: ”Venner, det bli-
ver godt at komme hjem i Himlen.” Og så
trillede tårerne ned ad hans kinder. Det er
noget, man aldrig glemmer.

Hvorfor nedskrev min far alt dette?
Det lå min far stærkt på sinde, at det skulle
huskes, både at der var dybt åndeligt mørke
på Fur i sidste århundrede, men også hvor-
dan Gud lod lyset opgå over øen. Han har
villet, at alt dette ikke skulle gå i glemme.
Samtidig har han sikkert også ønsket, at be-
retningen skulle blive til hjælp for én og an-
den, ved at pege hen på Jesus som Herre og
Frelser.
Men endnu én ting har han ønsket, nemlig at
advare mod den verdslighedens ånd, som al-
tid har været – og bestemt også i dag er – en
stor fare for de kristne. Han vidste nemlig, at
begynder vi først at tage nogle af de ting med,
som ”de gamle” kaldte ”verdens væsen”, så
er vi på vej bort fra Jesus, og så har Djæve-
len vundet den første sejr.

Den himmelske lovsang fødes

I Hans Kyrres bog Fuurboerne beskrives ti-
den før den store vækkelse i 1890’erne som
en ren guldalder, hvor alt var liv, fest og glade
dage.
Ganske vist gik det lidt hårdt for sig af og til,
især når brændevinen havde jaget al fornuft
på flugt! Det hændte også, at en og anden
drak sig ihjel, eller at et hjem blev lagt øde,
fordi manden var fuld og ikke ved sine fulde

Vi kan ikke eje både Jesus og verden. Bibe-
len siger det tydeligt: ”Skik jer ikke lige med
denne verden”, og: ”Venskab med verden er
fjendskab med Gud.”

fem meget af tiden. Men stort set var det et
liv med vækst og grøde.
Men så kom vækkelsen til øen, og så var det
hele ødelagt! Hvor der før var liv og lystig-
hed, rugede nu tungsind og mørke, og de før
så lystige furboere sad nu tidlig og silde og
grublede over de gammeltestamentlige gåder
i det dunkle skær fra en tælleprås.
Sådan så det i det mindste ud udefra, set med
verdens øjne, men sådan så det ikke ud i Guds

Fra brændevinsviser til himmelsk lovsang

Nina Jørgensens forældre

Line Andersen og Andreas Andersen

fotograferet i 1960.
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og de hellige engles øjne, og der må have
været glæde i Himlen, da syndere på Fur be-
gyndte at vende om og søge de ting, som er
oventil. Jeg tænker, at de samme engle, som
kom med det glade budskab til de fattige hyr-
der derude på Betlehems marker, og som lov-
priste Gud og sagde, ”Ære være Gud i det
højeste”, nu også jublede og frydede sig over
hver enkelt synder på Fur, som fik sin sag
med Gud i orden og fik fred i Jesus Kristus.
Og så begyndte også den himmelske lovsang
at lyde på Fur.

Glansen fra den himmelske verden

Men det var jo heller ikke, det skal indrøm-
mes, let for den vantro, forblindede verden
at se noget herligt og skønt i, at store, stærke
fiskere, som ingen nogensinde havde set med
modløse miner, også om vejret var ganske
forfærdeligt eller fiskeriet aldrig så sløjt, nu
pludselig kunne sidde aften efter aften og høre
på, hvad en tilfældig missionær kunne finde
på at diske op med.
Ja, som om det ikke var nok, så kunne fi-
skerne sidde med bøjede hoveder og sukke
og ligefrem græde, som var de piskede, og
kort efter var de helt forandrede og sang og
lo og sagde, at nu var de Guds kære børn, og
nu var Himlen deres hjem!
Dette var bestemt ikke ord, nogen havde for-
ventet at høre fra en garvet fiskers mund!
Verden ser jo kun det ydre. Herligheden, som
er skjult for det vantro øje, ser den ikke. Dog,
til tider bliver glansen fra hin verden for
stærk; den gennemtrænger det tætte mørke,
så selv det vantro øje ser det.

Det hændte under den sidste krig, at en fi-
skekutter, som så mange andre, stødte på en
mine og sank omgående. Der var tre mænd
om bord, og de lå nu i det kolde vand i deres

redningsveste.
Pludselig begyndte den ene at synge: ”En-
gang leved’ jeg for verden, fandt dens lyst og
glæde tom.” Kaptajnen vendte sig og så på
ham, men måtte vende øjnene bort, for ”det
var som at se ind i solen”, fortalte han se-
nere. Der var en overjordisk glans over fi-
skerens ansigt, mens han sang alle tre vers.
Da han havde sunget det sidste vers: ”Sløret
drog han fra mit øje, viste mig sin herlighed,
sig mig, er det da et under, verden blegnede
derved? Underfulde dybe fred, som nu fyl-
der sjæl og sind, aldrig kendte jeg den, før
jeg min Jesus lukked’ ind”, bøjede han hove-
det ned i redningsvesten.
Han var gået bort til den herlighed, han netop
havde set ind i.

En aften i den første vækkelsestid stod en
mand uden for sin gård på Fur og så nogle
mænd og kvinder komme gående, og han vid-
ste nok, hvor de skulle hen! De skulle nem-

Fur er en lille ø på 22 km2 beliggende

i Limfjorden lige nord for Salling.
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lig over til hans ”hellige” nabo, Kræn, og
sidde og ”skabe sig”!
”Stine”, råbte han, ”kom ud, så skal du se
nogle selvretfærdige hyklere, som er glade
for sig selv, så det forslår.” Han blev selv se-
nere en af disse ”selvretfærdige hyklere”, og
har selv fortalt mig det.

Farvel til de tomme glæder

Og hvor jeg husker disse gamle fra den før-
ste vækkelse! Disse stovte fiskere og land-
mænd, der førhen, for de flestes vedkom-
mende, havde været med i alle de gilder og
drikkelag, som Fur var så berømt eller be-
rygtet for. Nu var de vendt om til deres sjæ-
les hyrde og tilsynsmand og havde sagt ver-
den med al dens lyst og tomme glæder far-
vel! Og de tog det nøje.
”Lovtrældom” og ”snæversyn” vil nogen
sige, men de var aldeles ikke lovtrælle, nej,

Guds skjulte råd

Hvorfor kom nu dette vældige Åndens vejr
til Fur? Først den store vækkelse i 1890’erne
og siden vækkelsen i 1917, i pastor Skibsteds
tid.
Ja, vi ved det ikke. ”Vinden blæser hvorhen
den vil, men du ved ikke, hvorfra den kom-
mer, eller hvor den farer hen.” Således også
med Ånden fra det høje.
Og så er der steder i vort land, hvor der, så
længe nogen ved, aldrig har været vækkelse.
Hvorfor? Alene Gud ved det. Men man kan
ikke værge sig mod den tanke, at hele slæg-
ter er gået fortabt.
Guds nåde og godhed har været grænseløs
mod den lille ø Fur – ja, Guds nåde, uden vor
fortjeneste eller værdighed.
Det var alene Guds udvælgelse. Det nytter

de var frie mænd og kvinder på vej til det frie
land. De vidste, hvorfor de sagde nej, for de
havde fundet den kosteligste Perle, som de
for alt i verden ikke ville miste.

De vidste endnu en ting, som mange af nuti-
dens kristne synes at have glemt, nemlig at
”langs med svælget, vejen går”. De ville hel-
lere sige nej til for meget end for lidt.
Man har i dag så travlt med at få så meget
som muligt med af alt det, som de gamle kas-
serede. Alt det, som vel ikke i sig selv er synd,
men som så let fører bort fra Jesus, fordi det
er en anden ånd, som virker gennem det alt
sammen. Ja, det er, som om man nu vil have
så meget som muligt af verden med.
Er det ikke næsten, som hvis en forlovet ung
mand eller pige spørger: ”Hvor meget kan
jeg tillade mig at flirte med andre, før forhol-
det går i stykker?”

ikke at ville fremføre de gamles beretninger
om de enkelte ensomme, fromme mænd og
kvinder, som foldede hænderne og bad til
Gud i Himlen om at forbarme sig over den
ugudelige slægt, og heri finde forklaringen.
For hvem havde virket denne inderlige bøn i
hjertet?
Nej, det er Guds skjulte råd, herved må vi
lade det blive.

Gammel skik og brug

Efter gamle beretningers udsagn skal der for
ca. 150 år siden have været en slags vækkelse
eller et åndeligt røre på Fur, og ingen fisker
tog på fjorden uden først at have bøjet sine
knæ inde på stranden eller ved båden for at
bede Gud om hjælp og velsignelse til gernin-
gen ude på fjorden.

Tiden frem mod vækkelserne
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Denne skik blev taget op igen i 1890‘erne, i
hvert fald af de troende fiskere, og den holdt
ved gennem mange år.
I min ungdom var der dog kun et enkelt
bådelaug, der holdt fast ved traditionen, og
det var Søren Hansen fra Dalager. Søren var
en tro Herrens tjener, der var noget stovt og
solidt over ham, og han vidnede trøstigt om
sin Frelser uden at bryde sig den mindste
smule om verdens mishag – eller dens ros.
Det hændte da også mere end én gang, at det
begyndte at suse med sten om ørerne på Sø-
ren og hans fæller, når de lå på knæ ved de-
res båd. Men Søren var ufortrøden og sagde:
”Vi er i Guds hånd, og intet rammer os uden
Hans vilje.”
Jeg var med i Sørens bådelaug flere vintre,
når der skulle plumpes, som det kaldtes. Den
første vinter var jeg uomvendt og kunne ikke
rigtigt bekvemme mig til at bøje mine knæ
sammen med de andre, og jeg var inderst inde
rigtigt godt gal på Søren over hans over-
drevne ”hellighed”. Senere blev Søren en af
mine bedste venner.

Morsingboernes vidnesbyrd

Før den første vækkelse havde der dog vand-
ret nogle morsingboere omkring på øen og
vidnet om Jesus og frelsen i Ham. De gik fra
sted til sted og blev udsat for ethvert Jesu
vidnes lod, nemlig at blive udskældt og gjort
nar ad, men enkelte steder tog folk imod Guds
ord og spurgte: ”Hvad skal vi gøre?”
Én af de få, der endnu er tilbage, en gammel
mand på 99 år, har fortalt mig, hvordan han,
der var snedker, stod i sit værksted og ban-
dede på, at kom de morsingboer til hans værk-
sted med deres præk og sludder, skulle han
vise dem noget andet. ”Mig skal de ikke få
held til at fordømme til Helvede!”

Så skete det en dag, at han så et par stykker
af dem gå ind til naboen. ”Nå, så har vi dem
snart her”, sagde han.
Men mærkværdigt nok gik de hans dør forbi
og videre til naboen på den anden side.
Han studsede, for hvad var nu det for noget,
og hvad bildte de stympere sig ind? De reg-
nede det åbenbart ikke for umagen værd at
snakke til ham. ”Det var nok ikke småfolk,
de gik til” osv.
Ja ja, så kunne de da bare lade være, og han
kunne passe sig selv. Men han kunne ikke
blive det kvit igen, at de sådan var gået forbi
hans dør, og en stemme inde i hjertet blev
ved med at sige: ”Hvad om det nu var sandt?
Hvad om Gud ikke har noget som helst at

Andreas Andersen

fotograferet i 1970.
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sige dig, ikke agter dig et kald værd?”
Stemmen blev tydeligere og mere og mere
alvorlig, som dagene gik, og en dag sank han
tilintetgjort på knæ inde ved sin høvlebænk
og anråbte Himlens Gud om nåde og forbar-
melse, om Han dog ikke også ville se til ham,
den store synder!
Han havde fået det sønderknuste hjerte, som
Herren kan og vil forbarme sig over, og han

En humpende begyndelse

Til Branden færgested kom en dag i 1894 en
ung mand, og han så tynd og svagelig ud,
kom tilmed humpende med to stokke. Han
havde da også netop gennemgået en svær
nervesygdom, som nær havde forvandlet ham
til krøbling for livstid, men nu stod han spej-
dende over mod den lille ø Fur, hvortil han
var blevet kaldet som 2. lærer ved Hvirp
Skole. Dengang var der kun en 1. og en 2.
lærer ved Hvirp Skole.
Mange urovækkende rygter havde nået hans
øren, siden han havde taget imod embedet
derovre; rygter, som havde gjort ham urolig i
sindet. Rygterne gik på bl.a. furboernes umå-
delige drikkeri og vildskab, når de blev fulde,
og om deres døde gudsfrygt.
Var det mon det rigtige, at han havde søgt
dette kald? Hvad ville møde ham af godt og
ondt derovre? Og hvad kunne han egentlig,
syg og svag som han var, stille op og udrette
for den Herres sag, som han havde viet sit
hjerte og liv til? Tilmed kom han humpende
med to stokke!
Mismodigt stirrede han over mod de små huse
og møllen på bakken, derovre på den anden
side af det smalle stykke vand. Han sukkede
i sin nød til Herren og sagde: ”Herre, hjælp
mig, så at jeg i det mindste kan ankomme

blev et Guds barn og fik sin plads i de helliges
samfund.

Sidst jeg talte med ham, fortalte han nogle
træk fra den første vækkelsestid, og han slut-
tede med at sige: ”Hvor er det stort, at Gud
har holdt ud med mig i alle de mange år, og
Han vil også holde ud med mig, den korte tid
jeg har tilbage, og føre mig frelst hjem.”

uden disse to stokke.” Herpå slyngede han
dem ud i fjorden, og virkelig! Det gik! Han
vaklede lidt, men gik dog med nogenlunde
faste skridt op til kroen.

Herinde sad en halv snes fiskere fra Fur og
drak kaffepunch i lange baner, og luften var
tyk og kvalm af tobaksrøg og brændevins-
dunst.
Den unge lærer støttede sig til dørkarmen og
sagde: ”Med forlov, men kan De sige mig,
hvordan man kommer over fjorden? Jeg skal
til Fur.”
De sindige, halvberusede furboere betragtede
ham intenst fra øverst til nederst, men for-
klarede ham velvilligt nok, at han skulle hejse
det lille flag dernede ved stranden, så ville
der snart komme en båd efter ham.
”Men æh, hvem er do for resten?”, spurgte
fiskerne ham.
”Jeg er den nye lærer på Hvirp skole”, sva-
rede han.
”Hør, sæj mæ, kan do spel kort?” (”Hør, sig
mig, kan du spille kort?”).
Nej, det havde han aldrig gjort.
“Kan do drek en pons, da?” (”Kan du drikke
en punch, da?).
Nej, det havde han aldrig prøvet.
”Nå, mi fåer, så kan a saj daj, at så har do

Det himmelske lys bryder igennem
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ingenting å gjør på Fur!”. (”Nå, min ‘far‘, så
kan jeg sige dig, at så har du ingenting at gøre
på Fur!”).
Sådan begyndte lærer Andreasen sin gerning
på Fur som 2. lærer.

Bøn om vækkelse

Som dagene gik, og han lærte flere og flere
af øens beboere at kende, kom det til at ligge
ham meget på sinde, at der måtte komme en
besøgelsestid, et Åndens vejr fra Himlen; en
vækkelse, sendt af Herren selv. Om Gud dog
ville sende en mand, der kunne samle men-
nesker om ”det ene fornødne”.
Han forstod jo klarere og klarere, som da-
gene gik, at de var som vildfarne får, der ikke
har en hyrde, og han bad og sukkede til Her-
ren: ”Send en mand med Åndens nådegave
til at opvække og frelse syndere.”
Så en dag kom der en klar tanke til ham:
Hvorfor gør du ikke selv noget? Hvad om
Gud har i sinde at bruge dig til at sprede lys i
dette mørke?
Han studsede ved tanken til at begynde med,
for det kunne da ikke være muligt? Hvordan
skulle han, den unge uerfarne lærer, være i
stand til at samle disse stovte, stærke og hær-
dede fiskere, der ikke lod til at bryde sig om
hverken præst eller degn, og hvordan skulle
han vække deres interesse for andet end det
daglige slid og drikkeri, som lod til at være
deres bedste adspredelser?
Tanken blev dog hængende, og han kunne
ikke blive den kvit, hverken dag eller nat!

I sin nød gik han til sidst til sognepræsten og
talte med ham om sagen.
Sognepræsten var pastor Heegård, og han var
fuldt ud enig med lærer Andreasen om det
betimelige i, at der blev gjort noget ekstra ud
over de almindelige gudstjenester, for eksem-

pel små sammenkomster en aften eller to i
ugen, enten i præstegården eller skolen. Her
skulle Guds ord så læses op, og der skulle
synges nogle sange fra Hjemlandstoner eller
Harboøre-sangbogen.
”Men hvor får vi talere fra?”
”Ja”, svarede præsten, ”jeg vil foreslå, at De,
kære hr. lærer Andreasen, tager Dem af dén
sag, og jeg skal gerne stå Dem bi, så godt jeg
kan, men det bliver Dem selv, der må se at få
gang i dette arbejde.”

Nye toner

Så gik da den unge lærer rundt på øen og ind-
bød folk til at komme til møde den og den
aften i skolen. Folk studsede og spurgte: Hvad
var nu det for noget?
Men de kom. Og der var nye toner, som man
ikke var vant til at høre. Skulle nu det gamle,
som de var oplært i og havde fortrøstet sig til
indtil nu, ikke være godt nok længere?! Nu
havde man ellers sådan en dejlig fred og ro
og troede, at alt var i sin bedste orden, når
bare man opførte sig nogenlunde og ikke gik
alt for langt over stregen.
Jo, selvfølgelig hændte det, når man havde
drukket for mange kaffepuncher, at man
sagde eller gjorde ting, som jo nok ikke just
var Gud til behag, man Han var jo nådig og
ville nok se gennem fingre med den slags ting,
når man ellers jævnligt gik i kirke og til al-
ters én eller to gange om året.
Hvad skulle så disse nye ”kunster” til for?
Her lød det jo: ”Du er en elendig, fortabt syn-
der, skyldig til Helvede, din skikkelighed og
dygtighed hjælper dig ikke en døjt! Du skal
hen til Frelseren på Golgata og falde på knæ
for Ham med en ærlig erkendelse og beken-
delse af al din synd, så vil Han forbarme sig
og tilgive dig det alt sammen og give dig for-
visningen om, at du er et Guds barn for blo-
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dets skyld.”
Da de gik hjem fra mødet den første aften,
spottede nogle, men andre sagde: ”Det vil vi
høre om igen.”

En samtale mellem ægtefolk

Men der var også nogle, i hvem Ordet var
gået ind i hjertet og havde gjort dem urolige
for deres sjæls evige ve og vel. Et ægtepar
gik således fra et af disse møder på skolen en
sen aftentime og førte følgende samtale, som
de senere fortalte om (ægteparret var mine
egne forældre, så jeg har det fra første hånd):
”Hvad mon du går og grunder over, far? Jeg
synes, du er så tavs.”
”Åh, jeg ved snart ikke ... Det var bare no-
get, jeg kom til at tænke på.”
”Det lyder højtideligt. Hvad mon det så var?”
”Tror du, at vi to kommer i Himlen, når vi
dør?”
”Om vi kommer i Himlen? Ja, det tror jeg da
rigtignok, det gør du vel også?”
”Ja – neej – det er dét, jeg synes, jeg ikke
rigtigt kan tro.”
”Jamen hvorfor dog? Det er da vel ikke din
mening, far?”
”Jo, det er! Jeg synes ikke, jeg kan finde no-
get i mit liv, som berettiger mig til at tro det.”
”Jamen sådan har du da aldrig talt før. Jeg
synes endda, jeg husker, at du engang sagde,
at det var nemt at komme i Himlen, når blot
vi ville?”
”Det har jeg nok også engang ment, men det
er længe siden, og det har jeg aldrig sagt, si-
den den nat, du ved nok, hvor jeg var tæt på
at drukne ude på fjorden.”
”Jamen far da! Hvad så? Tror du virkelig ikke,
at vi kommer i Himlen, når vi dør?! Det var
da forfærdeligt!”
”Åh, bette mor, jeg ved virkelig ikke længere,
hvad jeg skal tro eller mene eller håbe. Jeg

synes ikke, jeg ved hverken ud eller ind, hvad
angår min sjæls frelse. Alt er som en tåge for
mig – uklart og ubestemt.”
”Hvor er jeg dog ked af, far, at du siger så-
dan noget. Det er, ligesom også jeg bliver
bange for at have det forkert. Men hvad me-
ner du så, vi skal gøre da?”
”Jeg ved det virkelig ikke.”
”Tror du ikke, det kunne hjælpe lidt, om vi
gik noget mere i kirke og kom i gang med at
bede bordbøn og sådan noget?”
”Jo, jeg vil gerne tro, at det er sådan noget ad
den vej, vi skal.”
”Og om vi havde bedre råd til at kunne være
lidt god mod de fattige.”
”Det kan vi jo desværre ikke, mor, ellers ville
sådan noget jo sikkert være en god hjælp for
os til at få den trosvished, vi mangler ... Der
var noget, jeg som dreng altid syntes så godt
om, og det var at sidde og høre vores gamle
lærer fortælle bibelhistorie, især beretningen
om Simon Peter, der blev givet Himmerigets
nøgler. Det undrede jeg altid sådan på og
tænkte: Havde det blot været mig, så kunne
jeg leve trygt og lykkeligt.
Ja, jo, men hvordan tror du nu, det skal for-
stås? Det synes jeg ikke er så vanskeligt. Si-
mon Peter havde jo altså alt, hvad der behø-
ves for selv at komme ind i Himlen og kunne
hjælpe med at lukke op for andre også. Det
var lige sådan, jeg godt ville have det; sådan
noget fast og sikkert at forlade mig på, så jeg
var sikker på at komme ind.”
”Jamen, bette far altså, tror du nu også, at
sådan nogle almindelige folk som os kan have
fuld sikkerhed for, at vi kommer ind i Him-
len?”
”Ja ja, det er jeg da sikker på, at alle har, som
bliver frelst. Husker du ikke, at vi i aften hørte
om at blive salige ved tro?”
”Jo, ved tro, men sådan sikkert at vide det,
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det er da noget andet”.
”Nej det er ikke, for tro er fast overbevisning
om det, som ikke ses, mens alt det tågede og
uvisse ret og slet er vantro, sådan siger lærer
Andreasen.”
”Hvis det forholder sig sådan, far, så ved jeg
virkelig ikke.”
”Nej, så ved jeg virkelig heller ikke, men så
mangler vi nok alligevel disse hersens nøg-
ler, er jeg bange for.”

Mødet med døden

Om den nat på fjorden, der hentydes til, skal
kort fortælles:
Det var en søndag aften i september 1893.
Fjorden var næsten blikstille, og fiskerne
begav sig ud på fjorden for at tage ud på de-
res natlige fisketur, som de plejede. Solen
sank, rød og gylden, alt åndede fryd og gam-
men, stilhed og ro. Kun nogle få af de gamle
fiskere, hvis færden på fjorden i al slags vejr,
lige siden de blev konfirmerede, havde givet
dem en slags sjette sans angående vind og
vejr, var ikke helt rolige ved situationen den
aften.

Der lå en lyst-
båd fra Nykø-
bing, som var
parat til at tage
af sted mod
hjemstavnen
med sin be-
sætning på syv
mand.
De havde væ-
ret oppe på
den nærlig-
gende kro,
som skik og
brug var, og
var nu mere

eller mindre berusede. Men en gammel fisker
fra Fur, Niels Vester, advarede dem mod at
tage af sted.
”I skal blive i land”, sagde han, ”for vi får
skidt vejr.”
De grinte bare ad ham, og så tog de af sted
med sang og musik. En halv time senere lå
de alle syv på bunden af fjorden, ikke én over-
levede.

En af de sidste, der den aften kom til fjorden,
var min far. Han og hans ældre makker, Mor-
ten Jensen, så de andre både, der allerede var
taget ud, forsvinde om pynten deromme ved
øens sydvestlige hjørne, Lille Engkjærs Høj,
som den blev kaldt. Stille gled bådene med
alle sejl oppe. Den smule vind, der var, for-
måede ikke at fylde sejlene ud. Min far og
hans makker sejlede af sted, og min far
spurgte: ”Skal vi hejse topsejlet?”
”Nej, det er det ikke værd”, svarede Morten,
”og der er noget i luften i aften, som jeg ikke
rigtig synes om – jeg tror, vi får skidt vejr.”
De havde vel sejlet en halv times tid, da skum-
ringen satte ind, og de kunne stadig lige
skimte de andre både. Da lød der med ét en
ulykkesvarslende tuden nordover, og et mi-
nut efter kunne de se de andre både krænge
over.
”Få sejlene ned, få sejlene ned!”, råbte Mor-
ten, der sad ved roret.
Min far fór hen til masten og løsnede rebene
og begyndte at hale sejlene ind, men i næste
nu var alt skjult af de frådende bølger, og der
lød en infernalsk hylen og brølen, som om
alle onde magter var sluppet løs.
Min far havde netop fået tag om masten for
at lægge den ned, da det kom. Ud over rælin-
gen kom mast og sejl, som grebet af en
kæmpehånd, og ud over rælingen kom far.
Han sank og sank! Og som han sank, lød der

Andreas Andersens far Peter

Andersen fotograferet i 1925.
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en røst, klar og skarp i hans øre: ”Nå, Per, nu
drukner du, og du kommer i Helvede!”
Det isnede gennem marv og ben, både stem-
men og det iskolde vand, og dødsangsten
gennemrystede ham. Men så skete underet,
for den næste bølge kastede ham med vold-
som kraft op, og ned i bunden af båden til
hans skrækslagne kammerat.
Det tog dem tre timer at ro båden de få hun-
drede alen ind til land, men ind kom de. I
tavshed slæbte de båden op på stranden, og i
tavshed gik de hjem. De var blevet reddet som
ved et mirakel.
Dagen efter erfarede de, at mange af de an-
dre fiskere var druknede, foruden de syv fra
lystbåden.
Der kom ingen fiskere på fjorden om natten
resten af det efterår, for skrækken sad dem i
blodet.
Døden har nu sin måde at sætte sig i respekt
på.

Natten blev til morgen

Min far blev hjemme og passede sit skoma-
geri, men atter og atter, både dag og nat, lød
den frygtelige røst i hans indre øre. Den le-
gemlige død havde han undgået denne gang,
men hvad med den evige død? Hvad med
den? Var han da bestemt til fortabelse? Havde
Gud fældet sin endelige dom over ham?
For al hans selvlavede gudsfrygt og hans ind-
bildte fromhed og skikkelighed var jo ikke
en døjt værd, det så han nu.
Så begyndte han og min mor at gå til mø-
derne på Hvirp skole, og det var efter en så-
dan aften, at de førte den førnævnte samtale.
Efterhånden var også min mor blevet urolig
for sin sjæls frelse, og hun sukkede og bad
og læste i sin Bibel, og lige lyst, eller rettere,
lige mørkt, var det. Men så en lørdag efter-
middag kom hun glædestrålende hjem fra et

besøg hos sin bror, der netop var blevet om-
vendt og havde fundet livet i Jesus, sin Frel-
ser.
”Nu kan jeg tro, at jeg er et Guds barn”, råbte
hun, ”og nu skal jeg fortælle dig, hvordan det
går til at blive frelst: Du skal bare komme til
Jesus, akkurat som den du er, og så er alt i
orden!”
Min far stirrede på hendes glade ansigt og de
lysende øjne. Han sad og så på hende, stum
og fortvivlet – nå, så var han ellers alene om
det. Hvordan var det nu, det stod i Bibelen:
”Den ene skal tages med, den anden lades
tilbage.” Det var altså ham, denne ”anden”
...
Uden et ord forlod han stuen og listede over
i det lille, mørke pulterkammer, og herinde
på det snavsede gulv kastede han sig på sit
ansigt, bogstaveligt i støvet for sin Gud.
I fortvivlelse fik han fremstammet disse ord:
”Åh, Gud, nu må du sige mig det ligeud. Er
jeg frelst, eller er jeg fortabt? Jeg kan ikke
holde denne uvished ud længere.”
Ud af sit hjertes dybeste nød bad han denne
fortvivlede bøn, og som i et lynglimt så han
sig selv fortabt og fordømt. Det lød i hans
øren: ”Fortabt, evigt fortabt.”
Det var, som om han så lige ned i fortabels-
ens grufulde mørke!
Men pludselig blev der lyst som den klareste
dag, og der lød en mild røst i hans øren: ”Men
Han er kommet for at søge og frelse det for-
tabte.”
En uudsigelig glæde og fred fyldte hans
hjerte, og uvilkårligt begyndte han at takke
og lovprise Gud. Så sprang han op og løb ind
til mor. Hun kunne straks se, hvad der var
sket:
”NU skal vi to synge, så det kan høres i hele
Debel, at vi er frelste og lykkelige!”
Så sang de af deres lungers fulde kraft al de-
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res glæde ud:

Herren har besøgt sig folk,

natten hun blev til morgen,

menneskesøn, Gud faders tolk,

slukket nu har al sorgen.

Tammes, deres nabo, hørte dem synge, og
udbrød forarget: ”Nå, så er de også blevet
tossede. Det var nu bedre, om dén karl satte
sig ned og forsålede de støvler, som jeg afle-
verede til ham for tre uger siden!”

Svineæde

Det var en sommeraften i året 1896, og Kræn
sad alene hjemme.
Ja, alene var nu så meget sagt, for inde i so-
veværelset ved siden af lå børnene, fire i alt,
og den mindste var kun ét år gammel, men
Bodil var gået til missionsmøde og havde la-
det Kræn om at passe hus og børn.
Nu havde de ellers haft det så skønt sammen,
roligt og fredeligt i de seks til syv år, de havde
været gift, og de havde været enige om at
passe bedriften og ellers ladet verden passe
sig selv. De levede jo skikkeligt og ordent-
ligt, som det sømmer sig for kristne godtfolk.
De gik i kirke et par gange om året, og til
alters ligesom andre, og mente så, at alt var
vel. Det var vel, hvad Vorherre kunne for-
lange af dem og mere end nok til at komme i
Himlen, når den tid kom – det var der jo længe
til.
Han, Kræn, begyndte da heller aldrig på et
vigtigt arbejde, såsom såning eller høst, eller
tog ud på fjorden uden at mumle et: ”Så i
Guds navn da!” Og han var endda i den se-
neste tid, mest på Bodils anmodning, begyndt
at bede bordbøn.
Men så skulle det altså også være slut! Der
var vel grænser! Al den renden til møder, hver

gang der kom en missionær eller kolportør,
skulle han ikke nyde mere af.

Han glemte ikke så let den aften, da Bodil
havde listet ham med. Det var en vis Bertel
Hou, der talte den aften, og han havde talt
om denne verdens uskyldige fornøjelser og
adspredelser såsom kortspil og dans m.m.,
som var det det rene svineæde.
”Do æder o æ swintrow” (du æder af svine-
truget), sagde han gang på gang, og han havde
peget lige ned på Kræn og sat et par øjne på
ham, der, sådan føltes det i hvert fald, så lige
ind i Kræns sjæl.
Kræn sad og blev helt uhyggelig til mode over
det stadigt gentagne: ”Do æder o æ swin-
trow!”
Han havde skottet til Bodil, men hun sad med
himmelvendte øjne, som om hun slugte hvert
et ord, og sansede hverken ham eller andre.
Hun havde kun øje for manden på talersto-
len.
Kræn var godt gal i hovedet, da de gik hjem
den aften: ”Swintrow, svineæde!” Sådan en
gang vås! Og så dét, at manden havde udset
sig lige netop ham, Kræn, blandt dem alle!?
”Hvem mon der har fyldt ham med løgn og
sladder om mig?” sagde han til Bodil. ”Det
gad jeg godt vide.”
”Bette Kræn”, sagde Bodil, ”han mente jo
ikke dig frem for mig eller de andre. Og det
er jo også rigtigt, at det er svineæde, som al-
drig kan mætte vores udødelige sjæle.”
”Ha! Udødelig sjæl – sådan noget forbandet
vås!”
Hvad var det dog for et sprog, Bodil pludse-
lig førte? Sådan noget snak var hun da aldrig
kommet med før, og hvor havde hun det fra?
Jo, det var selvfølgelig det sprog, disse ”hel-
lige” benyttede sig af. Man hørte jo aldrig
andet, så snart man var i nærheden af dem,
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hverken på land eller på vand. Al den slud-
der om omvendelse og frelse fra fortabelse,
synd og nåde, det var en gru at høre på, og nu
havde Bodil også fået det lært!

Skriftens klare ord

Nej, de ’hellige’ var nogle elendige menne-
sker, og som nu i aften kunne man sidde helt
alene og passe hus og børn, mens konen
rendte til møde. Var en ordentlig hustrus plads
måske ikke i hjemmet ved sin mands side?
Var det ikke en hustrus pligt og opgave først
og fremmest at behage manden, ham, der sled
og slæbte tidligt og silde for at skaffe tøj og
mad til hende og ungerne?
Og hun vidste jo, at han skulle tidligt op næ-
ste morgen for at passe bedriften. Nu blev
det måske midnat eller endda 1 om natten,
før hun kom hjem.
Mon ikke der stod noget i Bibelen om dette?
Der foresvævede ham et eller andet om, at
en kone ikke måtte forlade sin mand eller sit

hjem. Så han fandt Bibelen frem og begyndte
forsigtigt at bladre i den. Det var en noget
uvant beskæftigelse. Så faldt hans øjne på
Matthæusevangeliet kapitel 19, vers 29: ”Der
er ingen, som har forladt hus eller børn eller
agre for mit navns skyld …”
Han læste ikke mere, for det var nok! Lige
tilpas! Nu skulle hun få det at vide, og så ville
han gerne se, hvordan hun ville komme om
ved Skriftens klare ord!

Kræn sad med et triumferende smil, da Bodil
kom hjem. ”Nåeh, var det så et godt møde?”
spurgte han med uskyldig mine. ”Ja, det var
det da”, svarede Bodil, mens hun kiggede lidt
forundret på den opslåede Bibel og sin mands
tilfredse udtryk, som hun ikke rigtigt kunne
tyde.
”Men Bodil, ved du, hvad der står i Matthæus
19,29? Her står, at der er ingen, som har for-
ladt hjem eller børn og agre for evangeliets
skyld! Hvad svarer du til det?”

Missionshuset på Fur blev opført i 1893.
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Bodils blik blev lyst og klart. ”Jo”, svarede
hun, ”som ikke skal få det hundrede fold igen
og arve det evige liv.”
Kræn stirrede på hende og åbnede munden,
som om han ville sige noget, men lukkede
den i igen. Så fór han pludselig op og ud ad
døren, som han rasende knaldede i efter sig.

Den skjulte angst

Så gik der en uges tid, hvor Kræn gik tavs,
tvær og mørk omkring. Bodil bar kaffepun-
chen ud til ham i marken, som han var vant
til.
”Jeg går med den i Jesu navn”, sagde hun.
Kræn drak den uden et ord til tak.

En eftermiddag skulle Kræn ud i bakkerne
for at se til nogle får, og på vejen kom han
forbi en plantage, hvor der netop blev afholdt
et missionsmøde. Han kunne høre dem synge,
og da han var ud for, lød ordene ud til ham,
klart og tydeligt:

Mange vel har trang i livet,

og dog ingen frihed får,

hvo sig Gud ej helt har givet,

stille hen i angest går.

Kræn standsede uvilkårligt op og lyttede, men
det var ham ikke muligt at høre resten. Det
var også nok. Ordene sank ind i hans hjerte,
skarpe og tunge.
Ja, det var nok sandt: Hvo sig Gud ej helt har
givet, stille hen i angest går. Ja, sådan var det,
sådan havde han det, denne stadige, lønlige
angst: angst for døden, angst for livet, angst
for evigheden.
Ak, han havde jo aldrig villet give sig over
til Gud. Han holdt sig da en smule til Gud
ved at gå lidt i kirke og til alters et par gange
om året; sådan lidt alvor og højtidelighed ved

passende lejligheder, for eksempel jul og be-
gravelser.
Når Kræn gik i seng, slog han altid korsets
tegn for sig og sagde: ”I Jesu navn”. Engang
han var i stor fare på fjorden, havde han halv-
vejs lovet Gud aldrig at drikke eller bande
igen. Det havde han ikke holdt fuldt ud, men
han drak jo kun med måde de fleste gange,
og bande gjorde han kun, når noget irriterede
ham.
Nu indså han pludselig, hvor hult og tomt og
bedragerisk det hele havde været. Lutter hyk-
leri og forstillelse, som Gud aldrig kunne tage
for gode varer og se med velbehag på.
Ak, det var nok ham, Kræn selv, der var hyk-
leren, som han så ofte havde dømt andre til
at være. Det var ham, der ville bedrage Gud
med en falsk fromhed for at snyde sig ind i
Himlen. Det var som at byde Gud en drikke-
skilling, denne ”ståen sig godt med Vorherre”.
Nu så han lysende klart, hvor modbydelig en
sådan kristendom måtte være i Guds øjne.
Mon han hørte til de fortabte, dem, som Ber-
tel Hou havde talt om; dem, der for evigt
skulle kastes ud i det yderste mørke, hvor der
er gråd og tænders gnidsel?

Han var kommet hjem, men det var ham
umuligt at huske, om alle fårene havde været
der, hvor det var meningen, de skulle være,
eller om han havde fået dem flyttet.
Han listede ud i laden. Mon det kunne nytte
noget at bøje sine knæ, sådan som Bodil
gjorde? Sikkert ikke. Men lidt efter lå han
alligevel på knæ inde i ladens fjerneste krog
og fik fremstammet et: ”Herre, hjælp mig,
Gud i Himlen, hjælp mig!” Mere blev det ikke
til.
Så blev det tid til aftensmad, og han skottede
til Bodil. Mon hun kunne se noget på ham?
Det lod det ikke til, for hun snakkede om løst
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og fast og hentydede ikke med et ord til no-
get i den retning. Nej, han måtte nok kæmpe
sin kamp alene, sin håbløse kamp, for hvor-
dan skulle han nogensinde kunne kæmpe sig
igennem?
Sådan havde han hørt de hellige udtrykke det.
Hvordan skulle han kunne kæmpe Jakobs-
kampen og sejre over Gud? Nej, for ham var
der nok ingen udvej længere ...

Guds barn

Bodil undrede sig i de efterfølgende dage over
Kræns opførsel ude og inde. Han sad og faldt
i staver, og når hun fortalte ham noget, hørte
han kun efter med et halvt øre og svarede i
øst, når hun spurgte i vest.
På et tidspunkt kom hun uforvarende ud i la-
den, og da forekom det hende grangiveligt,
at hun så Kræn ligge på knæ omme bag i lad-
ens mørkeste krog. Han rejste sig straks og
gav sig til at samle halmknipper, så han havde
nok bare ledt efter noget omme i krogen.
Men en dag, da Bodil hentede kartofler til
middag, stod der en helt ny og anderledes
Kræn derude. Han havde et lyst smil, og hans
øjne strålede. ”Er han mon fuld?” tænkte
Bodil.
Det lignede ham nu ikke sådan at være fuld
midt på dagen, men Bodil samlede kartoflerne
op i en fart og ville skynde sig ind, da Kræn

Troens stridsmænd

Jeg skrev, at den kristne ungdom af i dag –
mange steder – er ved at glide ud i synden og
verden.
Men dengang, efter den første vækkelse, var
det ikke dét, der var faren: at de troende
mængede sig med verden. Nej, de holdt sig
uden for al verdens sjov og ballade, passede

kaldte på hende: ”Bodil, vent lige lidt, jeg
har noget at fortælle dig.”
Hun spurgte, hvad det var og bad ham skynde
sig, for hun havde travlt. ”Bodil, jeg har fået
det godt med Jesus. Jeg kan tro, at jeg er et
Guds barn!”
Hun stirrede på ham, så sank hun ned på sine
knæ og takkede Gud, fordi Han havde hørt
hendes bøn.

Anfægtelse på dødslejet

Jeg kan tilføje, at Bodil døde få år efter i bar-
selsseng, kun 35 år gammel. Da hun lå for
døden, blev hun så anfægtet, fordi hun en-
gang havde sagt til Kræn, at hvis hun døde,
og han giftede sig igen, så ville hun aldrig
tilgive ham.
”Tror du nu, at jeg skal tygge på min tunge i
al evighed, fordi jeg sagde det?” spurgte hun
ham.
”Nej”, svarede Kræn, ”for det er udslettet med
Jesu blod sammen med al anden synd.”
”Ja, det er også sandt”, svarede hun, og så
lyste hendes ansigt med en sådan overjordisk
glans, at Kræn måtte kigge væk, ligesom man
vender øjnene væk fra solen. I det øjeblik gik
Bodil hjem til sin Frelser.

”Dette er disse, som har tvættet deres klæder
og gjort dem hvide i Lammets blod.”

møderne og holdt, hvad man kaldte hus-
møder; dvs. at man samledes i hjemmene en
gang om ugen, til bibellæsning, bøn og sam-
tale.
Der var ingen tvivl om, at disse møder var til
stor velsignelse og hjælp, når det gjaldt at
stride troens gode strid.

Troens gode strid
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Det nye liv på Fur voksede sin stille vækst,
og Gud lagde, om ikke dagligt, så dog årligt
nogle sjæle til, som lod sig frelse. Særligt blev
der med forventning og bøn set frem til den
årlige missionsuge, som altid blev holdt i
oktober eller november, og da var det almin-
delige samtaleemne blandt de troende: ”Blev
der nogen tilbage efter mødet, som ville
frelses?” eller ”Ja, nu er han eller hun gået
ind i Guds rige.”
Det var da også gode mænd, der talte Guds
ord disse aftener, og det var klar tale om synd
og nåde, frelse og fortabelse, himmel eller
helvede. Tingene blev kaldt ved deres rette
navn, uden omsvøb. Det var ikke til at komme
uden om: “Vil du frelses, så må du omvende
dig og komme til Jesus. Har du Jesus, så har
du alt. Har du ikke Jesus, har du intet!”

Der kom mænd som missionær Ravens, som
vist var af tysk afstamning, en særpræget
mand med en vældig røst, som altid talte om
frelsen alene af nåde i Jesu blod. ”Blodet,
venner! Kom ind under blodet, og du er
frelst!”
Om Jesu genkomst og verdens ende råbte
han: ”Tag IKKE dyrets mærke, venner!”
Ja, der var mange, som hver for sig havde et
særpræg, for eksempel Anders Stubkjær, som
var en ualmindelig begavet og slagfærdig
mand. Han og Vilhelm Beck, lægmanden og
præsten, rejste ofte sammen og holdt møder.
Engang overnattede Anders og Beck hos en
landmand, hvor de skulle sove i samme seng,
og så snart Anders lagde sig, sov han og snor-
kede højlydt. Og det var ikke en stille snor-
ken, nej, det lød som torden!
Beck indså snart, at han ikke ville få sovet i
det spektakel, så han stod op og satte sig til
at skrive brev til langt ud på natten. Så gik
han hen og ruskede i den snorkende mand og

sagde: ”Så, Anders, så er det min tur til at
sove.” Nu kunne Anders sætte sig hen og
skrive breve.

Mit hjerte er hos disse gamle, hellige mænd
og kvinder, som var så trofaste mod Herrens
sag.
Selvfølgelig blev de beskyldt for alt muligt,
såsom hykleri, snæversyn, pietisteri og så
videre, men de vidste, hvad de ville, og de
vidste, hvor de stod. Som han sagde, en ung
karl, da han blev spurgt, hvilken sekt han til-
hørte, og han vidste ikke engang, hvad ordet
“sekt” betød: “A sigter etter å blyw sali.”
Ja, det var det, de sigtede efter – det var af-
gørende i alle forhold: “Hjælper det mig frem
til saligheden, eller hindrer det mig i at nå
frem?”

Ydmyg alvor

Jeg vil nævne endnu en mand, nemlig Lars
Hansen fra Vildbjerg. Han var oprindeligt
skrædder, men blev antaget af Indre Mission
i 1868 som kolportør og missionær, dvs. at
han gik rundt og solgte kristelige bøger og
talte med folk om deres sjæls frelse.
Som kolportør rejste, eller rettere gik, Lars
rundt i Nordjylland 2-3 gange om året, og
han fik dette skudsmål af bestyrelsen: ”En
ydmyg, sagtmodig, ærlig og velskikket tro-
ens mand.”
Og det var han. Han var den samme, enten
man skældte ham huden fuld, gjorde nar ad
ham, smed ham ud eller bød ham indenfor.
Han havde altid en ydmyg, men alvorlig ap-
pel til alle, han traf på, om dog at komme til
Frelseren og få deres sjæl frelst.
”A gåer rundt og gjør folk glåe”, sagde han,
”for er de it glåe, når a kommer, og blywer
de det it, mens a er der, så blywer de det, når
a goer” (”Jeg går rundt og gør folk glade, for
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er de ikke glade, når jeg kommer, og bliver
de det ikke, mens jeg er der, så bliver de det,
når jeg går”).

Han kom engang ud til en familie, der var
samlet om middagsbordet. Lars Hansen blev
ikke budt til bords, men stod beskeden henne
ved døren. ”Goddaw og Guds fred”, sagde
han. ”Må jeg sælge jer en lille bog?”
Manden i huset svarede bøst ”nej” og forkla-
rede, at de havde bøger nok.
”Må jeg så be’ en lille bøn for jer?”
”Nej,” sagde manden, ”vi kan selv be’.”
”Må a høer?” (”Må jeg høre?”), spurgte Lars.

Engang blev Lars smidt ud et sted. Og ikke
nok med det, for manden fulgte efter Lars helt
ud forbi skellet og over til naboens jord.
”Er det osse din jord?” spurgte Lars.

Regn fra det høje

I 1905 rejste den grundtvigske præst, pastor
Thygesen fra Fur. Han efterlod intet savn,
ikke engang hos de vantro. Hans prædikener
var fuldstændigt blottede for saft og kraft,
ensformige, altid det samme: “Når blot vi
stræber mer’ og mer’ ...”
Og nu bad de hellige så inderligt Herren om
at sende dem en virkelig åndsfyldt og troende
præst. For der var efterhånden blevet tørke-
tid på Fur, hvad det åndelige angik.
Tilsyneladende gik alt, som det skulle. Folk
gik til møde, og samtale- og bedemøder blev
holdt som altid. Men der var ligesom kom-
met noget vissent og tørt over det alt sam-
men, som det kan blive derude i naturen i en
tør og regnløs sommer. De troende sukkede
efter regn fra det høje.
Så kom pastor Nyborg, en højtbegavet og
veltalende mand, der straks stillede sig i de

”Nej”, svarede manden.
”Så vil a be’ en bøn for dig”, sagde Hansen,
hvorpå han knælede ned.
Det glemte den mand aldrig, og han blev se-
nere omvendt og en varm og levende kristen
og en af Lars’ bedste venner.

De sidste par gange, Lars gæstede Fur, var
han en gammel mand med et svigtende syn,
og en anden måtte læse teksten op.
”Hvor skal jeg læse?”, spurgte vedkom-
mende.
”Det er li’ møj”, svarede Lars, ”for det æ Guds
ord alt sammen” (”Det er lige meget, for det
er Guds ord alt sammen”).
Så blev der læst, og derefter talte Lars, yd-
mygt og enfoldigt – ikke over teksten, for den
havde han glemt, men ud af sit livs dybe og
rige erfaring om livet i Gud.

helliges flok og samledes med dem i hjem-
mene og missionshuset.
Men regnen lod vente på sig. Årene gik, og
vi kom frem til 1915.
Så rejste pastor Nyborg, og i 1916 fik vi pa-
stor Frederik Willemoes de Fine Skibsted.
Han nedstammede fra to adelsslægter, en
dansk og en fransk. Men der var intet adels-
hovmod eller stolthed over Skibsted. Han var
den mest ydmyge og beskedne mand, jeg har
mødt. Han var ikke nogen fremragende præ-
dikant, men hans forkyndelse var inderlig,
varm og indtrængende.
“I folk fra Sønderhede”, sagde han en dag,
“hvornår vil I omvende jer og komme til
Jesus?”

Skibsted traskede øen rundt sommer og vin-
ter, i al slags vejr. Velkommen eller uvelkom-
men, han var den samme, blikket var lige

Den anden vækkelse
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mildt og ordene indtrængende: “Vil I ikke
snart give jer over til Jesus?”
I efteråret 1917 kom så den anden store væk-
kelse til Fur. Folk gik i flokkevis ind i Guds
rige. Det var, som om Gud ligefrem tvang
mennesker på knæ for deres sjæles frelse, og
i missionshuset var der fuldt hus hver eneste
aften.
Der blev prædiket, bedt og sunget, sommeti-
der var man nødt til at forlænge mødet indtil
midnat. Folk ville simpelthen ikke gå hjem,
før de havde fået deres sag i orden med Gud.

Et møde med Jesus

Og der skete forunderlige ting.
En ung mand, Morten hed han, gik fra møde
en aften, dybt nedslået. Nu havde han været
til møde hele ugen igennem med længsel i
sin sjæl, og bøn, ja råb til Gud om, at også
han måtte opleve frelsens under. Han var hver
aften vidne til, at andre gik ind og fik frel-
sens vished i eje. Nu var han på vej hjem,
tung i sind. Det så ud, som om han alene var
glemt af Gud. Han orkede ikke at lede læn-
gere.
Så – i den stille, mørke nat – kom der en ly-
sende skikkelse imod ham på den modsatte
side af vejen. Og det var ikke til at tage fejl
af, hvem denne skikkelse med det milde,
kærlige ansigt var. Det var Frelseren selv.
Han standsede ikke, men idet han gik forbi,
sagde Han højt og tydeligt: “Frygt ikke, jeg
genløser dig, jeg kalder dig ved navn, du er
min.”
Og freden, Guds fred, som overgår al for-
stand, sænkede sig i Mortens hjerte.
Da han kom hjem, låste han døren og tog
Bibelen frem og satte sig for, at om han så
skulle lede hele natten, ville han finde ud af,
hvor disse ord stod.
Men da han tog Bibelen frem, var det, som

om den lukkede sig op af sig selv (eller var
det en anden, der slog den op?), og hans øjne
faldt på Esajas 43,1.
Ordene stod der, som med ildskrift, og blev i
den sene nattetime brændt ind i hans sjæl for
tid og evighed, som Frelserens ord til ham.
Og han faldt på knæ og begyndte at love og
prise Gud.

Den uendelige regning

En ældre mand var blevet vakt – Niels Færk,
hed han. Han var kommet til at se sig selv i
Guds klare lys, som den store synder, han var,
med den ubetalelige gæld. Han stirrede og
stirrede dag og nat på denne regning, og det
syntes ham mere og mere umuligt, at han
nogensinde kunne blive et Guds barn, fri og
frimodig som de andre.
Så drømte han en nat, at der kom en mand
ind til ham og sagde: ”Jeg har en regning til
dig.”
”Nå, hvor er den?”
”Den ligger udenfor, den er for stor, til at vi
kan få den ind.”
Så gik de ud og ned over marken, men der
var ingen ende at se på regningen – den strakte
sig så langt, han kunne øjne.
Tung om hjertet standsede han og sagde til
sin ledsager: ”Det er ingen nytte til at gå læn-
gere, for den kan jeg ikke betale.”
Så sagde hans ledsager: ”Den er betalt. Jeg
har betalt den.”
Så vidste Niels, hvem hans ledsager var, og
han vågnede med Guds fred i sit hjerte.

Der rinder mig i hu en gammel fortælling om
Kong Frederik den Store af Prøjsen. En nat,
han ikke kunne sove, kaldte han på pagen,
en ung mand, som sad i forværelset og holdt
vagt. Men kongen kaldte forgæves to-tre
gange. Så stod kongen op og fandt pagen
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sovende. På bordet lå der et ark papir, hvorpå
den unge mand havde opstillet sine gælds-
poster og nedenunder var skrevet: “Det er
tredje nat, jeg våger, for at tjene lidt, men min
gæld overstiger alt, hvad jeg kan forhverve.
Hvad skal jeg gøre? Hvem vil betale for
mig?”
Så tog kongen pennen lempelig ud af den
unge mands hånd og skrev nedenunder: “Jeg

betaler! – Frederik Rex.”

“Jeg betaler” – det var Frelserens ord, da han
gik til Golgata og betalte for os – os med den
ubetalelige gæld, de titusind talenter. Os, som
intet har at betale med.
Det er vel ikke for meget, om vi til gengæld
giver ham det eneste, han bryder sig om at
få: vort arme, fattige synderhjerte!

Over bjerge, gennem dale

Det var så underligt at komme i KFUM, efter
at vækkelsen brød ud. Førhen kunne vi sam-
les 6–7 stykker, og samtalen gik tungt, tørt
og trægt. Nu var salen stuvende fuld af unge,
glade kristne, og vakte, som søgte Herren.
Og de ældres samtalemøder, ja, det var, som
om de troende var blevet fornyede og for-
vandlede. De havde så meget at berette om
bønhørelser og underlige oplevelser med
Herren. Det var, som om Jesus selv gik lysle-
vende omkring og kom, hvor vi samledes,
med sit “Fred være med jer”, og som om han
åndede på os og sagde: “Modtag Helligån-
den”.
Verden studsede og spurgte: “Hvad er dog
dette?”
Det så ud, som om alle ville høre Jesus til.
Gud ske lov for denne skønne tid!

Jeg husker, at vi unge fra KFUM&K var på
tur til Louns Bakker en skøn sommerdag. Jeg
glemmer aldrig det syn af den unge, fest-

klædte skare, der gik op over skrænten fra
fjorden og sang: “Håb imod håb, det vort lø-
sen skal være” – det føltes, som om vi var på
vej ind i Himlen eller med Jesus på forklarel-
sens bjerg.
Selvfølgelig kom vi jo ned i dalen igen, lige-
som Peter, Jakob og Johannes. Synerne for-
svandt, men Jesus blev, ligesom dengang. Da
de kom til sig selv, så de kun Jesus alene.
Men det var jo også nok. Jesus bliver hos sine
– i lys og mørke, medgang og modgang, ja,
til sidst gennem dødens mørke dal.
“Han slipper aldrig, hvem han har kær, så lidt
på jord, som i dødens dale.”

Efterskrift v/Nina Jørgensen

Her slutter min fars fortælling. Det var vig-
tigt for min far at bevare disse beretninger
om, hvordan Gud sendte lys over Fur, og
bringe dem videre som en påmindelse til
mennesker om dog at få deres sag med Gud i
orden, mens det er nådetid.
Han havde fundet sin plads på knæ for Jesus.
Netop de bøjede knæ var kendetegnende for
ham. Og det var da også sådan, plejeperso-
nalet fandt ham død en tidlig morgen; knæ-
lende ved sin seng – og med et ubeskriveligt
fredfyldt udtryk i ansigtet. Netop sådan hen-
tede Jesus ham hjem.
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Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig.

Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn;

lad mig gå som en af dine daglejere (Luk
15,18-19).

Hvordan kan jeg komme hjem?

Da den fortabte søn havde besluttet sig for at
drage hjem til sin far, blev han også enig med
sig selv om, hvad han ville sige til ham, når
han kom hjem.
Det første, han beslutter sig for at sige, er at
han har syndet og ikke længere fortjener at
kaldes hans søn.
I det ser vi, at han er klar over, at det ikke er
helt godt fat med ham, og at han mener, at
han ikke uden videre kan komme brasende
hjem i denne tilstand.
Når mennesker bliver vakte og søgende efter
Guds rige, så fyldes de nemt af de tanker, som
den fortabte søn tænkte. De ser, at de ikke
holder mål over for Gud, og at de ikke bare
kan komme til ham, mens det er sådan fat
med dem.
Den fortabte søn finder på en løsning: Når
han nu ikke er i en tilstand, hvor han bare

kan komme hjem, som han er, og være søn,
så kan han da altid foreslå, at han får lov til at
leve i sin fars hus som daglejer. En, som ar-
bejder for at få lov til at være der.
Han vil altså foreslå sin far, at han får lov til
at være i hjemmet på vilkårene, som vi kan
kalde løn som fortjent.

Kræmmernatur

For mennesker, som søger Gud og længes
efter at komme ind i hans rige, er det nærlig-
gende at prøve at blive en kristen på de samme
vilkår.
Hvordan kan det gå til, at du kan komme til
at søge Gud på disse vilkår – løn som for-
tjent – som dog aldrig vil føre dig til Him-
len?
Det kan det, når du er vakt og føler, at du
ikke kan komme til Gud, sådan som du er. Så
går det nemt sådan for dig, at du tror, du me-
get bedre kan komme til Gud, hvis du har et
eller andet at komme med.
Hvis du nu kunne komme til Gud med det, at
du har tænkt dig, at det skulle blive lidt bedre
med dig: ”Jeg ved godt, jeg ikke holder mål,

LØN SOM FORTJENT

Af Peder Mikkelsen
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Gud. Men se, mit ønske er, at det skal blive
så meget bedre med mig, at du skal kunne
synes om mig, Gud, og at du til sidst vil tage
imod mig.”
Her ser du menneskehjertets store nød.
Menneskehjertet har en kræmmernatur.
Menneskehjertet er af natur i opposition mod
at få nåde. Menneskenaturen vil meget hel-
lere gå lidt af vejen selv, for ikke at miste al
sin værdighed, og så møde Gud dér med sine
kræmmerforslag: ”Se, Gud, hvordan jeg har
tænkt, det skal blive med mig. Nu må du sy-
nes om mig. Nu kan du ikke afvise mig.”

Hvorfor er det her så farligt?
Det er det, fordi nådens væsen er sådan, at
nåden kun kan stå alene. Blandes den med
andet, vil den straks miste det, der gør den til
nåde.
De skridt, du tager for at møde Gud og nå-
den på halvvejen, for at blive mere værdig
og for bedre at turde regne med frelsen, de
skridt placerer dig uden for nåden.

Nådens væsen er  sådan,  a t  nåden
kun kan s tå  a lene.  Blandes  den
med andet ,  vi l  den s t raks miste
det ,  der  gør  den t i l  nåde.

Egentlig har du gennem disse skridt vist din
mistillid til Gud og hans frelse, ved at du ikke
har ladet nåden få lov til at være alene om at
frelse dig.

Løn som en nådesbevisning

I Romerbrevet kapitel 4, vers 4-5 står der:
”Den, der arbejder, får ikke løn som en nå-
desbevisning, men efter fortjeneste. Den deri-
mod, der ikke arbejder, men tror på ham, som
gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans
tro til retfærdighed.”
Hvis du har et eller andet, som du skal have i
orden, inden du tør regne med nåden, så ar-
bejder du for frelsen og får efter fortjeneste.
Men har du ikke andet at komme med til din
frelse end at tro nåden, så skal du få alt ufor-
skyldt.
Skal du møde Gud og få som fortjent - eller
skal frelsen rækkes dig uforskyldt, fordi nå-
den var nok for dig nu?

Peder Mikkelsen, Lystrup,
prædikant i Luthersk
Mission
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Adventstidens budskab

Dette er det budskab, som den kristne kirke
har at forkynde verden: at Han, som for ca.
2000 år siden døde under Guds dom på den
høj i Jerusalem, som kaldtes Golgata, men
som opstod på den første påskemorgen i hi-
storien, kommer igen.
Det er først og fremmest denne begivenhed,
der ligger bag ordet ”advent”, som betyder
”komme”.
Den kristne menighed er en adventsmenig-
hed, som lever i forventningen om denne
store begivenhed.
Derfor har talen derom haft en central plads i
al kirkens tale siden aposteltiden, ligesom
man synligt har tilkendegivet og erindret hin-
anden derom, ved at man i kirkerne sidder
med blikket vendt mod øst og begraver de
døde således, at også deres øjne ser mod øst
som tegn på, at de nu sover, indtil Herren ved
sit komme skal vække dem af dødssøvnen.
Med hans genkomst er den tidsalder forbi på
jorden, som vi nu lever i, idet hans genkomst
betyder to ting:

Herrens domsdag

For det første er den dag Herrens domsdag.
På den dag skal slægterne stå op af gravene
og samles om Guds trone, som nu er skjult
for vore øjne. Da vil den evige Gud gøre regn-
skab med verden.
Frygtelig er dagen for dem, som da bliver
dømt af Gud. For de skal på den dag opleve
det svære: at miste alt det, som Gud i det ord,
vi har fra ham, har lovet den, som omvendte
sig og blev af tro på Jesus. De skal opleve
det helvede: at miste Guds evige liv, Guds
evige fred, Guds evige glæde – saligheden.
Jeg tænker med gru på at skulle vågne såle-
des af min dødssøvn og møde Gud som min
dommer. Tænk at se saligheden tabt for evigt.
Tænk at se lyset omkring Gud, men aldrig
blive lukket ind i det.
”Fortabelse” kalder Gud det. Og hvor man
forstår Jesu beskrivelse af denne dom: ”Dér
skal der være gråd og tænderskæren.”
Ja, det forstår man, om man har et menneske-
hjerte – og hjertet frygter for denne skæbne.

JESUS KOMMER IGEN

Af Frank Jacobsen
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Frelsens dag

Men først og fremmest er denne dag en frel-

sens dag.
Det er den dag, troens folk skal opstå i triumf
og usigelig glæde.
Da er de ved det mål, som stod dem for øje,
mens de levede her, fordi de i troen fattede,
hvad Gud har betroet os gennem sit ord.
Allerførst skal de se jorden ny. Forbi er al
ufred, al ondskab, al smerte, al skrig, al syg-
dom og: al død. Jorden har endelig den fred,
som slægterne har sukket efter siden synde-
faldets dag. Atter ser alt det skabte ud som
ved Skabelsen, da alt var såre godt. Og: At-
ter plantes mennesket i denne Edens Have.
Med sejrssange skal Herrens genløste gå ind
til livet på den nye jord. For evigt skal de
leve i Herrens lys og fred. Endelig skal de
opleve et liv, hvor Gud altid er hos dem. Al-
drig, aldrig skal de kende til at bede med fø-
lelsen af, at Gud er uendeligt langt væk. De
skal se ham altid.

Som i Noas dage

Således har Herren talt om sin store dag –
den store adventsdag.

Men forud for den forkynder han frelse for
slægten. Som han forud for syndfloden sendte
sit frelsesbudskab til Noa og hans samtid, har
Gud sendt et frelsesbudskab til os, som så
hastigt kommer Herrens dag nærmere. Han
vil ikke, at nogen skal fortabes.
Og dog vil mange fortabes i Herrens dom,
siger han, som kom for at frelse verden.
Det vil gå som i Noas dage, siger han, hvor
man intet ænsede, før syndfloden kom. Man
ænsede hverken Guds ord, som varslede dens
komme og frelsen derfra, eller Noa, som i tro
tog imod Guds varsel og som handlede til
frelse efter det ord, Gud talte.

Ak ja. Det er kun alt for tydeligt, at det samme
er ved at ske også i vore dage.
Gud taler – og gør det unægtelig både tyde-
ligt og stærkt – om den dag, vi nærmer os.
Men vi mere end aner sandheden: Menne-
sker ænser intet – og vil intet ænse – før det
kommer. De ænser ikke, at det er adventstid.
De ænser ikke, hvad Gud taler. De ænser ikke
dem, som tror, og som er i færd med at be-
rede sig på, at også de skal møde Kristus. De
sanser intet, før han står lyslevende på him-
lens skyer og frelsens mulighed er udløbet
for dem.
Hvor har jeg dog lyst til at råbe det ind i disse
sovende sanser: Vågn op, du som sover, så

Kristus må blive til lys for dig til frelse fra

den kommende dom.

Tænk a t  se  sa l igheden  tab t  fo r
evigt .  Tænk at  se  lyset  omkring
Gud,  men aldr ig  bl ive lukket  ind
i  det .

Frank Jacobsen (1931-
2013), var præst, bl.a. i
Mariehøj.

På nytliv.dk har man siden juni kunnet læse et “ugens vid-

nesbyrd“ af forskellige personer. I december har vi bedt

Egon Jensen om at skrive nogle andagter, som skal gøre

os stille for Guds ord i advents- jule- og nytårstiden. Styk-

kerne lægges ud om søndagen og kan findes på forsiden.
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Det musik- og kultursyn, som er fremher-
skende i dag, kan betegnes som positivistisk
og relativistisk: Tiderne forandrer sig, kultu-
ren forandrer sig, og vi forandrer os med dem.
Men man kan egentlig ikke tale om nogen
normativitet, der giver vejledning om rigtigt
og forkert, godt og ondt i denne sammen-
hæng.
Så langt som jeg kan se, umuliggør denne
tankegang enhver form for kulturkritik. Der
bliver tale om et rent pragmatisk forhold til
kulturens ytringer: Det, som er nyttigt med
tanke på at samle flest mulige mennesker, er
rigtigt.

Oplysningstidens nye kultursyn

Et kultursyn som dette går tilbage til oplys-
ningstiden.
Før oplysningstidens frembrud var den frem-
herskende tanke i al kristen tænkning, at der
fandtes en indre sammenhæng mellem det
gode, det sande og det skønne. Dogmatik, etik
og æstetik hang uopløseligt sammen, og det
på en sådan måde, at det æstetiske var under-
ordnet etik og dogmatik og skulle tjene disse.

I tråd med dette har der helt fra oldkirken
været skrevet ikke så lidt om musikkens teo-
logi.
Kirkekunsten var Guds tjener og skulle – som
Bach signerede sine værker – tjene Gud alene
til ære (Soli Deo gloria).
Derfor forstod man også at skelne mellem,
hvad der var på sin plads i Guds hus, og hvad
der ikke sømmede sig.
Sådan kender Luther for eksempel godt for-
skel på musik som en Guds velsignelse og
gave og det, han kalder ”djævelsk lirum-
larum” (i forordet til Sinfonia Iacundae).

Med oplysningstiden opløses denne forbin-
delse mellem æstetik, dogmatik og etik. De
æstetiske discipliner – musik, billedkunst og
poesi – får en egen lovmæssighed, som hæ-
ver dem over alle hensyn til rigtigt og for-
kert, sandhed og løgn.
Dette er det idéhistoriske bagtæppe for det
alment udbredte syn blandt kristne i dag, at
”musik er neutralt” og derfor ikke bærer af
værdier, hverken af positiv eller negativ art.

MUSIKKENS

INDHOLD OG BUDSKAB

Af Jan Bygstad
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Form og indhold

For at legitimere den til dels radikale ændring,
som er sket inden for det kristne arbejde in-
den for de sidste 30-40 år, og som bl.a. er
repræsenteret ved indførelsen af populær-
kulturens musikformer, har man indført en
hjælpetanke, hvor man skelner mellem form
og indhold: Man vil ændre formen, men ikke
indholdet.
Tanken er, at musik bare er en ”form” uden
indhold, at musikken altså ikke har noget
budskab i sig selv. Budskabet finder man i
teksten, musikken er ”intetsigende”.

Mod dette vil jeg hævde, at ethvert æstetisk
eller kunstnerisk udtryk er noget langt mere
end en intetsigende form.
God kunst er kendetegnet af, at formen er
indholdets udtryk. Enhver seriøs kunstner vil
protestere heftigt mod, at hans kunst er intet-
sigende.
Dette gælder også musikken.

Det er med musik som med sprog: Man kan
ikke sige, at bestemte toner, akkorder eller
instrumenter er onde eller gode i sig selv.

Men når ord og bogstaver sættes sammen til
at give meningsbærende sætninger, kan man
vurdere indholdet i det, der siges: Er det sand-
hed eller løgn, rigtigt eller forkert?
Musik er på lignende vis bygget op af ele-
mentære grundbestanddele. Man kan ikke
sige, at bestemte toner, akkorder eller instru-
menter er onde eller gode i sig selv.
Men når det hele sættes sammen til musik,
som fremføres, er det ikke længere intetsi-
gende, men bærer af et indhold og et bud-
skab.

Musik, som undergraver teksten

Så langt jeg kan se, har dogmet om musik-
kens neutralitet medført, at man i toneangi-
vende sammenhænge i det kristne Norden har
haft meget lidt refleksion over det faktum, at
”de skønne kunster” også er bærere af vær-
dier, af budskab.
Hvis det er sådan, det forholder sig, er pro-
blemet, man står over for i kristen sang og
musik, at man har en tekst, som formidler et
budskab, samtidig med at musikken også
bærer et vist indhold med sig.
Når en sangtekst skal sættes i toner, kan den
melodi eller musik, som komponeres, da en-
ten undergrave teksten – måske endda slå den
ihjel – eller den kan løfte, berige og inderlig-
gøre teksten.

Et talende eksempel i denne sammenhæng er
salmen ”Jesus din søde forening at smage”.
Denne salme kan synges på flere af vores
smukke folketoner.

Komponisten Johann Sebastian Bach signerede

sine værker med bogstaverne SDG: “Soli Deo

Gloria“, som betyder: Gud alene skal have æren.

Ethver t  æste t isk  e l ler  kunstne-
r isk udtryk er  noget  langt  mere
end en intets igende form.
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Eller den kan synges på melodien til ”Poul
sine høns”. Versemålet er det samme1.
Men det er en melodi, som i kraft af sin lette
og lystige karakter modvirker den inderlig-
hed, dybde og ro, som teksten kræver og for-
midler.

Modkultur

Hellighed kan ikke populariseres.
Populærkulturens formsprog er uegnet til at
formidle mødet med den hellige Gud og den
gudsfrygt, som hører sammen med dette.
I en kultur, hvor alt er sekulariseret, hører det
med til kirkens kald, at den må være sig be-
vidst om at være modkultur.

Derfor skal det at træde ind i Guds hus ikke
være til forveksling med at komme ind i en
hvilken som helst sekulær sammenhæng.
Mødeform og musik forkynder. Spørgsmålet
er: Hvad forkynder de?

Jeg er bange for, at det at ”skikke sig lige
med denne verden” i håb om at nå verden,
sådan som man har gjort ved at forme me-
nighedens mødeform i populærkulturens bil-
lede, er en blindgyde, som på sigt fører til, at
menighederne verdsliggøres.

Jan Bygstad, Bergen,
præst i Det evangelisk-
lutherske kirkesamfunn

1 På norsk, hvor børnesangen hedder ”Pål sine
høner”, er der nøjagtig overensstemmelse i
versemålet. På dansk i ”Poul sine høns” har vi en
stavelse mindre. O.a.

Artiklen blev bragt som kronik i
den norske avis “Dagen“ d. 18.
juni 2015. Oversat og let bear-
bejdet af Henrik Gren Hansen.
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Lykkelig den menighed, som må lytte til en
sådan forkyndelse søndag efter søndag.
Et klart og tydeligt evangelium forkyndt i et
jævnt og ligefremt sprog med en mængde
levendegørende billeder. Det teologiske
grundarbejde, der ligger bag prædikenerne,
er gennemført og klart luthersk og fører på
alle måder Bibelens rette stemme frem i de
enkelte tekster.

Der findes et hav af prædikensamlinger, og
det er således et tætpakket marked, Frede
Møller forsøger sig i med denne udgivelse.
Imidlertid er denne en yderst sjælden prædi-
kensamling, da prædikenerne som udgangs-
punkt er tænkt skrevet over epistelteksterne,
og dermed beriger udvalget af prædiken-
samlinger ved at hente en ofte glemt skat frem
og inddrage den i gudstjenesten.
Epistelteksterne er vanskelige at prædike
over; det bliver let tungt og teoretisk, hvilket
er en fælde, Frede Møller på alle måder kom-
mer udenom, blandt andet ved sin brede ind-
dragelse af evangelieteksterne.

Til gengæld vil den, der køber bogen
for at læse en udlægning af og prædi-
ken over epistelteksterne, undertiden
føle sig snydt, når inddragelsen af
evangelieteksten bliver prædikenens
egentlige fokus.

Prædikenerne er holdt i deres mundt-
lige sprogdragt, hvorved de gengives så

nært som muligt på deres oprindelige hen-
sigt: til foredrag ved den ugentlige gudstje-
neste.
Det samme gør sig også gældende i bogens
disposition; bogen skal læses med kirkeårets
rytme for rigtig at komme til sin ret.

Hvem kan så have glæde af Brev fra Gud?
Det er selvfølgelig et individuelt spørgsmål,
der også afhænger af sproglige og
formmæssige præferencer.
Men alle, som undrer sig over, hvad epistel-
teksterne har med evangelieteksterne at gøre,
kan her finde et eksempel på, hvordan de kan
hænge sammen, og alle, som i løbet af søn-
dagen nyder at sætte sig stille hen til en læn-
gere andagt og i øvrigt er vant med prædiken-
genren, vil kunne få fornøjelse af bogen ved
siden af en lang række andre gode prædiken-
samlinger.

- Mads Jakob Thorlund Jakobsen

Frede Møller:
Brev fra Gud

Lohse 2014
320 sider
299,95 kroner
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”Er i haven.” Sådan burde der stå på min
hoveddør en stor del af tiden. Der går bunker
af tid i haven. Ukrudt, der skal bekæmpes,
buske, der skal beskæres og græs, der skal
slås. Altid er der nye opgaver at gå i kast med,
og der er således ingen udsigt til at blive fær-
dig.
Træls? Næh, egentlig ikke. Jeg kan lide det,
nyder at pusle, tegne og fantasere om, hvor-
dan det måske kan gøres, så haven bliver
endnu skønnere.

At få os til at forholde os til parforholdet på
samme måde er den grundlæggende idé bag
bogen, Pas på Parforholdet – mens I stadig

elsker hinanden, et sjældent seriøst indspark
til et fuldt fortærsket emne.
Bogen igennem holder forfatter og psykolog
Mattias Stølen Due sig til en usædvanlig
ædruelig tilgang til ægteskabet; her er intet
forsøg på at gøre Dronningens Have efter i
den lille parcel, men tværtimod retter han sin
meget rammende advarsel mod det urealisti-
ske og uladsiggørlige skinmaleri af den

”ægte” kærlighed, som nærmest over-
alt bliver proppet ned i halsen på os i
film, blade og musik.
Det holder ikke, og at stile mod et
sådant ideal vil kun skuffe.
I stedet lyder opfordringen til at
tænke efter: Hvad er det mindste, jeg
kan gøre for min partner, for at glæde/
hjælpe/opmuntre? – så gør det. Men

gør det hver dag.

Som det fremgår af titlen, er bogen ikke skre-
vet for par i krise, men derimod for de mange
par, som egentlig trives udmærket. For så vidt
kunne man gribes af den tanke, at værket er
et kommercielt fejlskud, men statistikkerne
lyver ikke. Næsten halvdelen af alle lykke-
lige og gode ægteskaber går før eller siden i
stykker, og resten kommer ud for alvorlige
kriser, der sætter forholdet på prøve.
Men i vielsesritualet spørges vi ikke efter at
elske, så længe vi lyster, men til døden skil-
ler jer ad. Heri ligger den inderligste opfor-
dring til at ofre alt for parforholdet, når det
gør ondt, men også til altid at arbejde for at
give kærligheden gode kår.
Til dette arbejde kan bogen være en god
hjælp. Den kan åbne øjnene for utilsigtede
vaner i forholdet, nye måder at betragte fæl-
lesskabet på og endelig veje, der kan føre til
et endnu lykkeligere ægteskab.

- Mads Jakob Thorlund Jakobsen

Mattias Stølen Due:
Pas på parforholdet

Kristeligt Dagblads
Forlag 2015
182 sider
249,95 kroner
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Med bogen De to skal være ett har Ragnar
Andersen skrevet en meget grundig bog, som
på Skriftens grund giver en indføring i den
bibelske lære om ægteskab, skilsmisse og
gengifte.
Bogen er skrevet som en fagbog, hvilket også
vil sige, at bogen ikke er så let at gå til. Der-
med ikke sagt, at det kun er teologer, som
kan få meget godt ud af bogen, men at man
ikke skal forvente, at man som lægmand kan
gennemskue alle argumenterne.

Når vi taler om ægteskab, skilsmisse og gen-
gifte, er det ikke blot teoretiske problemstil-
linger, vi står med, men det er noget, som de
fleste af os kender mennesker, der kæmper
med.
Derfor er det også vigtigt, at vi arbejder grun-
digt med Bibelens lære på dette område, så
at vi kan hjælpe og vejlede hinanden på en
god og sund måde. Ind i dette er bogen en
god hjælp.

Ragnar argumenterer for, at Skriften åbner
op for muligheden for skilsmisse i nogle få
tilfælde, men slet ikke i alle forhold.
Den eneste gyldige grund for skilsmisse, ud
over ægteskaber som er indgået ulovligt, er i
tilfælde af seksuel utroskab i ægteskabet.
Det vil sige, at andre krænkelser i ægteska-
bet, som kan være nok så alvorlige, ikke er at
regne som gyldig skilsmissegrund.

I sådanne tilfælde kan en fysisk
adskillelse være nødvendig, men
skilsmisse er kun tilladt ved sek-
suel utroskab.
Et sådan restriktiv tilgang ikke
blot til skilsmisse, men også til
gengifte, kan være udfordrende,
men Ragnar vejleder grundigt
gennem bibelteksterne.

Ragnar tager i bogen et opgør med det gam-
mellutherske syn, som i visse tilfælde kan til-
lade, at fraskilte bliver gift igen. Han argu-
menterer overbevisende for, at den eneste si-
tuation, hvor Bibelen åbner for, at det er til-
ladt at gifte sig igen, er, når ægtefællen er
død.
Diskussionen af muligheden for nyt ægteskab
efter skilsmisse bliver behandlet grundigt,
men bærer også præg af, at bogen skrevet ind
i en faglig diskussion, som er vanskelig, både
eksegetisk og sjælesørgerisk.

Bogens store styrke er, at den behandler bibel-
stoffet grundigt, her inddrages grundteksterne
også, hvilket gør, at man føres dybere ind i
teksten. Samtidig gør det dog, at det kan være
vanskeligt at forholde sig til argumenterne.
Det er også en styrke, at Ragnar ikke blot
behandler bibelstoffet, men at han også ar-
bejder med de forskellige tolkninger, der har
været gennem kirkehistorien.
I sin bibeltolkning lader Ragnar de klare
skriftsteder belyse og fortolke de mindre klare
skriftsteder. Dette gode fortolkningsprincip
må vi også fastholde, når vi skal lære, hvad
Skriften siger om ægteskab, skilsmisse og
gengifte.

Det er godt og nødvendigt at fordybe sig i
Bibelens lære om ægteskabet og lade den

Ragnar Andersen
De to skal være ett

For Bibel og Bekjennelse 2015
187 sider
245 danske kroner
(via bethesdas.dk)
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styre vores syn på ægteskabet. Derfor vil jeg
varmt anbefale bogen til alle, som gerne vil
et spadestik dybere ned i forståelsen af de i
bogen behandlede emner.
Uanset hvilket syn, man har på f.eks. mulig-
heden for nyt ægteskab, vil man kunne lære
noget af den.

I en alder af 17 år kommer forfatteren, Joni
Eareckson Tada, ud for en badeulykke, hvor
hun brækker halsen og bliver lam i hele krop-
pen. Fra da af er hun lænket til en kørestol
med dagligt behov for hjælp og pleje.
I dag er hun oppe i tresserne, stadigvæk læn-
ket til kørestolen, men ved Guds nåde hel-
bredt.

Bogen er et herligt vidnesbyrd fra en kvinde,
der har måttet bære lidelse og smerte gen-
nem et langt liv. Joni har måttet kæmpe mod
bitterhed, fortvivlelse og vrede over, at Gud
tillod, at hun blev lam. Hun har kæmpet med
Gud, men er endt med at bøje sig under Guds
vældige hånd og Hans beslutning med hen-
des liv.
Det har været en hård og ydmygende vej, en
vandring med dagligt behov for Guds nåde

Men såfremt man ønsker en lettere tilgænge-
lig introduktion til disse emner, anbefaler jeg,
at man i stedet læser Aksel Valen-Sendstads
Skilsmisse og nyt ægteskab (kan findes på
http://ep.teologi.dk/AndreMF-Publikationer/
1992Kolon-SkilsmisseOgNytAegteskabVal
enSendstadAksel.pdf).

- Mads Hansen

og hjælp til at klare dagen. Joni er
en kristen med øjnene rettet mod
Jesus og mod Himlen, der venter.

Når man læser titlen på bogen, Når

Gud helbreder, kan man godt tro,
at der er tale om en bog, der forsø-
ger at komme med en hurtig løs-
ning og konklusion på lidelsens

problem. At Gud altid helbreder sine børn,
når bare de tror nok. Men det er bestemt ikke
sådan en bog.
I denne bog møder vi ord fra Gud til alle hans
børn, der opdrages og tugtes af ham. Bogen
er et glimt ind i Guds omsorgsfulde og trofa-
ste faderhjerte.
Vi møder Guds ord, der er den kilde og kraft,
som kan bære igennem selv den sværeste prø-
velse. Vi mindes om, at vores hjem ikke er
her på jorden, men i Himlen, hvor Gud selv
vil tørre alle vores tårer af.
Gud vil os det godt! Han vil, at vi skal nå
Himlen!

Vi mennesker har en tilbøjelighed til at tvivle
på, om Gud virkelig vil os det godt. Helt til-
bage fra syndefaldet er det lykkedes Djæve-
len at skabe tvivl om Guds ords troværdig-

Joni Earickson Tada
Når Gud helbreder

LogosMedia 2013
285 sider
199,95 kroner
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hed: “Har Gud virkelig sagt?“
Kan jeg stole på Guds godhed? Mon han ta-
ger noget fra mig? Hvad mon han finder på?
Sådan taler Djævelen, og vores faldne natur
tror ham.
Men her i bogen peger Joni på Guds ord, der
fortæller, at Gud altid vil os det godt!
Altid!
Virkeligheden er nemlig, at et Guds barn går
på banede veje. Jesus har gået vores vej, før
vi møder den.
Alt, hvad der møder os, har været gennem
vores kærlige fars hænder.
Alt.
Og det er netop, når vi griber om det ord, at
vi helbredes for, hvad vi end måtte have at
slås med.
Joni fortæller, at da denne virkelighed gik op
for hende, blev hun helbredt, midt i sygdom
og smerte. Hun valgte at stole på Guds ord
og hans trofasthed og bøje sig for hans vilje
med sit liv.

Bogen minder os også om faren ved at be-
brejde Gud, når han sender det svære ind i
vores liv.

Det handler ikke om barnets tillidsfulde
spørgsmål til sin himmelske far om hvorfor.
Men om et hvorfor, hvor vi belærer Gud om,
hvad der er ret og uret, godt og ondt. En ind-
stilling til Gud, hvor vi har sat os selv på tro-
nen og i dommersædet, og Gud er sat under
anklage.
Denne tilgang til og bebrejdelse af Gud avler
bitterhed mod ham og distance til hans ord.
Før eller siden vil det koste os fællesskabet
med ham. Og mistes det, så har vi mistet alt.

I bogen minder Joni os om, at alle Guds børn
møder tugt og opdragelse. Det er derfor ikke
et udtryk for Guds straf, når vi sendes ind i
prøvelser. Det er derimod Gud, som opdra-
ger sit barn.
I Hebr 12,7-8 ser vi vores prøvelser med Guds
øjne: “Gud behandler jer som sønner. For
hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far?
Hvis I lades uden den opdragelse, som er al-
les lod, er I uægte børn og ikke sønner.“

Bogen er skrevet i et let og ligefremt sprog.
Den er trøstende, opbyggende og Jesus-cen-
treret, og jeg kunne unde alle at læse den.

- Leila Drachmann Vigilius

Vi skal  ikke være for  hurt ige t i l
a t  bagatel l isere  smerten.  Der  er
tale om bitter tugt,  om smertelige
savn og om virkel ig  l idelse .  Men
den er  i  Guds hånd!  (s. 54)

Læs også Anders Larsens vidnesbyrd

ud fra sangen “Herre, om du med din

hjælp til mig tøver“ s. 52-56.
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I fortællingen om bedstefar og Amalie er
Amalie til sin bedstefars fødselsdag. Han får
en spade i gave, som han straks vil afprøve.
Da de to hovedpersoner er i haven, undrer
Amalie sig over, at bedstefars smukke kirse-
bærtræ er væk. Han forklarer, at træet var
meget gammelt og døde, og Amalie tænker
derfor bekymret på sin bedstefar, som også
er gammel.
Bedstefar forklarer, at alt, der er født, også
skal dø, men at der bliver en ny begyndelse i

Denne børnebibel indeholder 20 centrale
bibelhistorier, 11 fra GT og 9 fra NT.
Som eksempler kan nævnes De 10 bud, Da-
vid og Goliat, Jonas og hvalfisken, Den store
fangst, Jesus får en storm til at lægge sig og
Korsfæstelsen af Jesus.
Under hver overskrift står der en henvisning
til, hvor i Bibelen beretningen findes. Selve
beretningerne er skrevet som et kort resume
i et letforståeligt sprog, og ved direkte tale er
der større eller mindre omskrivninger af
bibelteksten.

Himlen.
Det beskrives kort, at Jesus
elsker os alle og har gjort det
sådan, at vi kan være sam-
men med Gud, når vi dør.
Bedstefar fortæller herefter
kort om, hvordan det skal
være i Himlen.
Hovedtemaet i bogen er, at

Gud gør alting nyt, og dette tema udfoldes
gennem beskrivelser af havens små dyr og
blomster, og hvordan de forandres og får nyt
liv.
Jeg kan godt savne et større fokus på Jesus,
og hvad han måtte gøre for, at vi kan få ad-
gang til Himlen. Her må man som forældre
supplere.

Bogen er flot og farverigt illustreret og egner
sig til børn på 4-6 år ca.

Bogen er fyldt med flotte og
fængende illustrationer, der er vel-
egnede til at fortælle ud fra.
Teksten er mest beskrivende og
meget lidt forklarende. Samtidigt
har man i forsøget på at gøre de
bibelske beretninger mere nutidige
og letforståelige i sproget misset

nogle vigtige bibelske pointer.
Der mangler efter min bedste overbevisning
et forklarende element til hver beretning, så-
ledes at man både i de gammel - og nytesta-
mentlige tekster får fremhævet evangeliet
tydeligere. Ved brug af denne børnebibel vil
jeg mene, det er vigtigt som forældre at til-
føje fra bibelteksten.
Børnebibelen er for små børn i alderen 0-4
år. Bogen er lavet i kraftigt og solidt mate-
riale og med en hank, så den kan bæres som
en lille kuffert. Desuden er der lavet en app
af samme navn til mobiltelefon og tablet.

Jan Godfrey:
Bedstefar og Amalie

Lohse 2011
29 sider
99,95 kroner

Gill Guile:
De små børns bibel

Lohse 2012
20 sider
149,95 kroner
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Godnatbønner er en lille, fin bog med 7 sang-
vers og 7 bønner, som man kan synge og bede
sammen med barnet ved aftenstid. Gode,
klassiske sange som ”Nu lukker sig mit øje”
og ”Min båd er så lille” er at finde i bogen.

Disse fire små bøger beskriver Gud og Jesus
ud fra bibelske beretninger med to sætninger
per side.
Det betyder, at man som forældre fint kan
supplere ved at fortælle uddybende om den
bibelhistorie, der er illustreret på den enkelte
side.
Gud præsenteres som skaberen, den omsorgs-
fulde og tilgivende far, den almægtige, trofa-
ste og gode Gud. Jesus præsenteres som Guds
søn, der helbredte og fortalte mennesker om
Guds kærlighed.
Det fortælles, at Jesus døde på korset og op-
stod igen og nu er hos Gud i Himlen og hos
os. Jesus ved alt om Gud, han hjælper, tilgi-
ver og er tålmodig.

På hver anden side står en kort bøn,
der kan anvendes som supplement til
aftenbønnen. Afhængigt af alderen, vil
barnet selv kunne lære de korte bøn-
ner.

Bogen er illustreret med søde dyr, der
stikker lidt ud over siderne. Efterhån-
den som barnet lærer bogen at kende,

kan barnet huske, hvilket dyr, der passer til
hvilken sang.
Bogen er fremstillet i hårdt pap, så helt små
børn selv kan sidde med den. En anbefalel-
sesværdig bog til børn i alderen 1-4 år.

Samlet set fremstiller disse fire
bøger flere centrale beskrivelser
af vor Gud og vor herre Jesus,
men Guds hellighed, syndens al-
vor og Jesus som synderes frel-
ser, fremtræder ikke synligt i
denne bogserie. Derfor må man
være bevidst om at supplere, så
hele evangeliets sandhed om vor

Gud og frelser fremstår i større klarhed.
De fire bøger er velegnede til helt små børn.
De er i hårdt pap og i pixibogsstørrelse.

Et grundlæggende spørgsmål, jeg må stille
efter anmeldelsen af dette udvalg af kristent
børnelitteratur, er, om der generelt i nyere,
kristne børnebøger er tendens til ikke at
bringe hele evangeliets sandhed frem?
Alvoren i Bibelens tale om synden, Gud som
en hellig Gud og årsagen til Jesu død og op-
standelse er ikke i fokus.
Bøgerne kan hver især anvendes, men med
forældrenes bevidsthed om blot at anvende
dem som et udgangspunkt for og hjælpemid-
del til at bringe vore børn hele evangeliet.
- Maja Roed Ditlevsen

Kathy Couri:
Godnatbønner

Lohse 2013
16 sider
79,95 kroner

Bethan James:
Børnebøger om
Gud og Jesus

Lohse 2012
4 bøger a 10 sider
75 kroner
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Henrik Gren Hansen (HGH) har begået en
fin lille bog med Trosforsvar for teenagere.
Målgruppen er, som titlen angiver, teenagere,
og i særlig grad tvivlende teenagere.
Bogen tager tre centrale temaer om, som unge
(og ældre!) kan kæmpe med: Bibelens tro-
værdighed, Bibelen og evolutionen og det
ondes problem. Den introduceres med et tema
om tvivl, hvor et hovedanliggende er at få
set tvivlen i øjnene frem for at benægte den.
Bogen emmer af en tillid til Guds ord, som
er fantastisk at få formuleret og formidlet i
bogform, og alene det gør den meget læse-
værdig.
Alle tre hovedafsnit er meget læseværdige,
og jeg er overbevist om, at der er hjælp at
hente for mange teenagere.

I det første afsnit er det afgørende for HGH
at få understreget, at Bibelen er historisk og
ikke et eventyr. Det gør han blandt andet ved
at understrege troværdigheden af forskellige
detaljer i Bibelen. Samtidig peger han fint på
udfordringen at få hjernen indstillet efter Bi-
belen, frem for omvendt, hvilket er rigtig
godt.

Det andet afsnit hand-
ler om videnskab og
kristen tro. Her er det
specielt udviklingslæ-
ren, der tages op. Igen
gør forfatteren det på
en god måde.
Naturligt nok er der
også nogle synspunk-

ter, som kunne fortjene en uddybning. I for-
hold til skabelsesberetningen fastholder
HGH, at den er bogstavelig, selv om enkelt-
stående udtryk kan have billedlig betydning.
Spændingen mellem det bogstavelige og det
billedlige kunne uddybes, men det ligger uden
for bogens rammer.
Samtidig trækker HGH nogle væsentlige
pointer ud af teksten.

Det sidste afsnit er for mig at se det bedste.
Her får han formuleret lidelsens problem og
får givet nogle brikker i det puslespil, og får
det formuleret i et enkelt sprog.

Sproget i bogen er en styrke og måske svag-
hed. Det er enkelt hele vejen igennem, hvil-
ket er godt. Samtidig synes jeg nogle gange,
det bliver lidt for smart. Dog tænker jeg på,
om det skyldes, at bogen er skrevet til folk,
der er 25 år yngre end mig selv, og den mål-
gruppe vil ikke have problemer med det.
Alt i alt en god bog med lidt, som man kunne
ønske uddybet i en større bog - for bogen her
har en god størrelse i forhold til målgruppen.
Dens største styrke er for mig at se den
reservationsløse tillid til Guds ord.

- Christian Maymann

Henrik Gren Hansen:
Trosforsvar for
teenagere

Lohse/LogosMedia 2014
189 sider
99,95 kroner
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Bogen har det opmuntrende udgangspunkt,
at vi skal læse i Bibelen, fordi vi ønsker at
lære Jesus bedre at kende, og det bærer bo-
gen tydeligt præg af. Bogen inspirerer til bi-
bellæsning med et brændende ønske om at
gå i dybden med Guds ord på egen hånd.
Mit største indtryk efter at have læst denne
bog er en påmindelse om, at Bibelen inde-
holder mange dybe skatte, der kan blive ved
med at inspirere og vejlede mig til at forstå
Gud bedre og leve et liv med Jesus som frel-
ser.

Bogens formål er at give inspiration til at læse
dagligt i Bibelen. Med det formål giver bo-
gen en kort vejledning og gode råd til at læse
de forskellige litterære genrer i Bibelen, ek-
sempelvis Salmerne i Det Gamle Testamente
og brevene i Det Nye Testamente.
Selvom den specifikke vejledning til hver af
disse bibelgenrer er meget kort, så bidrager
den til at skabe overblik og til at give en
indgangsvinkel til selv de svære og måske
utilgængelige dele af Bibelen.
Forfatterne gør det klart, at Bibelen er Guds
ufejlbarlige ord, der åbenbarer Gud selv.

Bogen beskriver kort en
række metoder til at læse i
Bibelen i den daglige an-
dagt. Metoderne har hver
deres styrke, hvor nogle gi-
ver godt overblik over Bibe-
len, mens andre hjælper til
at gå mere i dybden. Det er
rimelig smart i forhold til sin

bibellæsning, at man kan kombinere disse
metoder på sin egen måde.
Et fællestræk ved flere af metoderne er, at de
hjælper mig til at huske, hvad jeg har læst.
Bogen inspirerer mig konkret til at være op-
mærksom på eventuelle spørgsmål, en bibel-
tekst kan sætte i gang, og til at skrive dem
ned for at fastholde dem.
Det skal nævnes, at flere af de nævnte meto-
der kræver, at man har en bibelkommentar.
Afslutningsvis giver forfatterne et oplæg til
bibelstudie i grupper med hele 18 bibelstudie-
oplæg.

Med sine korte kapitler og lidt løse sprog er
bogen let læst og henvender sig mest til al-
dersgruppen fra 18 til 27 år.
At bogen er kort og let læst er både dens
styrke og dens svaghed; styrke fordi den på
kort tid giver mange gode værktøjer til at læse
i Bibelen; men svaghed fordi bibellæseren
hurtigt får brug for en bibelkommentar for at
trænge dybere ned i bibelteksterne.
Bogens formål er at skulle bruges som inspi-
ration til at finde nye metoder til at få mere
udbytte i sin daglige bibellæsning og har så-
ledes ikke sin direkte anvendelse i den dag-
lige bibellæsning.

- Ivan Sønderby

Michael Mørch m.fl.
Multiværktøj for
bibelbrugere

LogosMedia 2014
200 sider
99,95 kroner
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Når man ikke er teolog eller prædikant. Når
man ikke har en anden akademisk uddan-
nelse. Når man end ikke er en læsehest. Ja,
hvad svarer man så, når man fra Nyt Liv bli-
ver spurgt om at anmelde en bog. Får den
stukket i hånden. Ups, den vejer godt nok en
del. Finder ud af, at der er 2400 sider i den.
Og så er den endda ikke skrevet på dansk!
Jeg sagde ja! Men jeg gjorde det alene, fordi
jeg fik at vide, at jeg ikke behøvede at læse
den igennem fra ende til anden, inden jeg
anmeldte den. Og hvad der var nok så vig-
tigt: Der var teologer, som jeg har stor tillid
til, der havde udtalt sig meget positivt om den.
Men fra Nyt Livs side ville man altså også
gerne have en anmeldelse af denne studie-
bibel fra en helt almindelig bibellæser. Det
er jeg!

Først til sproget: Det fremmede sprog, studie-
bibelen er skrevet på, er norsk. Bokmål. Mon
ikke det beroliger de fleste, der læser denne
anmeldelse?
Selv læser jeg ikke meget norsk, så jeg har
da lige skullet vænne mig til nogle stavemåder
og også enkelte ord, som jeg dog ud fra sam-
menhængen har fanget betydningen af. Jeg
vil næsten sige, at sproget har været med til
at skærpe min opmærksomhed, så jeg ikke
“skøjter“ hen over teksten, fordi jeg mener
at vide, hvad der står.

I forordet til Bibelen Ressurs står der,
at Bibelen Ressurs er en studiebibel,
der følger den norske oversættelse fra
2007. 2007-oversættelsen er en revi-
deret udgave af den norske 1988-
oversættelse, som bl.a. Carl Fr.
Wisløff stod bag.
Det sker af og til, at jeg læser lidt i
nogle nudanske oversættelser af Bi-

belen. Det kan jeg godt have glæde af, som
et supplement til at forstå en given tekst, men
jeg må altid være på vagt, når vigtige ord og
kernebegreber i Bibelen forsøges oversat til
et let talesprog.
I Bibelen Ressurs er der tale om en ord-til-
ord-oversættelse. Det betyder, at sproget er
lidt længere væk fra almindeligt dansk tale-
sprog, men jeg kommer tættere på de ord og
begreber, som grundteksten har brugt. Og den
ordrette oversættelse suppleres i Bibelen

Ressurs med en række andre hjælpemidler,
der fører ind i bibelteksten.

Teksten i Bibelen Ressurs står på den øverste
halvdel af siden, og kommentarer, forklarin-
ger og artikler på den nederste del af siden.
Det er ret genialt, at du har det hele lige ved
hånden.
Ud over disse gode noter og forklaringer til
hele Bibelen, er der i studiebibelen også en
fin indføring til hver bog i Bibelen. Der er
endvidere noget, jeg som almindelig bibel-
læser ikke har set før: en lille artikel om
“Kristus i Skriften“ i alle indledninger – også
til Det Gamle Testamente.
Ifølge udgiverne af Bibelen Ressurs er der
ca. 15000 studienoter, ca. 250 artikler, 165
kort og diagrammer, 252 sider bibelordbog
og 350 ordstudier. Og vi taler altså stadig om
én bog!

Bibelen Ressurs
Den store norske
studiebibel

Norsk Bibel 2011
2400 sider
500 danske kroner
(via bethesdas.dk)
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Hvordan bruger jeg som almindelig bibel-
læser denne studiebibel?
Jeg har sat mig for at læse hele Bibelen igen-
nem fra side 1. Det vil tage lang tid, men jeg
har allerede oplevet rig velsignelse ved stille
og roligt at “spise“ mig igennem Guds ord.
I 1. Mosebog har det været godt for mig at
blive gjort opmærksom på fx Noapagten og
særligt Abrahamspagten. Jeg glæder mig til,
at Gud fortsat ved sin gode Ånd vil åbne
Skrifterne, så det bliver til liv. Og i denne
studiebibel har jeg fået nogle gode hjælpe-
midler, som er med til at åbne mine øjne.
Ud over den daglige bibellæsning bruger jeg
også Bibelen Ressurs, når jeg deltager i en
bibelkreds.

Moderne vejledning til fred

Der er mange mennesker i både Danmark og
Norden, der gennem årene har fået uvurder-
lig åndelig hjælp af bogen Vejledning til fred

af C.O. Rosenius. Den er nu udkommet i en
nyoversat udgave som afløser for den første
og hidtil eneste danske oversættelse fra 1978.

Når jeg i overskriften skriver ”moderne”,
gælder det to forhold. Der er i sagens natur
en del sproglige forandringer, som jeg senere

vil komme ind på. Samtidig er bogens
sigte og indhold lige så aktuelt for
nutidens mennesker, som det var på
Rosenius’ tid i 1800-tallet. Menne-
skets forhold til Gud ændrer sig grund-
læggende ikke, selv om tiderne skif-
ter!
Bogen kan varmt anbefales, fordi den
fortsat lever op til sin titel. Rosenius

giver en klar og bibelsk vejledning til fred
med Gud – med tydeligt sjælesørgerisk sigte.
Med loven (Guds krav) og evangeliet (Guds
nåde i Jesus) som gennemgående hovedte-
maer gennemgår han nogle af de vigtigste for-
hindringer for, at mennesker opnår fred med
Gud.

Fokus er ikke rettet mod den ikke-kristne, der
lever uden Gud og uden at bekymre sig om,
hvor evigheden skal tilbringes. Der tales deri-
mod specielt til to slags mennesker.

Bibelen Ressurs har den store styrke, at du
har alt lige ved hånden.
Det giver så også den ulempe, at du ikke lige
stikker den i inderlommen. På vores køkken-
vægt vejer den 1580 gram, og selv om siderne
er ganske tynde, så måler min tommestok
tykkelsen til 5,3 cm.
Jeg har også skullet vænne mig til at læse
norsk, og hvis jeg fx ud fra et ord fra Bibelen
vil finde en bestemt tekst, så bruger jeg sta-
dig min danske bibelordbog.
Men hvem ved, måske lærer jeg også at stave
på norsk?

Efter at have brugt Bibelen Ressurs i nogle
måneder kan jeg absolut anbefale bogen.

- Jens Almann Hansen

Carl Olof Rosenius:
Vejledning til fred
- nyoversat

LogosMedia 2015
188 sider
99,95 kroner
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Den ene er den, der går for at være kristen,
men som i hjertet i virkeligheden bygger sit
evighedshåb på sine gerninger og sin egen
fromhed. Han tror oprigtigt, at han er på rette
vej.
Den anden er den oprigtigt søgende, som
kæmper for at finde frem til Gud og hans fred,
og som ikke er tilfreds med sig selv og sin
egen fromhed. Han ser netop sine svigt og
sin manglende opfyldelse af buddene som den
største forhindring for at opnå fred med Gud.
Rosenius rækker klare ord til begge grupper.
De halve eller hele farisæere får forkyndt lo-
ven i fuldt omfang, så det er umisforståeligt,
at Guds lov gælder hele mennesket, alle hand-
linger, alle ord, alle tanker. Hensigten er at få
den hjemmelavede kristendom til at smuldre,
så jeg ser, at det, jeg egentlig er ganske godt
tilfreds med hos mig selv, er aldeles ubruge-
ligt i mit forhold til Gud.
Hensigten er faktisk at skabe anfægtelse hos
den selvsikre, så han ser sig selv fortabt og
råber: Hvordan finder jeg en nådig Gud?
Svaret til ham er det samme som til den for-
tvivlede sjæl, der ikke tør tro sig frelst, fordi
der er så mange ting i hans liv, der ikke er,
som de burde være: ”Kristus er enden på lo-
ven til retfærdighed for enhver, som tror.”
Vend dig til Jesus, og bed ham gøre det, du
ikke selv magter – så har du alt og mangler
ingenting, og loven kan ikke kræve noget af
dig! ”Det, som loven ikke kunne, det gjorde
Gud.”
Disse to citater fra Romerbrevet (her forkor-
tet) går igen mange steder i bogen. Og det er
afgørende ord at hage sig fast i for at fast-
holde den fred, der er opnået uden for mig
selv – og garanteret af Jesus selv i Bibelen.

Blandt kristne er der mange, der i større eller
mindre grad kender til at have det som de to

typer mennesker. Kristenlivet er ikke en fast
tilstand, hvor man altid befinder sig samme
sted.
Rosenius klargør, at hvis vi ikke lever i evan-
geliets trøst, glider vi altid over i enten den
ene eller den anden grøft. Og hvor er der
mange, der slider et af de to steder! Derfor er
det ikke bare en interessant bog om et kriste-
ligt emne, men en bog med et livsafgørende
budskab.
Køb den selv, og giv den som en julegave
med langtidseffekt!

Den nye udgave under lup

Den nye udgave af Vejledning til fred adskil-
ler sig en del fra sin forgænger. Det skyldes
to forhold.
For det første er bogen oversat med udgangs-
punkt i en svensk udgave fra 1966, mens den
forrige udgave blev oversat fra norsk. Da den
norske og den svenske udgivelse hver for sig
var redigerede udgaver af Rosenius’ oprin-
delige materiale, afstedkommer det nogle ind-
holdsmæssige forskelle.
For det andet står der i forordet til nyover-
sættelsen, at oversætteren/udgiverne ”har for-
søgt at lave en oversættelse i moderne sprog.
Både hvad angår ordvalg, længden af sæt-
ninger og mængden af citater”.

Spørgsmålet er så, om der er sket væsentlige
ændringer, eller om der blot er tale om en
sproglig opdatering.
Jeg vil sige både og.
Rosenius’ hovedærinde og formål står stadig
meget klart i den nye udgave – bl.a. fordi
bogen rummer mange gentagelser af de vig-
tigste sandheder.
Samtidig vil mange, der er hjemme i den op-
rindelige danske udgave, nok opleve, at lidt
af den karakteristiske karskhed er gået fløj-
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ten.
Rosenius går som få i dybden med beskri-
velsen af menneskets fordærv og forsøg på
at frelse sig selv – både indholdsmæssigt og
rent sprogligt. Forsøger man at tilpasse spro-
get, kommer man let til at afsvække denne
tone, og det er til dels sket i den nye udgave.
Ikke konsekvent – mere på nuanceplan, men
alligevel nok til at ændre det indtryk, man
sidder med.
Jeg vil nedenfor give nogle enkelte eksem-
pler på mangler og forbedringer ved den nye
oversættelse.

I den nye udgave står der følgende (side 18):
”Der er nogle mennesker, der er underlagt
loven. Og der er andre, der er underlagt nå-
den.”
Her har man forsøgt at undgå det bibelske
udtryk at være ”under nåden/loven”. Det gi-
ver mening at være ”underlagt loven”, fordi
”underlægge” på dansk bruges om noget be-
grænsende, som man er undergivet.
Derimod er det ikke velvalgt at bruge samme
udtryk om nåden, som netop ikke er noget
begrænsende, men grænseløs. Senere i bo-
gen bruges ”under loven” dog, så det har
muligvis været et enkeltstående forsøg.

På side 19 hedder det: ”Men der står så me-
get i Bibelen om helliggørelse. Og det har
jeg det så svært med.”
Her er der risiko for at misforstå indholdet,
så ”jeg har svært ved at acceptere, at Bibelen

indeholder meget om helliggørelse”. Den re-
elle betydning er, at ”det er anfægtende for
mig, at der står meget i Bibelen om helliggø-
relse”. Denne risiko for misforståelse kunne
man let komme uden om uden at gøre afsnit-
tet tungt.

På side 19 står der også følgende: ”Det er
ikke loven, der giver os retfærdighed og ån-
delig vækst.”
Her er ”helliggørelse” udskiftet med ”ånde-
lig vækst” i bestræbelserne på at moderni-
sere det sproglige udtryk. Det er for mig at se
et unødvendigt bredt begreb, som i vores tid
kan dække over en del forskelligt i det reli-
giøse supermarked.

Lidt senere (side 20) står der om nogle
kristne: ”De overhører Guds ord og viser
dermed, at de har behov for at blive korrige-
ret.” På svensk står der her ”vækket op”, hvil-
ket har et noget skarpere indhold end blot at
blive ”korrigeret”.

På side 32 står der, at ”Paulus skriver lige-
frem, at man er nødt til at gøre sig fri af lo-
ven, hvis man ønsker, at Guds vilje skal sætte
sit aftryk i ens liv”.
Det bibelsted, der henvises til, er Romer-
brevet kap. 7, hvor Paulus skriver om at ”være
gjort død for loven” og ”være løst fra loven”,
og det er noget ganske andet end selv at skulle
kæmpe sig fri af lovens herredømme.

På side 70 hedder det: ”Og når vi støder ind i
lovens bud, kan vi sige: Ja, du kan godt straffe
mig, men din dom kan ikke slå mig ihjel.”
I den svenske står der direkte oversat: ”Du
hellige, forfærdelige lov – det er ret, at du
straffer mig, for jeg er en synder. Men din
dom kan ikke dræbe mig.”

“Vejledning t i l  fred“ er  ikke bare
en interessant  bog om et  kr is te-
l i g t  emne ,  men  en  bog  med  e t
l ivsafgørende budskab.
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Her synes jeg, der mistes for meget i den frie
gengivelse, og at man i stedet burde have fun-
det en mellemvej.

Side 71 indeholder formuleringen ”Kan vo-
res mangel på følelser slå en streg over det,
Jesus har gjort?”
På svensk står der direkte oversat: ”Skal det,
at vi ikke har følelser, gøre Kristus til intet?”
På dansk bruges ”at slå en streg over noget”
til at udtrykke, at man vil se gennem fingre
med en overtrædelse og glemme den. Derfor
er det uheldigt at bruge det udtryk om Jesu
gerning på korset.

På plussiden skal fremhæves det gentagne
udtryk ”at loven fælder dom over den falske
selvtillid og nedbryder den” som alternativ
til at ”give sig ind under loven og lade sig
ydmyge og dømme”.
En anden god nyformulering er at være ”uden
for Guds rækkevidde” som en forklarende
 omskrivning af at være ”forhærdet”.

Af andre velvalgte nutidige udtryk kan næv-
nes at ”dumpe over for loven” (s. 142), at
”smide håndklædet i ringen” (over for loven,
s. 143) og ”Gud rusker i dig, så du bliver vå-
gen” (s. 171).

Det afhænger nok af smag og behag, hvor-
dan nogle af udtrykkene opfattes.
F.eks. at ”smide noget i hovedet på loven”
(s. 146), ”At Kristus skulle være mit liv – det
er en by i Rusland” (s. 148) og ”Du kan ro-
ligt glemme alt om rigdom og fest og ballade
og i stedet søge det, som er i Himlen” (s. 154).

Sammenlagt vurderer jeg, at projektet er lyk-
kedes. Rosenius’ vigtige budskab er i store
træk kommet velbeholdent gennem moder-
niseringen, så der forhåbentlig kan blive skabt
en ny generation af flittige Rosenius-læsere.

- Erik Fuglsang
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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.

Andagt på soldaterhjemmet

En onsdag aften i august 2015 var der andagt
på soldaterhjemmet ved Høvelte Kaserne. Det
var soldaterhjemmets nye pedel, Kurt Henrik-
sen, som holdt andagten. Han indledte med
at læse et vers fra Jeremias’ Bog kapitel 29,
vers 11: ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt
for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke
om ulykke, om at give jer en fremtid og et
håb.”
Da han havde læst verset, så han ud over den
lille forsamling af soldater, og sagde:
”For seks år siden havde jeg alt, hvad man
kan drømme om at succes i denne verden.
Jeg var direktør i mit eget firma, jeg havde et
kæmpe hus, masser af biler, høj status, og
pengene væltede ind.
På én dag mistede jeg det hele. Jeg gik fra at
have alt til at have ingenting.
Udefra set var det en katastrofe. Men det var
dér, Gud kom til mig. Det var dér, han fik

råbt mig op. Det var i den situation, det blev
afgørende for mig at blive frelst.
Da jeg var på bunden, kom Gud til mig og
viste mig Jesus som min frelser, så jeg kom
til tro på ham. Når jeg tror på Jesus, så har
jeg syndernes forladelse, fred med Gud og
evigt liv. Og dét er rigdom, virkelig rigdom.
Jeg havde mine egne planer for seks år si-
den. De handlede om flere penge, en større
virksomhed og mere succes. Gud havde an-
dre planer, og det var langt bedre planer. Gud
ville give mig en fremtid og et håb – i Jesus.
Han ville give mig et sandt og evigt liv. Det
var Guds plan for mig, og det er Guds plan
for alle!”

Opvækst i Indre Mission

Kurt voksede op i et missionshus i Vallens-
bæk, hvor hans far og mor var pedeller. For-
ældrenes primære arbejde lå i farens slagter-
butik, hvor moren var medhjælp.

GUDS GODE PLAN

Af Mikkel Vigilius

S E R I E

SÅDAN KOM JEG TIL TRO XIV
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Hjemmet var præget af en glad og lys, evan-
gelisk kristendom. Troens glæde over Jesus
var det bærende:
”Når jeg var ude at køre bil med min far, så
sang han fra forsædet: ‘Klippe du, som brast
for mig, lad mig skjule mig i dig.‘ Det hu-
sker jeg ham for. Det var en levende kristen-
dom.”

I Vallensbæk var der få børn og unge fra
kristne hjem, så da Kurt blev 14-15 år, be-
gyndte han at cykle til ungdomsmøder hos
Indre Missions Unge (IMU) i Herlev.
På en lejrtur med de unge blev der talt om at
få gjort op med Gud og blive frelst – nu. Det
talte stærkt til Kurt:
”De talte om, at man kunne blive bedt for.
Det ville jeg gerne, og jeg oplevede, at det
gav mig ro og glæde. Måske blev jeg revet
med af en stemning. Men jeg oplevede, at
jeg havde truffet et godt og rigtigt valg.”

Skred i det skjulte

Efter folkeskolen kom Kurt i lære som elek-
tronikmekaniker i en radioforretning. Det var
et svært miljø for en ung kristen:
”Der blev drukket meget i radiobranchen
dengang, og det blev en del af mit liv.”
Men det var en del af Kurts liv, som de kristne
venner ikke så.
Da Kurt var omkring 20 år blev hans tillids-
forhold til Gud udfordret af en personlig krise
og skuffelse, som han ikke kunne forstå me-
ningen med. Han oplevede et knæk på hjerte-
planet:
”Jeg begyndte at glide ud – i mit hjerte.”
Det var et usynligt knæk. Kurt blev ved at
komme til møderne, og nogle år senere blev
han IMU-formand.

I 1981 blev Kurt udlært og fik arbejde som
elektronikmekaniker.
Straks han fik arbejde, begyndte han om af-
tenen at læse til cand. merc. Det var krævende
og slidsomt, men han gennemførte det.
Da han havde færdiggjort sin uddannelse i
virksomhedsledelse, blev han i 1986 ansat
som servicechef i en IT-virksomhed. Året
efter blev han gift.
Kurt videreførte de ydre kristne vaner. Han
kom til møderne som før. Men på indersiden
begyndte arbejdslivet gradvist at fylde sta-
digt mere og troen stadigt mindre:
”Troen sev langsomt ud af mig. Når du fal-
der fra, er det sidste, der forsvinder, retorik-
ken. Jeg kunne blive ved at sige de rigtige
ting, længe efter at de var holdt op at have
betydning for mig.”

Egen virksomhed

I 1991 startede Kurt sin egen IT-virksomhed.
I begyndelsen var han den eneste ansatte, men
efter et par år kunne han begynde at ansætte
folk. Fra 1994 accelererede det med stor hast:
”Vi fik nogle meget store kunder: Mærsk,
B&O, NKT og mange flere. Min arbejds-
byrde voksede voldsomt. Jeg arbejdede 80-
100 timer om ugen. Men indtjeningen steg
også helt enormt.”
Midt i 1990’erne havde Kurt en familie med
fem børn, men arbejdet trak ham væk fra fa-
milien. Det trak ham også væk fra den kristne
menighed. Han kom stadigt mere uregelmæs-
sigt til møderne i missionshuset.
Han var blevet valgt ind i den lokale besty-
relse for Indre Mission. Men han kom stort
set aldrig til bestyrelsesmøderne. Når han
endelig var med til et kristent møde eller en
gudstjeneste, var han åndeligt fraværende:
”Jeg tænkte kun på min virksomhed.”
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Kurt registrerede selv, at han bevægede sig
væk fra Gud. I en periode kunne det gøre ham
bange:
”Jeg troede på et liv efter døden, og til at be-
gynde med kunne jeg blive grebet af angst
ved tanken om fortabelsen. Men efterhånden
forsvandt angsten, og jeg blev rolig. Den tro,
der bærer til Himlen, var død, længe inden
jeg forlod menigheden.”
Det kom aldrig til et bevidst og tydeligt brud
med den kristne menighed. Sidst i 1990´erne
holdt Kurt bare stille og roligt op med at
komme i de kristnes forsamling.

Succes

Årene omkring årtusindskiftet var præget af
overvældende succes i Kurts virksomhed.
Han fik stadigt flere kunder, virksomheden
voksede, og han tjente flere penge, end han
kunne nå at bruge:
”Det buldrede derudaf. Jeg købte en ejendom
på 530 kvadratmeter med indendørs swim-
mingpool og det hele. Jeg havde fem-seks
biler, flotte biler. En Mercedes CLS til halv-
anden million. Der var kun tre af dem i Dan-
mark. Jeg havde også en Cherovlet Corvette.
Sådan en havde jeg altid drømt om at få, så
en formiddag gik jeg ud og købte en.
Ungerne fik alt det, man kunne købe for
penge: heste, gokarts, en bil til sønnen, en
café til pigerne, som de kunne hygge sig med.
Alligevel rullede der bare stadigt flere mil-

lioner ind på kontoen. Jeg troede, jeg var en
forfærdelig karl, der kunne det hele. Penge
og magt fyldte alt for mig. Folk så op til mig.
I byen blev jeg kaldt ’matadoren’.”

Det lignede den fuldendte succes. Men un-
der overfladen så det anderledes ud. Fami-
lielivet og ægteskabet led under Kurts store
arbejdsbyrde, og på indersiden oplevede han
en dyb tomhed:
”Jeg var aldrig glad. Jeg kunne måske op-
leve en forbigående glæde ved at købe et el-
ler andet. Jeg købte Corvetten og kørte op og
ned ad Strandvejen med kalechen nede, og
det var fedt – de første gange. Men når jeg så
havde gjort det fem gange, så var der ikke
mere i det.
Hvad så? Så måtte jeg have noget nyt: en båd!
Så købte jeg en båd, og så gik det på samme
måde med den. Når jeg tænker tilbage på det,
var jeg aldrig virkelig glad.”
Når Kurt havde besøg af sin kristne familie,
var der meget, de kunne benoves over. Men
det var ikke benovelsen, der fyldte hos dem,
når de tog hjem. Det var bedrøvelsen over
den tomhed, de mødte hos Kurt, og den åben-
bare mangel på kristen tro og åndeligt liv.
Det ansporede dem til at folde deres hænder
og bede Gud gribe ind i Kurts liv. Den bøn
besvarede Gud.

Faldet

Den 6. september 2009 blev Kurt ringet op
af politiet. De fortalte, at de stod ved hans
hjem og var på vej til at foretage en razzia i
hans hus. De bad ham om at komme hjem –
med det samme. Da Kurt mødte frem, blev
han anholdt.
Ved anholdelsen var Kurt fattet. Han var over-
bevist om, at der var tale om en misforstå-
else. Han ville gerne tage med på politista-

Når du falder  f ra ,  er  det  s idste ,
de r  fo r sv inder,  r e to r ikken .  Jeg
kunne blive ved at  sige de r igtige
t ing,  længe ef ter  a t  de  var  holdt
op at  have betydning for  mig.
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tionen og få tingene klarlagt. Han var over-
bevist om, at han ville være hjemme samme
aften. Det var han ikke.
To år forinden havde Kurt indgået et partner-
skab med to mænd. De var kommet til ham
med et forslag om en udvidelse af virksom-
heden med nogle leasingaftaler, som de to
mænd selv ville tage ansvar for – under Kurts
ledelse.
Kurt syntes, det lød lovende, og gik med på
ideen. Hvad han ikke vidste, var, at begge
mænd tidligere var dømt for bedrageri. Un-
der Kurts formelle ledelse gik de nu i gang
med en ny form for bedrageri, hvor de for-
falskede de kontrakter, som de indgik med
kunderne.

Da politiet foretog razziaen på Kurts kontor,
kunne de se, at han intet havde gjort for at
slette eller skjule noget. Han havde været i
god tro hele vejen. Men han var chef i det
firma, som havde bedraget kunderne. Derfor
blev han arresteret.
Kurt blev forhørt fra om formiddagen til sidst
på aftenen.
Om morgenen var han vågnet i sin seng i for-
ventning om en ganske almindelig arbejds-
dag. Om aftenen blev han låst inde i en møg-
beskidt og stinkende celle i Vestre Fængsel –
uden penge, uden tandbørste, uden ekstra tøj
og med forbud mod at kontakte nogen.
Han var i chok.

I fængslet

”Jeg var så chokeret, at jeg i flere dage ikke
var i stand til at spise noget. Fængslet var
langt værre, end jeg havde forestillet mig, at
det kunne være i Danmark. Cellen var
uhumsk med madrester og ekskrementer og
en rædselsfuld stank. I de danske fængsler er
der ikke bedre forhold for fanger, der er an-

klaget for økonomisk kriminalitet, end for
andre.
Jeg blev sat i isolation. Det betød, at jeg skulle
være i cellen 23 timer i døgnet.
Når jeg var på gårdtur, var det sammen med
de hårde kriminelle. Når der opstod slåskamp
under gårdturen, var det ikke sådan, at
fængselsbetjentene greb ind. Det troede jeg,
at de ville gøre. Men de så bare på, indtil det
var forbi.
Mens jeg var der, var der en af fangerne, som
blev banket så slemt, at han røg på intensiv.
På gårdturene gjaldt det om hele tiden at be-
væge sig og ikke stå stille. Ellers var det dig,
der fik bank.
På grund af isolationen gik der ti dage fra
fængslingen, til jeg fik det første brev fra min
kone. Alle breve skulle rundt om politistatio-
nen og læses der først. Jeg følte mig helt utro-
lig ensom.”

Efter en uge i Vestre Fængsel blev Kurt over-
ført til Blegdamsvejens Fængsel. Her fik han
opgaven som vaskemand i vaskekælderen.
På dette tidspunkt var han rystet i sin grund-
vold. Hans overmod var erstattet af en dybt-
gående oplevelse af ensomhed, frygt og hjæl-
peløshed.
En dag, da han var alene i vaskekælderen,
faldt han på knæ og råbte i bøn til Gud om
hjælp.

Kurts bøn og Guds svar

”Jeg tænkte, at jeg var så langt væk fra Gud,
at han måske slet ikke ville høre på mig. Men
jeg havde ganske enkelt ikke andre at tale
mad.
Da jeg begyndte at bede til Gud, handlede
mine bønner om, at Gud ville hjælpe mig ud
af mine problemer. Jeg bad om, at jeg måtte
blive løsladt, at virksomheden måtte blive
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reddet, at jeg måtte blive frikendt og få mit
gamle liv tilbage.
Hvis Gud havde givet mig det, jeg bad om
dengang, så er jeg sikker på, at jeg ikke var
blevet frelst. Hvis Gud havde reddet stum-
perne af mit liv og havde givet mig virksom-
heden tilbage, så ville jeg igen leve for den.
Hvis jeg skulle frelses, så var det nødven-
digt, at jeg måtte miste – det hele.”

Da Kurt blev løsladt efter godt to måneder,
var hans virksomhed væk. Huset var blevet
solgt på tvangsauktion, og da gælden til de
forurettede kunder var gjort op, skyldte Kurt
15 millioner væk.
Økonomisk var han faldet fra den absolutte
top til den absolutte bund.
Nu handlede hans bønner ikke længere om
at redde virksomheden, men om at bevare
friheden og blive retfærdiggjort i retten. Hans
advokat var overbevist om, at han ikke kunne
dømmes for det, som var sket. Da Kurt blev
dømt i byretten, appellerede de derfor dom-
men til landsretten. Men i landsretten blev
dommen stadfæstet, og Kurt blev dømt til to
og et halvt års fængsel.

I dag ser Kurt tilbage på dommen som Guds
gode og kærlige svar på hans bøn:
”Jeg tror, at Gud tillod den uretfærdighed,
fordi jeg var så langt væk fra ham. I mit til-
fælde skulle der virkelig svært skyts til for at
frelse mig. Jeg har en meget stærk psyke og
en stærk vilje, og den skulle knækkes.
Jeg tror, Gud handler med os på forskellige
måder, afhængigt af hvem vi er, og hvor vi
er. Der er nogle af os, som Gud må tage vir-
kelig hårdt fat på.
Når jeg ser tilbage, kan jeg se, at Gud havde
ret. Gud ville vise mig, at der var noget, som
var meget vigtigere i mit liv end både min

virksomhed og min frikendelse, og det var
mit forhold til Gud.
Jeg har gjort det til en vane at skrive mine
bedeemner ned. Når jeg så efter nogen tid ser
tilbage, så kan jeg igen og igen se, at Gud
har givet mig noget helt andet end det, jeg
bad om. Det, Gud giver, er altid bedre, end
det, jeg selv finder på. Sådan var det, da jeg
gik konkurs og røg i fængsel.”

Frelst

Fængslets barske virkelighed mindede på en
dybtgående måde Kurt om livets usikkerhed:
”Det blev klart for mig: Jeg kan dø herinde!
Netop derfor blev det afgørende for mig at
blive frelst. Jeg var bange for at gå fortabt,
og denne frygt brugte Gud. Frygten for at
ende i Helvede drev mig til at bede om nåde.
Mine bønner kom til at handle om det, som
er vigtigst af alt: at komme i Himlen.
Jeg havde brugt så meget af mit liv på dår-
lige og intetsigende ting. Jeg havde ødelagt
så meget for andre. Nu så jeg, at jeg havde
brug for syndernes forladelse.

I fængslet læste jeg ikke i andet end Bibelen.
Når jeg læste, oplevede jeg, at evangeliet ikke
bare var ord i en bog. Det var ord til mig. Jeg
fik vished om syndernes forladelse i Jesus.
På en underlig måde hjalp min dom mig til
bedre at forstå det, Jesus har gjort for os. Jeg
følte mig uretfærdigt dømt og meget ensom.
Men netop det hjalp mig til at forstå, hvor

Gud handler  med os  på forskel-
l ige måder,  afhængigt  af  hvem vi
er,  og hvor  vi  er.  Der  er  nogle  af
o s ,  s o m  G u d  m å  t a g e  v i r k e l i g
hårdt  fa t  på .
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stort det er, at Jesus tog alt det på sig, som vi
har gjort af forfærdelige ting. Han lod sig
dømme for vor synd. Han må have været utro-
ligt ensom der på korset. Men han gjorde det
for os, for at vi kunne blive frelst.”

For en umiddelbar menneskelig betragtning
var konkursen og dommen en tragedie i Kurts
liv. Men indefra oplevede han det anderle-
des:
”Gud havde en god plan gennem det hele.
Han ville frelse mig.
I fængslet blev jeg utroligt glad for ordet i
Jeremias’ Bog om, at Guds plan for os er at
give os en fremtid og et håb. Det er det, Gud
giver os i Jesus. Han giver os syndernes for-
ladelse og evigt liv. Det er det, vi har i Jesus,
og det kan ikke sammenlignes med noget
andet. Jeg har noget i dag, som er langt vigti-
gere og langt mere værdifuldt end det, jeg
havde før.”

Gud nær i fængslet

Afsoningen af fængselsdommen blev en tid,
hvor Kurt på en særlig måde oplevede Guds
nærhed:
”Der er meget, som man kan have grund til
at være bange for i fængslet. Men Gud tog
frygten for mennesker fra mig. Han gav mig
ro. Det stod klart for mig, at når Gud er for
mig, kan mennesker ikke gøre mig noget. Jeg
skal ikke frygte mennesker, men Gud. Jeg har
stået over for folk, som var meget truende,
og hvor jeg tidligere ville have været bange.
Men nu var jeg helt rolig.”
Kun én gang i fængslet var Kurt for alvor
bange. Det var, da en satanist flyttede ind i
cellen over for ham:
”Han begyndte med at bygge et satanisk al-
ter op med knogler og sataniske symboler,
og så satte han satanisk musik på. Jeg kunne

mærke åndskampen ude på gangen. Da var
jeg bange; ikke for ham, men for Satan.
Jeg satte et kors op på min dør, og så gik jeg
ind i cellen og bad til Gud. Gud svarede på
en måde, som jeg ikke kan forklare. Jeg tror,
Gud sendte en engel til mig. Cellen blev fyldt
af et lys, der var så stærkt, at jeg ikke kunne
åbne øjnene, og så blev luften fyldt af den
mest fantastiske duft af roser. Så fik jeg fred.
Dagen efter blev jeg flyttet fra afdelingen.”

Vidnesbyrd i fængslet

Tiden i fængslet blev også en tid, hvor Kurt
fik anledning til at vidne for de andre fanger
om Jesus.
”De kunne ikke forstå, at jeg kunne gå rundt
og synge. Men det gav anledning til at for-
tælle dem, hvorfor jeg sang, og så fortalte jeg
dem om syndernes forladelse og evigt liv i
Jesus.
Den første fængselsgang, jeg boede på, var
en rigtig banditgang med mange hårde kri-
minelle. Min madmakker var fra Hells Ang-
els. Men vi talte godt sammen, og han ville
gerne høre om Jesus.
På et tidspunkt talte jeg med en morder, som
spurgte, om han virkelig kunne komme i Him-
len. – Jeg har jo slået ihjel!
Og så kunne jeg fortælle ham, at frelsen er
gratis, fordi Jesus tog straffen for os.
Det med, at en kan tage straffen for en an-
den, det kan mange af fangerne godt forstå.
For der er mange, der sidder i fængsel, fordi
de tager straffen for nogle andre. Det giver
en god mulighed for at tale med dem om, hvad
Jesus har gjort for os til vores frelse.”

Vidnesbyrd i dag

I dag kommer Kurt og hans kone i Lindehøj
Kirke i Herlev. I kirken er Kurt engageret i et
team, som regelmæssigt går fra dør til dør i
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Herlev for at vidne for mennesker om Jesus:
”Det er underligt at komme rundt til menne-
sker, som er meget velstillede. Jeg kan se mig
selv i dem. De er meget venlige, men Jesus
har de ikke brug for. Deres liv handler om
deres rigdom. Men jeg kan se det – at det er
en skal uden glæde indenunder. De er, som
jeg var, og de har brug for at se, at de er syn-
dere over for Gud.
Det mener de ikke, at de er.
Så fortæller jeg dem, at Gud ser på vores onde
tanker, og at onde tanker er nok til at gøre os
skyldige over for Gud.
Mange af dem siger, at de tror på det evige
liv. Men så spørger jeg dem, om de også tror
på fortabelsen. For uden det perspektiv kan
man ikke se, at det var nødvendigt, at Jesus
døde for os.
Det, jeg ønsker at fortælle mennesker, er, at

vi, som er syndere, kan blive frelst og få evigt
liv, fordi Jesus er død og opstået for os.”

Det er det samme, Kurt nu får lov at vidne
om for soldaterne på soldaterhjemmet i
Høvelte. Her begyndte Kurt som pedel i juli
2015.
”Allerede weekenden før jeg blev kontaktet
fra soldaterhjemmet, vidste jeg, at jeg snart
ville få et job, hvor jeg kunne få lov at vidne
om Jesus. Det var det, jeg ønskede.”
Da Kurt skulle holde sin første andagt på sol-
daterhjemmet, var han ikke i tvivl om, hvad
den skulle handle om. Den skulle handle om
ordene i Jeremias’ Bog kapitel 29 vers 11:

”Jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger
Herren, planer om lykke ikke om ulykke, om
at give jer en fremtid og et håb.”

I  fængslet  blev jeg utrol igt  glad
for  ordet  i  Jeremias’  Bog om, at
Guds plan for  os  er  a t  give os  en
f r e m t i d  o g  e t  h å b .  D e t  e r  d e t ,
Gud giver  os  i  Jesus .  Han giver
os  syndernes  for ladelse  og evigt
l iv.  Jeg har  noget  i  dag,  som er
l a n g t  v i g t i g e r e  o g  l a n g t  m e r e
værdifuldt end det,  jeg havde før.
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1. Herre, om du med din hjælp til mig tøver,
lad mig i vantro ej tvivle om den!

Hjælp mig at se, du blot kærligt mig prøver
og gennem mørket vil lede mig hjem.

Giv mig at hvile ved løfterne dyre,
som i Guds ord netop taler til mig.

Selv mine vildsomme tanker du styre
fremad på vejen, som fører til dig.

2. Hjælp mig, o Herre, men lad mig ej give
navn til den hjælp, som dog kommer fra dig.

Selv du til nåden mig altid vil drive,
du har jo midler, du rådvild står ej.
Bedre den bitreste tugt, Herre kære,
end egen styrke og trøst uden dig.

Lad du den barnlige frygt hos mig være,
giv, at den aldrig må vige fra mig.

3. Lær mig at se, hvad du har til mig vundet,
indtil jeg glad når forløsningens dag.
Altid på ny se det blod, der er rundet,

vis på, at Jesus har klaret min sag.
Fjenden forsøger min sjæl at forvilde,
hvisker bestandig om synden så stor.
Gør du mit bævende hjerte så stille,

at jeg kan hvile i tro ved dit ord!

4. Lad ej fornuften og vantroen råde;
lær mig at tro, hvor jeg ikke kan se!

Og når jeg kommer i angst og i våde,
lær mig i Ordet at glemme min ve.
Medens de vekslende timer heniler,

hjælp, at ved håbet jeg fastholdes må,
giv, at min ånd sig ved korset blot hviler,

indtil det dages, og sol kan opgå!

Lina Sandell 1867

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.

GENNEM MØRKET

HJEM TIL GUD

Af Anders Larsen

SANGE MED HJERTET XII
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Gud står bag de svære dage

Når der er så stor en trøst at få i Lina Sandells
sange, tror jeg, det hænger sammen med, at
hun ikke viger tilbage for at skrive om smerte
og lidelse som noget, der kommer fra Gud.
Mange af os har nok helt fra barnsben fået
den opfattelse, at Gud er den, som forhindrer
smerte og lidelse. Og det er han. Men han er
også den, som står bag de svære dage i livet.
I Esajas 45 vers 7 står der: ”Jeg danner lys
og skaber mørke, jeg frembringer fred og
skaber ulykke, jeg, Herren, frembringer alt
dette.”
Det er mærkeligt, men netop dette har ofte
været til trøst for mig. For da betyder prøvel-
serne ikke, at Gud har vendt mig ryggen.
Tværtimod! Det er gennem mørket, han vil
lede mig til lyset. Det er gennem ulykken,
han leder mig til freden og giver mig den stør-
ste lykke af alle.

Tvivl og vantro

Hvor ofte har jeg ikke følt, at Gud tøver med
at komme med sin hjælp. Det virker, som om
han har så uendeligt god tid, og jeg bliver
mere og mere utålmodig. Jeg havde tænkt, at
hjælpen skulle komme hurtigt, og gerne præ-
cis, som jeg havde forestillet mig den bedst.
Måske vidste jeg godt, at det var forkert, men
jeg tænkte, at han som en anden curling-far
skulle feje alle besværligheder væk, allerede
før jeg mødte dem. Han skulle lade det hele
lykkes for mig, og helst uden ret meget be-
svær.
Men han tøver. Ja, hjælpen kommer ofte først,
når jeg synes, det er for sent. Tvivl og vantro
gør sit indtog.
Hvorfor? Fordi jeg er så blind! Fordi jeg ikke
af mig selv kan se, at han leder mig gennem
mørket. At han i kærlighed prøver min tro,
og fører mig hjem til sig. Fordi jeg ikke for-

står, at det, som er godt for mig, er det, som
binder mig til Jesus, og ikke det, som binder
mig til verden.

På det oprørte vand

Da Jesus møder sine disciple på den storm-
fulde Genesaret sø, kommer han gående på
det oprørte vand. Han kommer gående netop
på det, som volder disciplene vanskelighe-
der. På den måde vil han også møde mig.
Så længe det går, som jeg ønsker. Så længe
søen er rolig. Så længe der er materiel og
menneskelig velstand og helbredet er i top.
Ja, så længe har jeg ingen uro for det, som er
mit egentlige problem – min synd.
Men i sin store nåde møder Jesus mig i stor-
men. Han viser mig, hvor afhængig jeg er af
Ham.
Jeg synes, det er så stærkt et billede. Jesus
kommer gående på det oprørte vand. Det vi-
ser, at for ham er det, som jeg finder vanske-
ligt, helt uproblematisk. Han har al magt. Det
er i hans magt at bruge vanskelighederne til
at komme til mig.
Om jeg sidder dødsensangst i min lille båd
og forsøger, det bedste jeg kan, at styre gen-
nem stormen, så gør han alle mine bekym-
ringer og redningsforsøg til skamme, ved ro-
ligt at komme gående på bølgerne.

”Herre, om du med din hjælp til mig tøver
...”
Ja, tilsyneladende tøver Herren. Ofte kom-
mer han først i den fjerde nattevagt. Men vær
sikker på det: Det er hans kærlighed, som gør,
at han tøver. Du er ikke glemt!
Alt for let bliver vi optagede af at se på de
oprørte vande. Alt for let glemmer vi, hvad
Gud har lovet. Derfor må vi øves i at stole på
løfterne, stole på Guds ord. Bare spørg Peter,
hvor stor betydning det har, hvad øjnene er
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rettet imod. Ser vi på Jesus, kan han lade os
gå på det oprørte vand. Ser vi på bølgerne,
bliver vi bange og synker ned i vanskelighe-
derne.

Se på løfterne

Ser vi på Ordet og på løfterne deri, ser vi i
virkeligheden på Jesus, for han er Guds ord.
Her er et løfte, som vi altid bør holde os for
øje.
”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i
alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn
og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som
overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter
og tanker i Kristus Jesus” (Fil 4,6-7).
Kan det være det, som Lina Sandell havde i
tankerne da hun skrev:

Giv mig at hvile ved løfterne dyre,
som i Guds ord netop taler til mig.

Selv mine vildsomme tanker du styre
fremad på vejen, som fører til dig.

Da mærker jeg, at Lina er kendt med de
kampe, som også er mine.

Jeg er ikke alene

Og det tror jeg, er den næste grund til, at trø-
sten er så stor i hendes sange. De er ikke let-
købte og overfladiske floskler. Nej, de er skre-
vet af et menneske, som selv er kendt med
sygdom, sorg og smerte. Der er stor forskel
på at lytte til en, som beskriver smerten på
anden hånd, og til en, som har oplevet den
selv.
Derfor giver det også stor trøst at læse Hebr
4,15: ”For vi har ikke en ypperstepræst, der
ikke kan have medfølelse med vore skrøbe-
ligheder, men en, der er blevet fristet i alle
ting ligesom vi, dog uden synd.”
Jeg er ikke alene i mørket. Mine brødre og

søstre i troen kender også til smerte og li-
delse. Ja, min kære Jesus selv har medfølelse
med mig i min skrøbelighed.

Gud skal have æren

Begyndelsen af andet vers kommer ind på
noget, som ofte glipper for mig. Gud skal
have æren for den hjælp, han giver, ikke jeg.
Dette selv at tage æren, når noget lykkes, er
en stor fælde at falde i. Samtidig giver det
også en trøst, at det dybest set er Gud, som
skal have al æren. Vi kan ikke tage noget af
os selv. Alt må vi modtage af Guds hånd.
Når du synes, det går andre bedre end dig,
skyldes det så, at de er mere værd end du,
eller at de har fortjent bedre?
Eller omvendt: Har du nogen ret til at hovere
over dem, som har ringere kår eller evner end
du?
Nej! Gud giver, og Gud tager, æren er Guds!
Men vigtigst er det at huske, at dette gælder
også i forhold til vores frelse. Skal vi frelses,
må det ske ved Jesu blod alene. Intet kan, må
eller skal vi gøre for at hjælpe til. Guds alene
er al æren!

Virkelig lidelse

Der er en anden, og måske mere rigtig, måde
at læse begyndelsen af andet vers på. Da
handler det om, at jeg ikke skal diktere Gud,
hvordan han skal hjælpe. Dette måtte endog
Paulus lære, da han tre gange fik dette svar:
Min nåde er dig nok!
Dermed nærmer vi os endnu en årsag til, at
jeg er så glad for at synge Lina Sandells
sange. Her bliver lidelsen og smerten ikke
bagatelliseret. Paulus beskriver den tugt, han
lider under, som en torn i kødet, og en Satans
engel, som slår ham i ansigtet.
Vi skal ikke være for hurtige til at bagatelli-
sere smerten. Der er tale om bitter tugt, om
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smertelige savn og om virkelig lidelse. Men
den er i Guds hånd!
Når Paulus skriver i Rom 8,18: ”Jeg mener
nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde,
er for intet at regne mod den herlighed, som
skal åbenbares på os” - da skriver han det
ikke, fordi lidelserne er små, men fordi den
herlighed, som venter, er overvældende stor!

Lidelsen er ikke meningsløs. Ganske vist kan
den ofte se sådan ud, også for Guds børn. Men
her må jeg lære at se bort fra fornuften og
min egen stærkt begrænsede indsigt og som
et barn klynge mig til Gud.
Når det føles allermest meningsløst, er det
også, at jeg har brug for hjælp fra mine med-
kristne. Ikke for at de skal fortælle mig me-
ningen med den smerte, som rammer mig.
Men for at de kan følges lidt med mig og lede
mig til Guds ord. Først og fremmest til ordet
om nåden, om blodet og om korset.

Nåden, blodet, korset

Netop det gør Lina Sandell så fint i denne
sang.
Når jeg pga. min blindhed ikke kan se Guds
kærlighed i hans førelse med mig i mit liv, så
ved jeg dog alligevel, at han elsker mig.
Blodet, som flød fra Jesu sår, vidner om en
kærlighed så ufatteligt stor, at alt andet må
blegne derved. Der på korset, hvor al min
skyld og skam blev slettet ud. Der får jeg lov
til at se lige ind i Guds hjerte. Se, hvad det er,
han vil med mig, og se, hvad han er villig til
at betale for at frelse en håbløs synder.
Så må jeg da også stole på, at den lidelse,
som jeg møder, har netop denne virkning i
mit liv. At jeg holdes fast i troen på Jesus og
på håbet om den arv, som venter.
I Rom 8,17 står der: ”Men når vi er børn, er
vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi

medarvinger, så sandt som vi lider med ham
for også at herliggøres med ham.”
Der er en sammenhæng mellem den smerte,
vi må stå igennem her, og den arv, som vi
skal få med Kristus. Er det ikke helt ufatte-
ligt stort: Vi skal arve sammen med Jesus! Af
bare nåde! Guds er æren!

Der er bare én, hvis største ønske er, at fra-
narre os denne ufattelige lykke. Satan bliver
ved med at minde mig om, at jeg ikke det
mindste har fortjent af denne arv. Han peger
igen og igen på min synd og siger: ”Hov, der
faldt du vist allerede igen, hva’! Du er slet
ikke så god, som du skal være. Du skal nok
ikke regne med at blive lukket ind i Guds rene
himmel, så møgbeskidt du er, både i dine tan-
ker, dine hensigter og dine handlinger.”
Jeg ved, at han har ret. Og desværre har han
ofte også held til at gøre mig bange.

Derfor må jeg gøre denne bøn af Lina Sandell
til min. Bede om, at Gud altid vil drive mig
til nåden. Også selvom det koster smerte.
Bede om at få lov at se, hvad Jesus har vun-
det til mig med sit blod. Bede om altid at få
hvile ved korset.
Satan har ret i, at jeg er alt for syndig til at
træde frem for Gud - i mig selv. Men for mig
gælder Jesu dyrebare blod. Min synd er ikke
længere hos mig. Den blev båret op på kor-
set af min kære frelser.

Kunne jeg blot få lov at hvile
ved dette, ”indtil det dages,
og sol kan opgå”! Så skal jeg
engang sammen med Lina
Sandell synge til Lammets
pris foran Guds trone.

Anders Larsen, IT-
pedel, Gilleleje.
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Under arbejdet med denne artikel blev jeg
udsat for phishing. Jeg havde en konto hos
Western Union, der yder service ved overfø-
ring af penge til udlandet. Den havde jeg ikke
brugt i længere tid, og der begyndte at komme
nogle mails fra Western Union, at min konto
var blevet deaktiveret, eftersom den ikke
havde være brugt et stykke tid. Jeg kunne
aktivere den igen ved blot at klikke på et link
i mailen og logge ind.
Først tænkte jeg ikke meget over det, da jeg
ikke skulle bruge min konto foreløbig. Men
der kom flere påmindelser fra Western Union
de følgende uger. Så jeg klikkede på linket
og blev ført til en side på Western Union, som
jeg genkendte fra tidligere. Der skulle jeg
indtaste mit brugernavn og password. Deref-
ter blev jeg ledt til en side, hvor jeg skulle
oplyse mine VISA-kortoplysninger og en
række personlige oplysninger, en procedure
jeg genkendte fra den første oprettelse af min
konto. Så blev jeg ført videre til den næste

side, hvor jeg skulle taste en yderligere
sikkerhedskode ind, alt sammen helt normale
procedurer.
Så skete der ikke mere – indtil jeg et par ti-
mer senere blev ringet op af en engelsktalende
dame fra Western Union, der spurgte mig, om
jeg havde givet ordre til at overføre knap 6000
kr. til en konto i England. Nej, det havde jeg
ikke. Godt, sagde hun, den ordre annullerer
vi, og vi lukker din konto.
Senere var jeg i kontakt med Western Uni-
ons danske afdeling, der gav mig besked om
at spærre mit VISA-kort; min konto var ble-
vet slettet for at undgå yderligere svindel, og
en ny skulle oprettes på firmaets egen hjem-
meside.
Altså var jeg blevet udsat for et bedrageri-
forsøg fra folk, der havde kopieret Western
Unions navn,  hjemmeside og login-proce-
durer. Hele opsætningen var en nøjagtig kopi
af det, jeg kendte fra min tidligere anvendelse
af Western Unions service. Og hvis ikke den

Det er ikke alt på det kristne bogmarked, som er godt og opbyggeligt for troen. I denne spalte
vil vi give hjælp til at sortere de bøger fra, som måske er popoulære, men som reelt er nedbry-
dende for en evangelisk tro og tjeneste.

JESUS KALDER

Af Peter Vestergaard Olsen

VEJLEDNING PÅ BOGMARKEDET
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rigtige Western Union havde haft god service
og effektiv overvågning af mine transaktio-
ner, ville jeg være blevet flere tusind kroner
fattigere.

Jeg kunne godt ærgre mig over min dumhed,
for der havde faktisk været en del advarsler i
pressen og fra min bank om e-mails, der gav
sig ud for at være fra banken eller andre fi-
nansielle tjenester, som via et link ville af-
lure personlige oplysninger og misbruge dem.
Senere undersøgte jeg de e-mails, jeg havde
fået. Afsendernavnet var ”Western Union”,
men når man førte markøren over navnet,
kunne man se, at serveradressen, som e-mai-
len kom fra, ikke var den rigtige.
I stedet for westernunion.com stod der
westenunion.com. Der var altså et bogstav til
forskel, noget der jo betyder alt for identite-
ten i computerverdenen.

Jeg kunne have undgået at falde i, hvis jeg 1)
havde hæftet mig ved de advarsler, der havde
været fremme i offentligheden, mod e-mails
fra falske afsendere, og 2) havde tjekket hvil-
ken server, den pågældende afsender var
knyttet til.
På en mærkelig måde er denne oplevelse re-
levant for det, jeg nu skal prøve at forklare.

Baggrund

Bogen Jesus Kalder af Sarah Young (Scandi-
navia 2013) har et andagtsstykke for hver dag
i året. Den er blevet en salgssucces i USA,
hvor den i en lang periode har været den bedst
sælgende bog i kristne boghandler. Den er
de seneste år også blevet meget udbredt
blandt kristne i Danmark i forskellige kirke-
lige sammenhænge.
Men fordi Jesus Kalder (herefter JK) inde-
holder personlige budskaber, som Sarah

Young angiver, blev givet hende af Jesus
Kristus, er det ikke ligegyldigt, om disse bud-
skaber virkelig er fra Jesus. Budskaberne
fremstår som det, Bibelen kalder profeti, og
profetiske budskaber skal som bekendt altid
bedømmes.
Sarah Young skriver blandt andet i sit for-
ord, at indgangen til det forløb, der førte til
bogens tilblivelse var hendes egen læsning
af bogen God Calling, en andagtsbog skre-
vet af to anonyme ”lyttere” og udgivet første
gang i 1935.
God Calling indeholder personlige budska-
ber udtrykt i første person ental, hvor den,
der taler, angiveligt er Kristus selv. Den blev
Young  fascineret af, for selv om hun var tro-
ende kristen og læste i Bibelen, længtes hun
efter mere af Guds nærvær. Hendes bønsliv
udviklede sig senere til en dialog med en in-
dre stemme, hvor hun fik budskaber, der lig-
ner dem i God Calling. Disse budskaber sam-
men med flere bibelcitater er blevet til
andagterne i JK.

Det følgende er mine egne konklusioner, idet
jeg dog er ledt på sporet af bogen Another

Jesus Calling, skrevet af Warren Smith1; den
engelske titel på Sarah Youngs bog er Jesus

Calling.
Warren Smith har i sin bog vurderet Jesus

Calling, idet han som introduktion kommen-
terer God Calling. Smith skriver, at han gen-
kender hele den begrebsverden, han engang
levede i som New Age-troende, i God Call-

ing.
Smith refererer i øvrigt fra et leksikon om
New Age-lære2, at God Calling er et eksem-
pel på en ”kanaliseret” bog, dvs. skrevet ef-
ter inspiration af et åndeligt væsen. I leksi-
konet beskrives God Calling som en New
Age-bog, der er fyldt med benægtelser af bi-
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belsk tankegang.

Bemærkelsesværdigt er det også, at Sarah
Youngs beskrivelse af indflydelsen fra God

Calling er slettet i forordet til de seneste ud-
gaver af Jesus Calling.

Generelt om bogens form

Alle andagtsstykkerne er skrevet i jeg-form,
som ifølge forfatteren skal angive, at det er
Kristus, som taler. Angiveligt er det derfor
Jesus, der taler til Sarah Young og til læse-
ren. I det følgende vil jeg benævne den, der
taler i bogen, som ”Stemmen”.
For hver måned angives et skriftsted. De dag-
lige andagtsstykker indledes i modsætning til
de fleste andre andagtsbøger ikke med et
skriftcitat som basis for stykket. Der tages i
stedet et emne op, hvor der af og til er ind-
flettet, nogle gange indirekte, en sætning fra
Bibelen. Stykkerne er korte, typisk på 10-15
linier.
Sarah Young skriver i forordet, at Bibelen
selvfølgelig er det eneste ufejlbarlige Guds
ord, og at det, hun skriver, må være i over-
ensstemmelse med dens uforanderlige stan-
dard. Under hvert andagtsstykke henvises til
to eller flere skriftsteder, som man selv skal
slå op, og som skal underbygge det, der er
skrevet. Det virker derfor til, at bibelstederne
skal bekræfte det skrevne stykke, i stedet for
at det er Skriften, der udlægges.

Generelt om bogens indhold

Meget af det, som Stemmen  siger, er begre-
ber og forhold, der omtales i Bibelen, og som
angår den kristnes liv. Budskaberne er imid-
lertid en ret ensidig tale, der i høj grad retter
sig mod det moderne menneskes frustratio-
ner, stress og behov for følelsesmæssig tryg-
hed.

Stemmen virker langt hen ad vejen som en
psykoterapeut og en åndelig støttepædagog.
Den taler på en anden måde end den Jesus, vi
kender fra evangelierne. Man får nogle gange
associationer til en beroligende og opmun-
trende brevkasseredaktør i et ugeblad. Ten-
densen i bogen passer alt for godt ind i vor
tids selvbekræftende, selvdyrkende og selv-
udviklende tendenser.
Tonen i de fleste stykker er indfølende, men
føles nogle gange også omklamrende og næ-
sten invaderende, og man kan have en lidt
klaustrofobisk fornemmelse efter at have læst
mange stykker i træk.
Det fremhæves ofte, at Stemmen har styr på
læserens dagligdag, så der ikke er noget at
bekymre sig om. Sammen med de mange
milde ord er der en underliggende fornem-
melse af, at Stemmen vil overtage læserens
liv.

Det handler meget om at give den troende
hjælp til at klare hverdagen. Dagsordenen for
bogen er den kristnes hverdagsliv med almin-
delige vanskeligheder og personlige kampe,
mens evighedsperspektivet, Jesu genkomst
og en del evangeliske sandheder nedtones
eller ignoreres.
Fred med Gud forstås ifølge JK som at føle
en fred, der kommer af det mystiske nærvær
med Stemmen, ikke en følge af, at Jesus stif-
tede fred mellem Gud og os på sit kors. Der

Alle andagtsstykkerne er  skrevet
i  jeg-form, som ifølge forfatteren
ska l  ang ive ,  a t  de t  e r  Kr i s tu s ,
som taler.  Angivel igt  er  det  der-
f o r  J e s u s ,  d e r  t a l e r  t i l  S a r a h
Young og t i l  læseren.
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er en entydig forkyndelse af, at Stemmens
nærvær og nærhed er det, læseren skal søge
og dyrke.
Perspektivet i bogen er individualistisk, og
der mangler et fællesskabsperspektiv. På in-
tet tidspunkt tales om kaldet til at forkynde
evangeliet for andre eller om læserens ansvar
i livet blandt andre mennesker, både troende
og ikke-troende. Budskaberne i bogen hand-
ler i høj grad om læserens person, som er en
helt speciel person, der må udvikles, have
fred, tryghed og harmoni.

Bogens ordvalg

Det mest fremtrædende begreb i bogen er
‘nærvær‘ og de beslægtede ‘nærhed‘ og
‘nær‘, som i gennemsnit optræder mindst en
gang for hvert andagtsstykke. Ordene er over-
sat fra ‘Presence‘ i Jesus Calling, hvor det
altid står med stort P.

Presence er et af kodeordene i New Age-ter-
minologi, hvor det står for ”Gud” og ”Kris-
tus”, men det er vel at mærke en anden Gud
og en anden Kristus end dem, vi kender fra
Skriften.
I Warren Smiths bog citeres metafysikeren
Joel Goldsmith. Han beskriver en ”Gud”, der
udgør selve livet, tanken og sjælen i hvert
individ. Nærværet (Presence) handler om, at
vi ved studie og meditation skal komme frem
til en gudsberøring inde i os selv, hvori vi
modtager den guddommelige forvisning: “Se,
jeg er altid med jer.“
Og videre skriver Goldsmith: ”Vi, der prak-
tiserer dette nærvær (Presence) er blandt de
få, som ved, hvad der i sidste ende vil frelse
verden (...) Vi behøver blot at trække os ind i
os selv og betragte (contemplate) vor enhed
med Gud og med hinanden.”

Vi må derfor i det mindste spørge, om Sarah
Youngs anvendelse af ordene nærhed/nærvær
betyder en teologi, der er i slægt med New
Age, fordi anvendelsen fører til en stor vægt
på mystik, hvor Gud bor i mig, i stedet for på
det Ord, vi har fået åbenbaret i Skriften.
Læseren får indtryk af en Jesus, der bor i hjer-
tet, og Skriften taler om, at Jesus har taget
bolig ved troen i hjertet. Men Skriften siger
også, at Jesus står ved sin Fars højre hånd
efter sin opstandelse - og denne væsentlige
virkelighed møder vi ikke i bogen.
Det at tro er i JK at søge ”mit nærvær” i en
mystisk forening med Stemmen. Hvor Jesus
i Joh 15 siger ‘Bliv i mig‘, så siger Stemmen
i JK, ‘Jeg er i dig‘. I Det Nye Testamente er
Jesu tilstedeværelse ved sin Ånd et resultat
af omvendelse og tro. I JK er det som om, at
Jesus uden videre har bolig i læseren.

I Ny Testamente kan der tælles 78 steder med
ordet ‘nær‘ og afledninger heraf. Af disse
handler kun tre steder, nemlig Fil 4,5, Hebr
7,19 og Jak 4,8 om, at Gud eller Herren er
nær, eller at vi skal holde os nær Ham. Deri-
mod er der flere referencer i Ny Testamente
til, at Himmeriget eller Guds rige er nær; så-
danne referencer er der ikke i JK. I Ny Testa-
mente er der også referencer til, at Ordet er
os nær, mest tydeligt i Rom 10,8, hvor der
står, at vi i stedet for at søge Kristus i him-
melen eller i afgrunden skal forstå, at han er
os nær i Ordet.
Meget hyppigt forekommende ord i bogen er
”fred”, ”slap af”, ”afslappelse”, ”intim”,
”nyde” og ”nydelse”. Igen og igen opfordres
læseren til at nyde freden i nærhed af Stem-
men og slappe af i det intime forhold til Stem-
men. Man kunne kalde det wellnesskristen-
dom.
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Jeg bemærker, at ordet ”nyde” er oversat fra
det engelske ”enjoy”, som har en bredere
betydning end det at nyde en dessert eller en
flot solnedgang, men det ændrer ikke ved
indtrykket af, at det gælder om at ”nyde”. Og
i den danske oversættelse kommer det nogle
gange til at fremstå, som om Jesus er et
nydelsesobjekt.
Helt centrale ord i Bibelen og i kristen for-
ståelse som ”synd”, ”korset” og ”Jesu blod”
bliver nævnt nogle få gange, mere som en

Der er et mundheld, der siger, at djævelen
ligger i detaljen, og det mener jeg, er tilfæl-
det her. Der er mange formuleringer i JK, som
virker usædvanlige eller forkerte, og nogle
eksempler er citeret eller beskrevet herunder.

Omtolkning eller fordrejning af Skriften

- 27/1: Når du vandrer ad den [tillidens
gyldne vej], lever du hævet over omstændig-

hederne.

Det er ukendt i Skriften og i øvrigt i det nor-
male kristenliv.

- 29/1: Læseren opfordres til at tage enhver
af sine egne tanker til fange og føre den ind
under lydighed mod Stemmen. I Skriften står,
at Paulus forsøger at tage enhver tanke til
fange under evangeliet.

konstatering i forbifarten.
Begrebet tro nævnes over 500 gange i Ny
Testamente, men det er et meget sjældent ord
i JK. Der lægges langt mere vægt på det føl-
bare nærvær af Stemmen end på tilliden til
Guds ord og de løfter, der er i Ordet. Det er
som om, at det mystiske nærvær er frelses-
midlet i sig selv.
Der tales aldrig om at angre synd og aldrig
om, at synd er et problem; en kristens pro-
blemer ifølge JK er først og fremmest ufred,
bekymringer, stress osv. Der tales aldrig om
risikoen for frafald, for at falde åndeligt i
søvn, blive ligegyldig overfor Jesu bud, og
for at være hans ord overhørig.
Almindelige og vigtige nytestamentlige be-
greber som evangelium, dommen på den
yderste dag, Jesu genkomst, fortabelse, hellig-
hed og retfærdighed, nævnes, så vidt jeg har
bemærket, aldrig.

- 27/2: Den største fare er, at du bekymrer

dig for dagen i morgen.

Skriften siger, at den største fare er, at vi fal-
der væk fra troen på Jesus.

- 19/3: Min ånd overbeviser uden hårde ord,

der gør dig skamfuld.

I Skriften får Guds Ånd mennesker til at
skamme sig over deres vantro, synd og uren-
hed.

- 6/4: Evas fristelse beskrives som en nega-
tiv reaktion, idet hun ikke var taknemmelig
for de mange andre frugter i haven; den ne-
gative holdning formørkede hendes sind, og
hun gav efter for fristelsen.
Skriften siger, at det var slangens forførende
tale og fristelsen til den tiltrækkende frugt,

Der tales aldrig om at  angre synd
og aldr ig  om, at  synd er  e t  pro-
b l e m ;  e n  k r i s t e n s  p r o b l e m e r
i fø lge  JK er  fø rs t  og  f remmest
ufred,  bekymringer,  s t ress  osv.

Nogle konkrete eksempler
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der førte til ulydighed.

- 7/8: Det beskrives, at en taknemmelig tan-
kegang vil føre til, at man bygger sit hus på
en solid klippe.
Skriften siger, at den, der handler efter Jesu
ord, bygger sit hus på klippen.

- 10/8: Mit nærvær et et lys på din sti.
Skriften siger, at det er Ordet, der er et lys på
vor sti.

- 23/8: Jeg bragte Isak til dødens rand for at

sætte Abraham fri fra at forgude ham.

Altså en helt anden fortolkning end i Hebræ-
erbrevet 11, hvor begivenheden omtales som
en trosprøve for Abraham.

- 7/9: Budskaber, der bringer skyldfølelse,

kan underminere selve nådens grundvold i

den troendes hjerte.

En åbenbar løgn, for nådens grundvold lig-
ger netop ikke i den troendes hjerte, men i
det, Jesus gjorde på korset.

- 21/9: Jeg taler hele tiden ord om liv – fred

– kærlighed.

Den sande Jesus taler ikke kun om disse, han
advarer også med stærke ord mod risikoen
for vildførelse og frafald.

- 11/12: Tro er (...) at se det, der endnu ikke

er åbenbaret som et faktum.

En fordrejning af Hebr 11,1, hvor der står:
”Tro er (...) overbevisning om det, der ikke
ses”.
Der er forskel på at se noget og at være over-
bevist om noget.

Vildledning

- 12/1: Mit stadige nærvær er det bedste vej-

kort, der findes.
Altså det ordløse fællesskab med Stemmen
er vejkort; Skriften siger, at Guds Ord er lygte
for vor fod og et lys på vor sti.

- 13/5: Spejd efter det, jeg gør i dit liv.

Skriften formaner til at give agt på, hvad Gud
siger i sit Ord og især, hvad Jesus gjorde på
korset.

- 5/7: Mit kærlige nærvær (...) er grundlaget

for din tryghed.

Skriften siger, at Jesu gerning på korset, hans
opstandelse og Guds løfter er grundlaget for
vor tryghed.

- 9/7: Sid stille i min nærhed, og lad mine

tanker omprogrammere din tankegang.

Dvs. det er tanker, der kommer fra Stemmen,
til forskel fra Guds åbenbarede tanker i Skrif-
ten, der må styre læserens tankegang.

- 25/9: (…) forcere usikre klipper, at vandre

gennem dødsskyggens dal. Disse bedrifter

kræver fuld koncentration og fuld overgivelse.

Det siger Skriften netop ikke; der står, at vi
skal stole på Guds løfter og Guds underfulde
magt.

- 21/19: Den endegyldige løsning på oprørs-

tendenser er underordnelse under min auto-

ritet over dig.

Skriften siger, at det er ved tro på evangeliet,
at vi gøres fri fra vort oprør mod Gud. Vi kan
ved troen dø med Kristus og opstå med ham
til et nyt liv.

- 26/10: Sand selvbevidsthed kommer af at

vide, at du er fuldkommen i min nærhed.

Vi er ufuldkomne også i Jesu nærhed på
denne side af vores opstandelse.
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- 31/12: (…) min fred. Det er dit dybeste be-

hov.

Skriften siger, at menneskets dybeste behov
er forsoning med Gud ved at blive løst fra
syndens skyld og syndens magt. Det er der,
Jesu fred kommer fra, og det fremgår hver-
ken af andagtsstykket eller de vedhæftede
skriftcitater.

Tilføjelser til Skriften

- 11/4: (...) Jeg opdelte tiden i 24-timers af-

snit.

- 10/7: Når du er anspændt eller giver dig ud

for at være noget, du ikke er, føler jeg mig

såret.

- 18/7: Jeg er meget mere virkelig end den

verden, du kan se og høre og røre ved.

Det er en gnostisk og dualistisk tankegang;
det siger Skriften ikke.

Smiger eller herliggørelse af læseren:

- 5/3: Hvert problem kan lære dig noget og

lidt efter lidt forvandle dig til det mesterværk,

jeg skabte dig til at være.

- 16/6: Læseren er udvalgt til at vandre en
helt speciel vej sammen med Stemmen.

- 10/7: Når du [helt kan være dig selv] kan

jeg få det bedste frem i dig, de gaver jeg har

lagt i din sjæl. Så slap af, og nyd vores ven-

skab.

- 22/9: (…) dit enestående sind.

- 19/10: (…) intet andet forhold, der kom-

mer på højde med mit forhold til dig. Tag tid

til at nyde det fuldt ud.

- 30/12: Fordi du er enestående, er stien, du

følger sammen med mig, anderledes end an-

dre menneskers.

Panenteisme – det at Gud er umiddelbart

tilstede i alt det skabte

- 2/2:  Sommetider finder du mig i dine om-

givelser.

Læseren tilskyndes til at finde Gud i naturen
eller det daglige miljø.

- 8/7: Jeg er over alt såvel som i alt.

Skriften siger ikke, at Gud er i alt.

- 24/8: Dybt i deres indre har mennesker en

grad af bevidsthed om mit umiddelbare nær-

vær.

Det refererer også til en typisk New Age-tan-
kegang. Noget lignende ses den 25/8.

Mystik som adgang til Gud og omgang

med Jesus

- 25/1: Disse stille øjeblikke (...) betyder langt

mere, end du kan forestille dig.

- 31/1: Min kraft strømmer frit ind i dig gen-

nem vores åbne forhold.

- 20/2: Jeg bor i dit allerinderste væsen i evig

forening med din ånd.

- 9/3: Hvil i min strålende nærhed.

- 4/4: Jeg møder dig i din sjæls stilhed .

- 4/5: Bevidstheden om mig (...) er vital for

dit åndelige velvære, (...) din åndelige livline.

- 20/6: Det er min natur at kommunikere,

selvom det ikke altid er med ord.
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- 5/12: Som med et lysende slør dækker jeg

dig.

Læseren kan give eller gøre Jesus noget

godt

- 2/1: Dit tidsoffer glæder mig og styrker dig.

Dvs. vi glæder Jesus ved at give noget af
vores tid til ham. Lignende ses den 2/8 og 4/
12.

- 10/1: Hver gang du bekræfter din tillid til

mig, lægger du en mønt i min skatkiste.

- 23/6: Når du går (...) i tillidsfuld afhængig-

hed, (...) trøstes mit smertende hjerte.

- 12/7: Når du tillidsfuldt hvisker mit navn,

dulmer det smerten i mine ører.

Psykoterapi/positiv tænkning-ideologi:

- 6/1: Kom til mig med positive forventnin-

ger.

- 30/1: Vogt dine tanker, for gode tanker vil

holde dig nær ved mig.

- 4/2: For at modtage min fred må du ud-

skifte din krampagtige, kontrollerende hold-

ning med en åben og tillidsfuld indstilling.

Det eneste, du kan holde fast i, uden at skade

din sjæl, er min hånd.

- 5/3: Slut fred med problemerne i dit liv.

Skriften siger, at vi ikke skal slutte fred med
vor synd, men angre og bekende den og der-
ved få fred med Gud.

- 9/5: Vær ikke så hård mod dig selv.

- 16/7: Anviser en vej ud af selvmedlidenhed
og depression.

- 3/8: Glæden bliver større ved positive ord i
stedet for negative.

- 13/8: Lær at nyde livet mere. Slap af (…)

- 3/9: Mit nærvær [vil give] (...) velvære (…)

ny energi (…) forfrisket og fornyet sind.

- 3/10: Hvis du gør, hvad der falder naturligt

(...) kan du blive offer for negativisme.

New Age-terminologi og tankegang:

- 4/3: (…) den splittede verdens natur.

Skriften siger ikke det, men derimod at ver-
den er forenet i sit fjendskab og oprør mod
Gud.

- 30/9: (…) kvantespringet ind i evigheden.

Kvantespring er et udtryk fra atomfysik og
anvendt religiøst.

- 11/12: Brug tid, hvor du lader mit lys trænge

ind i dine drømme og gradvist forvandle dem

til virkelighed. Det er en meget praktisk måde

at samarbejde med mig på. Jeg, universets

skaber, har gjort det sådan, at vi sammen kan

skabe.

- 24/12: Du hører mig fra dybet af dit indre,

hvor jeg har taget bolig.

Viljeløs overgivelse:

- 15/2: Fasthold ikke kontrollen over dit liv,

men overgiv dig til min vilje.

Når Skriften taler om overgivelse til Guds
vilje, står det ikke i modsætning til bevidst at
styre sit liv.

Jesus som kammerat:

- 18/1: Sammen kan vi klare det.

- 8/11: Du ved, vi sammen kan klare alting
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Jeg har enkelte venner og bekendte, som læ-
ser denne andagtsbog uden forbehold.
Under min egen læsning af JK har det slået
mig, hvor mange rigtige ting, der står i bo-
gen, med direkte og indirekte bibelcitater. Der
er mange opfordringer til at holde sig nær til
Gud, til at overgive sine problemer til ham,
til at stole på hans omsorg og hjælp. Hvor
der tales om nærhed, minder det om de ste-
der, hvor Jesus taler om at blive i ham og de
steder i de nytestamentlige breve, hvor der
tales om at blive i Jesu kærlighed.
Men noget virker forkert.
Det er jo sådan, at når man blander skidt og
kanel, så kan det fuldstændigt ligne kanel.
Men når man spiser blandingen, mærker man,
at man får noget snavs i munden, og når man
fordøjer den, får man et ubehag. Det oplever
jeg her.
Det hjælper ikke, at forfatteren i forordet slår
fast, at alt skal være i overensstemmelse med
Guds ord i Bibelen, hvis det budskab, som
hun hører og skriver ned, ikke er det, eller
hvis budskabet fører læseren i en anden ret-
ning end den, Skriften viser os.
I lyset af bogens forord forekommer det, at
Sarah Youngs indgang til troslivet var en
mystisk oplevelse i naturen; at oplevelsen
blev afgørende for hendes åbenhed for denne
åndelighed, og at alle forbehold for de mod-
tagne budskaber derfor blev kastet over bord
– trods det, at hun havde læst Bibelen i mange
år.
Samtidig kan det undre, at redaktørerne på
det kendte kristne forlag Thomas Nelson i
USA har godtaget manuskriptet til JK, når de
kender hendes måde at få inspiration på.
Jesus advarer i Matt 24,5 og Mark 13,6: ”Se
til, at ingen fører jer vild! For der skal komme

mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og
de skal føre mange vild.”
Og tilsvarende i Luk 21,8: ”Se til, at I ikke
bliver ført vild. For der skal komme mange i
mit navn og sige: Det er mig.”
Så Jesus forudser, at der vil komme nogen
under foregivende af at være Jesus, den op-
standne Guds søn, og udtale sig med den auto-
ritet, der er i Jesu navn. Og formålet er at føre
vild.
Der er god grund til at følge evangelisten
Johannes, når han skriver: ”Mine kære, tro
ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af
Gud, for der er gået mange falske profeter ud
i verden” (1 Joh 4,1).
Paulus skriver, at nogle skal falde fra troen,
fordi de lytter til vildledende ånders og
dæmoners lærdomme (1 Tim 4,1).
Og det kan de, fordi disse åndelige væsener
ikke bare taler smukt og indbydende, men
også virker troværdige. Og de kan skaffe sig
troværdighed ved brug af skriftsteder.
Vi må bemærke, at da Djævelen ville friste
Jesus i ørkenen, så brugte han skriftcitater og
bibelske sandheder, der ikke var til at komme
uden om. Det gælder både det at forvandle
sten til brød og at bære Jesus, så hans fod
ikke støder sig på nogen sten.
Men Djævelen havde en bestemt hensigt med
disse sandheder. Han ville føre Jesus væk fra
lydigheden mod Gud og i sidste ende føre
Jesus til at tilbede ham selv, som det også
afsløres i den sidste fristelse.

Hvordan kan vi skelne sandhed fra dæmoners
lærdomme?
En kristen har fået Guds Ånd til vejledning.
Men blandt flere stemmer hører man ikke kun
Åndens stemme, men også andre stemmer.

Hvordan vurdere ‘Jesus kalder‘
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Og der er kun én objektiv ting, en kristen kan
holde sig til, hvis han vil afprøve disse stem-
mer: det er Skriften, Guds Ord.
”Summen af dine ord er sandhed”, står der i
Sl 119,160. Det vil sige, at vi skal betragte
de bibelske skrifter samlet for at komme frem
til sandheden. En vilkårlig eller selektiv brug
af Bibelen vil ikke føre til en sandhed, vi kan
stole på.

Min oplevelse beskrevet i indledningen fø-
rer mig til en fremgangsmåde, der kan bru-
ges ved bedømmelse af åndelige budskaber:
1) Vi må give agt på de advarsler, som Jesus
og apostlene har givet, mod falske åndelige
budskaber.
Det er nødvendigt at være på vagt. For ellers
vil nye bøger, nye vinkler og nye formule-
ringer af de sandheder, vi kender så godt, bare
være fornyende og interessante.
Der har vi først og fremmest Skriften, der-
næst har vi andre i menigheden med kund-
skab og nådegave til at bedømme budska-
berne.
2) Vi må prøve at finde ud af, hvem afsende-
ren faktisk er.
Vi kan undersøge, hvordan det åndelige bud-
skab er fremkommet. Hvis det er sket med
inspiration fra en bog som God Calling, må
advarselslamperne lyse.

Konklusion

De andagter, som Sarah Young har skrevet
og udgivet i Jesus Kalder, fører til:

- at Guds ord forkortes og omtolkes.
- en ukritisk tillid til en stemme, der høres i
læserens tanker.
- at læseren føres væk fra troen på den Jesus,
der står for Guds ansigt som vor retfærdig-
hed, og mod en mystisk forening med et væ-
sen, der udgiver sig for Jesus.
- at nærværet med dette væsen erstatter troen
på den sande Jesus.
- at læseren ledes mod at finde Gud i sig selv
og sætte sig selv i centrum.
- at læseren føres til en anden Jesus, en an-
den ånd og et andet evangelium end det,
apostlene forkyndte (2 Kor 11,4).

Den indiske evangelist Sundar Singh skal
have sagt, at de onde ånder starter med at
fortælle os 99 sandheder og 1 løgn, men en-
der med at fortælle os 99 løgne og 1 sand-
hed. JK er for mig at se et led i en sådan pro-
ces.

Der kan fremdrages mange flere detaljer og
aspekter, end det, jeg har prøvet at beskrive
her.
Jeg må advare mod bogens åndelige budskab,
som har tydeligt præg af tidsånden i dag –
altså at alt drejer sig om mig og min udvik-
ling.
Jesus kalder er uevangelisk og ubibelsk i sit
væsen og fører under dække af bibelske sand-
heder til en falsk forståelse af livet, af troen,
af Jesu person og af det helhedsbillede, som
Skriften tegner af Gud og af mennesker.

1 Bogen er udgivet på Lighthouse Trails Publishing i 2013. Warren Smith har været
socialarbejder i forskellige sammenhænge i Californien og var i en række år i 80‘erne
dybt involveret i New Age. Nogle okkulte oplevelser i form af åndelige angreb tvang
ham og hans kone til at standse op, og de oplevede at blive sat fri ved påkaldelse af
Jesu navn. Hans personlige beretning kan læses i bogen
The Light that Was Dark (Mountain Stream Press 2005).
2 Encyclopedia of New Age Beliefs, Harvest House
Publishers 1996.

Peter Vestergaard Olsen,
Aalborg, patentrådgiver
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Kættermunkens triumftog

Det suser gennem gaderne af spændte stem-
mers lavmælte snakken, iblandet enkelte
skingre toner og høje råb. Der er ikke den
søndagsro, der plejer over at hvile over Frank-
furt.
En berømthed er på vej til byen.
Efter sigende skal han bo på gæstgivergården
på Korntorvet. Ellers ikke det mest oplagte
sted for en munk at overnatte! Men det vil
nok også være forkert at sige, at det er en
almindelig munk, der skal drage gennem
byen. Rygtet lyder for eksempel, at han el-
sker instrumentalmusik og selv er en ganske
habil fløjte- og lutspiller. I Erfurt har man
holdt stor festivitas i anledningen af hans
gennemrejse med taler og festmåltid på
Augustinerklosteret.
Hvor han er kommet frem på sin 500 kilo-

meter lange rejse fra Wittenberg, har der væ-
ret mennesker, der har taget imod ham, og i
næsten alle byer har han prædiket for stu-
vende fulde kirker.
Dette til trods for, at paven jo faktisk for ny-
lig i skærtorsdagsbullen har befalet, at ingen
må røre ved ham eller give ham noget at spise.
Den by og det hjem, han er gæst i, er ifølge
den pavelige bulle under interdikt, dvs. uden
tilladelse til at benytte sig af kirkelige hand-
linger og dermed uden for fællesskab med
kirken, og dermed uden for frelsen.
Paven har allerede for et halvt år siden udtalt
sin utvetydige fordømmelse over den gale
kættermunk fra Wittenberg. I fordømmelsen
kunne man dengang læse, at den tyske munk
er ”et vildsvin fra skoven, som søger at øde-
lægge kirken”, hans skrifter skal brændes, og
han selv skal inden for 60 dage offentligt til-

Vi er mange, der kalder os lutherske. Men vi er også mange, for hvem Luthers egne skrifter er
lukket land. Denne serie er en fælles vandring ind i Luthers landskab ved en gennemgang af
hans vigtigste skrifter. Formålet er ikke, at vi skal blive Luther-eksperter, men at vi skal lytte
til det budskab, han fandt i Bibelen – til udfordring, anfægtelse, vækkelse, fornyelse?

Martin Luther i Worms

HELTEN I GUDS RIGE

Af Henrik Gren Hansen

LUTHERS BREV TIL LUTHERANERNE VII
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bagekalde sin vranglære.
De 60 dage er nu for længst gået, og han har
intet tilbagekaldt. Derfor er det et paradoks,
at han overhovedet lever endnu. Han burde
selv være blevet brændt på bålet, sådan som
hans skrifter i stor stil er blevet brændt af de
pavelige udsendinge.
Nu har den formastelige munk i stedet dri-
stet sig til at svare ved at kaste den pavelige
bandlysning på bålet sammen med en lang
række pavelige skrifter og udtalt sin klare og
utvetydige dom over kirkens romerske fader:
”Fordi du har bedrøvet Herrens hellige, skal
den evige ild fortære dig.” Uden omsvøb har
han kaldt paven for Antikrist.

Han burde være brændt, den gale munk. Nu
er han i stedet lyslevende på vej ind i Frank-
furt. En lille dreng sidder på skuldrene af sin
far og råber: ”Nu kommer han! Nu kommer
han!”
Der bliver trængsel på gaden. Alle vil se. Og
vognen med de tre heste spændt for må sagtne
farten for ikke at meje folket ned.
Kejserens herold råber: ”Giv agt!” Han ud-
gør et imponerende skue med sin fine uni-
form. Kejserens prægtige ørnesymbol sam-
men med heroldens ranke holdning og auto-
ritære stemme maner til respekt. Det lykkes
for vognen at bane sig vej hen til gæstgive-
riet.
Mens vognen passerer forbi, får man et glimt
af tre mænd: I midten sidder han, Martin
Luther – munken, som er på alles læber. Han
virker bleg. Rygterne siger, at han har været
syg – ja, døden nær – i Eisenach, hvor han
lige har været. Men nu sidder han trods sin
bleghed oprejst og med et levende, ildfuldt
blik, flankeret af sin ven fra universitetet,
professor Nicolaus von Amsdorf, og en
ordensbror, som ifølge klosterreglerne skal

følge ham på rejsen.
Folk jubler og klapper. Der er en sær fryd
ved at trodse pavens interdikt og tage vel
imod den mand, der i sine folkekære skrifter
revser det romerske imperiums knugende
hånd, som hviler over det tyske folk – ånde-
ligt og økonomisk. Luthers navn står som
befrierens navn. Der er ingen tvivl om, at han
har folket på sin side.
Men hvad vil der ske nu? Om få dage skal
han møde for kejseren i Worms. Så skal
Luthers skæbne besejles.

Kejseren og kurfyrsten

Det er ikke uden grund, at der hersker nys-
gerrighed og sensationsstemning.
De pavelige udsendinge er i chok over det
oprørte Tyskland. Paven har jo talt i Luthers
sag. Hvad skal da hele denne idé med et for-
hør af den bandlyste tjene til? Luthers sag er
jo et religiøst anliggende, og det sorterer un-
der paven alene at dømme i religionsspørgs-
mål. Så må den verdslige magt bare eksekvere
dommen som tjener for kirken. Det er ikke
til forhandling!
Derfor er det i sig selv en skandale, at Luther
er blevet indkaldt af kejseren, som om kejse-
ren og hans folk skulle være bedre i stand til
at vurdere, hvad der skal ske med kætter-
munken.
Sådan tager sagen sig ud fra Roms perspek-
tiv.

Anderledes for Kurfyrst Frederik af Sachsen,
som er meget glad for sin lærde professor fra
Wittenberg – og meget træt af de udefra-
kommende romerske direktiver.
Selvom det ikke skulle være muligt, har Fre-
derik indtil nu formået at holde sagen hen og
vende det døve øre til Roms befalinger angå-
ende Luther. Men han kan ikke blive ved med
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at sige, at han ”skal tænke over det”. Derfor
har han henstillet til kejseren, at Luthers sag
skal behandles af upartiske, lærde og fromme
dommere.
Det er denne anmodning, kejseren følger på
sin måde, ved at indkalde Luther til Worms.
Men kejseren er langt fra så venligsindet over
for Luther som kurfyrsten. Derfor kommer
Luther ikke for en domstol af humanistisk
sindede lærde, der må forventes at have for-
ståelse for det principielle i Luthers tanke-
gange. Hans sag skal derimod behandles på
Rigsdagen i Worms, hvor der blandt rigs-
stænderne sidder et flertal af romerske kar-
dinaler, der ikke just kan forventes at være
”upartiske”.

Luther ankommer til Worms

Munken fra Wittenberg er taget af sted til
Worms for at vidne om sandheden over for
de høje dommere som professor i den hellige
Skrift. Han vil begrunde og forsvare sin lære
med bibelsk belæg.
Undervejs på rejsen ser han imidlertid et op-
slag med kejserens stempel, som erklærer
Luthers bøger for kætterske. Det viser ham,
at der på forhånd er taget stilling til hans sag,
og spørgsmålet melder sig derfor, om han ikke
lige så godt kan vende om. Men han fortsæt-
ter, drevet af den tanke, at det er hans pligt at
være et vidne om sandheden.
Da Luther ankommer til Worms er det med
den samme modtagelse, der har mødt ham
over alt: Folk står i kø for at se manden, der
har turdet tale paven imod med livet som ind-
sats.
Da han indkaldes til bispegården klokken fire,
er det umuligt for ham at komme gennem
gaderne. Han må bevæge sig gennem gårde
og haver for at komme frem. Den sidste del
af vejen må hans ekskorte ublidt bane sig vej

mellem masserne.

Da Luther endelig ankommer til sin destina-
tion på klokkeslættet efter 21 dages rejse,
venter der ham en noget køligere behandling
end den heltemodtagelse, folket har givet
ham. Man lader ham for det første vente i to
timer. Så får han endelig foretræde for kejse-
ren.
Inde i salen sidder verdens mægtigste forsam-
ling på omkring 300 personer fra Tysklands
omkring 100 stater og venter spændt på, hvad
den omstridte oprører kan finde på at sige.
Men de får sig en gevaldig skuffelse. Ind ad
døren kommer en lettere forvirret fremtoning,
som tydeligvis ikke ved, hvad han skal gøre
ved sig selv. Undervejs bliver han hevet til
side og instrueres i kun at sige noget, når han
bliver spurgt. Da han står foran kejseren,
glemmer han at bøje knæ, men ser sig rundt i
lokalet og hilser upassende højlydt på et kendt
ansigt, han får øje på i forsamlingen.
Er det virkelig ham, som hele Tyskland taler
om?

Vil du tilbagekalde?

På en bænk foran Luther ligger en samling
af alle hans bøger.
Og sagen tager nu sin begyndelse med et gan-
ske enkelt spørgsmål fra forhørslederen: Vil
du tilbagekalde det, du har skrevet, eller vil
du ikke?
Ja – eller nej?

Luthers svar er lige så uventet og mærkeligt
som hans fremtoning. Han taler underligt
vævende og usikkert og ender med at bede
om betænkningstid.
Hvorfor?
Hvorfor beder Luther om betænkningstid?
Hvorfor optræder helten fra Wittenberg, som
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ellers nok plejer at kunne svare for sig, plud-
selig som ”en nar”, som den pavelige repræ-
sentant ved Rigsdagen kalder ham?
Man skulle vel tro, at Luther var velforbe-
redt og ikke behøvede mere tid til at tænke?

Vi ved ikke, hvad der foregår i Luthers ho-
ved i det øjeblik, han skal give sit svar.
Men når Luthers normalt så faste blik nu bli-
ver søgende og flakkende, og når de normalt
så myndige ord nu falder lavmælt og usam-
menhængende, så skyldes det givetvis ikke
blot, at Luther bliver benovet over alle de for-
nemme herrers tilstedeværelse og ikke rig-
tigt ved, hvordan han skal opføre sig. Hvad
det mere end noget andet må dreje sig om,
er, at Luther nu over for denne overvældende
forsamling af magtfulde mænd med al tyde-
lighed fornemmer, at han står over for sit livs
mest afgørende øjeblik.
Ja, for han kan uden tvivl dø i morgen. Eller
smides på bålet i aften. Det frie lejde, som
han har fået tilbudt, er ikke mange ører værd.
Kættere gøres der normalt kort proces med.

Og nu er dette øjeblik der pludselig, hvor
Luther skal vidne på liv og død. En ting er at
forberede sig på det. Noget andet er at være i
det.
Det er i sandhed et afgørende øjeblik. I
Luthers liv – og i den kristne kirkes historie.

Med dette pres hvilende over sig er der ikke
noget at sige til, at Luther bliver slået ud af
kurs, da han møder det sort/hvide ultimatum
fra magthaverne, som ikke levner nogen mu-
lighed for forklaring, men blot kræver et fir-
kantet svar.
Luther har forberedt sig på at vidne. I sit ho-
ved har han forberedt et forsvar mod de kon-
krete anklager, pavens teologer har fremsat
mod ham – nærmere bestemt 41 sætninger,
som i sin tid blev listet op i pavens bulle.
Nu indsnævres sagen til at blive et ja/nej-
spørgsmål.
Og samtidig bredes sagen pludselig ud, så
Luther skal stå for Gud og mennesker ikke
bare med de konkrete anklagepunkter, men
med alt det, han har skrevet.
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Det er vel første gang, Luther har set en sam-
let udgave af alle sine skrifter. Det har taget
lang tid for pavens folk at samle værkerne.
Allerede på dette tidspunkt har Luther skre-
vet ikke så lidt, og en del af bøgerne har han
ikke selv skrevet: De er blevet nedskrevet af
andre efter hans talte ord.
Luther ser ingen anden vej end at bede om
betænkningstid. Over for forhørslederen for-
klarer han, at det er et spørgsmål om troen,
om sjæles frelse og om Guds hellige ord. Og
her må man overveje sine ord meget grun-
digt.

I nattens mørke

Luther får tildelt et døgns betænkningstid –
sammen med skarpe formaninger om at bruge
tiden på at omvende sig til kirkens sande tro.
I den mellemliggende tid har Luther besøg
af venner, der opmuntrer ham til at stå fast.
Meget søvn og hvile bliver det ikke til. Lut-
her er sig bevidst, at denne nat kan blive hans
sidste. Dertil kommer, at der er et vrimmel af
mennesker i byen, og herberget, hvor han bor,
er tæt belagt. Luther har dog fået tildelt ene-
værelse og kan tilbringe en del af natten i bøn.
Dette er, hvad Luther mere end noget andet
har haft brug for i disse afgørende timer: stil-
hed for Guds ansigt
Gennem de tynde vægge hører Luthers nabo
brudstykker af Luthers kamp i bøn:
Gud, stå mig bi mod al verdens fornuft og

visdom! Jeg forlader mig ikke på noget men-

neske …

Åh Gud, hører du ikke? Er du død? Nej, du

gemmer dig bare, du kan ikke dø …

Jesu navn skal være mit skjold og værn, min

faste borg, ved din Ånds styrke! …

Kom, åh kom, jeg er rede til at give mit liv.

Min sjæl er din og bliver hos dig i evighed.

Amen. Gud hjælpe mig! Amen.

En afklaret Luther

Den følgende dag må Luther igen vente et
par timer uden for salen, så det er sent, inden
han kommer til.
Men efter en nat i bøn og kamp med Gud er
det en helt anderledes rolig og afklaret Lut-
her, der træder ind i den fornemme forsam-
ling. Luther knæler for kejseren, undskylder
sin klodsede optræden dagen i forvejen – og
griber så chancen for at brede sagen lidt mere
ud.
På tysk og latin redegør Luther for, at hans
bøger har forskellig karakter, og i den gruppe
af sine bøger, der tilhører de teologiske strids-
skrifter mod enkeltpersoner, vil han gerne
indrømme, at han af og til er gået over stre-
gen og har været for grov i mælet mod dem.
Men tilbagekalde noget vil han ikke. Heller
ikke stridsskrifterne mod enkeltpersoner, for
så vil vranglærerne bare rase desto stærkere
mod Guds folk.
Det betyder ikke, at Luther regner sine skrif-
ter for ufejlbarlige. Nej, til forhørslederen
pointerer han netop, at han jo er et menneske
og derfor kan tage fejl. Men før han får en
gyldig argumentation ud fra Skriften selv, der
kan bevise, hvor han tager fejl, vil han ikke
tilbagekalde, hvad han har skrevet. Får han
til gengæld det, vil han selv være den første
til at kaste sine egne skrifter på bålet!

Dermed spiller Luther bolden over til ankla-
gerne: Han er mere end klar til at gå ind i en
teologisk diskussion på basis af Skriften. Det
er jo faktisk derfor, han er kommet.
Men det er ikke derfor, kejseren har tilkaldt
Luther.
Efter en tids samtale om, hvordan man skal
forholde sig til munkens udspil, lyder det
skarpt fra forhørslederen, at Luther godt kan
lade være med at prøve at tale uden om. Hvis
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det så havde været nye kætterier, Luther var
kommet på, så ville kejseren måske have bedt
paven om en nærmere undersøgelse. Men
Luthers kætterier er jo af gammel dato, og
kirken har allerede for længe siden forholdt
sig til dem – blandt andet med afbrændingen
af Johan Hus i 1415.
Der er altså allerede holdt kirkemøde og truf-
fet afgørelse i Luthers sag for mere end 100
år siden! Så dét er ikke til debat. Luther har
bare at give et klart og utvetydigt svar på
spørgsmålet: Vil du tilbagekalde den lære,
som kirken allerede for længe siden har for-
dømt som kætteri?

Afgørelsens time

Den direkte reference til kætterbålet er en til-
svarende direkte trussel mod Luther om, at
han har livet på spil i sit svar. Linjen er truk-
ket op, og det står klart for enhver, at det nu
er det afgørende øjeblik i sagen om kætter-
munken fra Wittenberg.
Luther sveder og er begyndt at vise tegn på
svimmelhed. Mørket er faldet på. Der er me-
get varmt i lokalet på grund af faklerne, der
er blevet tændt. Truslen om en offentlig af-
brænding til skræk og advarsel virker alt an-
det end tom. Det virker snarere, som om
munken allerede står og balancerer på kan-
ten af kætterbålet.
Desto stærkere fremtræder styrken og klar-
heden i Luthers ord, da han giver det svar,
som for eftertiden står tilbage som svaret fra
Luther på de katolske anklager mod ham. På
formfuldendt latin og tysk lyder det:

Med mindre jeg bliver overbevist ved Skrif-

tens vidnesbyrd eller ved indlysende grunde

– for jeg tror hverken paven eller koncilierne

alene, da det er velkendt, at de ofte har taget

fejl og har modsagt sig selv – er jeg bundet

af de skriftsteder, jeg har citeret, og min sam-

vittighed er holdt fanget af Guds ord. Jeg kan

ikke, og jeg vil ikke tilbagekalde noget som

helst, for det er hverken sikkert eller rigtigt

at gå imod samvittigheden. Må Gud hjælpe

mig. Amen.

Der opstår tumult i salen efter Luthers svar.
En gruppe af spaniere begynder at råbe: på

bålet med ham!

Forhørslederen forsøger at fortsætte og rå-
ber, at Luther absolut ikke kan bevise, at pa-
ven eller koncilierne har modsagt sig selv.
Luther råber tilbage, at det kan han godt. Og
han skal til at fortsætte.
Men kejseren gør tegn til, at Luther skal fø-
res ud af lokalet. Med væmmelse. Han kan
ikke holde ud at se og høre på den mand mere.

Forskellige fundamenter

For kejseren lyder Luthers svar som en gal
mands hovmodige tale; som om Luther
ophøjer sig selv – af alle mennesker – til at
vide bedre, end hvad alle kirkens lærde mænd
er enige om at fordømme.
Men der er intet hovmodigt i Luthers svar.
Luthers svar afslører den dybe forskel på fun-
damentet i den evangeliske og den katolske
tro.
Fundamentet for den katolske tro er en tro
på, at pavens og konciliernes afgørelse er
autoritative og bindende for samvittigheden
– også selvom det er historisk klart og tyde-
ligt, at paven og koncilierne ofte har mod-
sagt sig selv og den hellige Skrift.
Den evangeliske tro retter sig mod Skriften
alene. Den evangeliske tro er åben over for
at korrigere sig selv, men den gør det kun,
der hvor Skriften overbeviser samvittigheden.
Samvittigheden er bundet til Guds ord alene!
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At Luther har dette høje syn på Bibelen som
Guds ufejlbarlige ord, og derfor i sin sam-
vittighed er bundet til ikke at modsige Skrif-
tens ord, er også det, der giver ham frimodig-
heden. Han er sådan set ikke i tvivl om, hvad
der er det rette at gøre.
Hans værste frygt har utvivlsomt været den,
som han også giver udtryk for: at blive pres-
set ud i at sige ”for meget” eller ”for lidt” i
forhold til det, Guds ord selv siger.
Det er derfor med en sand lettelsens triumf,
at Luther, da han kommer ud til den ventende
skare, rækker armene i vejret med åbne hånd-
flader. Det er de tyske soldaters sejrstegn.
Luther ved ikke, hvad Rigsdagen vil beslutte.
Han kan formode det værste. Men han ved,
at han har sejret!
Da han når frem til herberget, gentager han
sejrstegnet ud mod folkene og råber glad og
lettet: Jeg kom igennem! Jeg kom igennem!

Med andre ord: Det lykkedes mig at give et
klart svar uden at forråde Guds ord og min
samvittighed! Nu har jeg lagt min sag i Guds
hånd!

Efterfølgende forhandlinger

Luther holder fast i sit svar også i den føl-
gende svære tid.
Derfor bliver der ikke noget ud af de følgende
dages forhandlinger, der foretages i det
skjulte, for at få Luther til i hvert fald at til-
bagekalde i det mindste noget af den vrang-
lære, han har udbredt. Forhandlingsstrategien
kan ellers lyde sympatisk og rimeligt imøde-
kommende, i hvert fald i forhold til den tone,

der tidligere er blevet brugt. Man kommer til
Luther og siger, at hvis han vil have ”det
gode” i sine skrifter bevaret, bliver han nødt
til at give efter på andre punkter. Hvis han
fremturer som helt ubøjelig, så vil det hele
gå tabt – og ønsker han måske det?
Luther glæder sig over muligheden for at tale
med de lærde personer, der sendes til ham.
Han viser åbenhed og ydmyghed over for
dem og glæder sig over, at de vil lytte til hans
skriftudlægning. Men når alt kommer til alt,
så taler de forbi hinanden, for de står på for-
skellige fundamenter.
Luthers holdning står dog klokkeklart tilbage
efter forhandlingerne: Før vil han ofre sit eget
liv, end han vil lade der blive øvet vold på
Guds ord!

Efter 10 dage i Worms får Luther derfor be-
sked om, at han kan drage hjem igen. Kejse-
ren vil straffe ham for hans stædige kætteri.
Men Luther har et løfte om frit lejde på 21
dage, og det står ved magt, blot må han ikke
prædike på vejen eller skrive noget.
Luther svarer: Som det behager Herren. Vel-

signet være Herrens navn.
Høfligt takker han kejseren for indkaldelsen
og forhøret og beklager kun, at han ikke er
blevet tilrettevist efter Skrifterne. Luther lo-
ver at adlyde kejserens vilje og underkaste
sig alt, blot han må beholde sin frie samvit-
tighed og bekendelse til Guds ord.
Efterfølgende træffes der beslutning på Rigs-
dagen om at erklære Luther for fredløs: In-
gen må beskytte ham og have ham boende,
men skal udlevere ham til kejseren.
Tilsvarende med folk, der erklærer sig som
tilhængere af Luthers lære. Luther og hans
lære er fra nu af at regne for en gren, der er
skåret af kirken.

Min samvit t ighed er  holdt  fan-
get  af  Guds ord.
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Marias lovsang

Hvordan det senere går Luther, skal der ikke
skrives meget om her. Han overlever, som
bekendt, og bliver i begyndelsen holdt skjult
på borgen Wartburg.
Men nu skal vi prøve at nærme os vidnet fra
Worms lidt mere. Hvordan så hans indre ud i
denne periode? Hvad var han optaget af? Og
hvordan forholdt han sig til folkets helte-
modtagelse?
I mødet med ”kæmpen” og ”stridsmanden”
Luther, som sætter sandheden og evangeliet
så meget højere end sit eget liv, kan man hur-
tigt komme til at føle sig lille.
Men følte Luther sig selv som en helt?

Vi har et skrift af Luther fra præcis denne
periode, som måske kan afsløre lidt af, hvad
der foregik i Luthers hjerte. Det er Luthers
udlægning af Marias lovsang, som han skri-
ver til en ung hertug, der er på vej til at blive
kurfyrste.
Luther er i gang med at skrive på denne ud-
lægning, da han bliver indkaldt til Rigsda-
gen i Worms, og færdiggørelsen af det lille
skrift er noget af det første, han tager op, da
han kommer i sikkerhed på Wartburg.

Jomfru Maria i den katolske kirke

Luther står for mange som en helteskikkelse
i kirkens historie.
En person, som dog i endnu højere grad har
heltestatus, er Jomfru Maria. Siden den tid-
lige kirke er hun blevet æret som ”Guds mo-
der”, og der har altid været et særligt lys og
en særlig ”glorie” omkring Marias navn – i
malerkunsten helt bogstaveligt.
I katolsk tradition er Maria den største af alle
helgener.

Da Luther i sin tid nær var blevet ramt af ly-
net, påkaldte han ikke Jomfru Maria. Hun var
for ”høj” en helgen, til at han kunne tale di-
rekte til hende. Han råbte i stedet i sin angst
til Skt. Anna, Jomfru Marias mor, og lovede
hende at gå i kloster, hvis hun ville beskytte
hans liv.
Denne tankegang om et helgenhierarki og bøn
til forskellige helgener lever i den katolske
kirke den dag i dag. Dyrkelsen af Jomfru
Maria som den højeste af kirkens helgener er
kun eskaleret siden reformationens tid.
Den katolske mariologi (”læren om Maria”)
er ikke blevet mindre højstemt siden refor-
mationstiden. Tværtimod siges der blandt al-
mindelige katolikker og i officiel katolsk lære
kun højere og højere ting om Guds moder1.

Maria er uden synd

I 1854 vedtog paven på hele kirkens vegne
dogmet om ”Mariæ ubesmittede undfan-
gelse”, som betyder, at Maria blev født og
levede sit liv helt anderledes end alle andre
mennesker: nemlig ubesmittet af arvesynden.
Kun på den måde kan Maria ifølge den ka-
tolske kirke være ren og hellig nok til at blive
mor til Jesus.
Det er magtpåliggende for den katolske kirke
at pointere, at Maria levede hele sit liv uden
personlig synd. Af samme grund er det ka-
tolsk lære, at Maria forblev jomfru hele livet
igennem, på trods af helt klare nytestament-
lige vidnesbyrd om, at Josef og Maria fik
sønner og døtre (fx Mark 6,3).
Denne åbenlyse tilsidesættelse af Bibelens
ord sker ud fra tankegangen, at cølibatet åb-
ner for en særlig hellighed og en særlig nær-
hed med Gud, som Maria nødvendigvis må
have del i. For Maria regnes i officiel katolsk

Forbilleder i den kristne menighed
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lære for ”den helt hellige” (KK 2677).

Maria for til himmels

Så sent som i 1950 kom der en pavelig udta-
lelse om Maria, som blev udtalt ”ex cathe-
dra”, dvs. med pavens ufejlbarlige, guddom-
melige myndighed. Det var dogmet om Ma-
rias himmelfart. Fordi Maria ikke var en syn-
der, døde hun heller ikke synderens død, men
blev ligesom Jesus taget op til Himlen.
Belæg for Marias himmelfart har man ikke i
Skriften. Marias himmelfart omtales først i
nogle apokryfe skrifter fra 600-tallet, som den
tidlige kirke fordømte som kætterske.
Men idéen om, at Maria for til himmels, lig-
ger i naturlig forlængelse af idéen om Maria
som syndfri. For har hun ikke synd, skal hun
naturligvis heller ikke smage syndens løn.

Maria er som Jesus

I den katolske kirkes lære er det i det hele
taget kendetegnende, at betydningen af Ma-
rias liv og gerninger omtales på niveau med
betydningen af Jesu liv og gerninger.
I den katolske katekismus hedder det f.eks.:
”Hun har på helt enestående måde medvirket
i Frelserens værk ved sin lydighed, sin tro,
sit håb og sin brændende kærlighed, til gen-
oprettelse af sjælens overnaturlige liv. Af den
grund er hun blevet vor Moder i nådens or-
den2.”
Ifølge den katolske kirke skal vi ikke takke
Jesus alene for nåden og frelsen: Hvis det ikke
var for Marias enestående medvirken, havde
vi ikke kunnet opnå frelsen.
Hvor Jesus kaldes mediator (formidler) mel-
lem Gud og mennesker, kaldes Maria derfor
for mediatrix, som er det samme latinske ord,
bare i hunkønsform.
Tilsvarende bruges ordene talsmand og hjæl-

per om Maria, selvom det er Helligånden,

Bibelen bruger disse navne om.
Hvor Jesus er blevet taget op til Himlen for
at sidde ved Faderens højre hånd, er Maria
blevet taget op til Himlen som ”dronning over
alle ting”.

Når alt dette siges i den officielle katolske
lære, er det ikke underligt, at Maria, ”Maria-
åbenbaringer3” og ”Maria-fromhed” for den
almindelige katolik spiller så fremtrædende
en rolle.

Magnificat: at gøre Gud stor

Lad os da med Luther se nærmere på denne
fromme kvindes lovsang. ”Herefter skal alle
slægter prise mig salig,” synger hun. Bør vi
så ikke følge i den katolske kirkes fodspor
og give Jesu mor den ære, hun fortjener?
Luther stopper op ved lovsangens første ord,
som på latin hedder magnificat. Det betyder
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”gør stor”. På dansk er det oversat: ”Min sjæl
ophøjer Herren.”
Og det er jo egentlig mærkeligt: Kan vi men-
nesker ophøje Herren? Kan vi gøre Gud stor?
Dertil svarer Luther: Gud i sig selv bliver ikke

gjort stor af os. Gud er uforanderlig. Men

for vor erkendelse og for vore følelser bliver

Gud gjort stor; og det sker, når vi får stor

tiltro til ham og regner ham og i særdeleshed

hans godhed og nåde for at være stor.

Lovsangens allerførste ord peger altså i sig
selv væk fra Maria og hen på Gud:
Maria siger ikke: ”Min sjæl gør sig selv stor”

eller ”- har stor tiltro til mig”. Hun vil ikke,

at man skal anse hende for at være noget som

helst. Det er Gud alene, hun gør stor, ham

alene tilskriver hun det alt sammen; træder

selv til side og henfører det hele til Gud, som

hun modtog det fra.

Selv om hun følte Guds uendelig store ger-

ning i sig, så var og blev hun dog således

sindet, at hun end ikke ophøjede sig selv over

det ringeste menneske på jorden. Havde hun

gjort det, var hun med Lucifer styrtet ned i

Helvedes afgrund.

Falsk ydmyghed

Er dette nu ikke en beundringsværdig ydmyg-
hed hos Jesus egen mor?
I den katolske kirke er det mere end noget
andet ydmygheden (latin: humilitas), man
berømmer hos Jomfru Maria. Marias ydmyge,
selvopofrende sind er selve kernen i ”Maria-
fromheden”, som vel bedst er eksemplificeret
med Mother Teresas selvtilsidesættende liv.
Her er der virkelig et ideal at stræbe efter,
mener man.
Men Luther gør kraftigt oprør mod, at ydmyg-
heden skulle være en kvalitet hos Maria, som
vi må stræbe efter.

Der er noget, der hedder ret ydmyghed, siger
Luther, og så er der noget, der hedder falsk

ydmyghed.
Den rette ydmyghed er kendetegnet ved, at
den ikke ved noget som helst om sig selv.
Den falske ydmyghed er derimod stolt af sig
selv.

Ret ydmyghed ved aldeles ikke af, at den er

ydmyg. Vidste den det, ville den blive hov-

modig af at se på denne skønne dyd. Nej, den

hænger med hjerte, sind og alle sanser ved

ringheden. Dén har den uafladelig for øje.

På dén hæfter den sit blik. Og fordi den har

ringheden for øje, kan den umuligt se sig selv

eller få øje på sig selv, langt mindre opdage

højheden. Derfor må ære og højhed komme

uventet for den og finde den med tanker, der

er fremmede for ære og højhed (…)

Den falske ydmyghed derimod, den ved al-

deles ikke af, at den er hovmod. Vidste den

det, skulle den nemlig snart blive ydmyg af

at se på denne hæslige udyd. Men den hæn-

ger med hjerte, sind og sans ved højheden.

Højheden har den uafladelig for øje. På den

hæfter den sit blik, og med den omgås den

(...) Derfor kommer æren ikke uventet eller

uforudset for den, men møder den med netop

det samme i tankerne. Skammen derimod og

fornedrelsen kommer uforudset og træffer den

med kun alt for meget andet i tankerne.

Marias fromhed

Derfor er det en frygtelig misforståelse at
stræbe efter at blive from og ydmyg som
Maria. Det er en misforståelse af, hvad yd-
myghed i det hele taget handler om. Det er
en farisæisk tankegang, der i virkeligheden
vil have æren i sig selv. Luther kender denne
farisæisme til bunds fra sin egen munkefrom-
hed:
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Åh, der stikker et særdeles kraftigt hovmod

under al den ydmyge klædedragt, tale og

fremtræden, som verden i dag er fuld af. Disse

mennesker foragter sig selv, men på den

måde, at de jo dog ikke vil have, at andre

skal foragte dem; de flygter for æren, men på

den måde, at de jo dog vil forfølges af den;

og de undgår højheden på den måde, at man

jo dog skal tage sig af dem, prise dem og

sørge for, at deres part ikke bliver den ringe-

ste.

Her afsløres menneskets natur! Det afsløres,
at selv når mennesket tager sig frommest ud
i egne og andres øjne, så er det en djævel. Ja,
netop når et menneske føler sig allermest
fromt og finder frem til den rette ydmyge fø-
lelse i hjertet, er det i virkeligheden på høj-
den af sit værste hovmod!
Den ydmyghed, som fylder Marias lovsang,
når hun siger: ”Han har set til sin ringe tje-
nerinde”, er ikke en falsk ydmyghed. Den er
en smertelig bevidsthed om, at hun selv er et
intet. Hendes hjerte, sind og sanser hænger

ved ringheden. Og det gør ondt. Det føles alt
andet end fromt og godt.

Hvor den katolske kirke fremhæver Marias
ubesmittede undfangelse og syndfrie liv, dri-
ster Luther sig til at sige, at Jesus-kvisten,
som ifølge profetien skal skyde fra Isajs stub,
gror frem af en tør og rådden stamme og rod.
Ja, dette er sandheden om Maria: Hun var et
råddent stykke træ!
Og det er den sandhed, hun selv synger om.
For Helligånden har åbenbaret for hende,
hvad der er hendes sande situation. Hun er
ikke blevet udvalgt som ”Guds moder” på
grund af nogen form for kvalitet hos hende
selv – men netop fordi hun ingenting er!
Da Maria ser dette, mister hun – med smerte

– alt sit eget. Men med troens glæde lovsynger
hun den Gud, der ser til den ringe. Det første
ord om Gud, Maria får brug for i sin lovsang,
er derfor ordet: ”min frelser”.
Maria har set, hvad hun mere end noget an-
det har brug for: frelse fra sin uforbederlige,
indre råddenskab.

At prise Maria salig

Hvad betyder det så: at alle jordens slægter
skal prise Maria salig?
I den danske oversættelse står der: ”Han har
set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal
alle slægter prise mig salig.”
I Luthers oversættelse fremgår meningen og
sammenhængen mellem de to sætninger væ-
sentligt klarere:
”Han har set til sin uduelige tjenerinde, der-

for vil slægt efter slægt prise mig salig.”

Luther forklarer:
Maria siger ikke, at man vil have meget godt

at sige om hende, eller at man vil prise hen-

des dyd, fremhæve hendes jomfruelighed el-

ler ydmyghed eller måske i en lille vise be-

rømme hendes dåd. Nej, det er alene, fordi

Gud har set til hende, at man vil sige, at hun

er salig.

Det er da at give Gud æren så meget som

tænkes kan. Gud har set til hende; det peger

hun på og siger: Se, fra nu af vil de prise mig

salig osv., dvs. fra den stund af, da Gud har

set til mig uduelige, vil jeg blive kaldt salig.

På den måde er det ikke hende, lovprisnin-

gen gælder, men Guds nåde over hende, ja,

hun bliver agtet ringe og ringeagter sig selv.

Dette er essensen af Marias lovsang!
Og derfor raser Luther over de ørkesløse

snakkehoveder, som prædiker og skriver så

meget om Marias fortjeneste. De kan ikke se,
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at de derved får Magnificat til at forstumme,

beskylder Guds moder for løgn og forklejner

Guds nåde – ja, de gør Maria til det modsatte
af, hvad hun gerne ville være: Hun bliver in-
tet andet end en afgud, der leder væk fra Gud.

Nådens trøsterige billede

Det kan være svært at se på kirkehistoriens
helte:
Maria, den ydmyge Guds moder.
Luther, den tapre kriger for evangeliet.
Man kan tabe modet ved at se på deres mod
og fromhed. Sådan som man kan tabe modet
ved at se på alle de andre kristne i menighe-
den, som virker til at være så fine og gode
kristne.
Man kan komme til at føle sig så alene: ”Jeg
duer ikke til at være kristen. Jeg falder i synd
gang på gang. I skulle bare vide, hvordan der
ser ud inden i mig! Så ville I nok ikke byde
mig velkomne her i det kristne fællesskab!”

Men hvordan mon Maria havde det, da hun
mødte englen Gabriel? Og hvordan mon Lut-
her havde det, da han blev ført frem i heste-
vognen og tiljublet fra alle sider?
Jeg tror, vi kan få et svar fra dem begge ved
at læse, hvordan Luther netop i denne tid
skrev om Maria.
Luther ville frem for alt væk med heltebilledet
og glansbilledet. For han kendte sig selv. Han
levede i Guds ords lys. Og når man gør det,
så får man nogle ting at se om sig selv, som
er helt igennem forfærdende.
Derfor så Luther sit liv og sit indre på samme
måde som Marias liv og indre: som et råd-
dent stykke træ – en rod og en stamme uden
liv og med en kvælende dunst af den hærg-
ende forrådnelse.
Men fra dette rådne stykke træ springer der
ved Guds under en levende kvist, som er

Kristus selv!
Hvad skal man da mene om dem, som i vel-
menende, hujende begejstring lovpriser det
rådne træ?

Luther stod for samtiden som en helt, og står
også for eftertiden som en stor og stærk per-
sonlighed, som det er svært ikke at kalde for
et geni. Vi er endda gået så langt, at vi kalder
os ”lutherske” og ”lutheranere”.
Maria står i malerkunsten og i den alminde-
lige kristnes bevidsthed som ”den rene og
skære jomfru”, hvis glorie lyser af fromhed.
Men disse billeder må vi anse som falske! Vi
må regne med Jomfru Maria og Martin Lut-
her, når de siger om sig selv, at det ikke var
sådan, de så ud indeni – inde bag facaden –
og at det ikke er sådan, de vil huskes.

Luther skriver:
De mestre, som maler og skildrer den salige

jomfru således for os, at der intet kummer-

ligt er at se hos hende, men idel storhed og

højhed, hvad gør de andet end at stille os over

for Guds moder alene og ikke hende over for

Gud? Men på den måde gør de os frygtsomme

og forsagte og dækker nådens trøsterige bil-

lede til. Vi får ikke noget eksempel, vi kan

trøste os ved.

Nej, hun, som dog gerne skulle og også gerne

ville være det allerfornemste eksempel på

Guds nåde for at ægge hele verden til at stole

på den og prise den, hun bliver hævet op oven

over alle eksempler, og af den grund har alle

hjerter ved Maria fået en falsk forestilling om

Gud.

Vi burde læse Marias lovsang helt anderle-
des. Vi burde i stedet sige til Maria: Du sa-

lige jomfru og Guds moder, hvor har Gud dog

givet os en stor trøst i dig, siden han har set

så nådigt til dig, så uværdig og uduelig du
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var. Det skal minde os om, at han, som dit

eksempel viser, heller ikke vil forsmå os fat-

tige, uduelige mennesker, men han vil se til

os i nåde.

Er det virkelig sådan, Maria vil prises salig?
Ja, siger Luther: For når David, Peter, Paulus,

Maria Magdalene og andre lignende er ek-

sempler, som skal styrke tilliden til Gud og

troen på ham ved den store nåde, som de vid-

ner om, ufortjent er blevet dem til del, tror

du så ikke også, at den salige Guds moder

over for alverden gerne vil være et eksempel

på det samme?

Men det får hun ikke lov til at være for alle

disse overstrømmende jubelprædikanter og

unyttige snakkehoveder, som ikke viser os det,

som Marias lovsang skulle vise os, – nemlig

hvordan Guds overstrømmende rigdom i

hende har forenet sig med hendes dybe fat-

tigdom, Guds ære med hendes uduelighed,

Guds værdighed med hendes kummerlighed,

Guds storhed med hendes ringhed, Guds god-

hed med hendes mangel på fortjeneste, Guds

nåde med hendes uværdighed.

Helten

Så lad os da prise Maria og Martin salige,

som de selv ønsker at blive det. Lad os ikke
miste frimodigheden ved at forestille os dem
som skinnende fromme mennesker.
Men lad os trøstes ved, at selv de mennesker,
som vi forestiller os som de største og mest
hellige skikkelser i kirkens historie, ikke vil
vide af andet end nåden alene. De vil vidne
om, at ”når Guds nåde kan gælde for en som
mig – så kan Guds nåde med garanti også
gælde for en som dig!”
Og dette ikke sagt med falsk ydmyghed, men
med ægte, smertelig erkendelse af, hvor råd-
dent det ser ud inde i hjertet.
Her er vi nemlig alle ens. ”Der er ingen for-
skel!”
Helten i Guds rige er og bliver én person:
Jesus Kristus.

”For Kristus Jesus kom til verden for at frelse
syndere, og af dem er jeg den største. Men
netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for at
jeg kunne være den første, Kristus Jesus vi-
ste hele sin langmodighed på, til eksempel
for dem, der skal komme til tro på ham og få
evigt liv.  Evighedernes konge, den uforgæn-
gelige, usynlige, eneste Gud være ære og pris
i evighedernes evigheder! Amen” (1 Tim
1,15-17).

1 Det følgende trækker på artiklen af Richard
Bennett: ”The Biblical Mary and Tradition”. Ri-
chard Bennett har selv været katolsk præst. Om
hans omvendelse til evangelisk kristendom: Se
Nyt Livs blad nr. 2-2014.  Artiklen om Maria
anbefales varmt og kan læses på
www.bereanbeacon.org/new-blog/2015/6/13/the-
biblical-mary-and-tradition.
2 Den Katolske Kirkes Katekismus, afsnit 968.
3 Maria hævdes at åbenbare sig med jævne mel-
lemrum forskellige steder, først og fremmest i
Fátima i Portugal og i Medjugorje i Bosnien-
Herzegovina, men også mange andre steder. Ri-

chard Bennett forholder sig til det i ovennævnte
artikel. På baggrund af et større studie i de bud-
skaber, som udledes af åbenbaringerne, konklu-
derer Bennett, at fællestrækket er en entydig for-
nægtelse af betydningen af Jesu kors, mens der er
en gennemgående optagethed af at etablere en
egenretfærdighed på basis af selvpineri, lapperi,
bønner og lydighed mod en, der hævder at være
”medforløser”, ”med-ypperstepræst” og er blevet
opløftet til Guds trone. Ved officielt at bekræfte
en del af disse åbenbaringer som sande har den
katolske kirke, ifølge Richard Bennett, ikke gjort
noget mindre end at alliere sig med en dæmon.

S
E

R
I

E



79NYT LIV

3-2015

Nyt Livs Forlag har i november måned genoptrykt 5000 ek-

semplarer af bogen Hvad skal jeg med Jesus?
Bogen vil blive delt ud bl.a. på kristne skoler. Kender du et

menneske, som du vil række evangeliet gennem denne bog,

kan du tage et eller flere gratis eksemplarer på Nyt Livs lejre

eller bestille fra hjemmesiden hvadskaljegmedjesus.dk.
Vi har også trykt 500 nye eksemplarer af Øivind Andersens

bog Livets brød og tre helt nye bøger fra Luthersk Missions Bibelskoles Elev-

forening, som præsenteres herunder. Læs mere, og bestil bøger via nytliv.dk.

Karl K. Riis:
Guds barn
jeg er

LMBE/Nyt Livs

Forlag nov. 2015.

69 sider.

25 kroner.

Karl K. Riis er tidligere bibelskolelærer på Lu-

thersk Missions Højskole i Hillerød. I denne lille

bog videregiver han i sit klare og ligefremme

sprog en afgørende, sjælesørgerisk hjælp for

den, der ikke ved, om det nu også gælder mig:

Kan jegjegjegjegjeg - sådan som jeg er - synge med på de

ord: Guds barn jeg er?

Marius
Giverholt:
Se på Jesus

LMBE/Nyt Livs

Forlag nov. 2015.

69 sider.

50 kroner.

I denne bog får du 31 små stykker til morgen

og aften med et enkelt bibelvers, efterfulgt af

en kort og enkel tilegnelse af bibelverset - nogle

gange formuleret som bøn. Der er evangelisk

trøst og kraft i de små stykker, og ikke mindst

rettes blikket mod, at “vort borgerskab er i Him-

len“ - hos Jesus.

Martin Luther:
Jesu afskeds-
tale

LMBE/Nyt Livs

Forlag nov. 2015.

278 sider.

250 kroner.

NYT FRA FORLAGET

I Joh 14-16 kan vi læse “Jesu afskedstale“ til sine

disciple. Luther havde et helt særligt forhold til

netop disse ord i Skriften, og det mærkes tyde-

ligt på de prædikener, han holdt. Luther går

med bibeludlæggerens grundighed i dybden

med de enkelte ord, suger al den evangeliske

kraft til sig, og forkynder om Jesus i et sprog

for almindelige mennesker. Bogen er nyoversat

og kommer i to bind. Del 1 udlægger kapitel 14.
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VINTERLEJR
                  D. 19.-21. FEBRUAR 2016

I år arrangerer Nyt Liv ikke nogen nytårslejr.

Til gengæld er forårslejren blevet til en “vinter-

lejr“, som ligger den sidste weekend i uge 7.

Vi håber, at mange af dem, der normalt er

med på nytårslejr, vil komme med på denne

lejr i stedet. Alle er hjerteligt velkomne!

Ud over bibeltimerne bliver der lørdag efter-

middag et indslag, hvor vi skal høre mere om

Dansk Balkan Mission.

Tilmelding til Bente Christensen senest
10. februar på tlf. 23391830 eller e-mail:
tilmelding@nytliv.dk

“Du kaster alle vore synder

i havets dyb“ (Mik 7,19b).

Forkyndere:

Anton Braüner, Kbh. (fredag).

Mikkel Vigilius, Hillerød (lørdag).

Jesper Aagaard, Kbh. (søndag).
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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 Swipp eller Mobilepay.
Telefonnummeret er: 2985 1713.
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Jeg var aldrig glad. Jeg kunne måske opleve en forbigående
glæde ved at købe et eller andet. Jeg købte en Cherovlet
Corvette og kørte op og ned ad Strandvejen med kalechen
nede, og det var fedt - de første gange. Men når jeg så
havde gjort det fem gange, så var der ikke mere i det.
Hvad så? Så måtte jeg have noget nyt: en båd! Så købte
jeg en båd, og så gik det på samme måde med den. Når
jeg tænker tilbage på det, var jeg aldrig virkelig glad.
Kurt Henriksen, side 47.

„
„

Disse ældre vidnede så levende om deres Frelser, og de
var ikke bange for at tale om døden! Jeg fik det indtryk,
at de hver eneste dag var forberedt på, at denne dag
kunne blive deres sidste på jord, og der var en forventning
over dem: “Mon jeg snart skal møde Jesus?“
Som én af dem ofte sagde: “Venner, det bliver godt at
komme hjem i Himlen.“ Og så trillede tårerne ned ad hans
kinder. Det er noget, man aldrig glemmer.
Nina Jørgensen, side 6-7.

„

„

Returneres ved
varig adresseændring

Thyrasvej 15
8600 Silkeborg
Danmark

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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