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„

„
Boaz ville ikke unde sig nogen ro, før han fik sagen afgjort
– før Ruth blev hans. Ruth kunne alligevel intet gøre fra
eller til – en anden måtte føre hendes sag helt og fuldt,
og derved blive hendes løser.
Sådan er det også med dig og Jesus. Du må ofte vente på
ham i tro og måske ofte vente længe og tilsyneladende
forgæves. Men på hans ord er du forvisset om, at han
ingen ro under sig, før din sag er afgjort – så du kan blive
og være hans.
Ruben Skov Jensen, side 17.

„

„

Returneres ved
varig adresseændring

Thyrasvej 15
8600 Silkeborg
Danmark

Sagen er, at det alene er ved at kæmpe for sandheden, at
vi kan bevare sandheden! Den, der slutter fred eller indgår
våbenhvile med løgn og fornægtelse, mister sandheden.
Kristi kirke kæmper ikke af stridslyst, men fordi vi har en
Herre, som er os så kær, og fordi vi har en sandhed, der er
os så dyrebar, at den er umistelig.
Jan Bygstad, side 31.
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De hellige må være martyrer. For de kæmper
med døden, og de slås med Djævelen. Han
kan ikke lide Guds ord, og lige så lidt kan
han lide dem, der forkynder og gør efter det.
Han angriber dem både i livet og i døds-
øjeblikket. Og hvem kan opregne alle de kun-
ster, han gør, for at berede vejen til synd, død
og Helvede? Det er hans håndværk, som han
har drevet i henved 6000 år, og han forstår
sig kun alt for godt på, hvad der skal til.
Men i sådan nogle kampe er det den aller-
bedste og allersikreste vej til sejr at lære at
synge med på de helliges sang i Salme 118:
”Herrens højre hånd er løftet, Herrens højre
hånd bringer sejr! Jeg skal ikke dø, men leve
og fortælle om Herrens gerninger” (v. 16-17).
Vi må lære at fornægte os selv og holde os
fast ved Guds højre hånd, så vi siger: Jeg vil
slet ingenting være, men Herren skal være al
min styrke.
Forstår vi os rigtigt på den sang, så snyder vi
Djævelen, så han ingen vegne kommer med
os. For når jeg synger den sang, så frigør jeg
mig helt fra mig selv og fra alt, hvad der er
mit eget, så jeg frimodigt kan sige til Djæve-
len: Hvor er det, du tror, du kan ramme mig?
Søger du gode gerninger, og vil du anklage
min hellighed for Gud? Jamen jeg har jo in-
gen! Min styrke er ikke min egen! Det er Her-
ren, der er min styrke. Du må bare prøve, om
du kan vriste min hånd op og se, om du kan
pine penge ud af min tomme pung!
Eller er det min synd, du vil anklage mig for?
Jamen synd har jeg jo heller ikke!

Her har du Herrens magt – den kan du an-
klage, så længe du har lyst til. Men jeg ved
ikke af nogen som helst synd eller hellighed
hos mig. Jeg ved ingenting, slet ingenting,
om andet end Guds kraft i mig!

Hvem der bare kunne slippe alt sit eget og på
den måde med sine tomme lommer holde
Djævelen for nar!
Det er som med den fattige husejer, der midt
om natten møder en tyv i sit hus og gør grin
med ham: Du dumme tyveknægt! Bilder du
dig virkelig ind, at du kan finde noget her-
inde i nattens mørke, når jeg selv ikke en-
gang kan finde noget her ved højlys dag?
Hvad skal Djævelen gøre, når han møder så-
dan en frigjort sjæl, der hverken har nogen
synd eller hellighed, han kan tage fat i?
Her strander Djævelen med al sin kunst. Det
nytter ikke noget, når han vil anfægte os ved
at gøre synden stor, og det nytter ikke noget,
når han vil pille dine gode gerninger ned.
Uanset hvad han stiller op, bliver han bare
henvist til Guds højre hånd, hvor han må give
fortabt.

Men hvis du kommer bort fra denne sang, og
Djævelen så kommer og angriber dig med
dine synder og gode gerninger, og du ind-
lader dig på at begynde at diskutere med ham
– så skal han nok få dig derhen, hvor han
gerne vil. For så vil du snart glemme alt og
miste Gud og hans højre hånd.

Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus (Rom 8,1).

500-året for reformationen vil blive markeret med reformationstemaer i
bladet og på hjemmesiden. Nyt Livs sekretær Henrik Gren Hansen arbej-
der desuden med en sproglig bearbejdning af en gammel Luther-andagts-
bog, som udkommer med Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening til
sommer. Ovenstående stykke er fra den kommende andagtsbog.
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Da Luther for snart mange år siden skrev Om
et kristent menneskes frihed, skrev han om
den frihed, som en kristen står i og om den
bundethed, en kristen til stadighed står i.
Det er en utroligt vigtig sandhed at nå til er-
kendelse af: at vi over for Gud i vores sam-
vittighed er frie og rede til at møde Gud for
Jesu skyld. Alt er rede for dig, alt er fuld-
bragt for dig. Der er slet ingen fordømmelse
mere for den, som er i Jesus, ingen fordøm-
melse i samvittigheden, end ikke en. Han er
for samvittigheden den Freds Fyrste som
Esajas siger, han skal kaldes (Es 9,5).

Kødet og Ånden
Men vi ved også, at et kristent menneske be-
står af både kød og ånd, og vi ved fra Skrif-
ten, at de to ligger i strid med hinanden. For
det, som er født af kød, er kød, og det kan
ikke fatte det, som kommer fra Gud. Derfor
kan dette kød ikke leve i nogen form for fri-
hed. For i en kristen er der to naturer. Den
ene natur – den, som er født af Gud – vil det
gode, som Paulus taler om. Men den anden
natur står Ånden imod og vil det onde – det,

som er synd.
Fordi vi alle både er kød og ånd, så taler Guds
ord til både kød og ånd. Det var derfor, Lut-
her i Om et kristent menneskes frihed skrev,
at en kristen er en fri herre over alle ting og
samtidig bundet.

Fred med synden
Tænker vi over det? At vi i vores liv og gøre-
mål i alle ting er bundet, så vi ikke kan gøre,
som vi selv vil, men må være lydige tjenere!
Tænker du på, at Gud kalder dig til at leve i
nøjsomhed og gudsfrygt? Tænker du på, at
Paulus siger, at hvis vi har mad og tøj, så skal
vi lade os nøje, og at han hermed fortæller
dig, hvor stort et materialistisk stræb, vi skal
have – mad og tøj! Tænker du på, at du er
kaldet til at elske din næste og være lydig over
for ham eller hende?
Bibelen har så mange formaninger til os
kristne om at lade os finde i uretten, om ikke
kun at gøre godt mod dem, som er gode ved
os, men også at gøre godt mod dem, som er
utaknemlige. At vi for eksempel skal være
villige til at låne ud, også til dem, som ikke

L E D E R
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kan betale tilbage. Læser vi ret Guds ord, så
vil vi se, at vi i alle forhold er bundet til at
gøre det gode til gavn for vores næste.
Det gode – Paulus siger et sted, at det er det,
som loven ikke er imod. Hvorfor er det vig-
tigt, at vi gør det, som loven ikke er imod?
Jo, fordi det, som loven er imod, fremstår som
synd.
Jeg ved ikke, hvordan du tænker om synden,
men der kan nemt snige sig det forhold ind
til synden, at det vist ikke er så farligt, da
Jesus jo har frelst os fra al vores synd. Men
tænker vi sådan, så ved vi ikke, hvad synd
gør ved os. Det er sandt, at Jesus har taget
alle vores synder på sig, sådan at vi kan stå
helt frie over for Gud i ham. Men synden har
det ved sig, at den leder i trældom. Bliver
synden ikke til stadighed afsløret hos os, så
vi bekender den for Gud, så leder den os til-
bage i trældom, og så sker der det, at vi mi-
ster Jesus. Ikke fordi, han ikke vil tilgive, men
fordi, vi ikke vil bekende synd som synd
mere.
Vi har nemlig alle en trang til at slutte fred
med synden igen. Vi vil så gerne slappe af, ja
vi længes efter hvile.

Troens kamp
Vi læser i Johannes’ Åbenbaring om dem,
som står foran Lammet, at de kommer fra den
store trængsel. Og det er denne trængsel: Hele
vejen hjem til Himlen er der en kamp inden i
mig; en kamp mellem kød og ånd, fordi jeg
gerne vil det gode, og jeg samtidig elsker
synden. Det er en trængsel for en kristen. Det
er derfor, vi igen og igen må sukke under
forkrænkeligheden. Det er derfor, vi venter
på vort legemes forløsning: fordi vi konstant
ligger i strid med synden i vore lemmer.
Et kristent menneske er bundet, fordi kødet
ikke skal have lov til at fare ud i synden, men

må tvinges til lydighed mod Guds ord. Det
er ikke et spørgsmål om at nå frem til, at man
næsten ikke har nogen synd at bekende for
Gud. Nej, det er et spørgsmål om at blive
bevaret i troen på Jesus og nå frem til målet
med troen i behold.

Og der er sandelig kamp om sjælene, så ”Sa-
tan alle vegne står i vejen med sin lænke”, og
alle vegne lurer synden ved døren. Vi fristes
igen og igen til at give op og finde en kri-
stendom, som er mindre radikal over for syn-
den, mere overkommelig. Men en sådan kri-
stendom finder du ikke i Bibelen. Det er en
god strid, omend den er hård og sej. Omend
troens vej er smallere, end vi troede, så kan
vi kæmpe med fred, for hvis vi synder, så har
vi en talsmand hos Faderen, det husker vi.

Men der er en kamp i dag, hvor synd ikke
længere er synd. Mange vil ikke leve som en
ufri tjener, der er bundet. De vil selv be-
stemme. De vil gøre godt, ja, men deres god-
hed kender en grænse. De vil leve sparsomt,
men ikke nøjes med mad og tøj. De vil elske
næsten, men hvis han viser sig ikke at være
elskværdig, så får det hurtigt en ende. De vil
være sandheden tro i kærlighed, men når det
viser sig, at sandheden ikke er sjov og under-
holdende og opleves svær og tung, så er tro-
skaben så som så.
Sådan er det ikke for en kristen! Når næsten

Der kan nemt  snige sig det  fo r-
ho ld ind  t il synden,  at  de t  vis t
ikke er  så far ligt ,  da Jesus jo  har
frelst  o s fra al vo res synd.  Men
tænker  vi sådan,  så ved vi ikke,
hvad synd gør  ved os.
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viser sig utaknemlig, så kender den kristne
sig selv som den, der ofte er utaknemlig over
for Gud. Når næsten tager æren selv, når han
er blevet hjulpet, så kender den kristne sig
selv som den, der ofte er blevet hovmodig,
når Herren lod det gå godt. Når næsten ikke
behandlede de gaver, som man gav ham, klogt
og godt, så kender den kristne sig selv som
den, der har ødslet sin herres ejendom bort.
Den kristne kender i mødet med sin næste, at
hans synder og fejl er en splint imod den
bjælke, som er min. Er min næste det mest
uelskværdige, så udelukker det ikke min næ-
ste som berettiget til min kærlighed – for jeg
er til stadighed helt uelskværdig, men bliver
alligevel taget i favn som det kæreste eje igen
og igen hos Gud.

Derfor må vi give Guds ord ret, når det taler
imod os om det liv, vi lever. Vil vi ikke det,
så er vi ikke de lykkelige, som David taler
om i Salme 1, der ikke følger ugudeliges råd.
Nej, for så følger vi det ugudelige råd, som
til stadighed kommer inde fra vores hjerter.
Følger vi det råd, så får vi også et evigt ulyk-
keligt endeligt.
Jesus har så mange ord om ikke at lade syn-
den få plads i vores liv. Derfor skal vi ikke
være som verden. Derfor skal vi ikke samle
os skatte her på jord. Bibelen siger ikke, hvor
mange penge vi må eje, men den taler om,
hvad der er vores skat. Det er det, som vore
hjerter er fyldt med.

Hug hånden af!
Hvad er din og min skat? Det er det, vi må se
i lyset af Guds ord.
Hvad så hvis for eksempel mange penge fø-
rer os til fald – hvad skal vi så gøre?
Jesu tale er klar: ”Hvis din hånd bringer dig
til fald, så hug den af; du er bedre tjent med

at gå lemlæstet ind til livet end med begge
hænder i behold at komme i Helvede” (Mark
9,43).
Altså: Har du et job, som giver dig stor løn,
og som så fører dig til fald – hvis ikke du kan
andet, så gå ind til din chef og bed ham om
lov til at gå ned i løn. Gør du det, så vil du
nok blive betragtet som et af de dummeste
mennesker, der har levet. Men det er bedre at
gå dum, i andres øjne, ind til livet, end at be-
vare sit gode rygte og komme i Helvede. Det
er Jesu klare tale om vores forhold til syn-
den.

En fri og glad samvittighed
Derfor er kødet ikke frit, men bundet, og må
tvinges i alle forhold til at gøre godt, være
mild, venlig, tålmodig, overbærende, gerne
låne ud, vende den anden kind til og leve
nøjsomt og stilfærdigt i denne verden. I denne
kamp vil kødet gøre oprør, og det er i sand-
hed en smal vej, vi må gå i troen.
Men samvittigheden – den er fri og glad, også
selv om der er tider, hvor alt mislykkes i
denne kamp. For der er ingen, end ikke én
fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus.
Ingen fordømmelse – for jeg har alle mine
synders nådige forladelse. Jeg er i min sam-
vittighed ikke gift med Guds lov, men med
Kristus, og han bryder ikke det ægteskab. Jeg
er frelst.
Men mit kød skal sandelig ikke kende til den
frihed, for da vil den fare ud i synden!
Og husk så på, hvis du i din samvittighed
mærker, at du bliver bundet: Guds nåde og
tilgivelse er konstant, uafhængig af dine syn-
der. Hvad det angår, kunne vi bare fare frem
i synden og synde alt det, vi ville. Det ville
aldrig kunne ændre på, at alle synder er slettet
og taget fra dig og lagt på Jesus på Golgata.
Det kan dine synder ikke ændre på. Du er
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købt helt fri! Der er ingen fordømmelse for
dig, for Jesus har taget det alt sammen på sig
og båret straffen. Du er fri. Det er ikke Gud,
som ændres af vore synder, det er dig, som
ændrer dit forhold til Gud, hvis du lader syn-
den få frit løb i dit liv og ikke vil bekende
det, som er synd, som synd for Gud.

Frafaldets fare
Giver vi synden plads på ny i vores liv, da vil
vi ende med et ubodfærdigt hjerte, borte fra
Gud i trældom under synden, bedraget af
løgnens fader, Djævelen. Derfor må vi leve
hver dag i lyset og dagligt bekende og ved-
kende os vor synd.
Der tales ofte så utrolig meget om mission
og om, at vi må være vidner. Men se nu til, at
du selv når frelst hjem. Mission er ikke dit
eneste og vigtigste kald, nej, det er først og
fremmest at nå målet selv. Begyndt er ikke
endt, husk det nu! Der er så mange, som er
gået fortabt og er kommet bort fra Jesus. Fordi
de skulle frelse alle andre, så glemte de deres
egen besøgelsestid.
Ét er nødvendigt. Der er kun ét, som er nød-
vendigt: Hør Herrens ord, og gør derefter.
Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, el-
lers bedrager I jer selv (Jak 1,22).

Skriftens ord
Derfor: Brug blot ikke friheden som et på-
skud for kødet, men tjen hinanden i kærlig-
hed. For hele loven er opfyldt i det ene ord:
”Du skal elske din næste som dig selv.” Men
hvis I bider og slider i hinanden, så pas på,
at I ikke æder hinanden helt! Hvad jeg me-
ner, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kø-
dets lyst. For kødets lyst står Ånden imod, og

Ånden står kødet imod. De to ligger i strid
med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil.
Men drives I af Ånden, er I ikke under loven.
Kødets gerninger er velkendte: utugt, uren-
hed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom,
fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed,
selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab,
svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på
forhånd, som jeg før har sagt, at de, der gi-
ver sig af med den slags, ikke skal arve Guds
rige.
Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred,
tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed,
mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er lo-
ven ikke imod! De, som hører Kristus Jesus
til, har korsfæstet kødet sammen med liden-
skaberne og begæringerne. Lever vi i Ånden,
skal vi også vandre i Ånden. Lad os ikke bilde
os noget ind, lad os ikke tirre og misunde hin-
anden (Gal 5,13-26).

Salig er den, som holder ud i prøvelse, for
når han har stået sin prøve, vil han få livets
sejrskrans, som Gud har lovet dem, der el-
sker ham. Men ingen, som bliver fristet, må
sige: ”Jeg bliver fristet af Gud;” for Gud kan
ikke fristes af det onde, og selv frister han
ingen. Når man fristes, er det ens eget be-
gær, der drager og lokker én; når så begæret
har undfanget, sætter det synd i verden, og
når synden er vokset op, føder den død (Jak
1,12-15).

Hvis synden får lov til at vokse op i dit og
mit liv, så føder den død, åndelig død, borte
fra Gud, evigt fortabt. Det er tid nu til at vende
sig til Jesus og bekende vores synd – nu, mens
det er nådetid.
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Du får guld med hjem!
Vi glæder os til at byde jer velkommen på Djurslands Efterskole til årets generalfor-
samling. Og vi lover, at du får guld med hjem! Det er nemlig guld værd at besøge DE!
Det har mange erfaret.
Det er med stor taknemmelighed til Gud og mennesker, at vi kan lave skole, hvor
evangeliets budskab lyder. Vi glæder os over at have et bagland, som beder for os.
TAK for det. Vi har stort behov for mennesker, der har hjerte for – og beder for
skolen.
Du er altid velkommen til at besøge skolen – og søndag d. 21. maj er du særlig
velkommen til Skolekredsens Generalforsamling. Programmet fremgår herunder. På
generalforsamlingen vil du høre om det seneste år på skolen samt høre tanker om
nutid og fremtid. Der er også mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelse og le-
delse. Vi glæder os til at byde jer velkommen!

De bedste hilsner
forstander Bent Molbech,
viceforstander Tom Skuldbøl,
bestyrelsen for Djurslands Efterskole

Program for Skolekredsens Familiedag
21. maj 2017

12.00 Middag på DE
13.30 Generalforsamling
15.00 Kaffe
16.00 Tak for i dag

Dagsorden for generalforsamling
21. maj 2017

1. Valg af dirigent og sekretær
2. Bestyrelsens beretning
3. Ledelsens beretning
4. Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse
a. skolens regnskab
b. skolekredsens regnskab

  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Behandling af ind-
       komne forslag
  9. Eventuelt

N Y T  L I V
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Vi mødtes med unge og ældre på Nyt Livs
vinterlejr for at høre Guds livgivende Ord og
dele samværet i troen på Jesus. Vi oplevede
et rigt fællesskab og meget vækkende og trø-
stende forkyndelse. Vi er så taknemlige for
alt, vi har fået med os fra denne lejr.
De to første bibeltimer var ved David Straa-
rup, hvor han bl.a. tog udgangspunkt i Jesu
lignelse om de ti brudepiger, som er et bil-
lede på Guds menighed. De ti piger lignede
hinanden i det ydre, men havde én skjult for-
skel i det indre. Fem var kloge, fem af dem
var ukloge og dermed ikke klar over, at de
var fattige, blinde, nøgne og fortabte i sig selv.
Et vigtigt spørgsmål til os, hver især, er:
“Hvilken gruppe tilhører jeg?” Det er kun
den, der ser sig fattig og nøgen, som virkelig
kender behovet for Jesus som sin Frelser.
Jesus beder os om at våge! Råb og bed til
ham, der ikke viser dig bort (Joh 6,37). Vi
har brug for hver dag at bede: “Ransag mig,
Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og kend
mine tanker, se efter, om jeg følger afguds-
vej! Led mig ad evigheds vej!” (Sl 139,23-
24).
I Bjergprædiken vil Jesus afsløre vor syndige
natur – vort hjertes afgrundsdyb. Vi kan ikke
elske Gud, som vi burde, selv om Jesus of-
rede sig og gik i døden for os.
Også det er der tilgivelse for.
I Kristus er hvert eneste krav
opfyldt for os, og i ham får
vi en ”nådens ret” på
dommens dag.

“Hvis vi bekender vore synder, er han trofast
og retfærdig, så han tilgiver os vore synder
og renser os for al uretfærdighed” (1 Joh 1,9).
I processen, hvor vi bliver knust af loven, må
vi igen og igen løbe hen til Jesus, modtage
hans uendeligt store tilgivelse, og kærlighe-
den til ham vokser.

De sidste to timer, ved Lars Jensen, var over
Helligåndens gerning i os. I Åb 12,17 ser vi
den åndskamp, vi står i, hvor Satan raser for
at få os over i sit rige. Helligånden vil over-
bevise os om dette, så vi søger og holder fast
i Jesu vidnesbyrd og bliver bevaret hos Jesus.
Vi må iføre os Guds fulde våbenrustning, og
Jesus vil stride denne kamp for os.
Guds Ord kan tale så tydeligt og klart, at vi
forstår alt. Men vort hjerte vil af naturen ikke
tro det. Ved Helligånden taler Ordet derfor
også virkningsfuldt, så vi med hjertet kan tro
det. Ånden herliggør Jesus for os ved at over-
bevise os om synd og retfærdighed og dom
(Joh 16,8). Ånden viser os hjertets afgrunds-
dyb, og i alt Guds Ord åbenbarer Ånden lov
og evangelium for os – behovet for Jesu ret-
færdighed.
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I Kol 1,13 ser vi,
hvordan de troende
er blevet flyttet fra
Satans rige til Guds
elskede Søns rige.
Denne verdens fyr-
ste er dømt. Satan
kan ikke bruge lo-
vens krav mod os,
fordi Jesus har løs-
købt os fra lovens
forbandelse.
Vor daglige bøn må
være, at Ånden gør
sin gerning i os: vi-
ser os vor synd, tager alt fra os, så vi har vort
alt i Jesu død på korset for os.

Ved lejrens seminar fik vi et indblik
i Noreas mediemission rundt om i
verden. Vi hørte bl.a. om, hvordan
Sat-7´s børne-TV-kanal når ind i de
muslimske hjem, og det er en unik
mulighed for, at disse børn kan
møde Jesus som verdens Frelser.

Lørdag aften var der samvær med
vidnesbyrd og sang. Vi blev bl.a.
mindet om, at Guds tanker og veje
for os her på jor-
den har ét for-
mål: at drage os
til Guds Ord,

som kan frelse os for tid
og evighed.

Caroline Marie Søgaard Andertun,
Herning, hjemmegående mor

HØR ELLER GEN-
HØR BIBELTIMERNE

PÅ NYTLIV.DK
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Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd;
for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke
synde, fordi han er født af Gud (1 Joh 3,9).

Hvad nu – skal du klare at leve uden synd for
at være en kristen?
Nej – du skal ikke noget som helst for at være
en kristen. Nåden er for dig, som ikke magter
at holde mål. En kristen er du, som har opgivet
at blive god nok selv, og som ikke ved om
andet, der kan frelse dig, end helt uforskyldt
at få lov til at være et Guds barn på grund af
Jesus. Du skal ikke klare at leve uden synd
for at blive og være et Guds barn!

Er dét ikke for frit? Er dét ikke bare at give
en nåde, som slår døren op på vid gab for
synden? Nej!
Hvis du ved troen på Jesus er blevet et Guds
barn, så er der et indre åndeligt skel mellem
dig og dem, som ikke er Guds børn. I tænker
forskelligt. Jeres interesser er ikke de samme.
Der er ting, du elsker, som de foragter, og du
hader ting, som de elsker.
Ved troen på Jesus får du nemlig del i en ny
natur. Og det betyder, at en ny lyst og en ny
trang er født ind i dig ved siden af den gamle.

En kristen er et menneske, som snubler og
falder i synd. En kristen kan endog falde dybt
i synd. Men en kristen er et menneske, som
lever i livsfællesskab med Jesus. Når en
kristen synder, så er det med dette nye i
hjertet.
I livsfællesskabet med Jesus glædes du over,
at synden ikke tilregnes dig. Men falder du i
synd, så gør det ondt. Synden bliver en smerte
i dit liv med Jesus. Du får del i Jesu had til

synden. En kristen har stadig den gamle natur,
som ønsker at leve videre i synden. Men den
nye natur, som er født ind i en kristen ved
siden af den gamle natur, ønsker, at du lever
Jesus nær.
Nogle tåler ikke Jesu nærhed, fordi de vil
frede den gamle naturs lyst til at synde, og så
glider de dermed selv ud på afstand af Jesus
og væk fra ham.
Du er ikke en kristen ved at holde loven og
lade være med at synde – men vil du ikke
holde Guds lov, og vil du leve dit liv i
overensstemmelse med synden og syndens
væsen, så bliver du ikke frelst. Ikke på grund
af, at du synder og ikke holder loven. Men
dette liv, som du lever i fred og ro med
synden, afslører bare, at du slet ikke hører
Jesus til!

Du er ikke bundet til at holde loven for at
være en kristen. Men der er noget andet, som
du er bundet sammen med, og som du ikke
kan skilles fra, så længe du er et Guds barn –
og det er en ny natur med had til synden, som
du får del i ved troen på Jesus.
Derfor kan en kristen ikke bare indrette sig i
syndens liv. Synden bliver en smerte for ham
med denne nye natur i hjertet.
Er du en kristen, så er det en umulighed at
leve i fredelig sameksistens med synden. Du
kan ikke både leve i evangeliet og leve i dine
synder. Du, som bekender dig som kristen:
Lever du med Jesus, eller
lever du fredeligt med din
synd?

Peder Mikkelsen, Lystrup,
prædikant i Luthersk
Mission

LEVER DU FREDELIGT MED SYNDEN?
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Bogens mørke baggrund
Bibelen fortæller os, at handlingen her i Ruths
Bog udspiller sig i dommertiden i Israel.
Tiden kan vel være svær at datere, men i hvert
fald befinder vi os tre slægtled før Kong
David, som var oldebarn til Ruth og Boaz,
de to personer, som bogen drejer sig om.
Vi må også gå ud fra, at Arken har stået i
Helligdommen i Shilo, og måske under
Præsten Elis tilsyn? Eli blev jo forholdsvis
gammel og var dommer i Israel i 40 år, siger
Første Samuelsbog. Dog, dette ved vi ikke
med sikkerhed.
Men vi ved, at åndeligt set har det været en
meget mørk tid i Israel. For Dommerbogens
sidste vers fortæller os: ”På den tid var der
ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad han
fandt for godt” (Dom 21,25). Guds folk har
altså været uden hyrde, og enhver dyrkede,
tilbad, formidlede og lovpriste Gud, som han
nu fandt det for godt og rigtigt! På sin egen
måde.
Tænk, hvilket mørke! Man kan næsten ikke
lade være med at tænke på den åndelige
situation i vores tid.

Lyset i mørket
Men netop på denne baggrund må vi sige, at
Ruths bog fremstår som et endnu større
lyspunkt. For gennem denne bog gives vi et
stærkt vidnesbyrd om, hvordan Herren så
utroligt stille og med usvigelig stærk hånd
fører frelsens slægt, Judas slægt, videre frem
mod David og mod Messias. Intet kan stoppe
Guds frelsesplaner for sit folk, og ingen tid,
hvor åndeligt mørk den end er, kan hindre
Guds trofasthed mod sine løfter og sit folk!
Dette skildrer Helligånden nu for os gennem
fire kapitler. Ja, gennem hvad der alt sammen
kunne se ud som to svage og gudfrygtige
kvinders familietragedie – og hvad der kunne
se ud som tilfældigheder.
Ruths bog giver os frimodighed og håb i
Ordet, tværs gennem den dybeste sorg,
menneskelig svaghed og det dybeste åndelige
mørke i Guds folk.

No’omis ulykke
Kapitel 1 fortæller os, at Betlehem i Juda var
blevet ramt af hungersnød. Betlehem, som jo
ellers betyder ”brødets hus” lå i den mest

RUTHS BOG - GUDS
LØFTERS LYS I EN MØRK TID

Af Ruben Skov Jensen
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frugtbare del af Juda, men også de var nu
blevet ramt af hungersnød.
No’omi og hendes mand Elimelek rejste
derfor til Moab – et hedensk land, som lå øst
for det Døde Hav. Og med sig tog de deres to
sønner, Maklon og Kiljon.
Det var ikke usædvanligt, at man rejste
udenlands i perioder med hungersnød. Vi kan
bare tænke på patriarken Jakob i Første
Mosebog kapitel 42, som også sendte sine
sønner til Egypten, da de havde hørt, at der
var korn der.

Det ser ud til, at No’omis mand, Elimelek,
døde kort efter de havde bosat sig i Moab.
Og No’omi sad nu tilbage som enke med sine
to sønner.
Hendes to sønner giftede sig så med
moabittiske kvinder. Den ene hed Orpa og
den anden Ruth, fortæller Bibelen os. Men
efter ti år døde også hendes to sønner –
Maklon og Kiljon.
No’omi sad nu alene tilbage i et fremmed
land. Både hendes mand og hendes to sønner
var døde.
På den tid var det ingen let sag for en kvinde
at stå alene. Ud over sorgen ved at miste kom
det, at hun nu også måtte forsørge og beskytte
sig selv. Der var intet socialt sikkerhedsnet.
Og der var ingen beskyttende sociale love,
som under Moseloven hjemme i Israel.
Hvem skulle nu værne hende, og hvordan
skulle slægten føres videre?
En stor sorg, som vi vel knapt kan sætte os
ind i, må have ramt No’omi. Hun siger selv i
slutningen af kapitel 1, da hun sammen med
Ruth var vendt tilbage til Betlehem: ”Kald
mig ikke No’omi, kald mig Mara, for den
Almægtige har forbitret mit liv. Med fulde
hænder drog jeg af sted, men Herren har ladet
mig vende tomhændet hjem”  (v.20-21).

No’omi betyder den yndige, og Mara betyder
den bitre.

Et hjem med gudsfrygt
Livet var altså blevet bittert for No’omi. Og
hun vender offentlig sin klage mod Gud.
Nøjagtig som vi også læser om Job, da en
usigelig nød ramte ham:
”Den Almægtiges pile sidder i mig, mit indre
drikker deres gift. Guds grusomheder tager
opstilling mod mig” (Job 6,4).
No’omi vidste, hun havde med Gud at gøre.
Hun gav sig ikke af med tilfældigheder. Gud
havde gjort livet bittert for hende!
Men alligevel blev hendes klage ikke til spot
mod Herren – for hun frygtede Gud.
At No’omi heller  ikke havde mistet
kærligheden, ser vi ved, at svigerdøtrene
græd, da hun ville sende dem væk. De ville
ikke forlade hende. Der var stor gensidig
kærlighed.
Dog endte det med, at Orpa kyssede hende
farvel, mens Ruth blev hos hende. Ruth ville
ikke vende tilbage til Moab og sit folks gud,
men blive hos sin svigermor (1,15).
I vers 16 bekender Ruth sin kærlighed til
No’omi og sin tro på Israels Gud: ”Du må
ikke tvinge mig til at forlade dig og vende
tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå, hvor
du bor, vil jeg bo; dit folk er mit folk, og din
Gud er min Gud.”
Gudsfrygt og troen på fædrenes Gud, Israels
Gud, må have hersket i No’omis hjem og
nærvær. Her havde svigerdøtrene, Orpa og
Ruth, mødt noget andet end Moabs tomme
guder.
Ja, vi har stor grund til at tro, at No’omi og
Elimelek har haft et velsignet hjem. Og
uvilkårligt går tankerne til hjemmet i Betania,
lige uden for Jerusalem, hvor Jesus så ofte
kom. Hjemmet hvor Martha, Maria og

A
R

T
I

K
E

L



13NYT LIV
1-2017

Lazarus boede. Her var Jesus og hans ord
altid velkommen.

I dag oplever vi det kristne hjem under et
hårdt pres. Ofte er der ikke tid til hinanden –
eller til Jesus.
Bøn og andagt kortes ned, udvandes eller
skæres helt væk. Børnene vil jo alligevel ikke
sidde stille, siger man. Og med god grund,
for vi ved jo, at hverken kødet eller Djævelen
vil, at vi skal være stille for Herrens ord og
bruge tid på det. Men mange trængende
forældre, og særligt børn, får derved ikke lov
til at møde Guds ord. De overlades til selv at
sætte åndelige normer, grænser og skel – ikke
ud fra Guds ord, men ud fra tidens ånds-
retninger og autoriteter eller mennesketanker
om Gud.

”På tunge, hånd og pande
dig Herren bød sit ord at binde!

Så tale, liv og tanke
må præges og ved Ordet finde
stor nåde, trøst og evigt liv”

(jf. 5 Mos 6,6-9).

Gud husker sit folk
Vi læser videre, at No’omi og Ruth ankom til
Betlehem i begyndelsen af byghøsten. Gud
havde altså set til sit folk, Israel, og givet dem
korn. Og Gud havde været god, så dette
budskab var nået No’omis ører i det frem-
mede.
Gud husker altid sine, også når Zion ser ud
til at være ”glemt af Gud” (jf. Es 49,14-15).
Nu var der atter korn i Israel. At selv dét
afhænger af Guds velsignelse, er noget vi ofte
møder i Skriften. Salme 65 giver os et stærkt
vidnesbyrd om det: ”Du tager dig af landet
og giver det regn. Du gør dets rigdom stor”
(Sl 65,10a). Også velstand kommer altså fra

Gud. ”Guds bæk er fuld af vand, du sørger
for kornet, ja, det sørger du for. Du væder
plovfurerne og jævner pløjejorden, du
blødgør jorden med regnskyl og velsigner
dens spirer” (Sl 65,10b-11).

Ruth og Boaz føres sammen
I kapitel 2 møder vi så manden Boaz. Vi får
at vide, at han var af Elimeleks (No’omis
mands) slægt og meget rig.
At også han frygtede Gud, ser vi af hans
hilsen til høstfolkene i vers 4: ”Herren være
med jer.”
Da han får  øje på Ruth, spørger han
høstfolkene, hvem hun er, og han får svaret,
at hun er moabitten, der kom hjem sammen
med No’omi. Boaz får også at høre om Ruths
troskab mod svigermoren og den afdøde
mand.
I vers 12 beder han så Gud lønne Ruth for
hendes offervilje og kærlighed samt for at
have søgt ly under Guds vinger.

Det er underligt at se, hvordan Gud styrer
begivenhederne og fører Ruth og Boaz’ veje
sammen. Ned til mindste detalje.
Der er en stor hvile i det, at også i valget af
ægtefælle får vi lov til at lade Gud råde og
styre. Der står i Ordsprogenes Bog: ”Hus og
gods er arv fra fædre, en klog hustru er fra
Herren” (Ordsp 19,14).

De svages beskytter
Vi ser videre, at Ruth nu får lov til at samle
aks efter høstfolkene overalt på Boaz’ mark.
Ingen må genere hende. Og hun bliver endda
indbudt til at spise sammen med Boaz og
høstfolkene. Ruth var i sandhed kommet
under Guds omsorg!
Nu var det sådan, at ifølge Moseloven måtte
ingen i Israel høste helt ud til kanten af sin
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mark. Ej heller indsamlede de aks, som blev
tilbage efter indhøstningen. Det skulle efter-
lades til den fattige og fremmede.
”Når I høster kornet i jeres land, må du ikke
høste helt ud til kanten af din mark, og hvad
der ligger tilbage, når du har høstet, må du
ikke samle ind; det skal du efterlade til den
trængende og den fremmede. Jeg er Herren
jeres Gud!” (3 Mos 23,22).
Se, det fortæller os om en Gud, som har øje
for den svage i sit folk. Han gav love for netop
at beskytte og hjælpe dem!
Tager vi også højde for de svage iblandt os?
I menigheden? Eller er det de stærke, de unge,
de toneangivende vi tager højde for – og så
tilsidesættes de svage og ældre?
I så fald skal vi vide, at Gud er de svages
hjælper og værner! Ja, han er enkers og
faderløses forsvarer, siger Skriften. Han hører
den fattiges bøn (se Sl 12,6; 109,31).

Videre læser vi, at Ruth fik lov til at gå sikkert
blandt Boaz’ folk og samle aks, helt frem til
byghøsten og hvedehøsten var overstået.
Altså en længere periode.
Imens boede Ruth hos sin svigermor No’omi
– og de led ingen nød. For Herren havde
sørget for deres ve og vel gennem Boaz.
Hvor må de have prist Herren for mad på
bordet, for hans troskab og underfulde ledelse
– midt i smerten over tabet af deres ægte-
mænd og forsørgere.
Herren var nu selv trådt ind som deres
forsørger og beskytter i helt ufattelig grad.
Og disse to kvinder skulle få lov til at se endnu
mere af Guds store trofasthed og nåde!

Løseren
I kapitel 3 befinder vi os ved høsttidens
slutning, og det ser ud til, at No’omi nu
minder Ruth om, at Boaz, som er dem begge
til så stor hjælp, faktisk er deres slægtning.
Boaz var jo en slægtning af Ruths afdøde
svigerfar Elimelek, No’omis mand! Og ifølge
moseloven havde han rettigheder som
”løser”.
Det vil sige: Han havde, såfremt ingen
slægtning stod nærmere, pligt til at købe
ejendommen tilbage for en slægtning, der
havde solgt den på grund af fattigdom.
Sandsynligvis var det dét, Elimelek havde
gjort, da han og No’omi rejste til Moab på
grund af  hungersnøden. Ved at sælge
ejendommen havde de måske fået rejsen
dækket og mulighed for at etablere sig i
Moab?
Men løseren skulle altså indløse denne gæld
eller dette tab og købe ejendommen tilbage i
slægtens navn. Løseren kunne så beholde
ejendommen frem til ”jubelåret” – som faldt
hvert halvtredsindstyvende år.
For i jubelåret skulle al ejendom gives tilbage
til dets retmæssige ejer. Og enhver israelit,
der havde solgt sig selv som træl, skulle også
gives fri i jubelåret.

Bestemmelserne for alle disse forhold kan vi
finde i Tredje Mosebog kapitel 25.
Men særligt ordene om ”løseren” var de ord,
som de to kvinder, Ruth og No’omi klyngede
sig til: ”Der må ikke sælges land
uigenkaldeligt, for landet er mit; I er
fremmede og tilflyttere hos mig. I hele det
land, I ejer, skal I sørge for, at jorden kan
indløses. Når det går  dårligt for  din
landsmand, så han må sælge af sin ejendom,
skal den, der står ham nærmest, træde til som
løser og indløse, hvad hans slægtning har

Der er en stor  hvile i det ,  at  også
i valget  af ægtefælle får  vi lov
t il at  lade Gud råde og styre.
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solgt” (3 Mos 25,23-25).
De to kvinder klynger sig altså til disse ord i
bøn til Herren.
Og Ruth gør sig nu klar efter svigermoderens
anvisninger og går op på tærskepladsen. Her
skal hun holde øje med, hvor Boaz lægger
sig til hvile, så hun kan liste hen og lægge sig
ved hans fødder.

En forkert oversættelse
Desværre må vi her  gøre en sørgelig
bemærkning med hensyn til den
bibeloversættelse fra 1992, som vi bruger i
dag. I kapitel 3,4 står der: ”Så skal du gå
derhen og klæde dig af og lægge dig ved hans
fødder.”
Lohses Bibelleksikon skriver faktisk, at
denne oversættelse er både sprogligt og
kontekstuelt forkert. Ordret skulle der stå det,
som der også står i flere af vore ældre
oversættelser: ”Løft kappen op ved hans
fødder og læg dig dér1.”
Der står altså i grundteksten ikke noget om,
at hun skal klæde sig af.
Lohses Bibelleksikon nævner videre, at Ruth
jo tydeligvis ikke var en kvinde, der havde ry
for at lægge sig nøgen hos mænd. Og desuden
var det jo mørkt, og selve kulturen i Israel
forbød også en så usømmelig opførsel.

Evangeliet om løseren
Men Ruth går altså hen og løfter Boaz’ kappe
om natten og lægger sig ved hans fødder.
Da Boaz ved midnat vågner med et sæt, siger
hun: ”Bred din kappe over din trælkvinde,
for du er løser” (3,9).
Der åbner sig et herligt evangelium i disse
ord. For ligesom Boaz bredte sin kappe ud
over Ruth, således gør også Gud over sit folk
Israel. Ja, over enhver synder som kryber ind
til Ham.

Han breder sin kappe, sine vinger, ud over
sit folk, når de søger tilflugt hos ham – som
her, hvor Ruth søger tilflugt hos Boaz. For
Gud vil nemlig både ægte sit folk og være
løser for dem. Det er hans egentlige hensigt
med loven om løseren, at han så inderligt
gerne vil udbrede sine nådesvinger over sit
hjælpeløse folk – og være deres løser, befrier,
frelser og brudgom.

I Ezekiels Bog kapitel 16 læser vi om,
hvordan Gud taler om Jerusalem som et
spædbarn, han fandt. Født som hedning.
Smidt på marken uden at have fået navle-
strengen skåret over, liggende sprællende i
sit blod. Ingen forbarmede sig over det. Ingen
tog sig af det. Ingen tog det op og vaskede
det, men Jerusalem fik lov at ligge der i sit
blod.
Da kom Herren forbi, siger Ezekiel:
”Da jeg kom forbi og så dig ligge og sprælle
i dit blod, sagde jeg til dig, som du lå dér i dit
blod: ‘Du skal beholde livet! Jeg vil gøre dig
talrig som planterne på marken.‘ Du voksede
op og blev stor, og du blev kønsmoden; dine
bryster blev faste, og hårvæksten voksede
frem. Men du var nøgen og bar. Da jeg kom
forbi dig og så, at din tid var inde, tiden til
elskov, bredte jeg min kappe over dig og
dækkede dit køn. Jeg gav dig min ed og
indgik en pagt med dig, så du blev min, siger
Gud Herren. Jeg vaskede dig, skyllede blodet
af dig og salvede dig med olie” (Ez 16,6-9).
Vi læser videre om, hvordan Herren gav sin
brud klæder og sko. Ære og rigdom osv.
Men det er underligt at se på Guds folk her
gennem profeten Ezekiel. Herren kom forbi
et barn, kastet hjælpeløst ud på marken. Han
så barnet, som det lå der i sit blod og
sprællede, og sagde de livgivende ord: ”Du
skal leve.”
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Og så levede Israel – et folk var blevet skabt
på Guds ord.

”Du skal blive talrig som planterne på
marken”, lød løftet (Ez 16,7). Og så blev de
talrige i Egypten. Der voksede de sig køns-
modne under Faraos tunge hånd. Men de var
nøgne og bare. De var trælle, afklædte og
frataget alt. De var under loven.
Da kom Gud Herren igen forbi. Nu var tiden
inde til elskov. Tiden til åbenbaring. Tiden til
tro og nyt liv med Herren. ”Lad mig i stor
magt føre jer ud af Egypten til mig i ørkenen.”
Og derude, mellem sjakalernes hylen i den
tomme ødemark, der bredte Gud Herren sin
kappe ud over sit folk og blev deres løser.
Israel blev nu Herrens ejendom – Herrens
brud.

Du har en løser
Er det ikke også sådan, det er med os?
Gud fandt os fortabte og forkomne i synden.
Han kom forbi og så os ligge og sprælle i
vort blod – i vore synder. Dolket af moseloven
og flået af syndens og Satans herredømme.
Da ynkedes Gud og sagde: Du skal beholde
livet. Du skal ikke dø – for jeg giver dig livet.
Så stod du der for hans ansigt. Vakt til live –
men afklædt og nøgen så du dig selv. Du så
din synd i lyset af loven. Så din sande tilstand.
Du råbte på Herren, for du var kønsmoden
og rede til at giftes med din løser. Rede til at
få alt med ham.
Da kom Herren forbi igen. Og denne gang
fik du lov til at høre om Jesus. Tiden var inde
til elskov. Gud bredte sin kappe ud over dig
– du blev skjult i Kristus. Indhyllet i ham.
Og han skjulte dig helt. Der blev ikke spurgt
efter dig og dit! Bare Jesus. Her var ingen
lov eller fortjeneste, men alt af nåde ved tro
på Kristus. Du blev vasket ren i Jesu blod.

Klædt i Guds løfter og salvet med Åndens
olie.
Du blev pyntet i frelsens klædning, iklædt
Kristus. Du fik ordet om korset prentet ind i
hjerte og sind. Troen på Jesus blev født. Du
blev iklædt ham. Iklædt bryllupsklædningen.
Nu kunne du synge en ny sang om Jesus og
om hans gerning på Golgatas kors. Nu var
stræbet og kampen for at opnå Guds velbehag
forbi – for Jesus var det hele.
Hans blod, hans retfærdighed og fuldbragte
værk på korset blev din tros klippegrund og
grundvold – uanset følelser og omstændig-
heder.

For derinde, under Kristi vinger, hviskede han
pagtens ord ind i dit øre: ”Det er fuldbragt.”
Du er min. Bliv i mig – og jeg bliver i dig.
Nej, intet ord på noget sprog blev dig mere
herligt end ordet om Jesus. Og du vidste, det
var sandt, og erkender det stadig, omend
synden og fristelserne endnu kan rase i dit
kød og sammen med Satan gøre krav på dig.
Du har en løser – uanset hvad. Og sammen
med Job må du triumferende tale i tro mod
enhver anfægtelse, ethvert mørke og fald i
synd: ”Dog ved jeg, at min løser lever, til sidst
skal han stå frem på jorden” (Job 19,25).

At vente i tro
Ruth fandt sin løser og ægtemand i Boaz. Han
bredte sin kappe ud over hende. Han be-
roligede hende og påtog sig hendes sag blandt
byens mægtige.

Gud breder  sin kappe ud over  sit
fo lk ,  nå r  d e  s øge r  t ilf lug t  ho s
ham – som her,  hvor  Ruth søger
t ilflugt  hos Boaz.
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I slutningen af kapitel 3 ser vi, at No’omi
råder Ruth til at forholde sig i ro. Vente i tillid
og tro. For Boaz ville ikke unde sig nogen
ro, før han fik sagen afgjort – før Ruth blev
hans.
Ruth kunne alligevel intet gøre fra eller til –
en anden måtte føre hendes sag helt og fuldt,
og derved blive hendes løser.

Sådan er det også med dig og Jesus. Du må
ofte vente på ham i tro og måske ofte vente
længe og tilsyneladende forgæves. Men på
hans ord er du forvisset om, at han ingen ro
under sig, før din sag er afgjort – så du kan
blive og være hans.
Og hvad angår din og alle menneskers største
sag: Intet kunne få ham til at opgive korset,
for han ænsede ikke dets skam. Hverken
menneskers foragt eller selveste Guds vrede
kunne stoppe Jesus. Han ville være sit folks
løser – og han blev det.

Et nyt liv i nåden
Jesus har afgjort din sag. Ikke med de mæg-
tige i byen Betlehem, som Boaz gjorde det.
Men med ”den stærke” og de mægtige fjender
i den åndelige verden: Satan, Guds hellige
lov og døden.
Kristus indløste din gæld hos disse stærke
magter, ikke i byporten, men i Himlen for
Guds trone. Der købte Jesus dig tilbage til
Gud med sit eget liv. Med forløsningens blod.
Alle måtte de give helt afkald på retten over
dig. Loven, synden, døden og Djævelen har
ingen ret over dig mere. For nu er du død og
begravet med Kristus for alle disse ”magter”.
Og ved evangeliet og dåben er du endvidere
oprejst sammen med den opstandne Kristus
til et helt nyt liv i tro på Ham! Et liv, hvor
nåden hersker og ikke loven eller synden. For
din løser vandt retten over dig, førte din sag

– og vandt en evig forløsning.

Nu skal du lære, at kun nåde og barnekår
gælder i dit forhold til Gud. At du er død for
synden og levende for Gud. Ellers ser du ikke
sandt i tro på dig selv, siger Skriften: ”For
sådan skal I se på jer selv: I er døde for
synden, men levende for Gud i Kristus Jesus”
(Rom 6,12).
Ja, din fred med Gud, helliggørelse og
forløsning har du i Jesu værk, som aldrig
rokkes! Du har det ikke i dig selv – og det
smerter dig dagligt – men ved troen på Kristus
er du hellig og udskilt til en anden, nemlig til
Jesus. Og han siger selv, at intet og ingen kan
rive nogen ud af hans hånd – ingen fristelse,
intet fald og ingen nød, hvor stor den end
måtte være.
For du tilhører ham ved evangeliets mægtige
ord; det ord og den pagt, som er af selveste
Gud. Betalt, bekræftet og forordnet, ikke med
dine gerninger, med sølv eller guld – men med
Jesu dyrebare blod.
Under Jesu vinger er der så godt at være. Her
er jeg i sikkerhed og vil ikke vide af noget
andet end ham alene (jf. Ordsp 18,10).

Jesus – vores bror
Videre ser vi, at Boaz ikke bare løskøber
ejendommen, men han gifter sig også med
moabitten Ruth. Og når Boaz gifter sig med
Ruth, så fører han også dermed Ruths afdøde
ægtemand Maklons navn videre.
Dermed giver han sin slægtning Elimelek
afkom, så hans navn ikke dør ud i Israel. For
det var en vigtig ting. At navnet, slægten, ikke
skulle dø ud af Israels folk.
I moseloven kan vi læse, at når en bror døde
barnløs, skulle hans hustru ikke gifte sig med
nogen fremmed. Men den afdødes bror skulle
gå ind til hende – og derved skaffe sin bror
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afkom, så hans navn ikke blev udslettet i
Israel. For slægtens navn måtte ikke blive
udslettet i Israel. Sådan ville Gud det.

Det er jo et stærkt billede på, hvordan Jesus
også blev vor bror og slægtning. Han kom i
kød, under vore kår – under loven.
I Matthæusevangeliets første kapitel har du
hele Jesu slægtstavle efter kødet. Ruth og
Boaz er også nævnt der. Der er mange:
hedninger og jøder, skøger og konger,
mordere og syndere, store og små – ja, alle
slags. For Jesus ville være en af os, én af vor
slægt, han ville være Menneskesønnen. Den
sande og ægte Menneskesøn, som Gud
egentlig havde tænkt med mennesket.
Jesus blev vores bror. Og kun på grund af
Jesus kan vi kalde Gud for Far.

Arven
Da vore fædre syndede i Edens have, mistede
vores slægt sin arvelod til Livets land. Til
Guds Paradis. Vi blev kastet udenfor og
forbandet.
Da mistede vi vor lod i de levendes land, Guds
rige blev taget fra os for bestandigt.
Men Jesus, Guds Søn, blev en af os. Jesus
blev Gud med os. Og som slægtning købte
han os fr i fra synden ved sin død og
opstandelse. Han valgte en fattig brud og gav
hende sit navn.
Derved genvandt han os ”landet”, og han
købte vor arvelod i Paradiset tilbage. Vort
navn skal derfor ikke slettes af livets bog –
for Jesus skaffede Gud afkom.
Måtte vi bedre og bedre erkende gennem
troen på Jesus, at vort borgerskab nu er i
Himlen – hvor Jesus vor løser og velgører er
og lever til gavn for os.

Vejen til Gud for den ugudelige
Selve det, at Boaz løskøber en moabit, en
hedning, er et stort evangelium for os. De var
jo ellers udelukket fra Guds menighed,
selvom de nedstammede fra Lot. Moses siger
det sådan: ”Ingen ammonit eller moabit har
adgang til Herrens forsamling. Selv deres
efterkommere i tiende slægtled får aldrig
adgang til Herrens forsamling. For de kom
jer ikke i møde med mad og drikke undervejs,
da I var draget ud af Egypten” (5 Mos 23,4).
Vi står her over for et menneske, som ved
loven er udelukket fra samvær med Gud – og
som på grund af sin moabittiske arv ikke har
adgang til Guds menighed!
Hvis vi tæller de slægtled, vi finder i slut-
ningen af Ruths bog, kan vi se, at der ikke
var gået ti slægtled, siden israelitterne drog
op fra Egypten (4,18-22).
Men Gud har en underlig matematik! For ham
er ingenting umuligt.

Gud spørger aldrig efter stand, kår eller
situation i denne verden. Men sikkert er det,
at efter hans lov er alle mennesker nægtet
adgang til hans menighed! Dog, én er
undtaget – Jesus. I ham er der efter evangeliet
fuld adgang til det allerhelligste.
Derfor lukkede Gud sit hjerte helt op for Ruth
og gav hende fuld adgang – for hun troede
Gud og hans ord, og det blev, som med
Abraham, regnet hende til retfærdighed.
Lige så urimeligt det var, at Gud frelste dig
og mig – ligeså urimeligt var det, at Gud
frelste Ruth og tog sig af hende, om vi spørger
loven. Men efter evangeliet, hvor alt handler
om Jesus, det afkom, som netop Ruths bog
forkynder, gælder alene troen på Guds løfter.
For Jesus kom selv og tog min plads under
loven. Ikke ved at afskaffe loven, men ved
selv at opfylde den og give sit liv som løsesum
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for dem, der var under loven. For ved selv at
blive et sonoffer banede Jesus ved sit blod
vej ind i det allerhelligste for sine brødre og
søstre. Det, som loven ikke kunne, fordi den
kom til kort på grund af kødet – det gjorde
Gud i Jesus.
Det er sådan, du kommer Gud nær: ved Kristi
blod. Ikke ved loven; ved bud og formaninger
eller fromme gerninger. Nej, du kommer nær
Gud ved blodet. Helt ind i det allerhelligste.
Behøver du mere?

Bøn på blodets grund
Tænk på det, når du beder! Du står på blodets
grund. Det er det, som er afgørende for, at
dine bønner bliver hørt. Ikke om du er oplagt,
eller om din dag har været god eller dårlig,
eller om du har lyst til at bede eller ej. Nej,
må Gud fri os fra at betinge hans bønhørelse
og nåde af vores sindsstemninger, følelser
osv.
Nej, lad os i stedet begynde enhver bøn med
at takke Gud for, at han hører os for Kristi
skyld. Takke for, at vi altid kan komme til
ham – og bede på blodets faste grund.

Den anden løser
I Ruths bog kapitel 4 læser vi også, at den
løser, som stod nærmere end Boaz, ikke ville

indløse ejendommen (v.5-6). Og atter må vi
beklage vores danske 1992-oversættelse, som
her skiller sig ud fra både tidligere danske og
nuværende norske, engelske og svenske.
Den danske 1931-oversættelse lyder: ”Da
sagde Boaz: ‘Men samtidig med at du køber
marken af No‘omi, køber du også
moabitterinden Rut, den afdødes enke, for at
rejse den afdødes navn over hans arvelod!’
Da svarede løseren: ‘Så kan jeg ikke blive
Løser, da jeg derved vilde skade min egen
arvelod. Løs du, hvad jeg skulle løse, thi jeg
kan ikke!‘” (Ruth 4,5-6).

Da den løser, som stod nærmere end Boaz,
fik at høre, at når han købte grunden af
No’omi, så overtog han dermed også
moabitten Ruth, den afdødes hustru, for at
oprejse den afdødes navn, Elimeleks søns
navn over hans arvelod – da ville han ikke
løskøbe.
Der er lidt forskellige meninger blandt
fortolkere angående dette vers, men den mest
holdbare fortolkning må være følgende:
Han var bange for at skade sin ejendom –
som han sagde til Boaz.
I det ligger der måske noget økonomisk?
Skulle han indløse No’omis mark, da købte
han alene marken  og havde ingen
forpligtelser over for Ruth. Fulgte Ruth med
i købet, som Boaz insisterede på, da havde
han måske ikke råd at skulle tage sig af hende,
og den arving hun i så fald ville føde ham.
Desuden ville ejendommen så tilfalde søn-
nens navn efter Ruths afdøde mand og
dermed ikke hans eget. Derved ville han
skade sin ejendom ved købet.
Dernæst nævner Boaz også over for ham, at
Ruth er moabit. Måske var det med til at
afskrække ham, at hun var hedning og ikke
israelit?

Lige så ur imeligt  det  var,  at  Gud
f r e l s t e  d ig  o g  mig  –  l i g e s å
ur imeligt  var  det ,  at  Gud frelst e
Ruth og tog sig af hende,  om vi
s p ø r g e r  l o v e n .  M e n  e f t e r
evangelie t ,  hvor  al t  handler  om
J e s u s ,  d e t  a f k o m,  s o m n e t o p
R u t h s  b o g  f o r k yn d e r ,  g æ ld e r
alene t roen på Guds løft er.
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Frivilligt – af kærlighed
Uanset af hvilken årsag den nærmeste
slægtning end afviste at indløse, så fremgår
det tydeligt, at da Boaz nævner Ruth, springer
han fra.
Derved kunne Boaz nu påtage sig den fulde
løsergerning, som han så gerne ville. Og det
er slående, så ærligt og gudfrygtigt denne
mand behandler Guds lov. Boaz var en mand,
der ønskede at indrette sig efter Guds ord.
Han vovede ikke, som vi ellers læste, det var
moderne på dommertiden, at ”gøre, som han
selv fandt for godt”.
Boaz kunne nu, som en slægtning til Elime-
lek, føre hans navn videre ved at gifte sig med
Ruth. Og ikke af pligt, men af kærlighed
udførte han den svogerpligt, som han ikke
behøvede. For Ruths afdøde mand, Maklon,
blev således skaffet afkom.
Vi kan læse et par vers om denne pligt:
”Når brødre bor sammen, og en af dem dør
uden at have fået en søn, skal den afdødes
hustru ikke gifte sig med nogen uden for
slægten; hendes svoger skal gå ind til hende,
gifte sig med hende og udføre sin svogerpligt
mod hende. Den første søn, hun føder, skal
bære den afdøde brors navn, så hans navn
ikke bliver udslettet i Israel” (5 Mos 25,5-6).
Nu var Boaz jo en slægtning til Maklon,
Ruths afdøde mand, og ikke hans bror. Og
ifølge loven behøvede han ikke gifte sig med
Ruth. Han havde ikke pligt til det.
Men af ren kærlighed til Ruth og til Herren
træder han ind som en bror og udfører dermed
sin svogerpligt mod hende. Helt frivilligt.
Det er et stærkt billede på Jesus – som af
kærlighed til sin brud, Zions datter, også
ægtede hende. Frivilligt. Af kærlighed til
hende og til sin himmelske Far påtog han sig
alle forpligtelser og ansvar for dig, som tror,
for sin menighed, for Lammets brud.

Alt har han taget på sig
Der står intet tilbage for dig, som tror på
Jesus. Han har taget alle lovens bud og krav
på sig.
Tænk – Jesus har elsket næsten for dig, elsket
Gud for dig. Dit navn skal ikke udslettes af
landet som den uretfærdiges. Men dit navn
skal oprejses i Jesu navn over din himmelske
arvelod: en uvisnelig og ukrænkelig arv, der
venter på dig hjemme på den nye jord. Den
er din, i Jesu navn.

I tråd med det kan vi læse i kapitel 4, at Boaz
i alles påhør påtager sig alle forpligtelser og
krav. Alt bliver hans. Omsorg, beskyttelse,
pleje, kærlighed, trivsel, næring og alt godt
til livets ophold.
”Derpå sagde Boaz til de ældste og alle, der
var til stede: ‘I er i dag vidner på, at jeg af
No‘omi køber alt, hvad der tilhørte Elimelek,
og alt, hvad der tilhørte Kiljon og Maklon.
Samtidig køber jeg moabitten Ruth, Maklons
enke, til hustru, for at afdødes navn kan
bevares ved hans ejendom, og afdødes navn
ikke udslettes i hans slægt eller i hans bys
port. Det er I vidner på i dag‘” (4,9-10).

Profetien om den nye pagts hus
Videre læser vi, at vidnerne i byporten ønsker,
at Ruth må blive Boaz en kvinde som Lea og
Rakel, der byggede Israels, Jakobs hus (v.11-
12).
”Hus” betyder her slægt – altså Jakobs slægt.
Ruth får således her de ældstes og vidnernes
allerhøjeste anerkendelse, som mange
kvinder må have misundt hende. Nu var
denne moabittiske kvinde fuldt og legalt
anerkendt som israelit – ja, tilmed som
stammoder i Jakobs hus.
Endvidere forkynder disse vidner et stærkt
profetisk løfte. Uden at vide det har disse
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vidner og ældste stået og profeteret om Jesus
– Davids søn – som skulle bygge den nye
pagts hus af både hedninger og jøder.
Ruth skulle blive stammoder til en Søn, som
skulle blive langt, langt mere kraftfuld end
det Israels hus, som Lea og Rakel havde
bygget, og som skulle bestå til evig tid.
Nemlig Kristus.
For han skulle bygge Guds hus og slægt ud
over hele jorden, være hovedhjørnesten og
grundvold til alle tider. Ikke ved loven, men
ved evangeliets løfte.
Ja, han skulle, som det hedder i
Hebræerbrevet, være ”søn over huset” (Hebr
3,1-6). Og også vi skal være hans hus, så sandt
vi i frimodighed holder fast ved håbet.

Flere profetier
Tankevækkende er det også, at Boaz netop
var navnet på en af de to bronzesøjler i
Salomos tempel (2 Krøn 3,15). Derfor står
Ruth og Boaz i sandhed ved Guds store nåde
og gerning som stærke trossøjler også for os.
Og som om lykken og Guds godhed blot varer
ved, læser vi videre om, hvordan Boaz gifter
sig med Ruth. Og Gud giver dem sønnen
Obed, som betyder: ”en som tjener”.
”Obed skal være dig som en genopretter af
livet og en forsørger i din alderdom”, siger
de glade kvinder i vers 15 (jf. den engelske
ESV-oversættelse). Som et himmelsk kor
engang skal velsigne frelsens slægt ved
Lammets bryllupsfest i Himlen, sådan
velsigner disse kvinder denne lille familie.
Obed fik i sandhed lov at leve op til sit navn.
Han fik lov at tjene den gamle No’omi som
hendes barnebarn, og han tjente sine forældre
i deres alderdom. Men endnu mere fik han
lov til at tjene Guds løfte om løseren fra
Himlen – Davids Søn, Kristus. Den sande
genopretter af alt liv.

Og Peres, Judas søn med Tamar, som er nævnt
i vers 18, var jo netop betlehemitternes
stamfar. Betlehem, denne lille by som på en
særlig måde skulle danne rammen om Jesu
fødsel og kong David.

Skriften vidner om Kristus
Det er underligt at se, hvordan hele Skriften
handler om Kristus. Alt handler om ham –
helt fra kvindens sæd, som skulle knuse
slangens hoved efter syndefaldet, og frem til
Bibelens sidste ord: ”Ja, jeg kommer snart”
(Åb 22,20).
Traditionen hævder, at profeten Samuel
nedskrev dette lille himmelske lysglimt fra
Betlehem i dommertiden. Og vi vil nu med
tak forlade denne lille, men stærke bog, som
Gud gav os til vidnesbyrd og opmuntring.
Ruth betyder ”veninde”, og med denne
”troens veninde” i Det Gamle Testamente går
vi nu frimodigt videre på troens vandring
sammen med Ruths bog.
Nu går troens rejse videre ind i Første
Samuelsbog. En ny epoke for Guds folk i den
gamle pagt står for døren. Mere og mere vil
du se, at Herren lader Jesus og løfterne om
ham træde frem. Tydeligere og tydeligere
skinner det lys, Jesus Kristus, som aldrig
slukkes for Guds folk.
Gud velsigne din læsning.

Ruben Skov Jensen,
Ringkøbing, tavlemontør/
elektriker.

1 Lohses store bibelleksikon, bd. 3, Lohses Forlag
2000, s. 279.
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Peters bekendelse
Når vi skal se på et tema som dette, kan vi
næppe have et bedre udgangspunkt end i den
store bekendelse, som Peter aflægger på sine
egne og de øvrige disciples vegne (Matt 16).
Anledningen er, at Jesus har stillet disciplene
spørgsmålet: ”Hvem siger folk, at jeg er?”
hvorpå han får til svar, at nogle siger det ene
og andre noget andet. Jesus spørger da Peter:
”Men I, hvem siger I, at jeg er?” Da hører vi
Peter sige: ”Du er Kristus, den levende Guds
søn” (Matt 16,16).
Til det siger Jesus: ”Salig er du, Simon, Jo-
nas’ søn, for det har kød og blod ikke åben-
baret dig, men min fader i himlene. Og jeg
siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil
jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal
ikke få magt over den” (Matt 16,17-18).
Her hører vi altså, hvordan Peter aflægger sin
store bekendelse; en bekendelse, vi med rette
kan kalde den kristne urbekendelse. Det er
den bekendelse, som al efterfølgende beken-
delse til Kristi person og til Kristi navn vok-
ser frem af. Af Jesu svar på Peters ord ser vi,
at han tillægger bekendelsen den allerstørste

betydning. For efter at Jesus har peget på,
hvad der er kilden til Peters bekendelse –
nemlig, at Jesu Kristi fader har åbenbaret ham
det – siger Jesus: ”Du er Peter, og på den
klippe vil jeg bygge min kirke.”
Spørgsmålet er nu, hvilken slags klippe Jesus
vil bygge sin kirke på. Svaret lyder: Ikke på
Peters person, men på Peters bekendelse.
Det, Jesus her siger, er i grundteksten et ord-
spil. Hvis det var Peters person, der var klip-
pen, har paven i Rom ret, når han netop på
dette ord bygger sine krav på at være kirkens
hoved og ”Kristi stedfortræder”. Men Peters
person er en alt for skrøbelig grundvold at
bygge på. Det ser vi ikke mindst af, hvordan
Peter gang på gang falder og fejler. Der går
kun kort tid efter det, vi her har hørt, før Pe-
ter i overmod irettesætter Herren Jesus. Må-
ske hentede han til og med næring til sit over-
mod af disse Jesu ord! Derfor må Jesus skarpt
revse ham: ”Vig bag mig, Satan! Du vil bringe
mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil,
men hvad mennesker vil” (Matt 16,23).
Senere hører vi, hvordan Peter fornægter sin
herre tre gange natten til langfredag. Kingo
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synger virkelig med rette, netop med ud-
gangspunkt i hændelserne denne nat: ”Store
helgen også haver Adams kød og klæder på
...” (DDS 186,2). Også Herrens mest frem-
trædende og største tjenere har del i den
samme synd og skrøbelighed, som bor i vo-
res hjerter. Et menneske er ikke noget at
bygge Guds rige på, om han end var aldrig
så stor og var nået aldrig så langt i helliggø-
relse eller erkendelse.
At sagen heller ikke stillede sig anderledes
efter pinsedag, ser vi af, at Peter også fejler
og falder i Antiokia (Gal 2,11ff), hvorpå
Paulus må irettesætte ham skarpt i alles på-
hør – ikke privat og under fire øjne, men of-
fentligt.

Klippen, som den kristne kirke er bygget på,
er Peters bekendelse. Navnet Peter betyder
jo ”klippe”. Ordspillet, som Jesus bruger i
dette bibelord ses af det følgende. Jesus si-
ger: ”Jeg siger dig, at du er Peter (på græsk
petros, som betyder klippe), og på denne
klippe (og her bruges en anden form af ordet,
nemlig petra) vil jeg bygge …”
Ved at ordets grammatiske form er en anden,
får vi en tydelig klargørelse af, at Jesus her
ikke sigter til personen Peter, men den be-
kendelse, han har aflagt. Dét er, hvad den
kristne kirke bygger på. Det er også den
kristne kirkes særlige kendetegn, som gør den
til Kristi kirke, til forskel fra enhver anden
tro eller religion i verden. Bekendelsen er
altså både klippegrunden under Kristi kirke,
samtidig med at den sætter skel.

Betydningen af at bekende
Ordene at bekende og bekendelse bruges ofte
i Det Nye Testamente. Begreberne anvendes
i to hovedsammenhænge. For det første bru-
ges det om at bekende synd, som vi eksem-

pelvis hører i Johannes‘ første brev: ”Hvis vi
bekender vore synder, er han trofast og ret-
færdig, så han tilgiver os vore synder og ren-
ser os for al uretfærdighed” (1 Joh 1,9).
Dernæst bruges ordet i den betydning, vi har
mødt i Matthæusevangeliet kapitel 16, altså
om at bekende Kristi navn.
Det græske ord for at bekende betyder bog-
staveligt at sige det samme som, nemlig som
en anden har sagt først. Når vi i kristen be-
tydning ”bekender”, siger vi uændret det
samme, som Gud har sagt i sit ord!
Guds ord taler til os på to måder, i lov og
evangelium. Når jeg bekender mine synder,
siger jeg det samme om mig selv, som Gud
først har sagt i sit ord, når han taler i sin hel-
lige lov og peger på min synd. Når jeg be-
kender troen og Kristi navn, siger jeg det
samme, som Gud først har sagt i sit ord, når
han har forkyndt evangeliet om sin søn, og
hvad han har gjort for mig. Heraf ser vi, at
Det Nye Testamentes brug af ordet ”bekende”
nøje svarer til, hvad Guds ord taler i lov og
evangelium.

Bekendelsen har den allerstørste betydning,
når det gælder det kristne liv. Jesus siger
endog, at hele vores evige skæbne står og
falder med, hvad vi bekender.
Her vil vi bare pege på, at Jesus i sin udsendel-
sestale til disciplene (Matt 10) peger på den
modstand og de trængsler, som hans vidner
vil blive udsat for her i tiden. I mødet med
det vil det være en stadig fristelse for Guds
folk at tilpasse budskabet og vidnesbyrdet
efter, hvad folk gerne vil høre, så modstan-
den ikke bliver så hård, som den ellers ville
blive.
Her er det, Jesus siger: ”Enhver, som kendes
ved mig over for mennesker, vil jeg også ken-
des ved over for min fader, som er i himlene.
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Men den, der fornægter mig over for menne-
sker, vil jeg også fornægte over for min fa-
der, som er i himlene” (Matt 10,32-33).
Vi hører, at Jesus klart bevidner, at din og
min frelse afhænger af, hvad vi bekender om
Jesu person. Fornægter vi det, som Gud si-
ger os om, hvem Jesus er, da vil også han
fornægte os over for sin Fader i himlene.
Denne alvorlige sag understreger apostlen
Paulus også: ”For hvis du med din mund be-
kender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror,
at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du
frelses. For med hjertet tror man til retfær-
dighed, med munden bekender man til frelse”
(Rom 10,9-10).
Det er altså ikke nok kun at have troen i sit
hjerte som en hemmelighed og privatsag. Nej,
det er et af den kristne tros særlige kende-
tegn, at den netop bekender for alverden,
hvad Gud har givet os i sin søn. Den klare og
frimodige bekendelse er troens kendetegn.

Vi skal også vide og have det klart for os, at
når Det Nye Testamente vidner om, hvad der
er historiens mål, når al skabning samles for
Guds trone på den sidste store dag, da skal
hele skaberværket netop bekende: ”Derfor
har Gud højt ophøjet ham og skænket ham
navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert
knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og
under jorden, og hver tunge bekende: Jesus
Kristus er Herre, til Gud Faders ære” (Fil 2,9-
11).

Apostlen vidner altså om, at skabningens
store mål består i at samles i evigheden for at
bekende Kristi navn. Bekendelsen er med
andre ord den grundlæggende tilbedelse, og
den skal klinge gennem evigheders evighed.
Det er af den grund, vi i teologien har begre-
bet ortodoks, et ord som også er navnet på en
kirkefamilie. Ordet har en dobbelt betydning.
Det betyder både ret lære og ret lovsang. Sa-
gen er nemlig, at den rette lovprisning kun er
der, hvor den rette lære findes! Det er den
hovedsag, der males for vores øjne her i Filip-
perbrevet: ”Hver tunge skal bekende: Jesus
Kristus er Herre, til Gud Faders ære.”

Bekendelsen og læren
Bekendelse er altså at sige det samme som.
Det betyder frimodigt at fremholde det, som
Guds ord siger, og som bygger på en bestemt
forudsætning, nemlig at vi ved, hvad Guds
ord siger og lærer.
Bekendelse forudsætter med andre ord det,
vi kalder lære .  Det forudsætter  lære-
bevidsthed. Begrebet lære er et meget vigtigt
ord i Det Nye Testamente. Tænk bare på, hvor
ofte vi hører, at Jesus lærte. Han kalder sig
selv lærer. ”I må heller ikke lade nogen kalde
jer lærer; for én er jeres lærer, Kristus” (Matt
23,10). Når vi hører om de første kristne i
Apostlenes Gerninger, siges det om dem: ”De
holdt fast ved apostlenes lære og fællesska-
bet, ved brødets brydelse og ved bønnerne”
(ApG 2,42).
Apostlenes lære er det første, der nævnes. Det
er det budskab, menigheden havde modtaget,
både i lov og evangelium. Læren var et afgø-
rende kendetegn på de første kristne.

Subjektivismen
Vi taler med andre ord om betydningen af
den kristne kundskab, kundskaben i og om

Bekendelsen har  den allerstørst e
be t yd n ing ,  nå r  d e t  gæ ld e r  d e t
kr istne liv.  Jesus siger  endog,  at
hele vo res evige skæbne st år  og
falder  med,  hvad vi bekender.
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Guds ord. Med dette er vi samtidig fremme
ved noget af et ømt punkt i vores tid.
For det første virker det anstødeligt at aflægge
en klar bekendelse til Kristi person, hvor vi
siger: “Dette er vores Gud.“ Årsagen til det
ligger i den del af tidsånden, som vi ofte kal-
der subjektivismen. Det vil sige, at menne-
sker selv finder normen og grundlaget for,
hvad de vil tro og mene i deres eget hjerte.
I tråd med det hører vi ofte folk sige: ”For
mig er det sådan og sådan”, når de skal give
deres mening til kende. Eller de siger: ”For
mig føles eller opleves det sådan og sådan.”
Det, der ligger til grund herfor, er, at menne-
sker finder grundlaget for alle deres vurde-
ringer i dem  selv og ikke i noget, der ligger
uden for dem selv. Desværre ser det ud til, at
denne måde at tale og tænke på også har
trængt sig dybt ind i kristne sammenhænge.
Stadig oftere kan du høre troende mennesker
komme med deres opfattelse om dette eller
hint uden at have det ringeste behov for at
begrunde det i den hellige Skrift. I stedet for
siges der: ”Jeg føler …”
Sådan bør en kristen aldrig tale. Et Guds barn
ved nemlig, at autoriteten for og fundamen-
tet under min tro aldeles ikke ligger i mit eget
hjerte eller egne følelser, men uden for mig, i
det ord, som er givet os i den hellige Skrift.

Relativismen
Relativismen er et andet grundlæggende træk
ved tidsånden i dag. Hermed mener vi den
forestilling, de fleste har om, at enhver me-
ning, tro og overbevisning er lige værdifuld.
Sandheden er – som alt andet – relativ.
Det er for så vidt en naturlig følge af, at vi
lever i en pluralistisk kultur. Samfundet by-
der på mange forskellige trosretninger, op-
fattelser og religioner, og den moderne tole-
rance hævder med stor styrke, at alt er lige

godt. Ingen må mene, at noget er mere sandt
end noget andet.
Også denne tankegang er langt på vej trængt
ind i den kristne menighed. Da bliver selv
lærespørgsmål bedømt som noget, der er re-
lativt. Da sker det, at forhold, som Skriften
taler klart og tydeligt om, reduceres til en
mening.
Allertydeligst ser vi det i kampen omkring
homofilispørgsmålet i kirken i de senere år.
Det, kirkens ledelse her har gjort, er at redu-
cere det, som Guds ord klart lærer i et be-
stemt etisk spørgsmål, til en ”mening”. An-
dre kan have stik modsat opfattelse, men op-
fattelserne er ligeberettigede. Det har netop
også været den liberale sides vigtigste mål-
sætning i kirkekampen, som rasede i halv-
femserne. Deres vranglære i homofili-
spørgsmålet vil have kirkelig status som li-
geberettiget mening.
Når kirkens ledelse så har givet efter for dette
krav, siger man i virkeligheden, at det, Guds
ord siger om sagen, bare er en mening, som
ikke har større autoritet end enhver anden
menneskelig mening.

Det er dybt alvorligt, når kirkens ledelse her-
med reducerer apostles og profeters vidnes-
byrd til private meninger, som det står en-
hver kristen frit for at være enig eller uenig i.
Men det er ikke i den hensigt, Gud har givet
os sit ord.
Guds ord har tværtimod det kendetegn, at her
taler den levende og hellige Gud selv. Der-
med sættes enhver menneskelig autoritet og
mening ud på sidelinjen. Der er forskel på,
hvad et menneske siger, og hvad den levende
Gud siger! Når alle tings Herre og Skaber
taler, er der kun én ting, der sømmer sig, nem-
lig at vi bøjer os i støvet og lukker munden,
for at han kan få lov til at tale ud.
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I den situation kendetegner det netop Guds
folk, at det med Guds ord bekender sandhe-
den i Ordet fra Guds mund. Men dermed bli-
ver også den anden mening løgn.

I det åndsklima, vi i dag lever i, vil denne
talemåde opleves som og mødes med ankla-
gen om, at det er det største hovmod. ”Hvor-
dan kan du påstå at have patent på sandhe-
den?”
Hvor mange troende har ikke fået denne type
spørgsmål smidt i hovedet, når de har vidnet
ud fra Guds ord?
Til det må vi svare: ”Nej, vi har sandelig ikke
patent på sandheden. Vi er ikke andet end små
børn, som intet ved. Men vi har fået et Ord,
et Ord fra den levende Gud. Han ved, hvad
der er sandt! Vi holder os til hans Ord, fordi
vi har den tillid til vores Herre, at han er den
eneste, som virkelig har liv og død i sin hånd.
Det har behaget ham at åbenbare sig. Gud
har talt! Det at være Guds barn i denne sag
er intet andet end at sige det samme, som Gud
har sagt først.
Når vi derfor forkynder, hvad Guds ord siger
om de forskellige spørgsmål, gør vi det ikke,
fordi det er vores opfattelse, vi bærer til torvs.
Ikke fordi vi kan og ved, men vi taler som
Guds ord og på Guds ansvar. Gud Herren
står selv inde for, hvad han har sagt, og han
har taget ansvaret for sandhedsindholdet i sit
Ord.

Nej, sandheden er ikke relativ. Sandheden er
absolut. Derfor har Guds ord det ved sig, at
den, som kender Herren, også kan sige med
apostlen Paulus: ”Jeg ved, hvem jeg tror på”
(2 Tim 1,12). Tænk, hvilken frimodighed og
klarhed! Her er der ingen tvivl og uklarhed,
ingen åndelig tågesnak. Der lyder et tydeligt
og klart: Jeg ved! Det er den kristne tros fri-

modige kendetegn: bekendelsen.

De historiske bekendelser
Ser vi på den kristne kirkes historie gennem
de 2000 år, der er gået, siden Peter aflagde
sin bekendelse, finder vi, at der også rent hi-
storisk har udkrystalliseret sig en række be-
kendelser, som den kristne kirke har fundet
det nødvendigt at aflægge.
I kirkehistorien har vi således to hoved-
perioder. Den første er oldkirkens tid, hvor
vi har tre forskellige bekendelser, som hele
kristenheden har holdt fast ved. Det er den
apostoliske trosbekendelse, som vi bruger,
når vi døber vores børn. Det er den nikænske
trosbekendelse, som har været gudstjenestens
og højmessens hovedbekendelse i de fleste
kirkesamfund og til sidst den athanasianske
trosbekendelse fra 500-tallet, som er en lære-
bekendelse, der ikke har været i liturgisk
brug.
I den oldkirkelige bekendelsesdannelse var
det først og fremmest sandheden om Kristi
person og gerning, der var temaet. ”Hvem er
Jesus, hvem er Gud?” er spørgsmålene, som
disse bekendelser svarer på.
Baggrunden for at udforme disse bekendel-
ser var, at der kort tid efter Jesu og apostle-
nes tid dukkede retninger op, som fornæg-
tede forskellige sider ved budskabet om,
hvem Jesus er. Der optrådte forkyndere og
falske apostle, som forkyndte en anden Jesus,
et andet evangelium. Det var dem, som for-
nægtede, at Jesus var sand Gud, ét med Fa-
deren fra evighed. Der kom andre, som for-
nægtede Jesu menneskelige natur. Han var
tilsyneladende kun et menneske.
I mødet med disse ser den kristne kirke sig
nødtvunget til at sammenfatte sin tro netop i
de bekendelser, som oldkirken samlede sig
bag:
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”Jeg tror på Gud Fader, den almægtige (...)
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn,
vor Herre (...) Jeg tror på Den Hellige Ånd
(…).”
Bekendelsen blev en livsnødvendighed for
den første kirke i mødet med løgnen. Det er
bekendelsens væsen! Den er nemlig overgi-
vet os som en arv fra fædrene og skal hjælpe
os til at blive bevaret i sandheden.
Bekendelserne er ikke et tillæg til Guds ord i
Skriften, men bekendelser til Guds ord og
sammendrag af de grundlæggende sandhe-
der i Guds ord. Gennem bekendelserne ræk-
ker fædrene os en hjælp for troen til at be-
vare den klar og urokket.

Den anden store bekendelsesperiode i kirkens
historie er reformationsårhundredet. Det, der
dengang var strid om, var ikke læren om Kri-
sti person, men om spørgsmålet: ”Hvordan
bliver et menneske frelst? Sker det ved tro
og gerninger, eller ved troen alene?”

Denne strid for 500 år siden kom til at dele
hele kristenheden i to lejre. På den ene side
stod de, der med reformatorerne kunne be-
kende: ”Et menneske bliver frelst af tro på
Jesus Kristus alene, uden gerninger, alene for
Kristi døds og blods skyld.”
På den anden side stod de, som nægtede dette,
og som hævdede, at mennesket bliver frelst

af tro og gerninger, og at frelsen består i et
samarbejde mellem Gud og mennesket.
(Godt nok er de gerninger, som her kommer
i betragtning, noget, som ”virkes af Guds
nåde”, men alligevel er det gerninger). Der-
for er det den dag i dag sådan, at den romersk-
katolske lære vil sige, at et menneske kun er
retfærdiggjort i samme grad, som det er
helliggjort.
”Nej!” siger Martin Luther. ”Nej!” siger Det
Nye Testamente. En kristen er et Guds barn
for Jesu skyld og helt uafhængig af, hvor langt
han er nået i helliggørelse. Om jeg på min
sidste dag efter at have levet som et Guds barn
– det være sig i fem eller halvfjerds år – skulle
have en anden grundvold at dø på end den,
som røveren på korset havde, da er jeg ble-
vet en farisæer. Hvad havde han vel at komme
til Herren med? Hvordan kunne han gøre det
godt igen, som han havde forvoldt af skade
og elendighed i livet? Intet kunne han bringe
eller gøre. Alligevel får han lov til at høre de
salige ord: ”I dag skal du være med mig i
Paradis!”
Dette får røveren i eje ene og alene på grund
af, at der hænger en ved hans side, som påta-
ger sig hele byrden af hans liv, hele tyngden
af hans synd.

Reformationstidens bekendelser blev først og
fremmest udmøntet for at fastholde denne
sandhed. Det er nødvendigt igen at tage det
frem i vores tid. Det er noget af en grund-
skade, der er sket mellem troende mennesker,
når de holder op med at læse Luthers Lille
Katekismus, eller hvis de ikke har det ringe-
ste kendskab til Den Augsburgske Bekendelse
fra 1530. Det er to bekendelsesskrifter, som
hver på sin måde klart sammenfatter, hvad
det vil sige at blive retfærdiggjort af tro for
Jesu skyld.

B e k e n d e l s e n  b l e v  e n  l i v s -
n ø d v e n d ig h e d  f o r  d e n  f ø r s t e
kirke i mødet  med løgnen.  Det  er
bekendelsens  væsen!  Den er  nem-
lig overgivet  o s  som en arv fra
fædrene og skal hjælpe os t il at
blive bevaret  i sandheden.
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Det burde være noget af et kald for troende
mennesker at hente disse bekendelser frem
igen, læse dem og grunde over dem. Det ville
hjælpe os til en helt anden klarhed i troen end
det, vi desværre alt for ofte er vidne til i vore
dage, hvor der er så megen uklarhed og for-
virring også blandt dem, vi ville have forven-
tet os mere af. Alt for ofte kan det nok i dag
siges, som vi læser i Hebræerbrevet: ”I, som
i betragtning af den tid, der er gået, burde
være lærere, trænger igen til, at nogen lærer
jer begyndelsesgrundene i Guds ord, ja, det
er kommet dertil, at I har brug for mælk og
ikke for fast føde” (Hebr 5,12).
Det må desværre siges til skam for os.

Overfladiskheden
At ovenstående i så stor udstrækning gælder
kristenheden i vore nordiske lande, hænger
igen sammen med en anden holdning, der
præger tiden. Vi lever i en kultur, som i eks-
trem grad er overfladisk. Det betyder, at det
moderne menneske har en stærk modvilje
imod grundig undervisning og arbejde for at
tilegne sig kundskab.
Det har også sat dybe spor i kristenfolket.
Resultatet er, at man i forkyndelsen erstatter
det belærende og kundskabsformidlende ele-
ment med søde fortællinger og anekdoter. Det
kan blive så rørende, at man rigtig får tårerne
til at trille i forsamlingen. Men lyder der dy-
beregående bibelforkyndelse, hvor ”de marv-
fulde retter” sættes frem for tilhørerne, får
piben snart en anden lyd: ”Det er for tungt!
Den slags vil vi ikke høre på – det er bare
med til at skræmme folk væk!”
Når Guds folk begynder at tænke sådan, gra-
ver de deres egen grav. Det eneste, vi kan
leve på, er nemlig den forkyndelse, som hjæl-
per os til at blive grundfæstede i Guds ord.
Det sker kun gennem grundig undervisning i

og kundskab om de hellige Skrifter. Syste-
matisk og planmæssig bibelundervisning
burde man se som en hovedmålsætning at
genrejse i Guds folk. Det samme gælder gen-
nemgang af bekendelsesskrifterne i sammen-
hæng, og ikke mindst at give det videre til
vores børn.
Der er grund til at spørge: Lærer vi børnene
den lille katekismus? Lærer de den, så de
endog kan den udenad? Det sker ikke mange
steder i vores tid, men det ville være en virk-
som modgift mod den udvikling, som er præ-
get af, at alt skal være let. Alt skal være lige-
som i gadekøkkenet på hjørnet. ”Fastfood”
er stikordet. Alt for meget af forkyndelsen
og formidlingen i kristen sammenhæng er en
sådan ”åndelig fastfood”, som derfor også er
lige så usund som meget af maden fra gade-
køkkenet. Den næringsrige kost, som opbyg-
ger, er krævende og derfor langt bedre end
en hurtig gang åndelig ”chips og cola”.

Det letfordøjelige har ofte som kendetegn, at
det bedømmer alt efter et bestemt kriterium,
nemlig hvorvidt det er kedeligt eller ej. For-
kynderne må også finde sig i at blive bedømt
efter deres underholdningsværdi. Er forkyn-
deren ”tung” og ”kedelig”, bliver man hur-
tigt færdig med ham. Samtidig er overfladisk-

S y s t e m a t i s k  o g  p l a n m æ s s i g
bibelundervisning burde man se
som en hovedmålsætning at  gen-
rejse  i  Guds folk.
Det  samme gælder  gennemgang
af  bekendelsesskr i f terne  i  sam-
menhæng,  og ikke mindst  at  give
det  v idere t i l  vores  børn .
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heden også kendetegnet af, at den aldrig stil-
ler sig det selvkritiske spørgsmål: ”Mon det
er mig, der er for let?”

Bekendelsen og Skriften
Hvorfor har vi brug for bekendelsen? Beken-
delsen hjælper os til klarhed i troen. Beken-
delsen hjælper os til at se, at troen på afgø-
rende måde hænger sammen med kundskab
om Guds ord og ikke kan klare sig uden den.
Når Jesus siger i sin ypperstepræstelige bøn:
”Dette er det evige liv, at de kender dig, den
eneste sande Gud, og ham, du har udsendt,
Jesus Kristus” (Joh 17,3), må det også be-
tyde, at den, som ikke kender Skrifterne, hel-
ler ikke kender Gud. Det er alene gennem
Skrifterne, vi lærer Herren vor Gud at kende.
Han åbenbarer sig intet andet sted.
Af den grund aflægger apostlen Paulus, efter
at han er fængslet, følgende bekendelse, når
han skal forsvare sin tro over for lands-
høvdingen Felix: ”Men det bekender jeg for
dig, at jeg følger Vejen, som de kalder for et
parti, og sådan tjener jeg vore fædres Gud,
idet jeg tror på alt, hvad der står skrevet i lo-
ven og profeterne” (ApG 24,14).

Her har vi et uhyre vigtigt vers. Paulus var
anklaget for at have en sekterisk lære. Grund-
tekstens ord for dette (græsk: hairesis) er et
ord, som vi også har i fremmedordet hæresi:
vranglære, kætteri. Men den bogstavelige
betydning af ordet ”hæresi” er, at sige noget
andet end. Det vil sige: at sige noget andet
end det, der står skrevet.
Ordet betyder altså det direkte modsatte af at
bekende, der jo betyder at sige det samme
som.

Hvad er det, Paulus bekender? Vi understre-
ger ordlyden i verset: ”… sådan tjener jeg

vore fædres Gud, idet jeg tror på alt, hvad
der står skrevet i loven og profeterne.” Paulus
beskriver her i koncentreret form sin tjeneste
som apostel. Læg mærke til, hvordan han bru-
ger ordet at tjene. Når vi bruger det ord, tæn-
ker vi ofte på noget, vi gør i Guds riges ar-
bejde. Men sådan bruger Paulus det ikke.
Tværtimod beskriver han troen som det
grundlæggende indhold i tjenesten. Hans tro
er også meget klar i sit indhold: Han tror alt,
hvad der står skrevet.
Paulus kommer ikke med noget nyt! Tværti-
mod, det, han tror, lærer og forkynder, er in-
tet andet end det, der er givet i de hellige
Skrifter. Det er på den baggrund, Det Nye
Testamente i andre sammenhænge taler om
”troens lydighed”. Udtrykket sigter ikke til
den lydighed, en troende viser Gud, men den
lydighed, som består i at tro.
Troen er den grundlæggende lydighed. Hvis
et menneske kunne opfylde hele loven, men
ikke tror, er han alligevel ulydig mod Gud.
For troen er den egentlige opfyldelse af det
første bud. Paulus’ tro adskiller sig med an-
dre ord ikke fra hans anklagere på den måde,
at han har forladt Skriften eller er ”gået ud
over det, som står skrevet”. Den kristne tro
er tværtimod udelukkende forankret i den
hellige Skrift.

Bekendelse og strid
I mødet med troens fjender og anklagere be-
kender troen sig til Skriften. Det er et afgø-
rende kendetegn på den sande tro. Derfor er
det også sådan, at det hører med til beken-
delsen at kæmpe for evangeliet. ”Mine kære,
mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til
jer om vor fælles frelse, har jeg anset det for
nødvendigt at skrive til jer og formane jer til
at kæmpe for den tro, som én gang for alle er
overdraget de hellige” (Jud 1,3).
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Der er noget, der er videregivet til os fra fæd-
rene, fra apostle og profeter. Grundteksten
understeger også her, at troens sandhed er
givet ”én gang for alle”. Den kan ikke æn-
dres i forhold til tidens krav. Den er ikke un-
derlagt nogen udviklingslov. Den er ikke af-
hængig af nyere tids erkendelse. Én gang for
alle er den givet os, overdraget i kraft af et
ord, som står fast, om så himmel og jord rok-
kes (Matt 24,35).

Det, der kendetegner denne tro er, ”at den
ikke er opkommet i noget menneskes hjerte”,
og som derfor på det stærkeste strider imod,
hvad det naturlige menneske tænker, mener
og synes. Af den grund vil troen altid vække
modsigelse fra verden og det naturlige men-
neske. Det er et væsenskendetegn ved den
sande tro. Derfor hører det også til troens
væsen, at den må kæmpe – kæmpe for sand-
heden.
Det er nøjagtigt, hvad apostlen her formaner
menighederne til. Han formaner dem til at
kæmpe. Det vil man ikke gerne høre i dag.

”Er det ikke vigtigere, at vi elsker hinanden
og holder op med at bekæmpe hinanden?”
hører vi nogen sige. ”Al den evindelige strid
spærrer for evangeliet og hindrer mennesker
i at komme til tro. Strid i kirken er anstød
mod evangeliet.”
Men sagen er jo, at det alene er ved at kæmpe
for sandheden, at vi kan bevare sandheden!
Den, der slutter fred eller indgår våbenhvile
med løgn og fornægtelse, mister sandheden.
Kristi kirke kæmper ikke af stridslyst, men
fordi vi har en Herre, som er os så kær, og
fordi vi har en sandhed, der er os så dyrebar,
at den er umistelig. Hvis nogen vil forkludre
den, mister vi den.
Derfor er det Guds menigheds kendetegn, at
den bekender. Med apostle og profeter, med
Kristi kirke gennem alle tider aflægger vi den
gode bekendelse: ”Vi ved, hvem vi tror på!”

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hel-
lige Ånd, som var, er og være skal én sand
Gud, højlovet i evighed! Amen.

Nej,  vi har  sandelig ikke pat ent
på  sandheden.  Vi er  ikke andet
end små børn,  som intet  ved. Men
vi har  fået  et  Ord,  et  Ord fra den
levende Gud.

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

Artiklen er oversat af
Gunver og Bent Kjøller-Hansen

Jan Bygstad holder aftenmøderne på årets
bibellejr i Fjellerup. Hør eller genhør hans
bibeltimer over urhistorien fra bibellejren i
2010 på nytliv.dk.
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Den Danske Folkekirke har fem bekendelses-
skrifter. De tre oldkirkelige bekendelser hand-
ler primært om den treenige Gud og om Jesus
Kristus som Gud og menneske. De to refor-
matoriske bekendelser er Luthers Lille Kate-
kismus og Den Augsburgske Bekendelse.
Den Augsburgske Bekendelse er langt det
mest omfattende af vore bekendelsesskrifter.
Skriftet blev fremlagt af de lutherske refor-
matorer ved rigsdagen i Augsburg i 1530.
Den Augsburgske Bekendelse skulle ikke

Artiklen henviser i første sætning til det
nikænske kirkemøde i år 325, hvor man ved-
tog Den Nikænske Trosbekendelse, som er
et af vore tre oldkirkelige bekendelsesskrifter.
Artiklen bekender troen på den treenige Gud,
men den vender sig også mod al falsk lære
om Gud. Den kristne tro er kendetegnet ved

udtrykke det specielle ved den lutherske tro.
Reformatorerne ville slet ikke tale om en ”lu-
thersk” tro. De ønskede at gribe tilbage til
apostlenes tro, og det var netop den, de ville
sætte ord på i Den Augsburgske Bekendelse.
Det var ikke en ny tro, de formulerede, men
en gammel tro. Den ene og sande bibelske
og evangeliske tro.
Den Augsburgske Bekendelse omfatter 28 ar-
tikler. I det følgende gengiver vi de første 7
med enkelte forklarende kommentarer.

et ja til det, Gud har åbenbaret om sig selv
og frelsen. Hvad Gud har åbenbaret, leder os
altid til evangeliet om Jesus. Al falsk lære
fører os væk fra evangeliet. Derfor vender vi
os mod al falsk lære med et klart og tydeligt
nej. Det gør vi for at ære Gud og hans åben-
baring og for vor egen og andres frelses skyld.

Artikel 1 – Om Gud
Menighederne lærer os med stor enighed, at den nikænske kirkeforsamlings be-
stemmelse om det guddommelige væsens enhed og om de tre personer er sand
og bør tros uden tvivl, nemlig at der er et guddommeligt væsen, som både kaldes
og er Gud, evig, ulegemlig, udelelig, af uendelig magt, visdom og godhed, skaber
og opholder af alt, det synlige og det usynlige, og at der dog er tre personer, af
samme væsen og magt, og lige evige, nemlig Faderen, Sønnen og Helligånden.
Og ordet person bruger de i den betydning, hvori de kirkelige forfattere har brugt
det i denne sag, nemlig således, at det ikke betegner en del eller en egenskab ved
noget andet, men “det, som består for sig selv”.
De fordømmer al le kætterier, som er opkomne mod denne artikel, såsom
manikæerne, der antog to grundvæsener, et godt og et ondt, l igeledes
valentinianerne, arianerne, eunomianerne, muhamedanerne og alle deres lige. De
fordømmer også samosatenerne, både de gamle og de nye, som med deres på-
stand om, at der kun er tale om én person, bruger snedige og ugudelige talemåder
om Ordet og om Helligånden og siger, at de ikke er særskilte personer, men at
Ordet betyder det hørlige ord, og Ånden den bevægelse, som er skabt i verden.

DEN AUGSBURGSKE BEKENDELSE
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Artiklen bekender, at alle mennesker, ”som
fødes på naturlig måde”, er syndere af natur.
Undtaget er Jesus, som blev undfanget ved
Helligånden og født af jomfru Maria. Alle
andre mennesker er syndere af natur. Vi ér

Denne artikel forkynder Jesu forsoner-
gerning: at han for vore synders skyld led og
døde, og at vi på det grundlag har en forso-
net Gud. Vor frelse er fuldbragt uden for os
selv og uden vor medvirken af Jesus alene.

syndere, før vi gør synd.
Arvesynden er en afgørende grund til, at vi
døber vore børn. Børnene er i sig selv for-
tabte syndere, som har brug for frelsen i Jesus,
og den skænkes i dåben.

Artiklen forkynder yderligere, at Jesus er
opstået, lever hos Gud, og at han har sendt
Helligånden, som giver os åndeligt liv, trø-
ster, helliggør og bevarer os.

Artikel 2 – Om arvesynden
Ligeledes lærer de, at alle mennesker som fødes på naturlig måde, efter Adams
fald fødes med synd, det vil sige uden gudsfrygt, uden tillid til Gud og med begær-
lighed, og at denne arvelige sygdom eller brøst i sandhed er synd, som virker for-
dømmelse, og som også nu medfører evig død for dem, der ikke genfødes ved
dåben og Helligånden.
De fordømmer pelagianerne og andre, som siger, at arvesynden ikke er synd, og
som for at forringe æren af Kristi fortjeneste og hans velgerninger påstår, at et
menneske kan retfærdiggøres over for Gud ved fornuftens egne kræfter.

Artikel 3 – Om Guds søn
Ligeledes lærer de, at Ordet, Guds Søn, har påtaget sig menneskelig natur i den
salige Jomfru Marias liv, så at der er to naturer, en guddommelig og en menneske-
lig, uadskillelig forenede i personens enhed, én Kristus, i sandhed Gud og i sand-
hed menneske, født af Jomfru Maria, i sandhed pint, korsfæstet, død og begravet
for at forsone Faderen med os og for at være offer ikke blot for arveskylden, men
også for alle menneskets gerningssynder. Han nedfor til Helvede og opstod i sand-
hed på den tredje dag, opfor dernæst til Himlene for at sidde ved Faderens højre
hånd og stedse regere og herske over alle skabninger og helliggøre dem, der tror
på ham, ved at sende Helligånden i deres hjerter til at styre, trøste og levendegøre
dem samt forsvare dem mod Djævelen og syndens magt.
Den samme Kristus skal åbenlyst komme igen for at dømme levende og døde og
så videre, efter Den Apostolske Trosbekendelse.
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Retfærdiggørelsen indebærer, at vi ses og
modtages som retfærdige af Gud både nu og
i evighed. Vi gøres retfærdige blot ved tro på
Jesus, han som blev gjort til synd for os. Dette
er med Luthers ord ”det salige bytte”.

Artiklen handler ikke så meget om et bestemt
kirkeligt embede som om, hvordan Gud fø-
rer os til tro: ved at lade os høre evangeliet
om Jesus. Den latinske grundtekst har ordet
”ministerium”, hvor vi i den danske tekst har
”embede”. En mere direkte oversættelse af
det latinske ord ville være ”tjeneste”.

Jesus, som i sig selv var ren, blev set og be-
handlet af Gud som en synder på korset. Så-
dan er vi i os selv urene, men vi ses og be-
handles af Gud som retfærdige – ved tro på
Jesus.

Artiklen fortæller os, at Gud har indstiftet en
tjeneste med at forkynde evangeliet og for-
valte sakramenterne, dåb og nadver. For det
er ved disse nådemidler, troen skabes i men-
neskers hjerter.
Troen kommer af, at vi hører om Jesus (Rom
10,17).

Artikel 4 – Om retfærdiggørelsen
Fremdeles lærer de, at menneskene ikke kan retfærdiggøres over for Gud ved egne
kræfter, fortjenester eller gerninger, men retfærdiggøres uforskyldt for Kristi skyld
ved troen, når de tror, at de bliver taget nåde, og at synderne forlades for Kristi
skyld, for hans skyld, som ved sin død gjorde fyldest for vore synder. Denne tro
tilregner Gud som retfærdighed for sig (Rom 3 og 4).

Artikel 5 – Om det kirkel ige embede
For at vi kan nå til denne tro, er der indstiftet et embede til at lære evangeliet og
meddele sakramenterne. For gennem Ordet og sakramenterne som midler skæn-
kes Helligånden, der virker tro, hvor og når det behager Gud, hos dem, som hører
evangeliet om, at Gud ikke for vore fortjenesters skyld, men for Kristi skyld
retfærdiggør dem, der tror, at de tages til nåde for Kristi skyld. Gal 3,14: For at vi
kunne få åndens forjættelse ved troen.
De fordømmer gendøberne og andre, som mener, at mennesker kan få Helligån-
den uden noget ydre ord ved deres egne forberedelser og gerninger.

Artikel 6 – Om troens frugter eller de gode gerninger
Ligeledes lærer de, at denne tro skal frembringe gode frugter, og at vi bør gøre de
gode gerninger, Gud har forordnet, af hensyn til Guds vilje, ikke for at stole på ved
disse gerninger at kunne fortjene retfærdiggørelse for Gud. For syndernes forla-
delse og retfærdiggørelsen gribes af troen, således som Kristi ord også vidner:
“Når I har gjort alt dette, skal I sige: Vi er unyttige tjenere.”
Det samme lærer også de gamle kirkelige forfattere. Ambrosius siger nemlig:
“Dette er besluttet af Gud, at enhver, som tror på Kristus, er frelst, uden gerning,
ved tro alene, idet han uforskyldt modtager syndernes forladelse.”
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Vi frelses ved troen alene, men den frelsende
tro er aldrig alene. Den bærer altid frugt i et
nyt liv med gode gerninger. Troens nye liv
skal være til gavn og glæde for vores næste
på det vandrette plan. Artiklen understreger,
at det nye liv aldrig bliver et bidrag til vores
frelse i forhold til Gud på det lodrette plan.

Artiklen minder os om, at der i himlens per-
spektiv kun findes én sand kirke på jorden:
fællesskabet af alle dem, som tror på Jesus.
Hvor finder vi denne kirke?
Artiklen svarer: Vi finder den dér, hvor evan-
geliet forkyndes sandt, og hvor dåb og nad-
ver forvaltes ret. For disse nådemidler er al-
drig uden frugt. Finder vi en menighed, hvor
der forkyndes sandt om Jesu frelse, og hvor
dåb og nadver forvaltes ret, så de formidler
evangeliet om Jesu frelse til den enkelte, så
kan vi vide, at her er der kristne. For evange-
liet virker tro.
Artiklen minder os om, at den sande kristne
kirke vil være i verden frem til Jesu genkomst,
og at denne kirke er hellig for Gud.

I forhold til Gud er vi fra først til sidst frelst
ved Jesus alene. Men når vi ser og tror Jesu
herlige frelse, så skaber troen et ønske i os
om at ære og tjene Gud i vore liv.
Artiklen minder os om at give plads for det
nye liv, som presser sig frem indefra. Gør det
gode!

Artiklen fortæller os yderligere, at vi kan have
kirkeligt fællesskab og altså danne menighed
sammen med dem, som deler den bibelske
tro på evangeliet, dåben og nadveren. Uden
denne enighed vil menigheden falde fra hin-
anden. Med denne enighed kan menigheden
bære, at vi har forskellige kulturer, traditio-
ner og ceremonier. Hvad vi må være enige
om, er blandt andet de 7 artikler, som her er
gennemgået. De er netop et udtryk for den
bibelske lære om evangeliet og sakramen-
terne.

De øvrige 21 artikler i DAB kan læses på
folkekirken.dk (eller søg blot på ”den
augsburgske bekendelse” på Google).

- Mikkel Vigilius

Artikel 7 – Om kirken
Ligeledes lærer de, at der stadig vil vedblive at være én hellig kirke. Men kirken er
de helliges forsamling, i hvilken evangeliet forkyndes rent, og sakramenterne for-
valtes rettelig. Og til kirkens sande enhed er det tilstrækkeligt at stemme overens
om evangeliets lære og sakramenternes forvaltning, og det er ikke nødvendigt
overalt at have de samme menneskelige overleveringer eller kirkeskikke eller ce-
remonier, som er indstiftet af mennesker. Som Paulus også siger (Ef 4,5): “Én tro,
én dåb, én Gud og alles Fader” osv.
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Dette var en hovedsag for Luther i hans kamp
for troen.
Mod alt, hvad der blev indvendt mod Skrif-
ten, fastholdt han apostlen Peters ord om, at
Skriften er et lys, vi skal give agt på, fordi
den lyser på et mørkt sted – nemlig her i ver-
den.

Skriftens lys – vores mørke
Således kunne Luther skrive til den romersk-
katolske teolog Erasmus:
”Jeg vender mig imod dig i enhver sag om
Skriften. For jeg vil ikke, at nogen del af
Skriften skal kaldes dunkel. For er noget af
dette lys dunkelt for os, skyldes det ikke ly-
set selv (Skriften), men det mørke sted, som
trænger til dens lys (os og vore tanker, følel-
ser og vilje).
Thi om Skriften er dunkel eller dobbelttydig,
hvorfor var det da nødvendigt, at den skulle
gives os af Gud? Behøver al vor dunkelhed
og dobbelttydighed og mørke at blive forøget
af Himlen?”

Og under henvisning til, hvordan Jesus selv
og apostlene talte og lærte, siger Luther, at
”al kristen tale ikke kun skal udspringe af den
vished, som bor i os, men altid være bekræf-
tet af Skriftens klare og tydelige ord”
(citaterne er fra skriftet Om den trælbundne
vilje).
Troen skal nemlig ikke holde sig til, hvad vi
føler bekræftet af vor egen samvittighed, el-
ler hvad vor egen tanke vil godkende og an-
tage, eller hvad vore egne følelser føler lyst
eller ulyst for, men hvad skriftordet siger. For
det er i det, vi har lyset fra Gud. Og taler
mennesker mod dette lys, har de ikke andet
”lys” end det mørke og den blindhed, som
bor i vor forstand og vor samvittighed og
vilje.

Troen lever af Skriftens klarhed
Det er da også troens kendetegn, at den ved
sig afhængig af dette lys. Til alle tider vil den
forstå Luther i hans utroligt stærke og hef-
tige kamp for Skriften.

SKRIFTEN ER
DET KLARE LYS

Af Frank Jacobsen
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For hvordan skulle vi kunne tro på Jesus og
kende vor rigdom og herlighed i ham, hvis
ikke Skriften talte så klare og tydelige ting
derom?
Og hvordan skulle Kristus blive så stor og
umistelig en rigdom for vor tro, hvis ikke
skriftordet med sin stærke og klare tale havde
gjort synden i os så stor og kendt, så vi fik
lært trældommen under den at kende? Uden
Skriftens klare tale var synden jo aldrig ble-
vet til andet end de fejl og brist, som vi alle er
kendt med – og det er jo ikke synden, som
den kendes i lyset.

Og hvordan skulle troen holdes vågen og le-
vende, om ikke Skriften gjorde det med sine
tydelige og utvetydige ord?
Og hvordan skulle vor tro kunne leve i for-
ventning om Herrens store dag og alt det, som
denne dag fører med sig, hvis ikke Skriften
åbenbarede det for vor tro med så klare og
entydige ord, at vi derved kan skimte denne
dags store lys?

Hele Guds ord
Hvis vi giver os vore egne tanker og menin-
ger og følelser i vold, vil mørke snart opsluge
alt troens liv. En kristen facade vil vi let kunne
fastholde. En kristelig tale vil vi ligeledes
kunne føre. Men troens liv – det, som lever
af lyset – det vil gå til grunde i et uigennem-
trængeligt mørke.
Og bedre går det ikke, hvis vi i vort forvil-
dede mørke ikke bruger Skriften i hele dens
klarhed – både som lov og evangelium. Thi
forsvinder Guds lovs lys, tabes evangeliet –
og forsvinder evangeliet, tabes Guds lovs
sande lys.
Engang blev det sagt om kirken: ”Herrens bog
var lagt på hylden, eventyr i kirken lød.”
Føres denne bogs fulde tale ikke, bliver det
altid kirkens skæbne.

J e g  v i l  i k k e ,  a t  n o g e n  d e l  af
Skr ift en skal kaldes dunkel.  Fo r
er  noget  af det t e  lys dunkelt  fo r
o s ,  skyldes  de t  ikke  lyse t  se lv
(Skr ift en) ,  men det  mørke st ed,
som t rænger  t il dens lys (os og
vore t anker,  følelser  og vilje) .

Frank Jacobsen (1931-
2013), var præst, bl.a. i
Mariehøj.
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Det hører med til almen opdragelse at lære
sine børn at sige ”undskyld”. Ordet ”und-
skyld” har rødder i tysk, i ordet
”entschuldigen”. Opdeles det, betyder ”ent”
at ”fjerne”, mens ordet ”schuldigen” kommer
af ”Schuld” = skyld.
Skyld er ikke det samme som synd, men ved
at bruge ordet udtrykker vi dog, at vi har over-
skredet en grænse mellem rigtigt og forkert,
og at vi i samvittigheden kender til en ret
måde at leve på. Så bliver udtrykket ”und-
skyld” til et forsøg på at fjerne byrden af at
have handlet forkert.

Den naturlige lov
Det naturlige menneske i os tænker og hand-
ler ud fra det, vi kan se og mærke i livet.
Derfor siger vi undskyld til hinanden, og der-
for kan man ind imellem høre mennesker tale
om at ville forsone sig med sig selv eller med
mennesker fra deres livsløb.

Samvittighed fra Gud
Guds ord peger på, at vi med vort ”undskyld”
i bund og grund viser, at vi har Guds lovs

krav om retfærdighed skrevet i vor samvit-
tighed. Vor samvittighed er derved et vidne
mod os og anklager os. Den peger på, at vi
slet ikke har nogen undskyldning over for
Guds lov – sådan som vi finder det beskrevet
i Romerbrevet kapitel 2, vers 14-16:
”For når hedningerne, der ikke har loven, af
naturen gør, hvad loven siger, så er de, uden
at have en lov, deres egen lov. De viser, at de
har den gerning, som loven kræver, skrevet i
deres hjerte, og deres samvittighed optræder
som vidne, og deres tanker anklager eller for-
svarer hinanden – på den dag, da Gud døm-
mer det, som skjuler sig i mennesker, efter
mit evangelium ved Kristus Jesus.”
Gud har skrevet sin lov i vor samvittighed.
Når vi handler med bevidsthed om en ret ad-
færd, så er det, fordi loven ligger i os. Når
samfundet straffer forbrydelser som tyveri
eller mord uden at forklare det som de ti bud,
så viser det, at Guds lov er skrevet i hjertet.
Den er givet på forhånd som en del af den
virkelighed, mennesket er i. Derfor kender
det almindelige menneske til at have dårlig
samvittighed – og derfor er det fuldt ud ret-
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færdigt, når Gud dømmer et menneske på
dommens dag. De vantro vil blive dømt – ikke
for forkastelse af det evangelium, som de ikke
har hørt, men for overtrædelse af den lov, som
de har haft og har kendt.
Selvom alle mennesker har den naturlige lov
skrevet i hjertet, er erkendelsen af den dog
blevet skadet af syndefaldet. Helligånden må
virke erkendelse af synd over for den lov, som
mennesket delvist kender (Joh 16,8) .
Til tider høres i andagt, vidnesbyrd og til ti-
der i forkyndelse, at ”vi ved jo, at vi gør no-
get forkert”, mens det da let glemmes, at det
naturlige menneske kun kender sin synd over-
fladisk. Det mødes ikke med Guds hellige
lovs åbenbaring af synd og skyld i samvittig-
heden – kun dens skygge.

Syndefaldets konsekvens
Konsekvensen af syndefaldet er, at vi ikke
kan forstå eller rumme den naturlige erken-
delse af Gud. Den almene åbenbaring er på
grund af syndefaldet blevet sløv, uklar eller i
mørke.
Det er som at være i et totalt mørkt rum og
lede efter udgange som slet ikke kan mærkes
eller åbnes indefra. Vort perspektiv er vendt
indad mod vores egen horisont, eller med
Augustins ord (som Luther gentager) er men-
nesket ”indkroget i sig selv” (incurvatus in
se).

En naturlig længsel uden adresse
Mennesket længes og søger derfor, men ved
ikke efter hvad. Vi aner, at vi står i forhold til
Gud, men vi kender ikke vejen til ham. Vi
aner, gennem samvittigheden, at der er en lov
at overholde, men vi ved ikke, hvor den kom-
mer fra, og vi længes efter at finde ro over
for den.
Det er den længsel og søgen efter fred i rig-

dom, glans, ære eller religiøsitet, som blev
forsøgt udtrykt i Alberta Eltzholtz’ sang fra
1882:

Der bor en længsel i hvert bryst herneden,
en længsel og en higen efter freden.

…
Og hjertet græder i sit gyldne fængsel1.

Når vi som mennesker søger Gud efter vor
natur, så søger vi altid ad forbedringens vej.
Det er for at stoppe samvittighedens tale i
menneskehjertet. Det vil sige, at i hvert men-
neske på jord er der en længselsfuld søgen
ad lovens vej efter en ukendt Gud.

Når samvittigheden møder Guds lov
Det betyder, at det naturlige menneske altid
vil opleve tale til samvittigheden som rele-
vant. Når loven da forkyndes, er der et
genkendelsesfelt. Det naturlige menneske vil
dog ikke give loven ret, når den taler radi-
kalt, men vil søge at fornægte de sandheder
om personlige overtrædelser, som kan rulles
op.
Det søgende, samvittighedsbundne menneske
længes efter at kende sin oprindelse, men vil
i samme nu, det møder Gud, blive mødt af

Mennesket  længes og søger,  men
ved ikke eft er  hvad.  Vi aner,  at
vi st år  i fo rho ld t il Gud,  men vi
k e nd e r  ik k e  ve j e n  t i l  ha m.  Vi
aner,  gennem samvit t igheden,  at
der  er  en lov at  overho lde,  men
vi  ved  ikk e ,  hvo r  den ko mmer
fra,  og vi længes eft er  at  finde ro
over  fo r  den.
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hans klare lov, som er langt strengere end
menneskelig fantasi kan forestille sig.
Loven taler om skyld over for Gud – og det
naturlige menneske reagerer i desperation
over Guds absolutte alt-krævende lovs dom
ved at ville fornægte og støde lovens bud-
skab fra sig.

Fornægtelse af samvittigheden
Lovens tale i samvittigheden og menneskets
oprør mod den lov er årsag til de angreb på
hele loven, som gennem de seneste årtier ikke
mindst har været vendt mod det 4. og 6. bud.
Den konstruktivistiske (og evolutionistiske)
tankegang hævder, at virkeligheden udeluk-
kende konstrueres af egne erfaringer og san-
seindtryk i fællesskab med andre. Værdier
anses for noget, den enkelte konstruerer2.
Dermed angribes, at loven er skrevet i sam-
vittigheden. Så bliver noget kun forkert, om
jeg selv eller fællesskabet mener det. Så kan
fællesskabet enes om frihed som den konstru-
erede værdi for alle, så ingen bliver syndere
over for Gud, men er gode nok i sig selv.

Den åbenbarede lov
Når vi taler om den åbenbarede lov, så må vi
afklare forståelse af et par ting.
Som udgangspunkt er moseloven en inskrip-
tion i sten af den naturlige lov, som Gud har
givet i alle menneskehjerter – som også har
et indholdsmæssigt sammenfald med det dob-
belte kærlighedsbud.
Vi finder både lovens og evangeliets indhold
skrevet på alle sider i hele Bibelen3. For Lut-
her var det en banebrydende erkendelse i for-
hold til sin samtid at finde loven overalt, hvor
Bibelen forkynder noget, man skal, en pligt,
en trussel, en forbandelse (5 Mos 27,26). Det
er en misforståelse udelukkende at placere
loven i Det Gamle Testamente eller hos jø-

derne.
I luthersk teologi taler man undertiden om,
at loven har tre brug: til samfundets orden,
til syndserkendelse og til vejledning i det nye
liv. Vigtigt når det gælder lovens tre brug, er,
at det ikke handler om, hvordan en prædi-
kant eller et menneske bruger loven, men om,
hvordan Gud vil, at den enkelte skal møde
loven gennem sit ord. Prædikanten må, tro
mod teksten, tale Bibelens ord i tillid til, at
Guds hellige Ånd vil virke lovens gerning,
sådan som hver enkelt tilhører har brug for
at modtage det.

Gud er HELLIG
Loven er udtryk for Guds hellige vilje og
væsen. Den er ikke en modsætning til, at Gud
er kærlighed, for Gud er hellig i sin kærlig-
hed og kærlig i sin hellighed på en gang. Når
Gud omtales som hellig, da er han den, som
er ophøjet og adskilt fra verden. Han er ad-
skilt fra syndens verden og står i modsætning
til den. Hellig er derfor et udtryk for det rette
over for det forkerte.
Gud er hellig i sin kærlighed, når han netop
ønsker, at mennesket ikke skal leve i synd-
ens magt og konsekvenser. Synden dræber
både undervejs i livet og til slut, og det øn-
sker Guds kærlighed at fri os fra og i stedet
føre os til et liv i hellighed.
Samtidig må vi sige, at Guds vrede og straf
over vores ondskab også er et udtryk for, at
Gud er hellig i sin kærlighed. Gud kan og vil
i sin kærlighed ikke se igennem fingre med
synden. Han reagerer mod al ondskab med
en hellig vrede – også når ondskaben findes
hos og kommer fra os.

Loven er god og lys
Johannes taler om Gud som lys – og udtryk-
ker da, at Gud er adskilt fra alt ondt og fra alt
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urent (1 Joh 1,5). Derfor er det farligt for en
synder at have med Gud at gøre, for Gud er
som en flammende sol over for synden, så
alt urent og syndigt fortæres af hans vrede.
Hvis et menneske ser ind i solen, så blændes
vi hurtigt af lyset. Hvor meget stærkere er så
ikke den renhed, som Guds helligheds lys er?
Selv Guds rene tjenere, seraferne, som aldrig
har været i nærheden af synd, må dække de-
res øjne, når de står foran Guds ansigt (Es
6,2). Endnu mere gælder dette Moses, da han
på Sinai beder om at se Gud ansigt til ansigt.
Han får svaret, at ”intet menneske kan se
Guds ansigt og beholde livet” (2 Mos 33,20).
Loven er i ord dette Guds væsen over for
synden, som på samme tid er lige så god som
Guds hellighed i ønsket om at fjerne synden.
Loven vil renhed, som Gud er ren.

At se Gud
For Adam og Eva var det i Edens have mu-
ligt at se Gud ansigt til ansigt, fordi de var
skabt og levede uden synd.
Da de faldt, forsøgte de at skjule synden, der
nu var et med dem, ved at gemme sig og
dække sig mod Guds hellighed med figen-
blade. Figenbladene blev på den måde et sym-
bol på menneskets forsøg på at løse sin
syndighed gennem den fornægtelse eller selv-
forbedring, som har været menneskets løs-
ning lige siden.
Adam og Eva oplevede nu ikke længere sig
selv som underlagt Guds helligheds krav, men
fik et eget jeg, der på egen måde ville sætte
sine egne regler. De blev autonome. Med
syndefaldet og indtil Loven blev givet på

Sinai var det kun gudserkendelsen i samvit-
tigheden, der dømte, men den dømte fuldt ud
og retfærdigt til døden (Rom 5,12).

Dø – eller gør, hvad en synder ej kan
I loven møder Gud mennesket i sin hellig-
hed, så alle sider af mennesket er under lo-
vens dom – tanker, handlinger, ord og
undladte handlinger – helt ind i vort
allerinderste. Vi mennesker kommer altid og
under alle forhold til at stå med skyld for
overtrædelser og synd mod Gud. Guds hellig-
hed stiller altid krav om forandring, krav om
at være hellige, ligesom Gud er hellig (3 Mos
19,2), og truer altid med evig død som straf,
om ikke forandringen sker.
Når Paulus taler om, at loven er ånd (Rom
7,14), betyder det, at det ikke bare er ydre
gerninger, der skal opfyldes, men at loven
dømmer helt til vort allerinderste – om mit
hjerte er fuldkomment oprigtigt i alle forhold
hele tiden (Jak 2,10). Så kræves det, at min
åndelighed er fuldkommen fri for synd og
ulyst til Gud; at den er ren i alle ting.
Det kan intet menneske – og derfor er det så
godt udtrykt af Grundtvig, når han skriver, at
et menneske, der møder loven, må ”dø – el-
ler gøre, hvad en synder ej kan”4. Der er intet
håb under loven.

Lovens funktion i kristenlivet
Forståelsen af lov og evangelium er nøglen
til at få Bibelens budskab til at hænge sam-
men. De må følges ad, men aldrig blandes.
Deres indhold er forskelligt, da loven siger,
hvordan vi skal forandre os, og hvad vi skal
gøre, mens evangeliet forkynder, hvad Gud
har gjort færdigt og gør for os. De giver begge
løfte om evigt liv, men på hvert sit grundlag,
for loven lover evigt liv efter betingelsen om
100% livslang lovoverholdelse. Evangeliet

Gud er  hellig  i sin kærlighed og
kærlig i sin hellighed .
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lover evigt liv på grundlag af Jesu gerning.

Sammen og adskilt
Loven er ene om at true, mens evangeliet
alene giver trøst for Jesu skyld. Derfor er det
ret at sige, at loven stiller krav, afslører syn-
den og vil medføre en fortvivlende anger over
synden. Evangeliet giver tro på Jesus, trøst
til frygten og en omskabelse af mennesket.
Det anfægtende spørgsmål er så, om vi ken-
der både lovens og evangeliets gerning i os,
eller om vi nøjes med at vide om dem som
teori og eventuelt kender de afrundede bløde
former af dem, som hverken dømmer eller
sætter fri?5

Det er ikke uden grund, Hans Erik Nissen
gang på gang brugte udtryk som ”der er en
sammenhæng mellem syndenød og frelses-
fryd” om det at kende både lov og evange-
lium ret.
Af natur bliver vi meget let færdige med synd-
serkendelsen, lidt som en skolelektie, der er
lært, hvorefter nåden i Jesus også let bliver
til et lært kapitel – og fokus kommer på helt
andre ting. Hele livet igennem er vi imidler-
tid i den samme virkelighed, hvor Gud ikke
blot ønsker at meddele os viden, men at vi
må erfare at stå fortabt i os selv og alene frelst
i Jesus.

Guds gode lov fører til død
Guds gode lov er god og hellig, men når den
møder det naturlige menneske, afsløres syn-
den mere og mere (Rom 5,20). Luther ople-
vede stærkt i sin kamp forud for den berømte
tårnoplevelse, hvordan Romerbrevet kapitel
7, vers 10 var sande ord: ”Budet, som skulle
have ført til liv, viste sig at blive min død.”
Det var som om, Luthers fokus på at være
retfærdig ved budene, ved loven, blot dømte
ham endnu mere.

Guds lov til frelse
Hvorfor dømmer Guds hellige lov alle? Jo,
loven indeslutter alle under overtrædelse
(Rom 11,32). Da får Jesus lov at være virke-
lig frelser for syndere. Jesus fødes ”under
loven, for at han skulle løskøbe dem, der var
under loven” (Gal 4,4).
Det vil sige, at Jesus lever sit liv i lydighed
mod lovens krav og pligt om opfyldelse hele
vejen gennem livet. Han fuldfører livet på
lovens vej og fortjener adgang til evigt liv ad
den vej. Men han kom ikke for at opfylde
loven for sig selv. Han kom med det formål,
at vi, der ikke kan opfylde loven, ved hans
lovopfyldelse ”skulle få barnekår” (Gal 4,5)
– skulle få frelse. Han måtte leve i lydighed,
for at ”de mange [skulle] blive retfærdige ved
én enestes lydighed” (Rom 5,19).

Jesus – ikke morallærer
Jesus kom ikke for at lære os at holde loven
eller for at være et godt moralsk eksempel.
Jesus levede i lydighed mod loven i fuldkom-
men hellighed og i ubegrænset kærlighed til
Faderen, nøjagtig som loven kræver, for at
give sin lydighed til den, der tror på ham.
Da han fristedes af Djævelen, var det ikke
kun ham selv, et fald ville skade, men hele
frelsesplanen for hvert eneste menneske.

Under lovens forbandelse
Samtidig gik han ind under lovens forban-
delse, da han blev hængt op på et kors for os,

Det anfægtende spørgsmål er,  om
vi kender  både lovens og evan-
geliet s gerning i o s,  eller  om vi
nø jes  med at  vide om dem som
teor i.
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for da bar han forbandelsen for hvert eneste
menneske (Gal 3,13). Med tilregnelsen af al
menneskehedens synd, var det fuldt ud ret-
færdigt, at han blev ramt af lovens dom: dø-
den under adskillelse fra Gud!
Dermed er Jesus både opfylder af loven og
ramt af lovens dom – en dobbelt
stedfortrædelse – for at han kan bytte plads
med dig. Du kan få hans rene livs fortjeneste
– og han har taget dit lovovertrædelseslivs
dom.

Dobbelt nåde
Jesus er det sonoffer, som efter loven blev
bragt for os. Derfor kan Gud på Jesu dob-
belte opfyldelse af loven være fuldt ud tro
mod sig selv og sin egen retfærdighed, når
han lader Jesus gælde i stedet for den, der
tror på Jesus (Rom 3,26b). Med frimodighed
kan vi nu gå ind i helligdommen, da vi er
befriet for ond samvittighed (Hebr 10,22) –
det, som loven dømmer.
Jesus både levede det rene liv for os og be-
talte synden, så han er vores retfærdighed.
Jesus modstod den synd, som du ikke kan
blive fri for, og han gjorde det gode, som du
ikke magter. Hans fuldkomne liv opfylder
loven for dig i livet her og nu.
Det betyder, at når Guds hellige, rene lov helt
rigtigt kommer og dømmer dig for din synd,
så kan du vende dig til Jesus og høre, at han
blev knust i dit sted for dine synder – og han
levede fuldkomment efter loven for dig, så
du tilregnes retfærdighed i ham. I Jesus er du
fri for lovens bånd – i ham er dine byrder
væk.

Hvad skal den kristne nu med loven?
Der er to afveje, som forsøger at begrænse
lovens tale:

Moralismen søger at afkorte loven til at kunne
magtes af mennesket. Antinomisme er direkte
imod loven eller enkelte dele af loven.
Det naturlige menneske har spørgsmålet
”Mon Gud virkelig har sagt” i hovedet – og
skærmer sig mod Guds lovs altomfattende
dom ved at forsvare sig med en reduceret
form af loven. Det bliver som en slags vac-
cine for at kunne overleve enten i moralisme
eller antinomisme.
Det naturlige menneske forsøger på at
skærme sig igennem hele livet, også når det
lever side om side med et nyskabt troens liv i
den kristne. Det forsøger at vinde sig egen
ære og værdighed ved f.eks. at sige:

1) ”Jeg er ikke værre end så mange andre ...”
Lige fra Adam og Eva til farisæeren i temp-
let er loviskhedens reducerede lov styret af,
at vi sammenligner os med hinanden. Så er
udgangspunktet for tankegangen mig – og de
andre – og at være god nok. Så erklærer men-
nesket sig godt nok i sig selv.

2) ”Jeg må se at blive bedre til ...”
Det gamle menneske vil gerne bruge den re-
ducerede lov til at gøre sig bedre. Vi vil så
gerne have bedre fællesskaber og strukturer,
menigheden skal præsenteres på en indby-
dende måde, og personligt ønsker vi mere
inderlig bibellæsning, bøn og kærlighed.
”Det må vi lære,” tænker mennesket med den
reducerede lov, og tager fat på at gøre sig selv
eller menigheden bedre. Jeg må bede inder-
ligt, altid elske Jesus og mine medkristne ty-
deligt og må bedre kunne skelne ret fra
vrangt. Jeg må prioritere Jesus, fordi det bør
jeg gøre ...!!
Denne tankegang går så godt i sving med mit
gamle jeg.
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3) ”Det går ikke så godt med mit kristenliv
...”
Jeg måler mit gudsforhold ud fra handlinger
og gøremål i mit liv, såsom mængden af bi-
bellæsning eller bøn i mit liv – eller når tje-
nesten eller givertjenesten bliver et mål. Det
kan også være intensiteten i bønnen eller lov-
sangen eller ægtheden i kristentroen, der
måles på (med mellemmenneskelige mål).
Det sker, når jeg har glemt, at jeg stadig har
synden med i alt, hvad jeg gør – og da for-
veksler Guds gaver med mine opgaver. Ga-
ven i bøn og bibellæsning er en kilde til mit
kristenliv – ikke en målestok for det. For in-
tet i mit gudsforhold afhænger af mig, men
af lovens opfylder, Jesus Kristus.

4) ”Jeg er da færdig med loven …”
Fristelsen for den kristne er, at nåden bliver
til en frihed for det gamle menneske. Sted-
fortræderen bliver til en selvfølge, jeg blot
kan sove ud efter synden på.
Denne tankegang afviser dog samtidig, at
Gud skaber nyt i den kristne – at Gud Hellig-
ånd giver en ny vilje og retning, som glæder
sig over Guds lov.

Lovens funktion i den daglige omvendelse
En kristen i denne verden består både af det
nye og det gamle menneske.
Den ”gamle Adam” har stadig livslangt brug

for at mødes af lovens ”du skal”. I den
kristnes indre er der stadig synd, som må
dødes.
Luther formulerer det sådan i indledningen
til galaterbrevskommentaren6, at ”kødet og
det gamle menneske hører sammen med lo-
ven og gerningerne, ligesom ånden og det nye
menneske hører sammen med forjættelserne
og nåden”.
Guds lov skal altså livet igennem dømme det
gamle menneske til døden.
I den store katekismus (under afsnittet om
dåben) siger Luther:
”Dåbens kraft og virkning består i, at den
gamle Adam dræbes, og det nye menneske
opstår. Begge dele foregår i os, så længe vi
lever. Derfor er et kristent liv intet andet end
en daglig dåb, der, når den en gang er be-
gyndt, altid må fortsætte. Det må nemlig ske
uden ophør, for at det, som findes af den
gamle Adam, må blive udrenset, og det
komme frem, som tilhører det nye menne-
ske7.”

Luther anbefaler, at den enkelte dagligt min-
der sig selv om de ti bud, for at loven skal
være min rettesnor i det daglige, praktiske liv;
for at det skal stå klart for mig, hvad der er
det nye menneskes vilje, og for at loven skal
gøre synden stor i mit liv, så hovmodet knæk-
kes, og jeg drives til Kristus. Så mindes jeg
dagligt af Guds ord om, at jeg både er en syn-
der i mit eget gamle menneske, men har en
tilregnet, fremmed retfærdighed i Jesus
Kristus. Så ser jeg mig selv, som jeg er: på en
gang synder og retfærdig. Dagligt knyttes jeg
derved til Jesus og finder trøst i evangeliet
om den retfærdighed, jeg har i ham. Her får
jeg også kraften til og det dybe ønske om at
leve med Guds lov som en daglig vejleder
for mit liv.

Det  natur lige menneske skærmer
sig mod Guds lovs alt omfat t ende
dom ved at  fo rsvare sig  med en
reduceret  fo rm af loven.  Det  bli-
ver  som en slags vaccine fo r  at
k u nne  o ve r le ve  e n t e n  i  mo r a -
lisme eller  ant inomisme.
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For Gud og mennesker
Gud har givet sin lov, for at vi må kende ham,
som han er i sin hellighed. I mødet med ham
må jeg fortvivle over min synd, som loven
viser mig.
Evangeliet forkynder mig, hvordan jeg i Jesus
får lov at stå ren og retfærdig over for Gud
ved Jesu opfyldelse af loven for mig. Så for
mig som kristen er der ingen bud eller regler,
jeg må holde for at gøre mig bedre for Gud.

1 ÅSS157/HjT357 – men er ikke med i den nyere
Sange og Salmer.
2 Illeris, Knud 2006: Læring , Roskilde
Universitetsforlag, 2. rev. udg., 44-51 og 264f.
3 Luther skriver om dette i fortalen til den store
katekismus, Credo 1996, 35-36.

Her i livet lever jeg med loven, fordi synd-
ens lyst i mit gamle jeg stadig må dødes, og
jeg aldrig må finde frelsesvished eller trøst i
andet end Jesus alene. I mit liv mellem andre
er Guds lov god, da den vejleder mig til det
gode og sunde liv i denne verden midt i synd-
ens konsekvenser.
Livet, kraften og styrken til at leve i det kom-
mer bare ikke fra loven som et forbedrings-
krav, men kommer ud af evangeliet, af nå-
den i Kristus Jesus (jf. 2 Tim 2,1).

4 I sangen Klynke og klage, SOS 465/ DDS 516.
5 Dette afsnit er baseret på Luthers udlægning af
Gal 3,23-29 i Troen og livet, Credo 1992, 40-51.
6 Luthers store galaterbrevskommentar bd. 1,
Credo 1984, 33.
7  Luthers store katekismus, Credo 1996, 155-156.

Knud W. Skov, Herning,
projektkoordinator hos
Dansk Balkan Mission
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Han skal blive større, jeg skal blive mindre
(Joh 3,30).

Vækkelsesmøder i en ørken
Johannes Døberen havde været virksom som
vækkelsesprædikant i Judæas ørken i nogen
tid og samlet store skarer. Endog hovedsta-
dens befolkning søgte i betydeligt tal ud for
at høre ham.
Hvor forskellig var ikke denne vækkelses-
prædikant fra mange af vor samtids. Han
havde ikke og behøvede ikke nogen stor or-
ganisation eller sammenslutning for evange-
lisationsfremstød med en talrig stab af med-
arbejdere bag sig. Ingen større forberedelses-
komité, der gjorde et omfattende og måned-
langt arbejde med planlægning, tilrettelæg-
gelse og PR-virksomhed for hans vækkelses-
kampagne derude i ørkenen ved Jordan-
flodens bred.
Efter vore begreber var det nok heller ikke
noget særlig strategisk sted, han havde valgt
til gennemførelse af denne serie vækkelses-
møder: så ucentralt, en afsidesliggende krog

og besværlig at komme til med de samfærd-
selsmidler, som dengang var til rådighed.
Men hvad sker? - Da Guds ord kom til Jo-
hannes derude i ørkenen, og han trådte frem
og prædikede omvendelsesdåb til syndernes
forladelse, ”så drog Jerusalem og hele Judæa
og hele Jordanegnen ud til ham, og de blev
døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte
deres synder” (Matt 3,5-6).
Så vældig en virkning havde den vækkelses-
prædiken, Johannes trådte frem og lånte røst
til derude i ørkenen:
”Guds rige er kommet nær! Omvend jer der-
for!”
Denne røst i ørkenen virkede med magnetisk
tiltrækningskraft og drog store folkeskarer til
sig. Ikke fordi Johannes havde stablet et væl-
digt religiøst show med sansepirrende musi-
kalske bands, dansegrupper eller andet un-
derholdningsprogram på benene for at fange
folks opmærksomhed og stille deres
oplevelsestrang tilfreds. Nej, der var intet
overhovedet af den slags forbundet med hans
virksomhed.

RØSTEN I ØRKENEN

Af Niels Ove Vigilius
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En prædiken om frelsen
Men hvordan med hans prædiken da?
Var han den helt store og usædvanlige orato-
riske begavelse, som alene i kraft deraf kunne
samle så store skarer og holde dem fast?
Det melder historien i hvert fald ikke noget
om. Der er intet, som tyder på, at det var
måden, han prædikede på, der var forklarin-
gen på den tiltrækningskraft, der gjorde sig
gældende i hans forkyndelse. Det var så san-
delig heller ikke, fordi han stod dér og ang-
lede efter tilhørerskarens begejstrede bifald
og egen popularitet ved at gøre sit bedste for
at være mennesker tilpas og stille dem tilfreds
med sin prædiken. Nej, hans prædiken vir-
kede ikke i kraft af noget sådant, men alene i
kraft af sit indhold. Han forkyndte dem sand-
heden, og den prædiken virkede med myn-
dighed, med Ånd og kraft som bevis.

”Til de skarer, der kom ud for at blive døbt af
ham, sagde han: ‘Øgleyngel, hvem har bildt
jer ind, at I kan flygte fra den kommende
vrede? Så bær da de frugter, som omvendel-
sen kræver, og kom ikke og sig ved jer selv:
Vi har Abraham til fader. For jeg siger jer:
Gud kan opvække børn til Abraham af ste-
nene dér. Øksen ligger allerede ved træernes
rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt,
hugges om og kastes i ilden‘” (Luk 3,7-9).

Den prædiken virkede – ikke fordi det var,
hvad folk gerne ville høre. Den gjorde da
heller ikke Johannes særlig populær. Men den
fik til følge, at mange omvendte sig til Gud
og lod sig døbe til syndernes forladelse.
Derom var det også, sagen drejede sig for
Johannes: ikke ham selv og hans egen popu-
laritet, men Ham, som han var røst for, Isra-
els Gud, Herren; Messias, som han skulle
berede vej for, og folkets forhold til ham: at

de ikke skulle fortsætte deres egen vej og
ende i mørket udenfor, hvor der er gråd og
tænderskæren, men erkende deres synder,
vende om til Herren og få syndernes forla-
delse, evigt liv og salighed ved troen på hans
navn.
”Ligesom der står skrevet i bogen med pro-
feten Esajas’ ord: Der er en, der råber i ørke-
nen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!
Hver dal skal fyldes, hvert bjerg og hver høj
skal sænkes, de krogede veje skal rettes ud,
de ujævne gøres jævne. Og alle mennesker
skal se Guds frelse” (Luk 3,4-6).
En røst af en, som råber i ørkenen – det var,
hvad Johannes var. Og alt kød skal se Guds
frelse. Det var derom, sagen drejede sig for
ham. Det var den frelse, han prædikede om
og kaldte mennesker til omvendelse til og tro
på. Og gennem den prædiken virkede Guds
Ånd – Gud selv. Derfor havde den også så
vældig en virkning.

Se hen til Jesus
Så vældigt et indtryk gjorde den på mange,
at de begyndte at spørge, om Johannes mon
ikke var Messias. Der blev endda sendt en
undersøgelseskommission ud fra det offi-
cielle præsteskab og det teologiske fakultet i
Jerusalem for at undersøge dette nærmere
(Joh 1,19-34).
Hvad svarede Johannes så, da de kom og
spurgte ham: ”Hvem er du?” - Jo, da bekendte
han og nægtede ikke, men sagde rent ud:

Johannes fo rkyndte dem sandhe-
d en ,  o g  de n  p r æ d ik e n  v ir ke d e
me d  m y n d i g h e d ,  me d  Å n d  o g
kraf t  som bevis .
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”Jeg er ikke Messias.”
De spurgte ham så: ”Hvem er du da – er du
Elias? Eller profeten?”
”Nej,” svarede han, ”det er jeg heller ikke.”
”Jamen, hvem er du da? Vi skal jo have svar
med til dem, der har sendt os. Hvad siger du
om dig selv?”
Og Johannes svarede: ”Jeg er ‘en røst, der
råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!‘ som pro-
feten Esajas har sagt” (Joh 1,21-27).
Ham er det, sagen drejer sig om. Ikke mig,
men ham! Det er for at berede vej for ham og
vende hjerterne til ham, at Gud kaldte mig
som profet, lod sit ord komme til mig og bad
mig træde frem og låne røst til dette vidnes-
byrd om ham.
Johannes bekender, at han tidligere ikke selv
var klar over, hvem der var Messias, selv om
han vidste, at han skulle komme, og hvad han
skulle bringe. Han ventede ham, men kendte
ham endnu ikke (Joh 1,31). Så en dag kom
Jesus selv for at blive døbt af Johannes i Jor-
dan med synderes dåb til døden i synderes
sted, til soning for vore synder, så vi kunne
få syndernes forladelse ved troen på hans
navn. Og Ånden steg ned over ham i skik-
kelse af en due, og der lød en røst fra Him-
len, som sagde: ”Du er min elskede Søn, i
dig har jeg fundet velbehag!” (Mark 1,11).
Så vidste Johannes besked: Han er Guds Søn!
Han er den lovede frelser – Messias!
I dagene derefter skete det gentagne gange,
at Johannes så Jesus komme gående. Da vi-
ste han bort fra sig selv, løftede sin hånd,
pegede hen på Jesus og sagde: ”Se, dér er
Guds lam, som bærer verdens synd” (Joh
1,29.36).
Det var Johannes’ vidnesbyrd: 1) Jeg er ikke
Messias! Det er ikke mig, sagen drejer sig
om. Se bort fra mig. 2) Se i stedet hen til ham,
hør ham, og følg ham! Han er Guds Søn og

verdens frelser, Guds Lam, som bærer ver-
dens synd!

Han skal vokse – jeg blive mindre
Snart efter trådte Jesus selv offentligt frem
og begyndte sin forkyndende og undergø-
rende virksomhed.
Hvordan gik det så siden?
Resultatet var, at Jesus kom i centrum for
opmærksomheden og for folks omtale. Nu var
det ikke længere Johannes, men Jesus,
folkeskarerne strømmede til og flokkedes om.
Johannes derimod kom til at stå i skyggen af
ham. Mange af hans egne tidligere disciple
forlod ham og sluttede sig i stedet til Jesus.

Da gik det vel for Johannes som for mangen
en tidligere meget populær prædikant, der
siden kom til at stå i skyggen af en anden?
Eller for mangen en sognepræst, når der kom
en anden præst til sognet eller nabosognet,
som i højere grad vandt folks øren end han
selv, så forsamlingen under hans prædikestol
mindskedes, mens den blev stadig større un-
der den andens. Eller som det så ofte gik i en
kristelig organisation eller institution, som
Gud havde vedkendt sig og brugt som sit red-
skab for en tid, når der senere voksede en
anden frem, som vandt større tilslutning og
også drog adskillige til sig fra den førstes
rækker. For hvad skete så? Så opstod der
misundelse og skinsyge; ikke glæde, men
tværtimod surhed, bitterhed og kritik.
Var det sådan, det gik for Johannes Døbe-
ren?
Nogle af hans disciple kom til ham og
spurgte: Hvad siger du nu til det? Er det rig-
tig rimeligt? At du skal være så overset nu og
al opmærksomhed samle sig om en anden?
Oven i købet en, du selv har været med til at
pege på og hjælpe frem.
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Johannes svarer: Det er helt, som det skal
være. ”Et menneske kan ikke tage noget som
helst uden at have fået det givet fra himlen. I
kan selv bevidne, at jeg sagde: Jeg er ikke
Kristus, men jeg er udsendt forud for ham.
Den, der har bruden, er brudgom; men brud-
gommens ven, som står og lytter efter ham,
fyldes med glæde, når han hører brudgom-
men komme. Det er min glæde, og den er nu
fuldkommen. Han skal blive større, og jeg
skal blive mindre” (Joh 3,27-30).
Så er der ikke noget at græmme sig over, in-
gen grund til misundelse: Det er jo ikke mig,
sagen drejer sig om, men ham! Han bør
vokse, men jeg blive mindre!
Johannes måtte opleve opfyldelsen af sine
profetiske ord. Han skulle i sandhed forrin-
ges. Først rives han bort fra sin gudgivne
gerning og sættes i en ensom celle. Så kastes
han ned i tvivlen og anfægtelsens mørke –
for til sidst at føres ud for at blive halshugget.
Men da Johannes midt i sin tvivl og anfæg-
telse fra sin fængselscelle sender bud med
sine disciple til Jesus for at spørge: ”Er du
den, som kommer, eller skal vi vende en an-
den?” svarer Jesus dem: ”Gå hen og fortæl
Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og
lamme går, spedalske bliver rene, og døve
hører, døde står op, og evangeliet forkyndes
for fattige. Og salig er den, der ikke forarges
på mig” (Matt 11,1-6).

Hvorfor kom Johannes i tvivl?
Hvorfor kom Johannes i anfægtelse og tvivl?
Af samme grund som også vi kan fristes til
forargelse, til frafald fra troen på Jesus som
Messias: fordi der er noget anstødeligt ved
ham, noget, som støder an imod vor naturligt
menneskelige tankegang; noget, vi ikke af
naturen synes om; det bekommer os ikke vel,
men er stik i strid med kød og blod.

Hvori består dette anstød?
Han er underfuld og ubegribelig, og han
handler ofte underfuldt og ubegribeligt med
os – med os hver for sig og med sin menig-
hed. Den måde, han handler med os på, og
den vej, han fører os og sine ad, er ofte så
helt anderledes, end vi havde tænkt og fore-
stillet os. Den måde, hvorpå han åbenbarer
sin herlighed, fremmer sit rige og fører sin
frelsende gerning igennem med os på, er i
sandhed underfuld. Kød og blod begriber det
ikke.
Ifølge vor naturligt-menneskelige tankegang,
så forestiller vi os: Skal han blive stor og hans
navn blive æret, da må han gøre os store, til
strålende, stærke eksempler på kraftfyldte
kristne, så alle uden videre kan se og mærke
på os, hvad hans guddommelige kraft og magt
formår.
Guds tanker og veje og hans underfulde hand-
lemåde er imidlertid så helt anderledes og så
højt hævet over vore, som himlen er over jor-
den: Han skal blive større, men jeg/vi skal
blive mindre!

I sin bog Livets brød beretter Øivind Ander-
sen følgende som et lærerigt eksempel herpå:
En kvinde kom til en erfaren sjælesørger og
sagde bl.a. i samtalens løb, at hun havde tænkt
sig at faste og bede for at få mere af Guds
Ånd.
”Ja,” sagde denne sjælesørger, ”gør blot det;
men glem ikke at bruge Bibelen.”
En tid efter mødte han vedkommende i et
privat selskab. Kvinden lod ikke til at være
særlig villig til at tale med ham. Men han fik
da spurgt hende: ”Hvordan gik det så?”
”Jeg gjorde, som jeg sagde,” svarede hun.
”Fik De så mere af Guds Ånd?” spurgte han.
Forlegen svarede hun: ”Sandt at sige synes
jeg aldrig, jeg har haft så lidt af Guds Ånd
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som nu.”
”Men svar mig så på én ting,” sagde han: ”Er
Jesus blevet større for Dem?”
”Ja,” svarede hun med overbevisning. ”Jesus
har aldrig været så stor for mig som nu.”
Og idet hun sagde det, gik det op for hende:
Det var jo svaret på hendes bøn!

Han skal blive større, men jeg skal blive min-
dre! Og når han, den anden Talsmand, Hel-
ligånden, kommer, hvad skal han så gøre? Jo,
svarer Jesus, så skal han vidne om sandhe-
den: Han skal overbevise om synd, han skal
vidne om og herliggøre mig!
Når det sker, bliver hverken du eller jeg store,
men alene han!
”Kendetegnet på vor åndelighed er,” siger
Øivind Andersen videre, ”hvad Jesus bety-
der for os, og hvor afhængige vi er af ham.
Vor hjælpeløshed er vor styrke, så sandt den
gør os afhængige af Jesus. Og det er det at
kende ham, som er det evige liv. At blive fyldt
af Ånden er at vokse i nåde og kendskab til
ham!”
Og at gøre det er uløseligt forbundet med sta-
dig fornyet, dybtfølt og smertelig erkendelse
og erfaring af egen ringhed, hjælpeløshed og
afmagt. Det er to sider af én og samme sag:
Helligåndens frelsende gerning, hans åben-
barelse af Jesu navns herlighed. Han vokser,
men jeg bliver mindre!

Hvedekornets lov
Som det forholder sig med Guds frelsende
gerning med os hver for sig, således også med
Guds riges fremme, Kristi menigheds histo-
rie og missionens store sag.
Vor tankegang er den: Skal Guds navn blive
stort, højlovet og æret, skal hans rige komme
og hans vilje ske her på jorden som i Himlen
– også i vort folk – da må han gøre os store
og stærke. Da må han gøre os på kirkens så-
kaldte ”højrefløj” til en stadig voksende og
afgørende faktor i dansk kirkeliv, som ingen
længere kan undgå at lægge mærke til og
mærke indflydelsen fra.
Ja, ja, om Gud vil og får lov at bevare os i
ydmyg og hjælpeløs afhængighed af sig, så
kunne det vel så være, og hvem af os skulle
da ikke glæde sig?
Men Guds tanker og veje er underfulde, ofte
så helt anderledes og aldeles på tværs af vore.
Hvordan er de da, og hvad går de ud på?
Johannes siger det sådan her: ”Et menneske
kan ikke tage noget som helst uden at have
fået det givet fra Himlen” (Joh 3,27).
Det gælder også enhver kristen menighed,
missionsforening eller uddannelsesinstitu-
tion: Vi mennesker kan slet intet tage, uden
det bliver givet os fra Himlen! Og én ting skal
vi gøre os helt klart: Det er ikke os og vort,
sagen drejer sig om, men alene ham og hans!
Han bør vokse, men vi blive mindre!

Så kan det godt være, hans tanker om, hvor-
dan det skal lykkes og virkeliggøres, er me-
get anderledes end de tanker, vi har gjort os,
de planer, vi har lagt, og de forventninger, vi
har haft og har. Det er der mange eksempler
på fra missionens og kirkens historie – se
f.eks. Stephan Neill: Misjon i 2000 år (Nomi
Forlag, Stavanger 1972, 214-215):

Den  måde ,  hvo r på  Je sus  åben-
barer  sin her lighed,  fremmer  sit
r ige o g fø rer  sin frelsende ger-
n ing  ig e nne m me d  o s  p å ,  e r  i
sandhed underfuld.  Kød og blod
begr iber  det  ikke.
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Missionen blandt gasserne på Madagaskar
ved London Missionary Society fra 1818-35:
God indgang, betydelig fremgang. Men så i
1835 kom dronning Ranavalona til magten,
og hun gav ordre til en blodig forfølgelse af
de kristne. Soldaterne fik befaling om, at de
skulle ”pågribe alle kristne, de kunne finde,
og uden forudgående rettergang binde dem
på hænder og fødder, grave en grav på stedet
og hælde kogende vand over dem for deref-
ter at begrave dem”.
Der fulgte en lang og hård forfølgelsestid.
Alle fremmede missionærer var fordrevet, og
de kristne modtog ingen hjælp og støtte ude-
fra. Selvom den grusomste forfølgelse lige-
som i oldkirken aldrig blev gennemført over-
alt, men kun sporadisk, så var der dog mange,
som led martyrdøden. I 1849 blev således 18
kristne dræbt, 14 blev styrtet ned fra en høj
klippe, 4 blev brændt levende, og om disse
sidste fortæller et øjenvidne, at ”de bad, så
længe de var i live. De døde stille og roligt. I
virkeligheden havde hele deres liv været stille
og roligt, og forbavset var folk vidne til, at
de blev brændt.”
Hundreder blev idømt bøder, piskning eller
tab af stillinger. Forfølgelsen sluttede først
ved dronningens død i 1861.

Hvordan gik det så? Hvordan stod det til, da
en ny dag omsider oprandt?

Da kom ”ud fra skovene mænd og kvinder,
der havde vandret om som fredløse i årevis.
De kom tilbage, som om de var stået op fra
de døde. Nogle havde dybe ar af lænker, an-
dre så nærmest ud som skeletter efter at have
lidt af sult og feber. De kunne næsten ikke
bevæge sig frem ad vejen, som førte til ho-
vedstaden. Deres brødre kom ud fra byen for
at møde dem og hjælpe dem, og (…) da de så
deres gamle, kære by igen, sang de pilgrims-
sangen: ”Da Herren hjemførte Zions fanger,
var vi som drømmende; da fyldtes vor mund
med latter, vor tunge med frydesang; da hed
det blandt folkene: ‘Herren har gjort store ting
imod os, og vi blev glade!‘” (Sl 126,1-3).
Da man regnede efter, viste det sig, at de
kristne nu efter forfølgelsen udgjorde fire
gange så mange som før.

I sandhed: Herrens navn er underfuldt – og
han handler underfuldt! - jf. erfaringerne fra
missionens og kirkens historie i Kina i tiden
efter revolutionen i 1949 og frem til i dag.
Disse eksempler – ligesom Johannes Døber-
ens og Jesu egen livshistorie – giver os an-
skuelsesundervisning i det, som er blevet
kaldt Gudsrigets vækstlov.
Den er det, Jesus selv giver udtryk for med
ordene: ”Hvis hvedekornet ikke falder i jor-
den og dør, bliver det kun det ene korn; men
hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der
elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit
liv i denne verden, skal bevare det til evigt
liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og
hvor jeg er, dér skal også min tjener være.
Den, der tjener mig, ham skal Faderen ære”
(Joh 12,24-26).
Disse ord har ikke alene klar adresse til en-
hver af os, som har fået et præste- eller
missionærkald eller en forkynder- og lærer-
gerning i menigheden betroet, eller som for-

Vor tankegang  er  den:  Skal Guds
n a v n  b l iv e  s t o r t ,  h ø j lo ve t  o g
ære t ,  ska l hans  r ige  ko mme o g
hans vilje  ske her  på jo rden som
i Himlen – også i vo r t  fo lk – da
må han gøre os sto re og stærke.
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bereder sig til en sådan tjeneste. De gælder
ethvert Guds barn, som han har kaldet til at
følge sig efter, og som gerne vil tjene Herren
og være med til at fremme hans rige her på
jorden.
Hvordan skal det gå til? Hvor går vejen til
brugbarhed for ham? Hvordan skal der blive
frugt af dit og mit liv og vor tjeneste – hans
navn til ære og pris?

Villige hvedekorn
Ja, hvad er det, han spørger efter?
Det er hvedekorn, som er villige til at blive
lagt i jorden og dø! Villige til at blive alene,
blive til intet, bare han må blive stor og an-
dre få del i hans frelse. Mennesker, der har
det som ”brudgommens ven”, Johannes Dø-
beren, der fyldtes af glæde, da han så brud-
gommen komme, og hvis glæde blev fuld-
kommen, da han hørte brudgommens røst og
så bruden samle sig om og forenes med ham.

Johannes så begyndelsen på opfyldelsen af
det, som også vi ser ske og lovpriser Gud for:

De kommer fra stormfuldt hav,
de kommer fra vildsom vej,

de kommer fra bjerg, de kommer fra dal,
de kommer, o Gud, til dig
at klædes i bryllupsskrud

og møde en brudgom skøn:
han, som vandt på korsets træ

så dyr en sejrløn.

Det er, da Johannes ser og forstår, hvad det
er, der sker, og Gud er i færd med at gøre, at
han af hjertet udbryder: ”Så er nu denne min
glæde blevet fuldkommen. Han bør vokse,
men jeg blive mindre!” (Joh 3,29b-30).
Amen!

Niels Ove Vigilius (1931-2002),
tidligere studierektor på
Dansk Bibel-Institut.

Artiklen har været bragt i festskriftet til Hans Erik
Nissen, "En arbejdsdag for Herren", LogosMedia
2003.
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Lærer på Fjellhaug skoler i Oslo, Arne Helge
Teigen (AHT), har skrevet en særdeles vig-
tig bog. Bogen er et opgør med postmoder-
nistisk kritik af kirkens traditionelle for-
soningslære. Den indledes med et kort over-
blik over nogle af de debatter, der har udspil-
let sig om forsoningslæren internationalt.
Herefter følger nogle kapitler, hvori han gen-
nemgår den postmoderne tænkning, der lig-
ger bag og en gennemgang af de forskellige
klassiske forståelser af forsoningslæren.
Den postmodernistiske tænkning går i mange
retninger. AHT vælger i bogen særligt at fo-
kusere på sporene fra bevægelsens start, for
at komme frem til hvordan nutidige teologer
kan anse Jesu død for ”divine child abuse”
(guddommelig børnemishandling). Det er
vigtigt at forstå denne baggrund for at komme
med konstruktive modspil. En række post-
moderne teologer introduceres. Den ameri-
kanske forfatter Brian McLaren, hvis bøger
også er oversat til dansk, er blandt disse. AHT
viser, hvordan McLaren har forladt Bibelens
lære om forsoningen og dermed den klassi-
ske kristne tro.
I den sidste halvdel af bogen kommer AHT
med et bibelsk alternativ. Han gennemgår
bl.a. en lang række bibelske tekster, der for-

holder sig til, hvorvidt Jesus øn-
skede at dø, treenighedens betyd-
ning for forsoningslæren, samt
forholdet mellem arvesynd og
frelse. Alt sammen utroligt cen-
trale emner, som AHT formår at
give en god introduktion til.
Udlægningen af de bibelske tek-
ster er tankevækkende. AHT for-

mår overbevisende at argumentere for, at ta-
len om Jesu død som børnemishandling, bar-
barisk osv. ikke holder ved en nærlæsning af
de bibelske tekster – såfremt de tages alvor-
ligt som gudsåbenbaring. Bibelen viser ty-
deligt, at det er Gud selv, der dør på korset.
Det er altså ikke en grusom Gud, der ofrer en
uskyldig!
AHT viser også, hvordan en nedtonet forstå-
else af syndens alvor har medført manglende
behov for forsoningslæren.
Uden Bibelens tale om synd og straf bliver
evangeliet om Jesu død for vores synders
skyld overflødiggjort!
Bogen kommer altså bredt omkring. Det er
så måske dens svaghed. Jeg kunne gerne have
tænkt mig, at den var 3-4 gange længere for
rigtig at komme godt i dybden med emnerne.
Dog gør dens korte længde formentlig bo-
gen mere overskuelig – omend nogle nok vil
finde kap. 2 og 4 lidt tunge. De kan så evt.
springes over, da resten af kapitlerne godt kan
læses med udbytte alligevel.
Jeg vil anbefale bogen til alle – selvom den
nogle steder formentlig vil kunne opleves en
smule tung. Derfor en særlig varm anbefa-
ling til kristne med forkyndertjeneste.
- Lars Jensen

Arne Helge Teigen:
Kors og frelse

Eget forlag 2016
100 sider
120 kroner (via bethesdas.dk)

Bogen er et opgør med postmodernistisk kritik af kirkens
traditionelle forsoningslære.
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Jeg vil gerne advare imod at bruge en bestemt
bog som opbyggelig læsning. Det drejer sig
om Charlotte Rørths Jeg mødte Jesus – Be-
kendelser fra en modvilligt troende, som an-
vendes i bl.a. bibelkredssammenhæng.
Bogen har vakt stor opsigt efter positiv
medieomtale. Den skildrer dels, hvordan
Charlotte Rørth som almindelig sekulariseret
dansker overraskes af at se Jesus lyslevende
for sig i en spansk kirke; dels hvordan hun
fortolker sine syner efterfølgende.
Jeg tvivler ikke på Charlotte Rørths ærlig-
hed. Hun ønsker helt sikkert ikke at føre no-
gen bag lyset. Og hvorfor skulle hun ikke se
Jesus i et syn? Det gør jo mange i disse år.
Mærkeligt er det dog, at Jesus i synet siger:
“Jeg stoler på dig“, og ikke noget om, at for-
fatteren skal stole på ham. Mere foruroligende
er det, at synet af Jesus tilsyneladende ikke
fører til fokus på, hvad han vil, eller hvad
han har gjort. Og rent ud alarmerende er vild-
ledningen fra nyreligiøse terapeuter og bibel-
kritiske teologer, da forfatteren søger en for-
klaring på sin oplevelse.
Størstedelen af bogen består af det virvar af
forklaringer, hun får, og som hun af gode
grunde ikke ved, hvad hun skal stille op med.
På den måde bliver Charlotte først rørt og
siden vildledt: Man fortæller hende, at hun
har oplevet hinduernes kundalinirejsning

gennem rygraden. At synet af Jesus beviser
hendes ganske særlige personlige evner. At
oplevelsen bekræfter, at opstandelsen skal
forstås rent åndeligt. At hun så Jesus, fordi-
hun opholdt sig på et særlig religiøst sted,
ladet med forskellige religioner osv.
Der er også sundere forklaringer i mængden,
men samlet set ligger bogen langt fra den
sunde lære. I øvrigt tages oplevelserne flere
gange til indtægt for, at optagethed af læren
er en misforståelse. Hvad Jesus mener, spil-
ler ikke rigtig nogen rolle.
Fordi bogen er et sammensurium af kristen-
dom og rigtig meget andet, vil jeg advare
imod at bruge den som opbyggelig litteratur.
Jeg mener ikke, at det er ansvarligt at hen-
vise søgende mennesker eller nye kristne til
den. De mange ikke-kristne forklaringer vild-
leder, og vil nemt give mennesker appetit på
at lære mere af hinduismen, bibelkritikken
eller et berømt nyreligiøst center, som får flot
omtale. Så selv om bogen
måske tager udgangspunkt
i et ægte møde med Jesus,
risikerer man ved læsnin-
gen at blive ført bort fra
ham.

VEJLEDNING PÅ BOGMARKEDET

JEG MØDTE JESUS

Michael Lerche Nygaard,
sognepræst i Kristkirkens
sogn, Kolding

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.
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Guds vækkelse
Vesten er i vor tid præget af et omfattende og
tiltagende frafald fra den kristne tro. Samti-
dig gør Gud en stor gerning til vækkelse og
frelse i andre dele af verden. Der har næppe
været nogen tid siden islams fremvækst i 600-
tallet, hvor så mange muslimer omvender sig
og tager imod Jesus som deres frelser. Mange
tidligere muslimer kan fortælle, at Gud først
kom til dem i syner og drømme for at lede
dem ud af islams mørke til Bibelen og til
kristne, som kunne fortælle dem om Jesus.
Netop det oplevede Hamideh Solaty Valandi1.

Fars pige
Hamideh blev født i det nordvestlige Iran i
1957. Hendes familie var shiamuslimer, men
den muslimske tro spillede ingen stor rolle i
hjemmet:
”Far troede, at Allah er gud, at Muhammed
var Allahs profet, og at Allah åbenbarede

Koranen for ham. Men han var ikke særlig
optaget af alt det andet, som hører med til at
være muslim. Og far var den mest religiøse i
vores familie.”
Hamideh havde fire brødre og en ældre sø-
ster. Som yngste datter oplevede hun, at der
blev knyttet et særligt bånd mellem hende og
hendes far:
”Jeg var fars højt elskede datter, hans prin-
sesse.”
Da Hamideh var seks år gammel, flyttede
familien til Irans hovedstad, Teheran. Moti-
vet for flytningen var, at Hamidehs far øn-
skede, at børnene skulle få den bedst mulige
skolegang som forberedelse til universitetet.
Faren var selv ingeniør og havde opbygget
en anseelig formue gennem sit arbejde.
Samme år som flytningen blev Hamidehs far
alvorligt og uhelbredeligt syg. Han blev be-
handlet for sygdommen både i England og i
Israel, men uden effekt. Da han døde, stod

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.

MANDEN MED
NAGLEMÆRKERNE

SÅDAN KOM JEG TIL TRO XVIII

Af Mikkel Vigilius
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moren alene tilbage med ansvar for fem børn
og en omfattende forretning. Hun overlod de
fire ældste børn inklusive Hamideh til slægt-
ninge og tjenestefolk i Teheran og rejste selv
af sted med den yngste søn for at styre for-
retningen. Børnene oplevede sig forældre-
løse, og tabet af faderen ramte i særlig grad
Hamideh.

Drømmen
”Jeg havde været en åben og livlig pige, men
efter fars død i 1964 blev jeg indesluttet og
stille og fik psykiske problemer. Mit savn var
overvældende. Jeg kunne ikke koncentrere
mig i skolen, jeg fik spiseforstyrrelser og pro-
blemer med at sove. Lægen gav mig sove-
tabletter, men de hjalp ikke. Det var noget
andet, som hjalp mig.
I mit soveværelse var der en skydedør ud mod
altanen. En nat, da jeg sad og så op mod den
klare himmel, som var fyldt af stjerner, fik
jeg en forestilling om, at Gud sad i himlen.
Da bad jeg min første frie bøn på mit eget
sprog, farsi. Jeg sagde ikke ’Allah’ til Gud,
men ’Hoda’, som betyder Herre.
Jeg bad: ’Jeg ved, at du findes et eller andet
sted. Hvis du hører mig, vil du så helbrede
det savn, jeg har i hjertet efter min far, og
gøre det sådan, at jeg kan spise og sove?’
Med det samme kom en tung søvn over mig,
og i en drøm blev jeg flyttet fra soveværelset
til den store dagligstue, hvor vi plejede at
samles for at fortælle, hvordan dagen havde
været, mens vi drak te og spiste frugt. I drøm-
men blev jeg flyttet ind midt på det persiske
tæppe, som lå på gulvet. Mine søskende sad
rundt om mig. Jeg vendte hovedet mod Said,
min ældste bror, og spurgte ham: ’Når far nu
er død, hvem skal så passe på os?’
Da jeg sagde det, gik stuedøren op af sig selv,
og en blændende lys skikkelse, som jeg ikke

kendte, stod i døråbningen. Han havde en
skinnende kappe på. Jeg kunne ikke se hans
ansigt, men han lagde sin hånd på min skul-
der og sagde: ’Vær ikke bekymret. Jeg vil
passe på jer.’
’Vi kender dig ikke,’ sagde jeg. Så greb jeg
fat i hans kappe og sagde: ’Jeg slipper dig
ikke, før du siger, hvem du er.’
Da jeg greb fat i hans kappe, så jeg, at hans
hånd var såret og naglemærket. ’Jeg er Her-
ren,’ sagde han. ’Du kender mig ikke, men I
skal komme til at kende mig engang.’
Da jeg vågnede, opdagede jeg, at jeg var ble-
vet flyttet fra mit soveværelse til det persiske
tæppe i stuen. Jeg var udhvilet og lettet i sin-
det. Det var mit første møde med Jesus. Men
jeg vidste ikke, det var ham, og med tiden
gled drømmen i baggrunden i min bevidst-
hed.”

Islamisk revolution
Årene 1978-1979 var præget af store omvælt-
ninger i Iran. Ayatollah Khomeini kom til lan-
det i 1978 og indledte en islamisk revolution.
Året efter blev shahen af Iran afsat, og
Khomeini blev leder i landet.
”I 1979 var jeg færdig med min universitets-
uddannelse i engelsk. Jeg havde et stærkt
ønske om at rejse til Skandinavien, særligt til
Norge. Jeg havde hørt om midnatssolen og
ville meget gerne opleve den. Men først måtte
jeg få et pas.
Tre dage efter Khomeinis magtovertagelse
gik jeg på paskontoret. Der var mange folk i
samme ærinde som mig. Da jeg stod på kon-
toret, hørte jeg en vældig støj udenfor. Det
var en stor folkemængde, som råbte: ’Allahu
akbar, Allahu akbar!’ Så kom der politimænd
ind og tog passene fra alle dem, der var på
kontoret. De gav de ansatte bind for øjnene,
førte dem ud og kørte dem bort i store biler.
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Af en eller anden grund så de ikke mig. Jeg
kunne frit forlade kontoret med mit pas. Jeg
tror, det var Gud, som gjorde mig usynlig.
Jeg gik hen på den norske ambassade og fik
visum med det samme. Jeg tog med fly til
København og herfra videre til Norge.”

Det verdslige Norge
Hamideh kom til Norge den 23. februar 1979.
Hun var alene og kendte ingen. Men hun
havde meget positive forventninger:
”Jeg bar på en forestilling om Norge som et
kristent land. I Iran havde jeg set den kristne
film De ti bud og en amerikansk TV-serie:
Det lille hus på prærien. På shahens tid var
det muligt at se alt muligt på TV. Den fami-
lie, som man mødte i TV-serien, havde en høj
moral, og jeg lærte mit første bibelvers fra
Salme 23 fra den serie. På den måde havde
jeg fået et meget positivt billede af den kristne
tro.”
Hamidehs møde med Norge var på denne
baggrund meget skuffende. Navnlig det, som
foregik mellem de to køn i det offentlige rum,
chokerede hende:
”Der skete ting, som i Iran kun hørte hjemme
i ægteskabet. Vi var opdraget af min mor til
at leve vore liv efter en høj moralsk standard.
Hun lærte os forskellen på sandhed og løgn,
moral og umoral, og hun fortalte os, hvad der
er et ret og rent seksualliv.
Efter to uger i Norge ringede jeg hjem til min
mor og spurgte, om jeg ikke kunne komme
hjem. Men min mor svarede: ’Min pige, du
må ikke komme tilbage nu. Prøv, om du ikke
kan blive i Norge!’ Mere turde hun ikke sige
i telefonen. Den islamiske revolution var
kommet til Iran, og min familie var udsat for
efterforskning og forfølgelse, fordi vi var
rige, og fordi vi var i familie med shahens
dronning, Farah Diba.

Min mor opmuntrede mig til at fokusere på
det gode i Norge. Lidet anede jeg, at Gud
havde ført mig til dette land for at skænke
mig frelsen gennem min Herre Jesus Kristus.”

Nyt hjemland
I første omgang fik Hamideh et turistvisum
for tre måneder. Skulle hun blive længere,
måtte hun finde et arbejde. Med hjælp fra
receptionisten på sit hotel fandt hun et job
som engelsksproget medarbejder på den ja-
panske ambassade. Sideløbende med sit ar-
bejde her lærte hun sig norsk ved at læse
Anders And-blade og ved at se engelske film
med norske undertekster.
Efter en konflikt med den japanske ambas-
sadørfrue, måtte Hamideh finde sig et nyt job
og blev ansat på en restaurant, hvor hun ser-
verede mad og vaskede gulv og toiletter:
”Det var Herrens måde at lære mig ydmyg-
hed på.”
Efter fire års arbejde havde Hamideh sparet
en mindre sum sammen med henblik på at
købe sin egen lejlighed. I en annonce blev
hun opmærksom på en lejlighed i Bergen,
som hun gerne ville se på:
”Sælgeren var en gråhåret, ældre dame. Da
jeg kom ind i hendes lejlighed, lagde jeg
mærke til, at der hang et billede af Jesus og
et kors på væggen. Den ældre dame spurgte
mig, hvor jeg kom fra, og hvorfor jeg var i

Da jeg greb fat  i hans kappe,  så
jeg ,  a t  hans  hånd  var  så r e t  o g
nag le mæ r k e t .  ’ J e g  e r  H er r e n, ’
sagde han.  ’Du kender  mig ikke,
men I  ska l ko mme t il at  kende
mig engang. ’
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Norge. Så bød hun mig på te eller kaffe. Det
var første gang, en nordmand havde mødt mig
på så venlig en måde.
Jeg havde meget lyst til at lejligheden, men
prisen var 157.000 kroner, og jeg havde kun
23.000. Så spurgte hun mig, om jeg kunne
klare at skaffe 7.000 i løbet af to måneder. Så
skulle jeg få lejligheden for 30.000! Hun
havde alligevel ikke brug for pengene. Hun
skulle rejse til Spanien, hvor hendes søn var
missionær.”

Bibelen eller Koranen
Efter købet af lejligheden fik Hamideh job i
en børnehave. Men hun havde lyst til at stu-
dere mere, så hun tog kontakt til universite-
tet i Bergen og spurgte, om hun kunne følge
undervisningen i socialantropologi. Det fik
hun lov til.
På universitetet mødte hun en kristen pige,
som spurgte, om hun kendte Jesus eller ville
lære ham at kende. Den kristne pige invite-
rede Hamideh på middag og gav hende en
Bibel på engelsk. Hamideh tog Bibelen med
sig hjem, men valgte i første omgang at sætte
den ulæst ind på en boghylde:
”Jeg sagde til mig selv: ’Du kender ikke din
egen religion. Din religion er en del af din
identitet!’ Så jeg skrev til min familie i Iran
og bad dem sende mig koranen. Min yngste
bror, Amir, sendte mig koranen sammen med
et brev, hvor familien udtrykte glæde over, at
jeg var interesseret i at læse koranen.
På dette tidspunkt var der flere ting, som på-
virkede mig i retning af at åbne mig for is-
lam. En sommerdag sad jeg på altanen og
drak te. På plænen nedenfor lå min nabo, en
ung kvinde sammen med en ung mand. Den
unge nabokvinde var topløs. Jeg blev så vred.
’Hvis Jesus er disse menneskers gud,’ tænkte
jeg, ’så vil jeg ikke have ham som min gud!’

Jeg begyndte at lære flere iranere at kende.
En gruppe iranske kvinder læste koranen
sammen og holdt fredagsbøn. Jeg ringede til
en af dem og spurgte, om jeg måtte være med.
Jeg blev en nidkær muslim. Jeg begyndte at
gå med tørklæde for at dække håret, og jeg
bad bønner vendt mod Mekka.”
Men en dag skete der noget skelsættende i
Hamideh syn på og forhold til koranen: ”Jeg
sad ved middagsbordet og læste et afsnit i
koranen om, hvad en mand har lov til at gøre
med en kvinde, når han føler begær. Jeg
tænkte: ’Dette kan jeg ikke godtage. Dette
kan ikke være fra Gud. Denne religion er fra
Satan. Muhammed kan umuligt være Guds
profet.’
Jeg kastede koranen fra mig og klippede mine
tørklæder i stykker. Jeg gik hen til boghylden,
åbnede Bibelen og læste det første, mine øjne
faldt på – Matthæusevangeliet kapitel 11, vers
28: ’Kom til mig, alle I, som slider jer trætte
og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer
hvile.’
Tårerne løb ned af mine kinder, og jeg sagde:
’Jesus, Jesus, du ved, at jeg er tvivlende. Jeg
kan ikke tro, uden at du giver mig et tegn.’
Så skete der noget, som jeg ikke kan forklare.
Min mor havde sendt mig en krystalvase fra
Iran. Det var, som om et lyn ramte vasen og
knuste den til småstykker. Oplevelsen gav
mig en dyb frygt for Herren.”

Bønhørelse
På dette tidspunkt rasede krigen mellem Iran
og Irak, og Hamidehs yngste bror var sendt
til fronten:
”Vi elskede alle sammen vores lillebror. Jeg
græd og bad til Jesus: ’Jesus, send Amir til-
bage til mig, levende. Så vil jeg følge dig,
Jesus!’ Da jeg havde bedt, lagde jeg mig til
at sove og fik en mægtig drøm:
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Amir og de andre iranske soldater stod på den
ene side, de irakiske soldater på den anden.
Amir havde ingen maskinpistol, men bar en
rygsæk som en lille skoledreng. Mellem sol-
daterne var der en stor ild, og alle soldaterne
gik ind i ilden og blev brændt til aske. Da
Amir gik mod ilden, greb en hånd som den,
jeg havde set tidligere i drømme, fat i ham
og trak ham tilbage. Jeg vågnede og var våd
af sved.
Efter denne drøm begyndte jeg flittigt at læse
i Guds ord. Jeg havde brug for det hver dag.
Tre måneder senere ringede Amir og spurgte,
om jeg kunne hjælpe ham med et visum. Jeg
måtte samtidig sende et brev med en invita-
tion til Norge.
Der gik tre til fire måneder, så ringede tele-
fonen, og jeg hørte Amirs stemme: ’Hvor
længe skal jeg vente, før du henter mig i luft-
havnen?’
Jeg forstod ingen ting, for jeg havde ikke hørt
om, at han skulle komme. Men jeg tog til luft-
havnen med det samme.
Jeg fortalte Amir om de oplevelser, jeg havde
haft, og om forskellen på islam og kristen-
dommen. Men han ville finde ud af det på
egen hånd.”

Bibelen på farsi
Kort efter flyttede Hamideh med Amir til
Kristiansand, hvor hun fik job ved kommu-
nen som socialarbejder.
I den nye by fandt hun sammen med en stor
gruppe iranske flygtninge. En dag blev hele
gruppen inviteret hjem til middag hos en ira-
ner ved navn Toni. Flygtningene var bange
for angivere, og de forhørte sig om, hvem
denne Toni var. De hørte fra folk, som kendte
ham, at de kunne stole på ham. Det blev et
selskab på 40 personer, og Toni sørgede for,
at de blev hentet i bus.

”I Tonis hjem blev vi mødt med den varme-
ste kærlighed, man kan tænke sig. Hans kone
var meget omsorgsfuld over for børnene. Før
vi skulle spise, sagde Toni: ’Vi beder først’.
Så bad han på farsi i Herren Jesu navn.
Ingen af de iranske gæster protesterede. Jeg
rystede, da jeg forstod, at han var kristen. Det
var, som om Himlen kom ned over os. Så
opdagede jeg en bog på hylden: Bibelen på
farsi! Jeg sagde til Toni: ’Kan jeg få den? Kan
jeg købe den?’
’Vent,’ sagde han, ’lad os spise først.’
Jeg var så spændt, at jeg kunne mærke pul-
sen i min krop. Da middagsmåltidet var ovre,
gav Toni Bibelen til mig. Han skrev en hil-
sen i den, og så læste han et ord for hele sel-
skabet: Matthæusevangeliet kapitel 11, vers
28. Det var ’mit ord’!
Da vi skulle tage afsked, sagde Toni til mig:
’Det er ikke sidste gang, vi ses.’ Jeg tog hjem
og læste Det Nye Testamente fra ende til an-
den. Jeg læste hele natten. Til sidst kom jeg
til Åbenbaringsbogen. I første kapitel læste
jeg om Johannes, der ser Jesus strålende af
lys, i en fodlang dragt og med et guldbælte
om brystet’ (Åb 1,12-15).
Da forstod jeg synet, jeg havde haft som 7-
årig. Jeg forstod, at det var Herren Jesus, jeg
havde set. Det var ham, som havde sagt: ’Du
kender mig ikke nu, men I skal komme til at
kende mig!’
Jeg ringede til Toni klokken 5 om morgenen
og sagde: ’Jeg må døbes, jeg må døbes!’”

To dåb
Forud for sin dåb blev Hamideh spurgt om
sin tro og sit forhold til islam:
”Giver du afkald på Muhammed og koranen?’
blev jeg spurgt.
’Ja’, svarede jeg ’for koranen er en falsk bog.’
‘Hvem er Jesus for dig?’ var det andet spørgs-
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mål.
’Jesus er Guds Søn. Han blev menneske på
vor jord for at opfylde Guds lov. Jeg kunne
ikke selv klare det på grund af min synd. Han
døde for mig, for at jeg skal leve evigt. Det
var ikke bare romernes søm, som naglede ham
til korset, men mine synder.’ Jeg græd af
glæde over at få lov at bekende Jesu navn.
Det sidste spørgsmål var dette: ’Når du går
fra islam til kristendommen, må du give af-
kald på din mor, din far, dine søskende og
din arv. Du ved, at muslimerne har lov til at
dræbe dig, fordi du er frafalden. Vil du være
kristen?’ ’Ja!’ svarede jeg med glæde.
Alle mine iranske bekendte var inviterede til
dåben, også min bror Amir. Han var meget
vred på mig. Men nu blev det nødvendigt for
ham at læse Koranen og diskutere med Toni.
Toni var hele tiden tålmodig og kærlig: ’Amir,
jeg kan ikke vælge vejen for dig,’ sagde han.
’Hvis Jesus vil, at du skal blive Guds barn,
så vil han selv gøre det for dig.’
Toni bad meget for Amir. Og så skete det ef-
ter nogen tid, at Amir selv gav sit liv til Jesus
og blev døbt. Den kærlighed og det budskab,
han havde mødt i det kristne indvandrer-
arbejde, kunne han ikke løbe fra.”

Mor
På tidspunktet for Amirs dåb var Hamidehs
og Amirs mor kommet til Norge. Amir havde
lavet en filmoptagelse af sin dåb, og moren
fik filmen at se:
”Pludselig forsvandt mor, og vi vidste ikke,
hvor hun var.”
De to søskende fandt hende på en bænk ude i
byen, hvor hun sad og kastede blod op. ’Jeg
vidste, at du var en forræder, Hamideh,’ sagde
hun, ’men at Amir skulle gøre det, havde jeg
aldrig troet.’”
Hamidehs mor valgte at bosætte sig tæt på

Amir, og det førte til, at hun mødte hans
kristne venner og talte med dem:
”Nu begyndte Jesus virkelig at røre ved hen-
des hjerte også. Hun sagde senere, at hun så
Gud i deres ansigter.”
I Iran havde moren boet i et hus med 24 so-
veværelser og med mange mennesker om-
kring sig. Nu var hun flyttet ind i en lille lej-
lighed, hvor hun boede alene. Hun kæmpede
med angst og søvnløshed.
En aften bad hun en bøn: ”Jesus, de siger, at
du er Gud og Guds Søn. Hvis det er sandt,
vil du så ikke lade mig sove i nat uden at være
angst?”
Den nat havde hun en drøm: Jesus kom til
hende og sagde: ”Aghdas, løft dit hoved! Du
er ikke alene. Læg dit hoved i mit skød og
sov trygt!”
Igennem en længere proces kom Hamidehs
og Amirs mor til tro på Jesus. Da hun blev
døbt, var den ældre kvinde med muslimsk
baggrund iklædt en hvid dåbsdragt, som vid-
nesbyrd om at hun var retfærdig i Jesus
Kristus.

Vidne om Jesus
Hamideh var den første i sin familie, som
mødte Jesus. Siden kom alle de andre også
til tro på Jesus. Hamideh oplevede imidlertid
et indre kald, der rakte videre – til andre farsi-
talende. Sammen med Toni begyndte hun at
lave radioprogrammer med evangeliserende
undervisning. Målgruppen var iranske kvin-
der i Iran. Radioprogrammerne blev transmit-
teret fra Cypern.
Hamideh boede nu i Egersund sammen med
sin mand Per Emanuel og deres tre døtre. I
det nærliggende Stavanger underviste hun i
en længere periode syv iranske kvinder i
Guds ord:
”Alle syv er ved Guds nåde kristne i dag.”



60 SÅDAN KOM JEG TIL TRO XVIII

S
E

R
I

E

Siden fik Hamideh kald fra Det Evangelisk
Lutherske Kirkesamfunn til at være evange-
list. Hun har rejst over store dele af Norge til
bibelskoler, missionshuse, kirker og iranske
hjem for at vidne for farsi-talende om Jesus.

Missionsmarken hos os selv
Hamideh beder meget for sine landsmænd.
Hun ønsker af hele sit hjerte, at de skal lære
Jesus at kende. Hun har brugt megen tid på
at undervise kristne om, hvordan de kan møde
muslimer med kærlighed og med evangeliet
om Jesus. Hun er bevidst om, at mange kristne
i Norge ser med modvilje og frygt på de mus-
limer, som kommer til deres land. De så dem
helst forsvinde, og er derfor fristede til at
lukke både hjerte, hånd og mund for dem.
Hamideh har ingen illusioner om ondskaben
og mørket i islam. Men hun ser et kald i at
opmuntre kristne til at have omsorg for de
forførte muslimer og række dem evangeliet
om Jesus:
”Jeg vil minde om, at Gud har kastet missi-
onsmarken i armene på os. Disse muslimer
er her for at vindes for Herren! Når vi møder
dem, da må vi bede Herren om en anledning
til at forkynde Jesu frelsesværk på Golgata.”
Hamideh ønsker at vække de kristnes op-
mærksomhed på og glæde over, at der ikke
alene er vækkelse blandt iranere i Iran, men
også blandt de mange iranere, som er flygtet
til Vesten:
”Jeg tror, at en af årsagerne er, at folk er ble-
vet kendt med islams sande ansigt gennem
den islamiske revolution, og nu søger de no-
get andet og bedre. Så kommer Guds ord til
dem gennem kristen mission over radio og
satellit-tv, bibelsmugling og på andre måder.
Mange tager imod Jesus, selvom de får en
dødsdom over hovedet. For mig som tidli-
gere muslim er det en stor glæde at se, at

mange muslimer modtager Jesus som deres
frelser.”

Hvad har muslimerne da brug for at høre?
Hamideh er overbevist om, at de har brug for
at høre det samme som alle andre mennesker.
Muslimerne tror på, at der en gud, som er
vores skaber, herre og dommer. De tror på
dommedag, frelse og fortabelse. Men de har
ingen frelser og forsoner. Det er deres nød,
ligesom det er alle menneskers nød.
Der skal ikke lyde en speciel forkyndelse til
muslimerne, men den forkyndelse, som hjæl-
per alle mennesker til frelse:
”Jeg har et ønske om, at der fra talerstolen i
kristne sammenhænge lyder en klar tale om,
at der kun er én vej til Himlen, og det er gen-
nem vor Herre Jesu Kristi forsoningsværk.
Jesus sagde selv: ’Ingen kommer til faderen
uden ved mig.’”
Hamideh minder om, at det vigtigste er
Helligåndens gerning:
”Vi må bede om, at den hellige Ånd må tale
gennem os. Vi er menneskefiskere, men det
er Herren, som ved sin nåde gør os duelige
til at udføre arbejdet. Lad os bede om tålmo-
dighed og kærlighed i samtalen, og om at vi
må være ydmyge og have Kristi sind over for
dem. Husk på, at Jesus har givet sit blod også
for dem.”

Jeg vil minde om,  at  Gud har  ka-
st et  missionsmarken i armene på
os.  Disse muslimer  er  her  fo r  at
vindes fo r  Herren! Når  vi møder
dem,  da må vi bede Herren om en
a nled n ing  t i l  a t  fo r kynd e  J es u
frelsesværk på Golgat a.
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Forfølgelse
Det har haft store omkostninger for Hamideh
at vidne om Jesus. Mere end ti gange er hun
blevet angrebet fysisk, én gang har hun væ-
ret udsat for et mordforsøg og én gang for
voldtægt. Det sidste var det værste.
Mordforsøget kom efter begravelsen af en af
Hamidehs brødre. Han var død i troen på
Jesus. Ved begravelsen var muslimer og
kristne forsamlet, og Hamideh vidnede for
alle om, at hendes bror ved troen på Jesus
var kommet hjem til Gud i Himlen:
”Det blev nok for stærkt for nogle af mus-
limerne. Bagefter blev en gruppe af dem enige
om at dræbe mig. De hyrede en lejemorder,
som de lovede 10.000 kroner for at slå mig
ihjel.
En morgen nogle dage senere stod jeg i gan-
gen i mit hjem. Pludselig så jeg en skygge i
spejlet. En maskeret mand greb fat i mit hår
og trak mig med ind i stuen. Han kastede mig
ned på gulvet og greb fat om min strube. Han
råbte på engelsk med arabisk accent: ’Bed
din sidste bøn til Allah!’
Men jeg bad i stedet til Jesus: ’Hjælp mig,
Herre Jesus! Frels mig fra denne mand!’
Så skete der et under fra Gud. En stærk vind
blæste gennem huset. Den fremmede blev
kastet af vinden ud i gangen. Der blev han
liggende på alle fire og råbte: ’Allah, din be-
skytter er stærk!’
’Nej’, svarede jeg ’det er Jesus, som er min
beskytter.’ Derefter løb han ud af huset, så
hurtigt han kunne.”
Hamideh ringede til sin mand, Per Emanuel,
som kom hjem og fandt sin kone gul og blå
og med afrevet hår. Han ville ringe til poli-
tiet, men Hamideh bad ham lade være.

Lejemorderens omvendelse
En søndag nogle uger senere var hele fami-

lien på vej til kirke. Pludselig fik Hamideh
voldsomme smerter og måtte tage hjem igen.
”Der sad jeg så med min åbne Bibel, da tele-
fonen ringede. Jeg genkendte stemmen. Det
var overfaldsmanden. ’Du Guds kvinde, bed
for mig,’ sagde han.
’Du kan bede til Allah!’ svarede jeg. Jeg var
stadig vred.
’Nej’, sagde han, ’bed du til manden, som
stod bag dig, og som kastede mig ud.’
’Der var ingen andre i huset,’ sagde jeg.
’Jo, der var en mægtig skikkelse med en
krone, og på kronen stod der ’Jeg er’. I hån-
den havde han et sværd, og med det jog han
mig ud.’
Derefter talte vi længe sammen, og han for-
talte om lejemordet. Han fortalte også, at han
efter den mægtige og mærkelige oplevelse i
vores hjem var gået tilbage til dem, som havde
hyret ham og havde givet dem pengene til-
bage. Derfor var han nu selv truet på livet.
’Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig?’ spurgte
jeg.
’Kan du skaffe mig en arabisk Bibel?’
Jeg gav ham adressen på det kristne arbejde
blandt arabere, KABA. Senere ringede han
til mig flere gange. Nu søgte han fred med
Gud og fællesskab med andre kristne.”

Ikke længe efter sad Hamideh en dag i toget
til Tønsberg. Da hørte hun en kendt stemme
sige: ”Hamideh.”
Hun følte både frygt og glæde på samme tid.
”Jeg er Masoud. Kan vi drikke te sammen?”
Det blev et berigende møde:
”Vi snakkede og græd i tekopperne. Han var
på vej til KABA for at blive døbt! Senere rej-
ste han til Syrien for at gøre op med en gam-
mel synd. For længe siden havde han dræbt
en tolv år gammel kristen dreng. Men da han
gik til politiet i Syrien for at tage sin straf,
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klappede de ham bare på skulderen og sagde,
at han havde gjort en god gerning.
Han blev et brændende vidne om Jesus, men
jeg er bange for, at han er blevet dræbt. Jeg
har ikke hørt fra ham længe.”

Skatten i lerkarret
Hamideh er mærket af det, hun har været
igennem. En ødelagt nakkehvirvel og knuste
tænder er konkrete påmindelser om overfal-
dene. Også på andre måder er kroppen ned-
brudt. Hun er blevet opereret i begge skuldre
og magter knapt at løfte armene. Hun er sy-
gemeldt på andet år:
”Gud har sagt til mig: ’Jeg har sat dig i din
stue, fordi jeg vil bruge dig på en anden måde.
Tro ikke, at jeg har pensioneret dig.’”
I mødet med Hamideh mindes man om
Paulus’ ord: ”Selv om vort ydre menneske
går til grunde, fornyes dog vort indre men-
neske dag for dag” (2 Kor 4,16).

Hamideh er meget afklaret om, at troen på
Jesus har en pris. Det har hun erfaret. Men
omkostningerne har knyttet hende til Jesus
og har rettet hende mod Himlen:
”Vi er kaldet til at tage vort kors op og følge
Jesus. Jesus kom til en verden, som ikke ville
tage imod ham. Det indebærer lidelse at følge
ham. Er du et sandt Guds barn, kommer du
til at opleve modstand. Uden modstand in-
gen vækst.
Det har kostet mig at følge Jesus. Min tjene-
ste har bragt mig megen smerte og lidelse,
men samtidig enorm velsignelse. Herrens
mægtige hænder har reddet mig, hver gang
jeg blev overfaldet. Den dag, Gud tillader, at
jeg skal dø, vågner jeg op hos Gud.
Mange muslimer omvender sig i vor tid til
Jesus og lader sig døbe i hans navn, selvom
de har udsigt til forfølgelse og mulig død.
Sammen med dem vil jeg bekende: For mig
er livet Kristus og døden en vinding.”

Hvad har  muslimerne brug fo r  at
høre? Hamideh er  overbevist  om,
a t  de  ha r  br ug  fo r  a t  hø r e  de t
s a mme  so m a l le  and r e  me nne -
sker.  Muslimerne t ro r  på,  at  der
e n  g u d ,  s o m e r  vo r e s  s k a be r ,
he r r e  o g  d o mme r .  D e  t r o r  p å
dommedag,  frelse og fo r t abelse.
Men de har  ingen frelser  og fo r-
soner.  Det  er  deres nød,  ligesom
det  er  alle  menneskers nød.

 1 Hjertelig tak til Hamideh for sin hjælp med denne artikel og tak til tre skribenter, hvis materiale
jeg har gjort brug af: Eivind Hauglid, Hans Henrik Brix og Stig Magne Heimann.
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- Zakarias Nielsen, 1894

1. Jeg ved det, Gud, jeg trænger til din tugt,
den vækker mig, når jeg din hånd vil slippe.

Tit bli’r mit hjerte stolt og vild dets flugt,
derfor du stundom må dets svingfjer klippe.

2. Jeg ved, du tugter ej med hævn og harm,
du elsker mig trods syndens vilde lyster;

jeg ved, din kærlighed er rig og varm,
ja varmest, når du mest mig gennemryster.

3. Og dog, hver gang dit revserblik mig når,
hver gang jeg under tugteråget prøves,
det synes mig, din hånd den er så hård
og trykker stærkere, end det behøves.

4. Vel er min bøn: ”O Gud, din vilje ske!”
så ofte under frejdig tro opstegen;
men tit, når jeg din vilje får at se,

jeg mærker, at jeg mente dog mig egen.

5. Da vakler jeg; jeg ved jo, du har ret,
at alt du for mig på det bedste mager,
jeg ved, du tager på mig mildt og let,
det er kun mig, der uden årsag klager.

6. O, lær mig ret at ville, hvad du vil,
hold troens vinge oppe, når den daler!
Og tugt mig kun, men giv mig nåde til

at bøje mig og tie, når du taler!

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.

JEG VED DET, GUD ...

SANGE MED HJERTET XVI

Af Tabita Bech Nilsson

S E R I E
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Denne sang er ikke min yndlingssang. Den
er heller ikke blandt de mest tydeligt evan-
geliske sange, som jeg, når der er åndelig
tørke i mit liv, vender tilbage til for at få ret-
tet mit blik mod Jesus.
Alligevel har sangen talt stærkt til mig, fordi
den sætter ord på et trosforhold, som jeg kan
savne, at der prædikes, synges og i den kristne
samtale tales oftere og mere klart omkring.
Dette forhold er det uhyre vigtigt for min tro,
at jeg har et bibelsk syn på, så det syn også
former min reaktion på, hvad jeg møder af
måske især svært i livet.

Det evigt gode
Tugt.
Hvad har det ord at sige ind i mit trosliv?
Ordet leder mine tanker i retning af fortidens
sorte skole med korporlig afstraffelse i børne-
opdragelsen, og mange mennesker forbinder
måske heller ikke umiddelbart livet som Guds
elskede barn med tugt.
At det dog har relevans for os, ser vi blandt
andet i Jeremias’ bøn: ”Tugt mig, Herre, men
med måde, ikke i vrede, så du udsletter mig!”
(Jer 10,24).
Tidligere i kapitlet gives en nøgle til at forstå
Herrens hensigt med at tugte og sende trængs-
ler, nemlig at folk skal finde ham. At de skal
vende om fra deres flugt bort fra ham, få til-
givelse for deres synder og Gud få ære.
Det er i sandhed godt, når Herren tugter mig;
når han tugter mig i sin barmhjertighed og
afslører min synd for at omvende og frelse
mig.
Alt, hvad der gør mig mere afhængig af Jesus,
er godt; det er evigt godt, og denne vished
går igen og betones i sangen ”Jeg ved det,
Gud …”

Men hvorfor og hvordan kan det mon være
godt, at min kærlige frelser ligefrem tugter
mig?
Jo, jeg har selv erfaret et utal af gange, at
Guds tugt er god og absolut nødvendig, fordi
jeg flygter fra Gud. Om og om igen. Jeg slip-
per Guds hånd og følger, hvad mit syndige
hjerte lokkes af. I stolthed, begær og bedra-
gerisk bedrevidenhed river mit hjerte sig op-
rørsk løs fra Gud og løber en vild flugt lige
ud i det, som Gud ved, vil ende med min sjæls
fortabelse. Gud har i sin nåde gang på gang
på gang afsløret mig og mit hjertes dagsor-
den – at jeg har så mange andre elskere, som
jeg forsvarer og vil følge frem for Gud; så
meget, som jeg blindt stoler på vil gøre mig
lykkelig.
Og så har Gud sat en stopklods. Nogle gange
tydeligt i ydre, svære omstændigheder og al-
tid i en indre afsløring af og dom over syn-
den. Gud har vist mig mit bundløse synde-
fordærv i hele mit oprør; i al min hidsighed,
utålmodighed, egenkærlighed, stædighed,
modvilje osv. over for andre, over for Guds
ord, over for Gud selv. Og hver gang er det
så ydmygende og sårende for kødet – det skal
jo dø.
Men det er liv og frihed for ånden, for ”jeg
ved, din [Guds] kærlighed er rig og varm, ja
varmest, når du mest mig gennemryster”.
Også da er det Guds hensigt at omvende, rejse
og rense mig for synden og lade mig erfare
sin dybe, varme kærlighed.

Det kan jeg vidne om. Gennem mit liv har
Gud forskånet mig for så meget ondt og væ-
ret ubegribelig og ufortjent god imod mig.

Alt ,  hvad der  gør  mig mere af-
hængig af  Jesus ,  er  godt .
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Jeg har også oplevet meget svære tider, hvor
jeg erfarede, at intet menneske, ingen ejen-
dom eller stilling her på jorden kan gøre mig
evigt lykkelig. Det kan kun Gud, og det gjorde
han. De svære tider blev blandt de rigeste,
hvor Gud brugte det svære til at føre mig ind
i et mere nært afhængighedsforhold til ham.
Der er mange dejlige ting, mennesker og op-
levelser her på jorden, men de giver ikke en
varig og fuldkommen lykke. Det gør kun
Gud.

Guds vilje – og min vilje
De skatte, Gud rakte mig i mørket, tror jeg
ikke, jeg ville have fundet eller taget imod,
hvis livet var let. Tugten er nødvendig, for at
min tro holdes i live og vokser.
Det kan jeg dog aldrig selv indse, og det
aspekt beskriver sangen: Jeg synes, Guds tugt
er alt for streng og unødvendig.
Efterhånden har jeg jo lært lektien og ”kan
godt selv”. Jeg har forstået, at jeg frelses for
Jesu skyld alene, og at lykken alene er i livet
tæt med Kristus. Men der er det med det lille
ord ”ved” her i sangen, at det har dobbelt
betydning. Jeg må for egen del sige: ”Ja, jeg
ved det” – og samtidigt: ”Nej, jeg ved det jo
slet ikke!” Min forstand kan en del af troens
teorier, men mit hjerte og min vilje piler i stik
modsatte retning af Guds vilje.
Selv i min mest alvorlige bøn med oprigtigt
ønske om at Guds vilje må ske, mener jeg
det samtidigt ofte kun, hvis Guds vilje er den
samme som min. Jeg er mistroisk, for hvad
kan Gud finde på at sende mig? Og hvad sker
der mon, hvis jeg ligefrem beder om tugt?
Men Gud er ikke lunefuld. ”Jeg véd jo, at
han har ret, at alt han for mig på det bedste
mager.” Og det ved jeg på bibelsk grund.

I mødet med min svenske familie er jeg ble-

vet glad for den svenske oversættelse af
Salme 145, som i vers 13 har et vers b (fun-
det i Dødehavsrullerne). Det lyder sådan:
”HERREN är trofast i allt han säger och
kärleksfull i allt han gör.” Og vers 17: ”HER-
REN är rättfärdig i alla sina väger och nådig
i allt han gör.”
Er Gud trofast, kærlig, retfærdig og nådig,
også når han tugter mig? Ja, det siger hans
ord! Han forlader mig ikke, selv om det kan
føles sådan. Han er selv skatten i mørket!

Fri for Guds tugt?
Vi har alle noget, vi ønsker, skal ske, og an-
det, vi ønsker os fri for. Du ved, hvad det er i
dit liv.
Jeg erfarer Guds tugt på punkter i mit liv, hvor
jeg ikke får det, som jeg gerne vil have det.
Men allermest oplever jeg nok tugten, når
Gud kalder mig til omvendelse i en situation,
hvor synden har lagt hårdt beslag på mit
hjerte, og jeg ikke vil opgive min egen vilje.
Åh, hvor det slider og strider i mig! Det gør
ondt, kristenlivet føles som en spændetrøje,
og jeg tænker, om det dog skal være så hårdt
at være kristen?

For tiden læser jeg en bog om Lina Sandells
liv. I lighed med alle troens folk, der har fået

S e lv  i  min  me s t  a lvo r l ig e  bø n
med opr igt igt  ønske om at  Guds
vilje  må ske,  mener  jeg det  sam-
t idigt  o ft e  kun,  hvis Guds  vilje
e r  den samme so m min.  Jeg  e r
mis t r o i s k ,  f o r  h v a d  k a n  G u d
finde på at  sende mig?  Og hvad
sker  der  mon,  hvis jeg ligefrem
beder  om tugt?
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lov til at modtage store rigdomme fra Gud,
beskriver Sandell den modgang og de svære
åndelige kampe, som hun oplevede, og hun
vidner: ”Hver smerte er en gylden nøgle til
en af Guds skatte.”
Hvordan ser jeg på mit liv? Vil jeg undvige
Guds tugt og dermed den skat, han har i vente
til mig? Vil jeg gå glip af et inderligere kend-
skab til og fællesskab med Jesus, eller er jeg
villig til at bøje mig for ham, også når han
tugter mig?

Af og til er jeg så forblændet og tænker, at
jeg kan nøjes med at være en kristen, der
”bare” bliver frelst uden at høre til i ”eliten”
af hellige, der ofte prøves hårdt.
Tanken afslører, hvordan mit åndelige syn
sløres, når jeg bevæger mig væk fra Guds ord
og nærheden med ham. Jeg mister synet for,
at Gud er den absolut eneste kilde til liv og
ægte godhed; at jeg ikke kan komme ham nær
nok, og så forsøger jeg at sikre mit liv og styre
det uden om alt smertefuldt.
Jeg tager så ofte grueligt fejl af Guds tugt og
glemmer, at den tjener som bevis på mit sande
tilhørsforhold og barnekår hos Gud:
”Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse,
mist ikke modet, når du irettesættes af ham;
for Herren tugter den, han elsker, han straf-
fer hver søn, han holder af. For jeres
opdragelses skyld skal I holde ud; Gud be-
handler jer som sønner. For hvor er den søn,
som ikke tugtes af sin far? Hvis I lades uden
den opdragelse, som er alles lod, er I uægte
børn og ikke sønner (...) Gud gør det til vort
bedste, for at vi skal få del i hans hellighed.
Al opdragelse vækker rigtignok snarere ube-
hag end glæde, mens den står på, men bagef-
ter bliver frugten fred og retfærdighed for
dem, der har gennemgået den” (Hebr 12,5-8;
10b-11).

Derfor vil jeg ikke frabede mig Guds tugt,
men i stedet driste mig til at takke for den og
dens himmelske formål og bede Gud:
”Tugt mig kun, men giv mig nåde til at bøje
mig og tie, når du taler! Giv mig nåde til at
bøje mig og tie, når du taler din anklage og
dom over min synd – for Gud, du har ret, og
jeg er skyldig. Og giv mig nåde til at bøje
mig, tie, tro og takke, når du taler dit evange-
lium og forkynder, at Jesu blod renser mig
for al synd. At jeg har min frelse i Jesus
alene!”

I Jesu fårefold
Vores forhold til Guds tugt kan blive lovisk.
Det sker, når vi på en helt bagvendt måde
søger den og berømmer os af den som om,
den er et tegn på, at vi er noget særligt i Guds
øjne.
Modsat kan vi også blive så bange for, hvil-
ken modgang der kan møde os.
I den sammenhæng har jeg fundet stor trøst
og hvile i denne beskrivelse af Jesus og hans
gerning: ”For I fór vild som får, men er nu
vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsyns-
mand” (1 Pet 2,25).
Som får i Jesu fold er jeg under opsyn og
ledelse af den gode hyrde. Hen kender mit
oprørske hjerte og min uforstandighed, og
han kender farerne i og omkring mig. Han
sender mig kun, hvad der er evigt godt og
nødvendigt af tugt og opmuntring, for at jeg
skal blive frelst og nå
himmelmålet.
Jeg ved, at bliver jeg
frelst, skyldes det
Jesus fra først til
sidst.

Tabita Bech Nilsson,
Herning, lærer.
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I de tre forudgående artikler i denne serie har
vi set på tjenestedelingen mellem mand og
kvinde i hjem og familie. Her er det blevet
understreget, at tjenestedelingen er helt cen-
tral i det bibelske budskab. Det gudgivne for-
hold mellem mand og kvinde i ægteskabet er
det grundlæggende billede både på Guds eget
væsen og på frelsen i Jesus. Netop derfor lø-
ber Djævelen storm mod den. Det gør han i
hjemmene, og det gør han i menigheden.
I denne artikel skal vi se på tjenestedelingen
i menigheden.

Modstand og indvendinger
Når manden og kvinden går ind gennem dø-
ren til den kristne menighed, opløses tjeneste-
delingen ikke. Den gode og velsignede for-
skel i vore indbyrdes roller, som er givet og
forordnet af Gud i ægteskabet, består, når vi
samles til møder og gudstjenester i menighe-

den. Som der er forskel på mandens og kvin-
dens roller i ægteskabet, er der derfor også
forskel på deres roller i menigheden. I denne
artikel skal vi se på den mest centrale tekst i
Det Nye Testamente om tjenestedelingen i
menigheden: Første Timotheusbrev kapitel 2,
vers 11-15.
Det er en tekst, som med klare ord tydelig-
gør, at der er nogle tjenester i menigheden,
som er forbeholdt manden, og som kvinden
derfor ikke har adgang til. Det er en tanke,
som til alle tider har mødt modstand, men den
gør det i særlig grad i vor tid. Det gælder ikke
bare i det verdslige samfund uden for den
kristne menighed; det gælder ind i vore egne
menigheder og i vore egne hjerter. Derfor vil
en artikel som denne uundgåeligt blive mødt
med modvilje og med indvendinger, som
disse: Ville det ikke være bedre at fokusere
på de mange tjenester i menigheden, som er

Mennesket er skabt som mand og kvinde med forskellige kroppe, sind og opgaver. Den gud-
givne forskel på og tjenestedeling mellem mand og kvinde er en gave. Når tjenestedelingen
værdsættes og udfoldes, er den en velsignelse. Men i vor tid er den under angreb helt ind i de
kristne hjem og menigheder. Derfor vil vi i en række artikler holde den gudgivne tjeneste-
deling frem som en gave, vi må takke for og værne om.

TJENESTEDELINGEN
I MENIGHEDEN

TJENESTEDELINGEN MELLEM MAND OG KVINDE IV

Af Mikkel Vigilius

S E R I E
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åbne for den kristne kvinde, end på de få, som
er forbeholdt manden?
Ville det i det hele taget ikke være bedst at
lukke for talen og debatten om, hvad kvinder
ikke må i den kristne menighed? Vi har talt
om det spørgsmål i en hel menneskealder nu;
det har fået rigeligt med opmærksomhed, og
mange er rigtig trætte af det. Er det ikke på
tide, at vi taler om noget andet og mere cen-
tralt? I sidste ende gør det vel heller ikke den
store forskel, hvad vi tror og mener om
tjenestedelingen, når blot vi tror på Jesus.

Disse indvendinger fortjener et svar, og jeg
vil give et svar i fire led:

1) Troskab hvor kampen står
Der er næppe nogen anden del af Bibelens
budskab, som den kristne menighed i vor tid
er mere fristet til at give køb på end budska-
bet om tjenestedelingen mellem mand og
kvinde. Det, som i særlig grad vækker an-
stød, er det bibelske budskab om, at leder-
skabet i det kristne hjem og i den kristne
menighed er forbeholdt manden.
Alle kristne kender fristelsen til at opgive den
bibelske lære på netop dette punkt og kender
den besnærende tanke indefra: Det gør jo ikke
noget ved min tro på Jesus.
Djævelens endemål er altid at få os til at mi-
ste troen på Jesus som vores korsfæstede og
opstandne frelser. Men han ved, at alt i Guds
ord hænger sammen. Kan han få os til at op-
give troskaben mod Guds ord på ét punkt, så
vil de andre punkter med sikkerhed følge ef-
ter. Den første fornægtelse er den vigtigste.
Efter den første følger de andre langt nem-
mere.
Har vi åbnet for at tilsidesætte Guds ord i
noget, som vi selv oplever mindre centralt,
så lader Djævelen os ikke i fred med det. Han

presser på for at få os til at opgive mere, og
han har en stærk forbundsfælle i tidsånden
og i vort eget kød. Giver vi én gang køb på
den fulde troskab mod Guds ord, er vi trådt
ud på en glidebane, hvor vi ikke kan finde
noget fast fodfæste. Djævelen, verden og
kødet presser os med uimodståelig kraft frem
imod en fornægtelse af det, som er mest an-
stødeligt og samtidig mest centralt i Bibelen:
vor egen dybe syndighed, Guds retfærdige
vrede og dom over os, forsoningens nødven-
dighed og frelsen på grundlag af Jesu sted-
fortrædende frelsergerning alene.
Skal vi undgå at ende i fornægtelse af Jesu
frelse, så må vi stå fast, der hvor kampen ra-
ser med særlig styrke netop nu. Martin Lut-
her skriver om denne kamp:
”Hvis jeg med den stærkeste stemme og den
klareste udlægning fastholder alle dele af
Guds ord undtagen lige præcis det ene punkt,
som verden og Djævelen lige nu angriber, da
bekender jeg ikke Kristus, uanset hvor mo-
digt jeg hævder at gøre det. Der hvor kam-
pen raser, der beviser soldaten sin troskab,
og at være udholdende på alle andre afsnit af
fronten er kun flugt og vanære, hvis han vi-
ger tilbage på dette ene punkt.”

2) Herrens ord og Herren selv
Intet i Guds ord er i sidste instans opgiveligt,
for Herren står bag hvert ord. At tilsidesætte
noget i Skriften er ensbetydende med, at vi
tilsidesætter Herren selv. Når vi afviser no-
get i Bibelen, så trodser vi det første bud og
gør os selv til Gud. Det er uforeneligt med
troen.
Dette understreger Paulus for os i en tekst,
der netop handler om tjenestedelingen.

I Første Korintherbrev kapitel 14, vers 34-
38 skriver Paulus om, hvornår kvinderne må
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forholde sig tavse og lyttende i menigheden,
og hvorfor de må gøre det. Det handler om
tjenestedelingen mellem mand og kvinde.
Paulus forudser, at nogle i menigheden vil
reagere mod hans vejledning. Derfor under-
streger han, at det er skæbnesvangert for troen
at tilsidesætte apostlens ord, for apostlens ord
er Herrens ord: ”Hvis nogen mener, at han er
profet eller har en åndsgave, skal han vide,
at det, jeg skriver til jer, er et bud fra Herren.
Hvis en ikke anerkender det, bliver han ikke
selv anerkendt” (v.37-38).

Det er ord, som fortjener at blive læst lang-
somt. De rummer en ransagende og rystende
alvor. Hvis nogle i menigheden afviser
apostlens ord om tjenestedelingen, så kan
vedkommende ifølge Paulus ikke selv blive
anerkendt.
Hvilken anerkendelse taler han om? Taler han
om menighedens anerkendelse af en person
som en medkristen, eller taler han om Jesu
anerkendelse af en person på den store dag?
Det alvorlige er, at det i sidste ende kommer
ud på ét. Hvis nogen trodser Herrens klare
ord, så trodser de Herren selv, og det kan troen
ikke holde til; troen dør af det. Derfor kan
menigheden ikke anerkende en person som
medkristen, hvis vedkommende trodser Her-
rens klare ord, og den person, som gør det,
kan ikke bevare en frelsende tro frem til den
store dag.
Så alvorlig er den sag, vi her taler om.
Når vi har erkendt, hvad Herren har sagt om
tjenestedelingen, så må vi bøje os for det. Det
vil troen. Går vi imod troen, så kvæler og
dræber vi selv troen i vore hjerter.
Evangeliet er, at der er nåde og tilgivelse også
for denne synd. Jesu blod renser for al synd
– også trods imod og tilsidesættelse af Guds
ord (1 Joh 1,7). Der er en ny begyndelse på

nådens grund for enhver, som vender om og
beder Herren om tilgivelse for sin trods.

3) Bliv ikke trætte af at gøre det rette
Djævelen er en mesterlig strateg. Han ken-
der vor svage menneskelige natur langt bedre
end vi selv, og han ved, hvordan vi kan for-
føres. Djævelen ved, at træthed svækker vo-
res modstandskraft og dømmekraft og kan få
os til at give efter for fristelser, som vi ellers
ville afvise.
Esau solgte sin førstefødselsret for en ret mad,
fordi han var træt og udmattet (1 Mos 25,29-
34). Samson afslørede hemmeligheden om
sin styrke, fordi han var ”dødtræt” af Dalilas
plagerier (Dom 16,4-22). Saul ofrede imod
Guds vilje, fordi han følte sig presset af fol-
ket og var træt af at vente på Samuel (1 Sam
13,7-15).
Når vi er trætte, er vi svage. Det ved Djæve-
len. Han har en forbundsfælle i tiden. Hvis
det koster os at være tro mod Guds ord og at
sige nej til løgnen, så vil fristelsen til at give
op blive større, som tiden går. På et tidspunkt
vil tanken uundgåeligt komme til os, at nu
har vi sagt nej længe nok. Nu må det være
rimeligt, at vi får ro. Det er det øjeblik, Djæ-
velen har ventet på. Det er nu, han sejrer.

Paulus formaner os to gange til ikke at blive
trætte af at gøre det, som er ret og godt:

Når vi har  erkendt ,  hvad Herren
har  sagt  om t jenest edelingen,  så
må  vi  bø je  o s  fo r  de t .  De t  v il
t roen.  Går  vi imod t roen,  så kvæ-
ler  og dræber  vi selv t roen i vo re
hjer t e r.
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”Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som
er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke
giver op” (Gal 6,9).
”I, brødre, må ikke blive trætte af at gøre det
gode” (2 Thess 3,13).
Bliv ved! Det, som var sandhed i går, er også
sandhed i dag. Det, som vi måtte sige nej til i
går, må vi også sige nej til i dag. Hold ud!
Bliv ved at gøre det, som er ret. Det er under
Guds velsignelse, og det har stor løn i følge.

Ved min fars 70-års fødselsdag blev der for-
talt om en hændelse fra hans ungdom. Et nyt
bibeltro studenterarbejde var blevet påbe-
gyndt på min fars studenterværelse. Min far
var talsmand for den lille gruppe studenter,
som ville holde fast ved Guds ords sandhed
og evangeliets klarhed. Der var mange præ-
ster, kristne ledere og forkyndere, som tilbød
at samarbejde med den lille gruppe, hvis grup-
pen kunne acceptere, at de havde et andet syn
på Bibelens troværdighed og på vejen til
frelse. Det var min fars opgave at sige nej.
Det gjorde han den ene gang efter den an-
den.
En aften havde min far været af sted til endnu
et møde med nogle, som gerne ville samar-
bejde på et uklart grundlag. En af hans ven-
ner tog imod ham, da han kom hjem. Vennen
fortalte ved fødselsdagsfesten, hvordan min
far kom hjem, udslidt og træt, kastede sig i
en lænestol og sukkede: ”Hvor ér jeg træt af
at sige nej!”

Men han blev ved med at gøre det. Han blev
ved at sige nej, og det samme gjorde de an-
dre ledere af det nye studenterarbejde. Det
var afgørende for, at der blev etableret et bi-
beltro, evangelisk studenterarbejde, der i år-
tier var et velsignet redskab til vækkelse, be-
varelse og åndelig afklaring for tusindvis af

unge.
 I vor tid har vi et kald til at sige nej til opløs-
ningen af tjenestedelingen. Mange oplever,
at de er trætte af at sige nej. Men det er afgø-
rende, at vi holder ud. Tjenestedelingen mel-
lem mand og kvinde er ikke perifer og lige-
gyldig. Den er det grundlæggende bibelske
billede både på Guds eget væsen og på frel-
sen i Jesus. Den er kongevejen til et velsig-
net ægteskab og familieliv. Den er betingel-
sen for et kristent menighedsliv under Guds
velsignelse. Den er helt central i Guds åben-
baring, og den er formuleret med umisfor-
ståelig klarhed i Bibelen.
Fornægter vi den, har Djævelen vundet en
skæbnesvanger sejr i vore hjerter, hjem og
menigheder. Derfor: ”Lad os ikke blive trætte
af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid
høste, blot vi ikke giver op!”

4) Både nej og ja
Vi må tale som Guds ord. Vi må sige nej, hvor
Guds ord siger nej, og vi må sige ja, hvor
Guds ord siger ja.

T jenes t e de ling en  mel le m ma nd
og kvinde er  ikke per ifer  og li-
gegyldig .  Den er  det  g rundlæg-
gende  bibe lske  billede både  på
Guds eget  væsen og på frelsen i
Jesus.  Den e r  ko ngevejen t il et
velsignet  ægteskab og familieliv.
Den er bet ingelsen fo r  et  krist ent
menighedsliv under  Guds velsig-
nelse.  Den er  helt  cent ral i Guds
åbenbar ing,  og den er  fo rmuleret
med umisfo rst åelig  klarhed i Bi-
be len.
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Kun sådan er vi tro mod Guds ord.
I denne artikel kommer vi til at fokusere på
de tjenester i menigheden, som ikke er åbne
for kvinder. Men sandheden er, at Guds ord
har langt mere at sige om de tjenester, som er
åbne for kvinder. Skal vi tale som Guds ord,
må vi derfor tale grundigt også om disse tje-
nester og formidle et klart kald til at gå ind i
dem. Vi må sige lige så klart ja, som vi har
sagt nej.
Den næste artikel i denne serie skal handle
om det bibelske ja og om de tjenester, som er
åbne for kvinder. Helheden i den bibelske
vejledning på dette område vil derfor først
træde frem på baggrund af den næste artikel.
Men her og nu skal vi vende os til den bibel-
tekst, som mest grundlæggende og grundigt
behandler tjenestedelingen mellem mand og
kvinde i menigheden.

1 Tim 2,11-15
En kvinde skal lade sig belære i stilhed og
underordne sig i alt; men at optræde som
lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke
at bestemme over sin mand; hun skal leve i
stilhed. For Adam blev skabt først, derefter
Eva, og det var ikke Adam, der blev forledt,
men kvinden lod sig forlede og overtrådte
budet. Men frelses skal hun, ved barneføds-
len — hvis de da holder fast ved tro og kær-
lighed og hellighed med besindighed.

Det er vigtigt at bemærke, at formaningen til
kvinden om ”stilhed” (v.11) er knyttet til en
bestemt situation: når der gives belæring i
menigheden i form af myndigt vejledende
forkyndelse. Ved disse anledninger må kun
mænd tale.
Vi skal den næste artikel i serien se på en
anden nytestamentlig tekst, der taler om kvin-
dernes kald til henholdsvis at tale og tie i

menigheden. Her og nu skal vi blot konsta-
tere, at når der gives myndig belæring og
vejledning i menigheden, er kvinderne kal-
det til at forholde sig lyttende.

At give belæring i menigheden er forbundet
med at udøve autoritet. Den, der giver belæ-
ring, udlægger Guds ord og fastslår på dette
grundlag, hvad menigheden må tro og gøre.
I den nytestamentlige menighed var det læ-
rernes kald at give belæring. Paulus under-
streger, at en lærer i menigheden må være i
stand til at irettesætte dem, som siger imod
(2 Tim 2,25). Hvis nogen i menigheden mod-
siger lærerens vejledning ud fra Guds ord,
bør læreren irettesætte denne person.
Man kan ikke irettesætte nogen uden at ud-
øve autoritet over dem. Hvis nogen vedhol-
dende modsiger lærerens vejledning, må ved-
kommende bortvises fra menigheden (2
Thess 3,6; Tit 3,10).
På denne baggrund er det klart, at lærerrollen
er forbundet med udøvelsen af autoritet i for-
hold til den lyttende menighed af både kvin-
der og mænd. Det er dette, der er begrundel-
sen for, at den kristne kvinde må være stille,
når der gives belæring.

Når kvinden må forholde sig stille under be-
læring, udelukker det, at hun selv kan optræde
som lærer. Dette fastslås enkelt og klart af
Paulus: ”At optræde som lærer tillader jeg
ikke en kvinde” (v.12).
Hvis en kvinde optræder som lærer i menig-
heden, vil hun uundgåeligt gøre sig til leder
for og udøve autoritet over mændene i me-
nigheden, og det er uforeneligt med hendes
kald til underordnelse.
Paulus’ vejledning på dette område er bestemt
af to ledende principper, som er indbyrdes
forbundne:
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1) Den kristne kvinde må i menigheden ”un-
derordne sig i alt” (v.11).
2) Den kristne kvinde må i menigheden ikke
”bestemme over sin mand” (v.12).
Vi skal se på disse to principper, et ad gan-
gen.

”Underordne sig i alt”
Kvindens kald til at underordne sig i alt be-
gynder i ægteskabet og hjemmet1. Tjeneste-
delingen i ægteskab og hjem har Paulus talt
udførligt om i Efeserbrevet kapitel 5. Her
understreger han, at mandens og kvindens
indbyrdes forhold svarer til forholdet mellem
Kristus og kirken:
”En mand er sin hustrus hoved, ligesom
Kristus er kirkens hoved og sit legemes frel-
ser. Ligesom kirken underordner sig under
Kristus, sådan skal også I hustruer under-
ordne jer under jeres mænd i alt” (Ef 5,23-
24).
Hvor omfattende er kirkens underordnelse
under Kristus? I hvor mange forhold og
spørgsmål underordner kirken sig under sin
herre? Kirken underordner sig selvsagt un-
der Kristus i alt. Ingen områder er undtaget.
Kristus er herre og hoved i alle dele af de
kristnes liv.
Noget tilsvarende gør sig gældende i forhol-
det mellem manden og kvinden. De er ét kød,
og manden er i det indbyrdes forhold herre,
og det er han i alle dele af deres liv. Det er
han, både når de er hjemme, og når de er i
menigheden. Det er han i alt.

Der er altså ikke tale om, manden kun er herre
og hoved i åndelige og læremæssige spørgs-
mål. I nogle af de lutherske vækkelses-
bevægelser i Norden har der været tradition
for at tale om, at mændene i menigheden har
det øverste og endelige ansvar i åndelige og

læremæssige spørgsmål. Det er i sig selv sandt
nok, men der er en fejlslutning, som ligger
nær: at kvinder så kan have det øverste og
endelige ansvar i andre spørgsmål: økonomi-
ske, administrative, personalemæssige osv.
Mange har draget denne slutning, men den
er uforenelig med Skriftens vejledning på
dette område.

Som Kristus er hoved for kirken i alt, er man-
den hoved for kvinden i alt. Det er lige så
utænkeligt, at manden ikke skulle være den
øverste leder i alt i forhold til kvinden, som
at Kristus ikke skulle være den øverste leder
i alt i forhold til kirken. Hvis manden er ho-
ved og leder for sin hustru, så er han det både
i hjem og i menighed. Ellers ville mandens
hoved så at sige skulle kløves og tvedeles ved
indgangen til menigheden, så at han her kun
skulle være hoved for kvinden i visse forhold
og ikke i andre. Det ville være lige så utæn-
keligt, som at kirken kun i visse forhold skulle
underordne sig under Kristus. Nej, manden
er ifølge Bibelen hoved og leder i alt, både i
ægteskabet (Ef 5,24) og i menigheden (1 Tim
2,11).

Ikke ”bestemme over sin mand”
I den græske grundtekst står der i vers 12 ikke
noget ”sin”. Der gives altså ikke et specifikt
forbud til kvinden mod at ”bestemme over
sin mand”, men et alment forbud mod at ”be-
stemme over mand”. Det er med andre ord
imod Guds ordning, at en hvilken som helst
kvinde i menigheden bestemmer over en hvil-
ken som helst mand. Lederskab i menighe-
den er forbeholdt mænd.
Dette betyder selvsagt ikke, at den kristne
kvinde skal vise alle mænd i menigheden den
samme lydighed, som hun viser sin mand. Det
er Guds vilje, at ægteskabet skal være båret
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af en enestående nærhed, kærlighed og for-
trolighed mand og hustru imellem. De to skal
være ”ét kød” (1 Mos 2,24). Det er i dette
nære, kærlige og tillidsfulde forhold, at kvin-
dens fulde underordnelse under og lydighed
mod sin egen mand er både sund, tryg og god.
Det forhold, som den kristne kvinde har til
sin mand, skal hun ikke have til nogen andre
mænd.
Samtidig gælder det, at de ledende opgaver i
menigheden ifølge Guds ord er bestemt for
og forbeholdt mænd. Herved understøttes den
rollefordeling mellem mand og kvinde, som
Gud har forordnet, for at den skal være et
billede på Guds eget væsen og på frelsen i
Jesus.
Alle dele af menighedens ydre liv må under-
støtte den bibelske tjenestedeling, så den klart
kan afspejle og forkynde den levende Guds
væsen og frelsens indhold. Dette er den cen-
trale og afgørende begrundelse for, at kun
mænd skal være lærere og ledere i menighe-
den.

Når der i den danske tekst til vers 12 står ”be-
stemme over”, er det en oversættelse af et
græsk ord, authentein, der mere præcist be-
tyder ”at udøve autoritet over”. Paulus’ bud-
skab er, at kvinder ikke må varetage funktio-
ner eller embeder i menigheden, hvor de kom-
mer til at udøve autoritet over mænd. Det er
derfor, kvinder ikke kan være lærere.
Af samme grund kan kvinder heller ikke ind-
tage andre embeder og roller i menigheden,
hvor de udøver ledende myndighed over
voksne mænd.
Det er baggrunden for, at kun mænd kaldes
til apostle (Mark 3,13-19), og at kun mænd
kan kaldes til de ledende opgaver i menighe-
den som hyrder, tilsynsmænd, ældste og for-
standere (ApG 20,17.28; 1 Tim 3,1-7; 5,17-

20; Tit 1,6-9).
At kvinder kan kaldes til opgaver som
menighedstjenere/diakoner og til en lang
række andre opgaver uden et ledende ansvar,
skal vi i den næste artikel vende tilbage til og
uddybe.

At optræde som lærer
Hvem har i dag tjenesten som ”lærere” i de
lutherske menigheder i Norden? Det har både
vore præster og vore prædikanter.
At de lutherske præster er lærere og ledere i
menighederne, fremgår både af de lutherske
bekendelsesskrifter og af det ordinations-
ritual, som i flere hundrede år har været brugt
ved indvielse af lutherske præster. Det frem-
går endvidere af det faktiske indhold i præ-
stens tjeneste: Præsten skal myndigt under-
vise og vejlede menigheden ud fra Guds ord
og har ansvar for forvaltningen af dåb og
nadver. Hvis der skal udøves kirketugt i en
menighed, og nogle derfor skal udelukkes fra
nadveren, er det i almindelighed præsten, der
har det endelige ansvar for dette.
På denne baggrund er det åbenbart, at præ-
stens rolle er en lærer- og lederrolle, hvor han
på Guds ords grundlag myndigt vejleder
menigheden.
Noget tilsvarende kan imidlertid siges om
vore prædikanter, sådan som de i alminde-
lighed udøver deres tjeneste i Norden i dag.
De er kaldet til myndigt at forkynde og ud-
lægge Guds ord fra prædikestolen, og de for-

Alle  de le  a f me nig hed ens  yd r e
liv  må understøt t e  den bibelske
t jenest edeling,  så den k lar t  kan
afspejle  og fo rkynde den levende
Guds væsen og frelsens indho ld.
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ventes i denne tjeneste både at række det bud-
skab, som leder menigheden til tro på Jesus,
og at afsløre og afvise de falske budskaber,
som fører væk fra troen på Jesus.
Dette kan de ikke gøre uden at udøve autori-
tet i og over menigheden. Deres autoritet ba-
serer sig ikke på dem selv eller på deres em-
bede, men på Guds ord. Dette må de igen og
igen minde sig selv om. De skal ikke sige
noget andet end eller noget ud over Guds ord.
Men når de trofast lægger røst til Guds eget
ord, så udøver de på Guds vegne hans auto-
ritet i og over menigheden. Derfor er denne
tjeneste forbeholdt mænd.

Det er værd at bemærke, at hvor der i den
danske tekst står ”optræde som lærer” i vers
12, står der i den græske grundtekst meget
enkelt ”lære”. Paulus’ budskab er altså ikke
kun, at kvinder må afstå fra at påtage sig
embedet som lærer. Menighedens kvinder må
afholde sig fra – med eller uden embede – at
undervise og belære menigheden om, hvad
den ifølge Guds ord skal tro og gøre. Går
kvinderne ind i en rolle, hvor de myndigt
vejleder menigheden, så vil de per definition
udøve autoritet over mænd, og det er i strid
med Guds ordning.
Vi skal i den næste artikel se på, hvordan vi
kan skelne mellem den autoritative læretale,
som er forbeholdt kaldede mænd, og den
vidnende profettale, som er åben for alle tro-
ende.
Den samme Paulus, som i vores tekst siger
nej til kvindelig lærertale, giver i en anden
tekst udtryk for sit ønske om, at alle i menig-
heden – mænd og kvinder – taler profetisk i
menigheden til opbyggelse, opmuntring og
trøst (1 Kor 14,3-5). De to udsagn står ikke i
modsætning til hinanden.

På tværs af tid og kultur
Paulus’ vejledning om tjenestedelingen i
menigheden er ikke bestemt af tiden og kul-
turen. Paulus giver således ikke manden
lederrollen, fordi det er den almindelige tan-
kegang på Paulus’ tid og i hans kultur. Paulus’
vejledning er bestemt af Guds ordning fra
skabelsen. Det fremgår af vers 13: ”For Adam
blev skabt først, derefter Eva.”
Når mænd og kvinder har forskellige kald og
roller, så har det sin årsag i den måde, Gud
har skabt manden og kvinden på. Her har vi
med andre ord at gøre med noget, som ikke
er tids- og kulturbestemt, men som bevarer
sin gyldighed på tværs af alle tider og kultu-
rer.
For så vidt er der en parallelitet mellem æg-
teskabet og tjenestedelingen. Fra begyndel-
sen skabte Gud mand og kvinde til at finde
sammen i ægteskabet, og derfor er ægteska-
bet mellem én mand og én kvinde på tværs af
alle tider og kulturer under Guds velsignelse.
På samme måde har Gud fra begyndelsen
skabt mand og kvinde til i deres indbyrdes
forhold at have en bestemt tjenestedeling, og
derfor er anerkendelsen og udfoldelsen af
denne tjenestedeling på tværs af alle tider og
kulturer under Guds velsignelse.

Paulus’ budskab er  ikke kun,  at
kvinder  må afst å fra at  påt age sig
embedet  som lærer.  Menighedens
kvinder  må afho lde sig fra –  med
eller  uden embede – at  undervise
og belære menigheden om,  hvad
den ifølge Guds o rd skal t ro  og
gøre.
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Hvordan kan det tjene som begrundelse for
mandens lederrolle, at han blev skabt først?
Når vi læser Første Mosebog kapitel 2 om
Guds skabelse af manden og kvinden, ser vi,
at Gud giver sit ord til manden. Adam skabes
først, og mens han endnu er alene, giver Gud
ham kaldet til at dyrke haven og advarslen
mod at spise af træet til kundskab om godt
og ondt (v.15-17).
Da Eva skabes, modtager hun ikke disse ord
fra Gud, men hun modtager dem fra sin mand.
Manden står så at sige som mellemmand
mellem Gud og kvinden. Manden tager vare
på og formidler Guds myndige ord og vej-
ledning videre til kvinden. Dermed er man-
den fra begyndelsen sat i en ledende rolle i
forhold til kvinden. Netop sådan har Gud vil-
let det. Det er ikke en straffeordning, men en
velsignet skaberordning – præcis som ægte-
skabet.
Som ægteskabet blev givet før syndefaldet
og bevarer sin gyldighed igennem synde-
faldet, sådan er også mandens lederrolle gi-
vet før syndefaldet, og den bevarer sin gyl-
dighed igennem syndefaldet. Begge disse
ordninger er gaver fra Gud og under hans
velsignelse.

Syndefaldet
Efter at have begrundet tjenestedelingen mel-
lem mand og kvinde med skabelsen, skriver
Paulus: ”Og det var ikke Adam, der blev for-
ledt, men kvinden lod sig forlede og over-
trådte budet” (v.14).
Hvis vi rev dette vers ud af sin sammenhæng,
kunne vi få indtryk af, at rollefordelingen
mellem mand og kvinde er en straffeordning.
Fordi kvinden lod sig forlede, pålagde Gud
hende den straf, at hun skulle være under-
ordnet manden.

Men nu har vi læst det, som er gået forud i
teksten. Derfor ved vi, at tjenestedelingen
ikke er en straf for syndefaldet, men en gave
fra skabelsen.
Hvad er da meningen med vers 14?
Nogle bibelfortolkere mener, at Paulus vil
fremstille kvinden som mere sårbar over for
forførelse end manden. Ifølge denne fortolk-
ning afviser Paulus kvindeligt lederskab med
henvisning til, at en kvinde lettere lader sig
forføre af djævelen end en mand – det var jo
det, som skete ved syndefaldet.
Problemet med denne fortolkning er, at den
savner enhver form for støtte i Bibelen i øv-
rigt. Bibelen fremstiller alle mennesker som
grundlæggende ens i forhold til synden og
fristelsen (se f.eks. Rom 1-3.6-8).
Når Paulus i Andet Korintherbrev omtaler sin
bekymring for, at nogle af de troende skal
forledes af Djævelen, som det skete for Eva,
så er det ikke kun de troende kvinder, han
tænker på, men alle de troende: ”Jeg er bange
for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin
snedighed, skal også jeres tanker komme på
afveje bort fra det oprigtige og rene forhold
til Kristus” (2 Kor 11,3).
Bibelen rummer en ulykkeligt lang række af
eksempler på mænd, der lod sig forlede af
Djævelen ud i synd og frafald. Bibelen om-
taler i så henseende langt flere mænd end
kvinder. Den inderste årsag til det faldne
menneskes sårbarhed over for åndelig forfø-
relse og fristelse er ikke knyttet til kønnet,
men til hjertet, hvor vi alle bærer på den
samme syndige natur og det samme syndige
begær (Rom 7,12-25; Jak 1,14).
Eva lod sig forlede, men efter hende lod
Adam sig forlede, og Bibelen tillægger ikke
Adam mindre skyld for syndefaldet end Eva,
snarere tværtimod.
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Allerede i paradisets have var Adam lederen
i ægteskabet med det endelige og øverste
ansvar for slægten (Rom 5,12ff.).
Men hvad er da meningen med Paulus’ ord:
”Og det var ikke Adam, der blev forledt, men
kvinden lod sig forlede og overtrådte budet”
(v.14)?
Meningen er givetvis, at syndefaldet netop
kom, da Eva gik uden om Adam og handlede
selvstændigt på hele slægtens vegne i forhold
til slangen.
Det skelsættende og forfærdelige syndefald
kom, da Eva brød med tjenestedelingen, til-
tog sig myndighed til at handle uden om
Adam, da hun selvstændigt forhandlede med
slangen, og da hun forført af slangen traf en
selvstændig og skæbnesvanger beslutning på
hele slægtens vegne.
Som det dengang medførte uoverskuelig
ulykke, at Eva brød med tjenestedelingen,
sådan vil det altid bringe ulykke med sig, når
tjenestedelingen brydes.
Det er det, Paulus minder os om.

Kvindens frelse
”Men frelses skal hun, ved barnefødslen –
hvis de da holder fast ved tro og kærlighed
og hellighed med besindighed” (v.15).
Hvad er meningen med disse ord?
Hvis dette var det eneste vers i Bibelen, som
talte om frelsen, kunne man tro, at Paulus vil
fortælle os, at kvinder frelses ved at føde børn.
Men det er åbenbart i lyset af resten af Skrif-
ten og i lyset af det, Paulus i øvrigt har skre-
vet om frelsen, at det ikke er det, han vil sige.
Hvad er da hans budskab?
Nogle fortolkere har ment, at Paulus henvi-
ser til Jesu fødsel. Efter at Paulus har talt om
Evas syndefald minder han om det frelses-
løfte, som blev givet til Eva på syndefaldets
dag om et barn, som skulle fødes i hendes

slægt, og som skulle knuse slangens hoved
og bringe frelse til den faldne menneskeslægt.
Denne tolkning har imidlertid to betydelige
svagheder.
For det første, er Paulus generelt i sine skrif-
ter meget klar og utvetydig i sin forkyndelse
af evangeliet. Han bestræber sig altid på at
tale klart om det vigtigste af alt. Hvis Paulus
på dette sted forkynder evangeliet, gør han
det på en usædvanligt uklar og svært forstå-
elig måde.
For det andet knytter Paulus ingen andre ste-
der i sine skrifter frelsen isoleret til Jesu fød-
sel. Han betoner derimod igen og igen, at frel-
sen blev tilvejebragt for os ved Jesu død og
opstandelse.

Kvindens særlige kald
En anden fortolkning er på denne baggrund
mere oplagt. At Paulus på dette sted minder
de troende kvinder om, hvad der er deres
særlige, gudgivne og privilegerede kald.
Manden har et kald, som kvinden ikke kan
trænge ind i: at lede. Tilsvarende har kvin-
den et kald, som manden ikke kan trænge ind
i: at give liv til slægten.
I hele det tekstafsnit, vi har gennemgået i
denne artikel, har temaet været kvindernes
fristelse til at trænge ind i mandens kald. Det
giver god mening, at Paulus afrunder behand-
lingen af dette tema med positivt at minde
om det kald til kvinden, som i Guds og Skrif-
tens øjne er forbundet med en ubeskrivelig
stor herlighed og ære: at bære, føde, give liv
til, drage omsorg for og opfostre børn.

Det er en af Djævelens største sejre, at han i
vor moderne, vestlige kultur har formået at
nedgøre moderskabet, så det af mange be-
tragtes som det laveste, mindst ærefulde og
mest primitive, en kvinde kan bruge sit liv
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og sine kræfter på.
Skriften har et radikalt andet syn på moder-
skabet. Der hviler himmelglans, ære og her-
lighed over de kvinder, som ved Guds nåde
får lov til at blive bærere af nye menneske-
liv, og som villigt gør sig selv til tjenere for
at føde, nære og opfostre deres børn med
kærlig omsorg og sund vejledning (Sl 22,10-
11; 35,14; 113,9; 131,2; 139,13-14; Ordsp
1,8; 4,3; 31,1; Es 44,2.24; 49,15; 66,13; Jer
1,5; Rom 16,13; 1 Thess 2,7; 1 Tim 5,10; Tit
2,4).
Disse kvinder, som vi alle skylder vore liv,
fortjener ifølge Guds ord livslang ære, respekt
og tak (2 Mos 20,12; 21,15.17; 3 Mos 19,3;
Ordsp 15,20; 19,26; 23,22; 31,26-29; Matt
15,4; Joh 19,26-27; 1 Tim 5,2).

Ikke alle kristne kvinder bliver gift og ikke
alle, som bliver gift, får børn. Paulus vidner
selv om, at livet uden ægteskab kan være
velsignet, at det kan give mulighed for en rig
tjeneste for evangeliet, og at den enlige i
denne tjeneste kan få mange åndelige børn
(1 Kor 7,7.17-35; 1 Kor 4,14.17; 2 Kor 6,13;
Gal 4,19; 1 Tim 1,2; Tit 1,4).
Paulus’ budskab med ordene om den kristne
kvindes frelse ved barnefødslen er ikke, at
alle kristne kvinder skal blive gift og føde

børn. Budskabet er, at alle kristne kvinder må
anerkende og højagte det særlige kald, som
Gud har givet til og reserveret for kvinden:
at give liv til slægten.
Det er i virkeligheden et budskab til hele den
kristne menighed. Vi må alle ære, højagte og
fremme taknemligheden for og respekten for
moderkaldet. I samme grad vi gør det, vil det
stå klart, at mænd og kvinder hver har deres
særlige, gudgivne og velsignede kald, som
det modsatte køn ikke kan og ikke skal trænge
ind i: for mændene at lede slægten og for
kvinderne at give liv til slægten.
Paulus’ mål med ordene om kvinden og bar-
nefødslen er, at alle troende kvinder, enlige
og gifte må se den gudgivne tjenestedeling
mellem mand og kvinde som en gave og en
velsignelse og må være åbne for det kald, som
Gud vil give til hver enkelt af dem inden for
og i respekt for denne ordning.
Kun i dette hjerteforhold til tjenestedelingen
kan den kristne kvinde leve et sundt åndeligt
liv i troen på Jesus og tjene Gud i ”kærlighed
og hellighed med besindighed”.

Det vigtigste
Med det ovenstående har vi imidlertid ikke
sagt det vigtigste, som Paulus vil betone, når
han taler om kvindens frelse, ved barneføds-
len. I den danske tekst er der et komma mel-
lem ordene ”frelses skal hun” og ”ved barne-
fødslen”. Indirekte kan denne tegnsætning
hjælpe os til at forstå, at der er noget, som
Paulus vil sige som det primære og vigtigste,
og så er der noget andet, som han nævner som
en sekundær og ledsagende omstændighed.
Det primære og vigtigste for Paulus er at be-
tone, at kvinden frelses helt på lige fod med
manden. Både mand og kvinde står som syn-
dere over for Gud, og begge frelses de ved
Jesu frelsergerning alene. Det er Guds store,

Der  hviler  himmelglans ,  ære  og
her lighed o ver  de  kvinder,  som
ved Guds nåde får  lov t il at  blive
bær ere  a f nye  menneske liv,  o g
som villigt  gør  sig  selv t il t jenere
fo r  at  føde,  nære og opfost re de-
res børn med kærlig  omso rg og
sund vejledning .
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nådige og evige gave til både mand og kvinde.
Her er der ingen forskel.
Men når den troende mand og kvinde lever i
tro på frelsen i Jesus, så har Gud to forskel-
lige kald til dem. Manden er kaldet til at lede,
og kvinden til at give liv til slægten.
På den græske grundtekst bruger Paulus or-
det ”dia” i tilknytning til barnefødslen, og det
er på dansk oversat med ”ved”. Ordet ”dia”
bruges på græsk, blandt andet når man vil om-
tale en ledsagende omstændighed. Hvis man
for eksempel vil sige: ”Paulus var apostel,
og som apostel havde han til opgave at for-
kynde,” så ville man kunne sige: ”Paulus var
apostel ‘dia‘ forkyndelsen.” Forkyndelsen var
den omstændighed, som fulgte med, når
Paulus var apostel.
Det var ikke forkyndelsen, der gjorde ham
til apostel. Forkyndelsen var ikke grundlaget
for Paulus’ aposteltjeneste. Men forkyndel-

sen var den opgave og tjeneste, han kom  ind
i som apostel.
På samme måde med mandens og kvindens
respektive tjenester. Tjenesterne er ikke
grundlaget for frelsen. Manden frelses ikke
ved at lede, og kvinden ikke ved at give liv
til slægten. Både mand og kvinde frelses fra
først til sidst ved Jesus alene. Men når man-
den og kvinden i tro på og glæde over frelsen
i Jesus spørger: ”Hvor og hvordan kan jeg
tjene Gud, som har givet mig alt i Jesus?” så
svarer Gud: ”Tag imod de kald, jeg har givet
jer henholdsvis som mand og som kvinde.”

Det er sådan, vi må forstå Paulus’ vejledning.
Paulus vil ikke gøre vores tjeneste til grund-
lag for vores frelse. Han vil vejlede os i, hvor-
dan vi som mænd og kvinder kan ære, takke
og tjene Gud, når vi lever i troen på den fuld-
bragte og evige frelse i Jesus.

1 Om hvad der ligge i at ”underordne sig”: Se
artiklen ”Kvindens kald i tjenestedelingen” (Nyt
Livs blad nr. 3-2013).
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Kommentarer til artiklen “Efter Keller“

I det foregående nummer af Nyt Livs blad (nr. 3-2016) bragte vi en artikel af
Mikkel Vigilius med titlen Efter Keller. Artiklen behandlede spørgsmålet om,
hvordan vi bedst formidler evangeliet til ikke-kristne i vor tid. Artiklen forholdt
sig blandt andet til noget, som Børge Haahr Andersen har skrevet om dette
spørgsmål.
I forlængelse af artiklen har redaktionen modtaget et venligt brev fra Børge
Haahr Andersen med supplerende tanker og kommentarer til emnet. Han ville
gerne, om hans brev kunne blive formidlet til modtagerne af Nyt Livs blad.
Det har vi forståelse for, og vi har valgt at lægge brevet ud på Nyt Livs hjemme-
side. Det ligger tilgængeligt for alle på følgende adresse: nytliv.dk/resource/
hvordan-forkynde-for-ikke-kristne-i-dag-1. Brevet bliver ledsaget af et svar fra
Mikkel Vigilius og en afsluttende replik fra Børge Haahr Andersen.

Information til lejrdeltagere

Bibellejr 2017
Vær opmærksom på, at der først er ankomst på lejren lørdag d. 15/7-2017.
Det gælder både for campister og dem, der skal have et værelse.

Bibellejr 2018
Tilmelding til bibellejren 2018 starter onsdag d. 19/7-2017. Tilmeldingen kan
ske på bibellejren i informationen eller på: tilmelding@nytliv.dk.

Vinterlejr 2018
Tilmelding til vinterlejren 2018 starter onsdag d. 1/11-2017. Brug mailadres-
sen: tilmelding@nytliv.dk.

Spørgsmål ang. lejre
Hvis man har spørgsmål i forbindelse med Nyt Livs lejre, er man velkommen
til at kontakte Bente Christensen på tlf.: 2339 1830.

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

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

Nyt Liv er godkendt til at modtage gaver efter Ligningslovens
§ 8a (alm. gaver) og Ligningslovens § 12 (gavebreve).
Evt. spørgsmål om gaver og gavebreve kan rettes til Nyt Livs kasserer Peder Hovgaard
på tlf.: 2098 8013 eller e-mail: nyt.liv@fiberpost.dk.
Du kan også benytte Mobilepay. Telefonnummeret er: 2985 1713.

Find program for bibellejr på nytliv.dk.

NYT LIVS
ÅRSMØDE
Søndag d. 16/7
kl. 14.00
En gang  om året
ønsker vi at samle Nyt
Livs venner til en
drøftelse af Nyt Livs
arbejde, ”så vi sammen
kan  opmuntres ved
vores fælles tro” (Rom
1,12-13).
Alle er hjerteligt
velkomne til at høre
beretningerne fra Nyt
Livs arbejde og deltage
i drøftelserne.
Vi begynder med kaffe
/ lagkage kl. 14, og det
efterfølgende møde
varer 2 timer.
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„

„
Boaz ville ikke unde sig nogen ro, før han fik sagen afgjort
– før Ruth blev hans. Ruth kunne alligevel intet gøre fra
eller til – en anden måtte føre hendes sag helt og fuldt,
og derved blive hendes løser.
Sådan er det også med dig og Jesus. Du må ofte vente på
ham i tro og måske ofte vente længe og tilsyneladende
forgæves. Men på hans ord er du forvisset om, at han
ingen ro under sig, før din sag er afgjort – så du kan blive
og være hans.
Ruben Skov Jensen, side 17.

„

„

Returneres ved
varig adresseændring

Thyrasvej 15
8600 Silkeborg
Danmark

Sagen er, at det alene er ved at kæmpe for sandheden, at
vi kan bevare sandheden! Den, der slutter fred eller indgår
våbenhvile med løgn og fornægtelse, mister sandheden.
Kristi kirke kæmper ikke af stridslyst, men fordi vi har en
Herre, som er os så kær, og fordi vi har en sandhed, der er
os så dyrebar, at den er umistelig.
Jan Bygstad, side 31.

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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