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„

„
Vi kan fristes af den tanke, at vi nu har hørt om korset og
blodet, og at det må være tiden at komme videre og tage
teologiens mange andre emner under behandling.
Men dette er en djævelsk tanke. For det er alene ved at
betragte Jesu store offer, at troen skal vækkes i os. Det er
først her, vi lærer ret at betænke Guds inderlige kærlighed
til os. Derfor må det også være vor bøn, at vi altid og
uophørligt må have blikket rettet mod Jesus. Ja, at vi må
have en længsel efter altid at være sammen med Jesus.
Mads Jakob Thorlund Jakobsen, s. 62.

„

„

Returneres ved
varig adresseændring

Thyrasvej 15
8600 Silkeborg
Danmark

Israelitterne reddede ikke deres førstefødte fra at dø i Egypen
ved at bede meget, men ved at stryge Lammets blod på
dørstolperne. Bønnen er en kristens åndedræt, ikke selve
livet. Livet er Kristus. Åndedrættet, bønnen, er et tegn på
liv. Hvis livet dør, stopper åndedrættet. Men så langt hjertet
slår, ånder mennesket også.
Timo Laato, s. 25.
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Noget af det, vi kan lære af Johannes Døbers
fremtræden i ørkenen, hans beskedne ydre og
til sidst hans frygtelige død, er, at Gud åben-
barer sig i det, der er enkelt og uanseeligt, og
endda i det, der er svært og fuld af lidelse.
Luther talte i denne sammenhæng om kors-
teologi til forskel fra herlighedsteologi.
Herlighedsteologerne søger kun Gud i det
store, det smukke og det mægtige. Men der
lader Gud sig ikke finde – i hvert fald ikke
med sin nådige frelsesvilje, men kun i sin
mægtige skabermagt.
Der er derfor, Esajas skriver om Jesus, som
er “Herrens arm” til frelse:
“Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev
Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran
Herren som en spire, som et rodskud af den
tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skøn-
hed, vi så ham, men vi brød os ikke om sy-
net” (Es 53,1-2).
Ligesom Jesus levede i ydre uanseelighed,
lever også Guds hellige skjulte liv i Gud, og
derfor kender verden dem ikke (jf. Joh 1,10).
Gud er os ofte meget nærmere, end vi selv
aner. Må vi ikke forledes til at tro, at Guds
rige kun findes der, hvor alt står vel til, og
hvor alt i det ydre er rigt og bekymringsfrit!

Johannes Døber, som endte sine dage med at
blive fængslet og halshugget, lærer os, at
Guds rige ofte går frem midt i lidelse, forføl-
gelse og ydre nød.
Da Johannes Døber blev henrettet, så det for
verden ud som et stort nederlag, som den
værste fornedrelse. Men hvad verden ikke
kunne se, det så evangelisten Johannes i en
af sine åbenbaringer:

“Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på
dem; de fik givet domsmagt. Og jeg så sjæ-
lene af dem, som var blevet halshugget på
grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og
alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets
billede og ikke sat mærket på deres pande og
hånd. De kom til live og blev konger med
Kristus i tusind år” (Åb 20,4).

De henrettede kristne, som Johannes så, fort-
satte efter deres fysiske død med at regere
med Kristus! De var gennem deres jordiske
liv ved troen på Jesus blevet et “kongeligt
præsteskab” (1 Pet 2,9), og det forandrede
sig ikke med døden. Deres bødler kunne ikke
berøve dem det virkelige liv, som er fælles-
skab med Kristus.

Konger med Kristus

Han (Herodes) sendte bud og lod Johannes halshugge i fængslet. Og hans hoved blev bragt
på et fad og givet til pigen, og hun bragte det til sin mor (Matt 14,10-11).
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Dette var virkelig et glædesbudskab at høre
for de forfulgte kristne i Lilleasien – de før-
ste modtagere af Åbenbaringsbogen – lige-
som det er for enhver kristen, særligt i
forfølgelsestider.
Det samme budskab blev fremført af Paulus,
som selv senere blev halshugget med sværd:

“Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed?
Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nø-
genhed? Fare eller sværd?

Som der står skrevet: ‘På grund af dig dræ-
bes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår.‘
Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham,
som har elsket os. For jeg er vis på, at hver-
ken død eller liv eller engle eller magter eller
noget nuværende eller noget kommende el-
ler kræfter eller noget i det høje eller i det
dybe eller nogen anden skabning kan skille
os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor
Herre“ (Rom 8,35-39).
Amen.

Lars Borgström,
præst i Lutherska
Församlingen i
Stockholmsområdet,
SverigeOversættelse: Henrik Gren Hansen
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Der er noget i luften jeg ved ikke hvad,
som forår, skønt skoven har mistet hvert blad.

Sådan sang vi måske ved juletid i den 100 år
gamle sang, der på poetisk vis skildrer barn-
dommens juleglæde og forventning. Det er
en glæde og forventning, som endnu lever i
den gamle præst Vilhelm Gregersen, selvom
han med sine 63 år må erkende, at barndom-
men “er flygtet som fuglen, der rejste mod
syd”.
Ja, livet er kort. Som en anden gammel præst,
St. Steensen Blicher, minder os om, så er også
vi som fuglene “kun her på træk og haver
andensteds hjemme”.1

Men den forårsagtige glæde over, at Jesus
kom til jord for at frelse os – den hører ikke
op i livets efterår. Den ophører aldrig. Som
Vilhelm Gregersen slutter sin julesang: “Thi
evig, ja evig er glæden, når du følger med.”
Når dette blad udkommer, har vi bevæget os
ind i forårsmånederne. Måske er det mere
kalenderen end vejrudsigten, der viser os det.
Men mon ikke vi i hvert fald så småt fornem-
mer, at “der er noget i luften”?

Vi er begyndt igen at høre anden fuglesang
end kragemusik. Havens forårsbebudere
blomstrer. Og måske allervigtigst: Dagen er
nu tiltaget mærkbart, så vi har langt flere lyse
timer.
For mange af os betyder det ny energi og
glæde. Selvom det måske stadig er koldt og
blæsende, så mærker vi alligevel, at somme-
ren er på vej, og vi varmer os allerede ved
tanken om mere sol og højere temperaturer.

En simpel lignelse
Jesus fortæller sine disciple denne lignelse,
efter at han har undervist dem om, hvordan
det skal gå i de sidste tider:
Se på figentræet og alle de andre træer. Så
snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv,
at sommeren allerede er nær. Sådan skal I
også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er
nær (Luk 21,29-31).
Meningen med denne lignelse er egentlig
meget simpel og ligetil. Den fortæller os, at
ligesom der vil være tegn på, at Jesus snart
kommer igen, sådan kender vi også i det dag-
lige liv til tegn, der viser os, at noget snart vil
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ske. For eksempel: Når træerne begynder at
springe ud, så bliver det snart sommer. Eller:
Når man begynder at kunne høre vandet i
gryden, så nærmer det sig kogepunktet. El-
ler: Når der bliver gult i lysreguleringen, vil
der snart blive rødt.
Vi kender til tegn i dagligdagen, som fortæl-
ler os, at noget snart skal ske. Sådan nogle
tegn vil der også være forud for Jesu gen-
komst. Og når vi ser de tegn, så ”skal vi vide”,
at det betyder, at Jesus snart kommer igen, ja
han “står for døren”, som det hedder i
parallelteksterne hos Matthæus og Markus.
Det er i al korthed og enkelhed meningen med
Jesu lignelse.

Den skærende kontrast
Selvom lignelsen altså i og for sig er meget
enkel, er der også noget underligt ved den.
Når man hører lignelsen første gang og hører
den i sammenhæng med, hvad Jesus har sagt
i det umiddelbart forudgående, så melder der
sig en undren. Og jeg tror, det er meningen,
at vi skal undre os.
For hvad har Jesus netop sagt? Jo, Jesus har
netop fortalt om: falske profeter, omfattende
krige og oprør, store jordskælv, udbredt hun-
gersnød og pest, “forfærdelige ting” og store
tegn fra himlen (v.8-11). Videre har Jesus
fortalt om, at kristne vil blive forfulgt, for-
rådt af venner og familie, komme for retten,
blive kastet i fængsel, nogle vil blive dømt
til døden, og alle vil blive hadet for at være
kristne (v.12-19). Der vil blive krig om Jeru-
salem, og der skal ske tegn i sol og måne og
stjerner. Havet vil bruse, himlens kræfter skal
rystes, og mennesker vil gå til af skræk og
frygt for det, der er ved at ske (v.20-27).
Det er dette grufulde scenarium, Jesus taler
om. Og så går Jesus direkte videre til at tale
om de selvsamme begivenheder med et bil-

ledsprog, der dufter af liv og forårsidyl! De
sidste tiders forfærdelige begivenheder lignes
ved træer af alle slags, der spirer og grønnes!
Kunne han ikke have valgt et andet billede?
Det kan godt være, at træerne var lige ved
hånden for Jesus og tilhørerne, og at det på
den måde var en meget visuel illustration. Det
var nemlig forår på den tid, Jesus fortalte lig-
nelsen.
Det kan også godt være, at meningen er me-
get enkel: at vi også kender til tegn i daglig-
dagen, som viser os, at noget snart skal ske –
og sådan skal vi være opmærksomme på teg-
nene forud for Jesu genkomst.
Men det ville vel ikke være så svært at tænke
sig dagligdags tegn, der harmonerede bedre
med den netop udpenslede ødelæggelse, hård-
hed, kulde, kaos og destruktion af alt godt –
end billedet af et spirende og blomstrende træ
i foråret?
Ville det ikke være mere nærliggende, hvis
Jesus for eksempel havde valgt at beskrive,
hvad der går forud som sikre tegn på en af de
mange dødbringende sygdomme, der på den
tid var lige så integreret en del af folks hver-
dag som træerne ved vejen?
Eller hvorfor sagde han ikke: Se på træerne
derovre. Når I ser skovhuggeren komme
derud med sin økse og begynder at hakke løs
på det, så ved I, at der ikke går længe, før I
ser træet vælte omkuld og gå til grunde?

Formålet med tegnene
Når man læser om de sidste tider i Bibelen,
er det let at blive modløs. Bange. Hvordan
skal det gå? Kommer jeg til at opleve det her?
Og kan jeg så stå min prøve?
Det er let at blive tegnfokuseret på en usund
måde. Det sker for eksempel, når vi ser på
Bibelens profetier om det, som tilsyneladende
endnu ikke er sket, og på den baggrund tæn-
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kan komme igen.
En usund beskæftigelse med de sidste tider
giver en mærkelig blanding af frygt for det
kommende og sikkerhed og jordbundethed i
det nuværende, fordi vi mener at vide, at Jesu
genkomst ligger på den anden side af en
række begivenheder, som vi endnu ikke har
oplevet. Det fører til, at vores opmærksom-
hed rettes mod, hvordan det går med begi-
venhederne i Israel og med naturkatastrofer,
forfølgelser, krige, frafald, Antikrist og de
andre tegn på Jesu genkomst i stedet for mod
Jesus, vores frelser og ven.
Men det er det modsatte af formålet med
Bibelens tale om tegnene i de sidste tider.
Talen om tegnene har netop til formål at
knytte os til Jesus og fylde os med glæde og
håb om snart at blive synligt forenet med ham
i en evighed!

Jesus kommer snart
Der er to spor i Bibelens tale om de sidste
tider, som må fastholdes på samme tid. For
det første er der alle profetierne, som vi kan
tolke og applicere på hændelser i historien
og nutiden. Vi kan læse profetierne og se,
hvordan historiens Herre arbejder på at fuld-
ende alt, sådan som der står skrevet. Og det
må styrke os i troen og fylde os med frimo-
dighed, når vi ser, at også begivenheder og
åndsstrømninger i vores tid er indbefattet og
forudsagt i den hellige Skrift. Det er et godt
og vigtigt arbejde, der her gøres med at gran-
ske Skriften og sammenholde den med vores
tid, herunder ikke mindst begivenhederne i
Israel. Og når det gøres i den rette ånd, er det
et arbejde, der styrker os i troen på Bibelens
autoritet og aktualitet og holder os vågne og
modtagelige for Guds ord.
Men vores arbejde med at forstå og tolke

Skriftens profetier ind i vores tid må aldrig
modarbejde det andet tydelige spor i Skrif-
tens tale om de sidste tider, nemlig at Jesus
kommer igen som en tyv om natten; at tiden
kan blive afkortet; at ikke engang Jesus ken-
der timen, men at han opmuntrer og tilskyn-
der os til at leve i forventningen om, at han
kommer snart. Ja, han kan komme hvert øje-
blik, det skal være! Og så gælder det om at
være klar til at møde ham.

Om han kom nu i dag din Herre og Gud
ville da fra han åsyn du fly?

Om du hørte i dag dette kaldende bud
af basunen fra himmelens sky,

vil fryd eller angst dig da gribe?

Al Ordets tale om de sidste tider har det sigte:
at vi, der hører budskabet, skal være parate
til opbrud når som helst ligesom Israels folk
i Egypten (2 Mos 12). Det har til formål, at
vi skal blive knyttet til Jesus, så vi bliver
blandt dem, der længes og venter efter, at han
kommer igen på himlens skyer.
Hvor en tale om de sidste tider ikke tjener
dette formål, men gør os tegnfokuserede frem
for Jesus-fokuserede, er det derfor ikke sundt
og bibelsk. Troens tale om Jesu genkomst er
altid præget af en længselstone.

Den kommer, den kommer,
den dag, som vi venter;

dens stråler vi skuer på morgenens sky!
Er mørket end mægtigt i skyggernes dale,

på bjergene dagen begynder at gry.
Den kommer at ende

de sørgendes trængsel,
den kommer at stille de helliges længsel.

Luthers forventning
Paulus og den tidlige kirke glædede sig til
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Jesu tilsynekomst! (2 Tim 4,8). Og den
samme forventning har præget den kristne
kirke siden, alle steder hvor der har været en
sand kristen kirke.
Det kan være lærerigt og tankevækkende for
os at gå lidt tilbage i kirkens historie og se
på, hvordan kirkens reformator for 500 år si-
den forkyndte om Jesu genkomst og tegnene
forud for Jesu genkomst.
I en prædiken over Lukasevangeliet kapitel
21,25-362 (lignelsen om figentræet og de for-
udgående vers) siger Luther:
”Jeg vil hverken tvinge eller overtale nogen
til at tro mig, men på den anden side vil jeg
heller ikke lade nogen fratage mig, hvad der
er min overbevisning, nemlig at den yderste
dag ikke er langt borte. Det er jeg foranledi-
get til at tro på grund af disse tegn og Kristi
ord. For (…) verden har aldrig befundet sig i
en sådan tilstand, som den i alle henseender
befinder sig i i vort århundrede.”

Naturens kræfter
Hvad er det for nogle tegn, Luther ser i sin
tid, som hænger sammen med Jesu ord om
de sidste tider?
Jo, Luther mener, at der åbenlyst sker “tegn i
sol og måne”, en tiltagende mængde sol-
formørkelser, kometer og stjerneskud. Him-
lens kræfter røres, og der sker vældige ting i
naturen. For ham bliver disse begivenheder
til tegn. Han er udmærket klar over, at de
lærde vil le af den slags, fordi alle jo ved, at

det har helt naturlige årsager. Men i hans bi-
bel er det forudsagt, at naturens kræfter skal
røre sig med vældig kraft forud for Jesu gen-
komst – og derfor lader han tegnene i sol og
måne blive til påmindelser for ham om, at
Jesus meget vel kan stå lige for døren.
Sådan må vi også lade de mange voldsomme
hændelser i naturen, som vi hører om gen-
nem medierne, blive til tegn for os. Vi må
ikke lukke vores ører for naturens råb om, at
verden er på vej mod sin undergang. Det er
vantroens og verdslighedens ånd, der vil have
os til at se begivenhederne i naturen som no-
get, der går sin egen tilfældige gang. Gud vil
også prædike for os og drive os hen til Jesus
gennem det, han gør i naturen i vores tid.

Verdsligheden
Det vigtigste tegn er dog for Luther et andet.
Luther ser nemlig i Bibelen, at der godt nok
skal komme mange og store ydre tegn på Jesu
genkomst, men for langt de fleste vil disse
tegn overhovedet ikke være tegn! Der vil al-
drig komme et tegn så tydeligt, at det ikke
kan bortforklares og bespottes som tegn af
vantroen.
Derfor er det også sådan, på trods af alle ty-
delige tegn, at Jesu genkomst vil komme, når
man mindst venter det! (Matt 24,44). Dom-
medag vil komme som “en snare” (Luk
21,35). Jesus vil komme som et lyn fra en
klar himmel (Luk 17,24-25), som en tyv om
natten (1 Thess 5,2). Mennesker vil leve et
verdsligt liv i sikkerhed og forholde sig til
ordet om Jesu genkomst med hån, spot og
blasfemi: “Hvad bliver der af løftet om hans
komme?” (2 Pet 3,3-4). Som det var på Noas
og Lots tid, sådan skal det også være forud
for Menneskesønnens dag: Mennesker spi-
ser og drikker, køber og sælger, planter og
bygger osv. (Luk 17,26-28). Det vil sige: Det

Bibelens t ale om t egnene har  t il
fo rmål at  knyt t e os t il Jesus og
fylde o s med  glæde  og  håb o m
snar t  at  blive synligt  fo renet  med
ham i en evighed!
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er den type ting, menneskers liv er fyldt op
af, og der er ingen plads for tanken om, at alt
det menneskeskabte snart skal forgå.
Der er en frygtelig ironi i, at på det tidspunkt,
hvor dommen er nærmest – sekundet før
dommedag vil melde sig for alle mennesker i
al sin håndgribelighed, og Jesus vil kalde
bankdirektøren ud fra sit kontor og vejarbej-
deren op af sit hul i jorden for at kræve hver
enkelt til regnskab – sekundet før dette sker,
og det afgøres for hvert eneste menneske, om
det skal være en evighed i Helvede eller en
evighed på den nye jord, da skal der på jor-
den være en kulmination af verdslighed, jord-
bundethed og hån og foragt for den ekstre-
mistiske holdning, at noget så eventyragtigt
som Jesu genkomst skulle finde sted. For
optagetheden af alt det timelige har gennem
livet sløvet hjerterne, så Guds ord ikke træn-
ger ind (Luk 21,34-35).
Det primære tegn for Luther på, at Jesus snart
kommer igen, er derfor ikke så meget mæng-
den af tegn i naturen og historien, men deri-
mod netop dette, at tegnene ikke får lov til at
virke som tegn! Nøjagtig som Guds ord ikke
længere når ind, så preller tegnene på Jesu
genkomst fuldstændigt af på de forhærdede
hjerter. Dét er det tydeligste tegn på, at Jesu
genkomst er nær: at mennesker er sunket helt
hen i en materialisme, som gør blind og døv
over for tanken om en kommende ny jord,
hvor alt det menneskeskabte er gået i opløs-
ning (2 Pet 3,10-11).
Luther så i sin tid en hidtil uhørt verdslighed,
jordbundethed og intellektualisme:

“Så omfattende en bygge- og planteaktivitet
har aldrig været så almindelig i hele verden;
så kostbare og så mangeartede spise- og drik-
kevarer har heller aldrig været så alminde-
lige, som de er nu. Dertil er klædedragterne

blevet så kostbare, at man ikke kan drive det
højere. Hvem har også nogensinde læst om
en så omfattende handelsvirksomhed som
den, der drives i verden nu, og som opsluger
hele verden? Så opfindes der og er opfundet
alle mulige kunstarter som maler-, broderi-
og gravørkunst, så der ikke har været noget
sidestykke siden Kristi fødsel. Desuden fin-
des der så mange skarpsindige mennesker,
som ikke lader nogen ting være skjult, så selv
en ung mand på tyve år nu kan mere, end
tyve doktorer har kunnet før. Ligeledes er
sprogkundskaber og alle slags videnskaber
nået til en sådan udvikling, at man må tilstå,
at verden i de ting, som vedrører omsorgen
for det jordiske, eller som Kristus kalder det:
omsorg for dette liv, som f.eks. at spise,
drikke, bygge, plante, købe og sælge, stifte
familie, fuldstændigt har nået sit højdepunkt.”

Var Luther imod sprogkundskaber og viden-
skab? Og var Luther modstander af et godt
måltid mad?
Nej, Luthers egen belæsthed var uovertruf-
fen, og han tog afstand fra klostrenes asketi-
ske forhold til timelige goder som mad og
drikke. Men det, han så, var, hvordan al denne
viden og al denne verdslige aktivitet forførte
mennesker som aldrig før, så de ikke længere
forholdt sig til Himlens Gud. Dommedag blev
fjern, og den håndgribelige verden med alle
dens udfordringer og nydelser sløvede hjer-

Det  pr imære t egn fo r  Luther  på,
a t  Jesus  snar t  ko mmer  igen,  e r
derfo r  ikke så meget  mængden af
t egn i naturen og histo r ien,  men
der imod netop det t e ,  at  tegnene
ikke får lov t i l  at  virke som tegn!
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terne og vendte dem væk fra Guds ord.
Luther konkluderer: “Det kan forholde sig
med de andre tegn, som det kan, så er jeg
dog vis på det tegn, om hvilket Kristus siger,
at optagetheden af at spise, drikke, bygge og
plante, købe og sælge, tage til ægte og bort-
gifte og anden omsorg for dette liv skal være
herskende, før han kommer.”

De åndelige vildfarelser
Den sidste ting, Luther nævner som et sik-
kert tegn, er de åndelige vildfarelser, der også
har nået deres klimaks.
“Større vildfarelse, synd og løgn end den, der
findes i dette århundrede, har ikke hersket på
jorden fra verdens begyndelse af. Nu er evan-
geliet jo offentligt fordømt (…) Pavens løgn
bliver antaget som en lov i hele verden, så
det går gennem marv og ben (…) I talløse
skarer bliver sjælene nu jaget til Helvede ved
hjælp af skriftemål, nadver, aflad og menne-
skebud, så det ser ud, som om Gud har over-
givet hele verden til Djævelen. Kort sagt er
det ikke muligt, at der efter dette nogensinde
vil komme større løgn, mere gruopvækkende
vildfarelse, skrækkeligere forblindelse og
mere forstokket gudsbespottelse (…) Dette
forhold tvinger mig frem for alle andre for-
hold til at nære den faste tro, at Kristus snart
må komme. Denne synd er alt for stor til, at
Himlen stiltiende kan se på: De ægger og
trodser den yderste dag i så høj grad, at den
må komme over dem i løbet af kort tid.”

Luther tog vel fejl!?
Det kan føles underligt at lægge øre til sådan
en prædiken i dag med tanke på, at den er
500 år gammel. For nu ved vi jo, at Jesus ikke
kom igen på Luthers tid eller kort tid deref-
ter.
Luther tog altså fejl i sin faste tro …

Og det giver jo vantroen gode betingelser for
bekvemt at skubbe Luthers budskab fra sig.
Mennesker i dag kan spørge, om den kristne
kirke ikke har råbt “ulven kommer” for
mange gange. Det havde jo ikke noget på sig
de andre gange. Hvorfor skal vi så tage det
seriøst, hvis nogen råber om Jesu genkomst i
dag?
Men vi skal ikke lade os anfægte af, at vores
åndelige fædre også har talt indtrængende om
Jesu snarlige genkomst.
For det første skal vi bide mærke i, at Luther
så vel som alle andre sunde og bibelsk fun-
derede lærere ikke har bundet nogen til at tro,
at Jesus ville komme igen inden for en be-
stemt afgrænset årrække: “Jeg vil hverken
tvinge eller overtale nogen til at tro mig ...”
Hvad Luther ikke kunne holde tilbage, var
sin egen dybe overbevisning om, at Jesus stod
for døren, og han kunne slet ikke lade være
med at prædike ud fra denne overbevisning.
For den var dannet ud fra hans omgang med
Guds ord. Han så på sin verden i Guds ords
lys, og det, han så, styrkede ham i høj grad i
forventningen og glæden ved, at tegnene var
til stede, og at han derfor med al god grund
kunne håbe på snart at få Jesus at se på him-
lens skyer.

Veer
For det andet skal vi forstå, at når tegnene
kunne være til stede allerede på Luthers tid,
hænger det sammen med, at Bibelens gen-
nemgående billede på tegnene forud for Jesu
genkomst er, at de er som veer.
Veer er kendetegnet ved, at det er nogenlunde
de samme smerter, der kommer gentagne
gange, men tiltagende i styrke og frekvens for
hver ny bølge af veer.
Når man er førstegangsfødende, kan der
komme veer af en sådan styrke, at det er
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umuligt at forestille sig, at det kan blive mere
kraftigt. Barnet må komme nu! Det er nu, vi
skal på sygehuset!
Det er egentlig først, når man har oplevet de
sidste veer, det kan lade sig gøre at forstå hele
veforløbet: hvad der var indledende veer, og
hvad der var de afsluttende presseveer (men
til den tid er man inderligt ligeglad og har
kun øje for barnet!).
Med dette vebillede for øje bliver det tanke-
vækkende at se, hvordan tegnene på Jesu
genkomst på Luthers tid langt på vej havde
samme karakter som i dag. Men de forhold,
som Luther ikke ville tro på, kunne nå en
større og klarere kulmination, er i dag tilta-
get i en grad, som det ville have rystet kir-
kens reformator at være vidne til.
Hvis der var naturkatastrofer på Luthers tid,
så er der endnu mere voldsomme ting på spil
i naturen i dag.3 Hvis verdsligheden, blasfe-
mien og den åndelige forførelse skreg til Him-
len på Luthers tid, så må skriget snart have
nået så øresønderrivende højder, at Gud ikke
kan tøve meget længere med at gribe ind.4

Vi har ikke prøvet at “føde” før. Jesu gen-
komst er en engangsbegivenhed. Men som
den førstegangsfødende ikke stopper op midt
i de tiltagende veer og tænker: “Nå, det bli-
ver nok alligevel ikke til noget” – sådan må
også vi lade hele kirkehistoriens lange
veforløb blive et kald og et vidnesbyrd for
os, så vi tænker: Nu må det snart være! Nu
skal det snart være!

“Det er på tide at stå op af søvne. For nu er
frelsen os nærmere, end da vi kom til tro.
Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os
da aflægge mørkets gerninger og tage lysets
rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det
hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løs-
agtigt og udsvævende, ikke i kiv og misun-

delse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og
vær ikke optaget af det kødelige, så det væk-
ker begær” (Rom 13,11-14).
Var det sandt dengang, er det en endnu mere
presserende virkelighed i dag.

Frygten
Det er en naturlig reaktion at frygte de sidste
tiders begivenheder. Kender vi intet til den
frygt, er det sandsynligvis ikke, fordi vi har
en stor tro, men fordi vi ikke har forstået al-
voren i de sidste tiders store frafald. En gen-
nemgribende verdslighed og materialisme
æder troen op indefra. Og det åbner op for en
forførelse bort fra den sande lære til et andet
evangelium, som ikke er et evangelium.
For når sindet er optaget af at “spise og
drikke, købe og sælge, plante og bygge”, og
når dommedag ikke længere opleves påtræn-
gende – hvem har så brug for en “fremmed
retfærdighed” i Jesus?
Helt fra sin ungdom iagttog Hans Erik Nis-
sen, at folk kedede sig, når evangeliet blev
forkyndt.5 Og da tiden kom, hvor han som
gammel forstander på Luthersk Missions
Højskole skulle skrive sin sidste lederartikel
i bladet Båndet, formanede han forkyndere
med to ord: “Skab tørst.”6

Skab tørst efter evangeliet igen! Hunger ef-
ter nåden i Jesus.
Det er et af de vigtigste kald til forkyndelsen
i en verdslig og jordbundet tid, hvor ligegyl-
digheden og selvsikkerheden råder.
Jesus stiller faktisk spørgsmålet: “Når Men-
neskesønnen kommer, mon han så vil finde
troen på jorden?”
Og dermed vil Jesus drive selvfølgeligheden
ud af ethvert menneskes liv.
Vi skal ikke frygte kommende begivenheder.
Vi må frygte og bæve for, hvordan de sidste
tiders frafaldskræfter sætter ind i vores eget
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liv – lige nu.
Det er kræfter, som vil få os bort fra troen,
bort fra Jesus. Verdens søde vuggeviser prø-
ver at lulle os i søvn og hypnotisere os bort
fra virkeligheden – indtil vi en dag vågner
op i Helvedes flammer som den rige mand
fra lignelsen (Luk 16,23-24).
Paulus’ formaning er aktuel som aldrig før:
“Ransag jer selv, om I er i troen! Prøv jer
selv! Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? El-
lers står I ikke jeres prøve” (2 Kor 13,5).

Gud er på tronen endnu
Det er ind i denne påtrængende fare for at
miste troen i de sidste tider, det bliver så for-
underligt at se, at Jesus taler om træer, der
spirer og grønnes. Dette fredfyldte og livs-
bekræftende billede skal fortælle os, at
selvom alting ser ud til at gå i den gale ret-
ning – og ikke bare ‘derude‘ i verden, men i
høj grad også ‘herinde‘ i mit eget hjerte – så
er det ikke et tegn på, at Gud har mistet mag-
ten til at frelse. Gud er på tronen endnu!
Da Jesus frelste verden, skete det, ved at han
døde på et kors. Han led et tilsyneladende
uopretteligt nederlag, under vanære og spot.
Men han stod op fra graven igen i ære og
majestæt. Efter sin lidelse så han lys. Han gik
gennem døden til herligheden.
På samme måde i tiden op til Jesu genkomst:
Det skal se ud til, at Gud er ved at lide det
endelige nederlag. “Det ser ud som om, Gud
har overgivet hele verden til Djævelen”, som
Luther formulerede det. Det skal se ud som
om, at Himlens Gud er detroniseret, og at
Guds kirke er ved at gå til. Ikke nødvendig-
vis i antal kirke- og misisonshuslukninger,
men i indhold – i forvirring og loviskhed og
verdslighed.
Allerede Grundtvig så de tegn:

O Gud, hvor det går dårligt til!
Nu Fjenden har på jord sit spil,

så er din kirke i forfald,
på sekter mer ved ingen tal.

Men virkeligheden bag det tilsyneladende
planløse mørke, der lægger sig over jorden,
er, at Guds lys er ved at bryde frem. Bag natur-
katastrofer, verdslighed, hån og spot, frafald
og vildfarelser, er Guds træ ved at spire. Og
om lidt springer det ud i en evig blomstrings-
tid.

Ret jer op, og løft jeres hoved!
Der er et ord, som binder Jesu tale om teg-
nene i de sidste tider sammen med lignelsen
om figentræet. Og det er ordet: “Men når
disse ting begynder at ske, så ret jer op og
løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer
sig” (Luk 21,28).
For den, der kender til endetidens frafalds-
kræfter i sit eget liv, er det et ord, som det
umiddelbart kan være svært at finde trøst i.
For jeg mærker jo i tiltagende grad en frygt
for, om Djævelen og verden og kødet er ved
at få bugt med min tro, sådan som den har
revet så mange andre bort fra Jesus. Jeg mær-
ker en tiltagende afsmitning fra verden i dens
livssyn og prioriteringer. Guds ord er ved at
lukke sig for mig, og synden vokser i mit liv.
Hvorfor skulle jeg have nogen grund til at
rette mig op og løfte mit hoved? Og hvordan
kan jeg tænke om det, der er ved at ske, som
et forårstræ, der er ved at springe ud?
Jeg føler det jo præcist modsat. Jeg føler mit
livstræ som en gammel, rådden eg, der ikke
fortjener andet end at hugges om og kastes i
ilden.
Men du, der har det sådan – netop du træn-
ger til at løfte dit hoved. Og så trænger du til
at se, ikke i første omgang mod forløsnin-
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gen, men mod forløseren. Mod Jesus, din frel-
ser og forløser! For det er ham og ham alene,
der bringer forløsningen, og han bringer den
til enhver synder, der sætter sin lid til ham.
Når du ser på dit liv og din kristendom og
fyldes af frygt for, hvad det er, der er ved at
ske med dig, så er der et “dog”, du har brug
for at få ind i dit liv.
Per Nordsletten formulerede sit “dog” sådan:

Jeg ringe var, er værre vorden,
ser stadig mer’ af hjertets dynd.

Dog må jeg være Jesu brud.
O du forunderlige Gud!”

Eller i en anden sang:

Når Djævelen siger: Du er ej sådan,
at nåden i Kristus dig tilhøre kan,

da råber dog navnet: Men sådan er jeg,
at jeg vil benåde en synder som dig.

Job formulerede sit “dog” sådan:
“Dog ved jeg, at min løser lever, til sidst skal
han stå frem på jorden. Når min hud er skræl-
let af, når mit kød er tæret bort, skal jeg skue
Gud; ham skal jeg skue, ham og ingen anden
skal mine øjne se.”
Skal jeg med frimodighed rette mig op og
løfte mit hoved, så er det vigtigt at tænke på,
hvorfor jeg løfter mit hoved: “Ham og ingen
anden skal mine øjne se.”
For i ham har du forløsningen: syndernes for-
ladelse (Kol 1,14).

“Ret jer op, og løft jeres hoved.”
Det kan lyde som de populære fraser, man så
tit kan møde, når man går og er nedtrykt over
noget:
“Op med hovedet!”

“Se på de lyse sider i livet.”
“Kom ind i kampen igen.”
“Det skal nok gå.”
Men Jesu ord er det stik modsatte af en neg-
ligering af det, som trykker ned. Vi skal ikke
“se på de lyse sider” i vores eget liv og der-
med finde kraft og mod og tro på, at vi når
frem. Tværtimod. Vi skal erkende det blankt:
“O Gud, hvor det går dårligt til!”
Dog!
Når jeg ser på mit eget livs træ og må erkende,
at mit kristenliv “har mistet hvert blad”, og
at alting i mig og omkring mig ser ud til at gå
mod sin undergang – så må jeg få lov til at
dufte i Guds ord: at der er noget i luften.
Og det gør mig så glad!
For i evangeliets lys kommer al denne dårlig-
hed i verden og i mit eget liv til at dufte af én
ting: forløsningen. Den forløsning, som min
forløser kommer med. Det er en forløsning
fra sygdom og lidelse. Men først og frem-
mest er det forløsning fra min synd! Forløs-
ning fra at skulle grue for mig selv og frafalds-
kræfterne i mit indre.
I min bibel møder jeg denne forårsduft, der
lover en liflig sommer hjemme hos Gud for
den, som lever med blikket vendt mod for-
løsningen i Jesus. Og her – i Ordet – fyldes
jeg af forventning, frimodighed og glæde.

Virkeligheden bag det  t ilsynela-
dende planløse mørke,  der  læg-
ger  sig  over  jo rden,  er,  at  Guds
lys  e r  ved  a t  b r yde  f r em.  Ba g
na t u r k a t a s t r o fe r ,  ve r d s l ig h e d ,
hån og spo t ,  frafald og vildfarel-
ser,  er  Guds t ræ ved at  spire.
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For hvem er jeg, at jeg skulle være så stor en
synder, at Jesus ikke kan frelse mig? Hvad er
min synd, at den skulle være for stor til, at
Guds lam kunne bære den til korset på sine
skuldre?

Så må også jeg rette mig op, løfte mit hoved
og med fuld fortrøstning til Jesu fuldbragte
værk i mit sted vente på og sukke efter for-
løsningen, den endelige forløsning, når han
kommer igen.
Og så fyldes jeg også af nyt mod til at kæmpe
mod synden og verdsligheden i mit liv. I hå-
bets kraft på nådens grund.

Som forårsluften giver nyt mod og ny energi,
sådan er duften af evangeliet også det ene-
ste, der kan give mig kræfter, lyst og vilje til
at kæmpe den kamp, der ellers ser så håbløs
ud.

Og om jeg får mere ret end Luther, ved jeg af
gode grunde ikke. Men én ting ved jeg, og
det er, at jeg kan ikke holde min overbevis-
ning tilbage: Sommeren er nær! Jesus kom-
mer snart!

Så lad os vende os mod ham og sætte vores
håb til ham!

1 Fra sangen “Sig nærmer tiden, da jeg må væk”.
2 Hele prædikenen, som er oversat af Finn B.
Andersen, kan læses på www.lutherdansk.dk/
KP%20-%20enkeltpr%C3%A6dikener/KP%20-
%20Luk%2021,%2025-36%20-%202advent/
index.htm . Prædikenen er fra Luthers kirkepostil
(1544), som også kan købes i bogform via
bethesdas.dk, jf. s. 51 i dette blad.
3 Klimaforskere står i kø for at råbe folk og poli-
tikere op om de alvorlige konsekvenser af den
globale opvarmning. Se for eksempel artiklen
“Nyt klimastudie er sygt deprimerende - men det
er ikke det værste ved det. Det værste er, at vi slet
ikke har fattet alvoren” på videnskab.dk (5. dec.
2018).

4 Nogle vil mene, at den katolske kirke er “blevet
bedre”, og at den lutherske og katolske kirke har
nærmet sig hinanden. Og det kan godt være, at
lutheranere og katolikker har nærmet sig hinan-
den. Men så er det, fordi størstedelen af de luther-
ske kirker er blevet verdslige og uklare i deres
forkyndelse af evangeliet; for den katolske kirke
er kun blevet værre i sine vildfarelser. Jf. Nyt Liv
2-2014, Nyt Liv 2-2017 samt blogindlægget “Djæ-
velens paradisvision” på www.nytliv.dk/blog/
djaevelens-paradisvision.
5 Fra artiklen “Arvesynd og retfærdiggørelse”,
Missionsvennen 1964. Artiklen er bragt i Nyt Livs
blad nr. 1-2010.
6 Fra artiklen “Jesus – den første og den sidste”.
Bragt i Nyt Livs blad nr. 1-2016.
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Så kan vi endnu en gang se tilbage på en dej-
lig bibelweekend på Djurslands Efterskole.
Og det er med stor tak til dem, der igen plan-
lagde og stod for alt det praktiske, og til dem,
der igen sørgede for, at vi ikke bare overle-
vede, men virkelig kunne nyde den dejlige
mad ved hvert eneste måltid!
Og det er med tak til Gud for, at han kaldte
og udrustede prædikanter til at forkynde hans
levende og livgivende ord til os alle. Hvor er
det stort, at vi får lov til at samles – en stor
flok af ældre og unge og børnefamilier – og
sammen høre det gamle evangelium forkyndt,
så det rammer lige ind i vores tid og i vores
situation.
De to bibeltimer, som Henrik Gren Hansen
holdt, drejede sig om de alvorstunge passa-
ger i slutningen af kapitel 9 og begyndelsen
af kapitel 10 i Første Korintherbrev. Paulus
taler her om frafaldets mulighed og fare – ikke
for dem, der er udenfor, men for ham selv og
for de kristne i Korinth.

Lørdag efter-
middag for-
talte Johannes
Thorlund om
Mission
Sareptas ar-
bejde i Spa-
nien. Hans
største mål
med turen til
Danmark var
at bede om
forbøn.
www.misarepta.
com.

For at vi skal forstå det, henviser han til
israelitterne under ørkenvandringen. De holdt
sådan set ikke op med at tro på Gud, men
synden anfægtede dem ikke længere, og det
blev vigtigt for dem at leve det, som verden
ser som det gode liv, og de mente at kunne
give Gud råd – der hvor han ikke helt pas-
sede til deres ønsker.
Alvorligt, ja, men netop når vi bliver taget
alvorligt, og når synden og faldet bliver ta-
get alvorligt, giver talen om nåden mening.

Vinterlejr 2019
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Berit og Karsten Brejl, pensionerede lærere,
Løgumkloster.

Som Gud kæmpede for Israel, mens de bare
skulle stå og se til og tie stille, sådan får vi
også lov til at se, at Jesus har gjort alt for os,
og vi må bare tage imod.
I de to bibeltimer, som Martin Hunskjær Ol-
sen holdt, fik vi Jakobs og Samsons liv fra
Det Gamle Testamente foldet ud. Vi så her,
hvordan Gud kan bruge syndige og fejlende
mennesker i sin tjeneste. Og vi så, hvor det
sommetider gik helt galt – netop fordi de
handlede efter deres eget hoved, og ikke ef-
ter hvad Gud havde sagt.

Lyt til de fire bibel-
timer på nytliv.dk

Det var godt at være sammen om, og det var
herligt at kunne synge gode, evangeliske
sange og salmer med skøn musikledsagelse.
Og dejligt i sådan en stor forsamling trygt at
kunne dele glæder og sorger med hinanden
og at bede for hinanden.
Tak for en god weekend!
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Prædiken over Joh 15,1-11.

Vi skal se på et udtryk, som Skriften bruger
om det at følge Jesus. Nemlig at leve i Kristus.
At følge Jesus er at have sit liv i ham. Og
sådan er det fra det første skridt, man tager
på troens vej. Når mennesker står op og sø-
ger Jesus, så er det altid for deres livs skyld –
for at søge liv hos ham.
Men for en kristen bliver det under vandrin-
gen med Jesus mere og mere klart, at det, som
til sidst bliver det store resultat af at have fulgt
ham, det er, at ”jeg engang skal prise og op-
høje ham, for hvad han har været og gjort
imod mig”. Og det er ikke – som man kunne
forestille sig ved afslutningen på et liv i følge
med ham – at han til sidst skal prise og op-
høje mig, for hvad jeg har været og gjort imod
ham.
Nej, mere og mere bliver det at følge Jesus
og leve i ham, ligesom når en gren lever på
vintræet og henter alt sit liv ud af vintræets
stamme. Og det er det billede, vi skal se på
nu.

Podet ind på Kristus
Af natur, siger Paulus i Romerbrevet 11, hø-
rer vi et uædelt oliventræ til – og da det ikke
betyder så meget, om vi kalder det et oliven-
træ eller et vintræ, og fordi Jesus her bruger
billedet af et vintræ, så vil vi for klarhedens
skyld kalde det et vintræ. For det vigtige er,
at det er et uædelt vintræ, vi stammer fra.
Men fra dette uædle vintræ er vi i dåben ble-
vet taget og indpodet i Kristus, det sande vin-
træ, det ædle vintræ. Og så længe vi bliver i
denne forbindelse med Jesus, har vi del i Guds
evige herlighed. Den grundsandhed i Guds
rige skal understreges: at det alene er forbin-
delsen – pagten – med Jesus, som giver os
del i Guds herlighed. Sådan at vi hverken hos
os selv eller hos andre skønner ud fra, hvor-
dan grenen ser ud. For sagen er, at denne
uædle gren stadigvæk bærer præg af, at den
kommer fra et uædelt vintræ. Det er et præg,
grenen aldrig kan kaste af sig.
Og derfor lod Gud denne pagt med Jesus
oprette i dåben, så vi havde et synligt tegn
på, hvornår Gud gav os liv i Jesus. Da blev
den uædle gren indpodet i det sande vintræ.
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Og derfor vil enhver kristen, som holder sig
til det ord, der er knyttet til dåben, altid fryde
sig over dåben. Vi kan ikke andet.
Men en podning kan mislykkes. En gren kan
indpodes i et træ, men aldrig få indre forbin-
delse med livssaften i træet. Og så visner gre-
nen. Dør og bliver uden frugt og ender sine
dage i ilden, som Jesus siger det her. Det er
denne indre forbindelse, Gud kalder troen.
Den tro, som følger Jesus, fordi han er blevet
indpodet i vore hjerter – ofte fordi der var en
mor og far, som levede sammen med ham,
eller også fordi troen vågnede i os engang,
Kristus blev prædiket for os.
Og det må jeg sige: den skønne og forjæt-
tende tro. For den tro bevarer den uædle gren
i det sande vintræ og dermed i al Guds kær-
lighed, selv om grenen stadig er mærket af
sin uædle oprindelse. Men grenen voksede
og fik sit liv i Jesus. Den sad som en gren på
det ædle vintræ og tilegnede sig vintræets saft
og kraft og levede deraf.
Og hvad er det så for en saft og kraft, som
denne uædle gren suger ud af det sande vin-
træ? Hvad er det for en saft, som er i Kristus
og giver liv til vintræets grene? Det svarer
Paulus på, når han skriver til Timotheus:
”Men du mit barn, hent kraft fra nåden, som
er i Kristus Jesus.”
Og når et menneske lever af den nåde, som
er i Jesus, så er det Helligånden, der er virk-
som i grenen. Så foregår der noget stort og
guddommeligt i et menneske, selv om det
ikke ses i det ydre. Så lidt som det ses i det
ydre, hvordan alle skovens grene suger kraft
ud af træet. Det eneste, som virkelig viser, at
grenen suger kraft ud af træet, det er, at gre-
nen bliver på træet. At den ikke visner og
vantrives på træet, så blæsten en dag tager en
tør gren og blæser den langt bort fra træet.

Nåde for en anskudt fugl
Sådan ser man det underlige i verden, at uædle
grene et helt liv søger næring hos Jesus. De
holder sig til hans nåde, sådan som en gam-
mel skomager sagde det engang i radioen: at
det, som ligesom var hans kraft i livet, var, at
der var ”nåde for en anskudt fugl”. Nåde for
en fugl, som var vingeskudt og ikke kunne
løfte sig højt op mod himlen, men som nå-
den i Kristus bøjede sig ned til og dækkede
med sin herlighed dernede, hvor den vinge-
skudte fugl lå.
Uædle, vingeskudte, udmattede, døende var
de, og dog med en skjult kraft, som bevarede
dem hos Jesus og hans nåde gennem et langt
liv. Så ingen storm kunne rive disse svage og
uædle grene ud af det sande vintræ.

Dét er Helligåndens mysterium og guddom-
melige under i verden. Sådan leves det evige
liv i verden. Som uædle grene, der øser af
nåden, som er i Jesus, og ved denne sang trø-
stes, styrkes, glædes, finder hvile, kort sagt:
lever.

Frugt og gerninger
Nu siger Jesus så om disse grene, at ”den,
som bliver i mig og jeg i ham, han bærer
megen frugt. For skilt fra mig kan I slet intet

Den  g r und sandhed  i Guds  r ige
skal underst reges:  at  det  alene er
f o r b in d e l s e n  –  p a g t e n  –  me d
Jesus ,  so m giver  os  del i  Guds
her lighed .  Sådan a t  vi hver ken
hos os selv eller  hos andre skøn-
ner  ud  fra ,  hvor dan gr enen se r
ud.
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gøre.” Han siger ikke, at disse grene skal bære
frugt. Han siger, de bærer megen frugt. Og
så tilføjer han, at dette ikke kan ske, hvis de
bliver skilt fra ham.
Han taler altså her om noget, som vi ikke selv
kan frembringe. Men som på den anden side
helt sikkert kommer af sig selv, når vi er i
ham som grene på vintræet. Så lad det være
sagt med det samme: Han taler altså ikke om
gerninger, som vi kan beslutte os til, enten af
tvang eller af fri vilje. For det gælder enhver
gerning på denne jord, at den kan alle gøre,
bare de vil. Der findes ikke en gerning på
denne jord, du ikke kan gøre, hvis du bare
vil. Så det kan ikke være det, han taler om.
Nej, det er gerninger – eller det er frugter –
som fødes af at være en gren, der øser af nå-
den i Kristus.

Vi har et meget dybt og alvorligt eksempel
på det i et af menighedsbrevene i Johannes’
Åbenbaring, nemlig brevet til menigheden i
Efesos (Åb 2,1-7). Om den siger Jesus, at han
kender dens gerninger. Og så nævner han
hvilke gerninger, han tænker på: At den i sin
tro har udholdt møje og vist stor udholden-
hed, den har været vågen over for falsk lære,
og den har vist, at den ikke kan døje det onde
og er imod nikolaitternes umoralske gernin-
ger, som også Jesus hader.
Alt sammen noget som, både de og vi nok vil
sige, var en frugt af troen – men som alt sam-
men viser sig at være gerninger, der er gjort
uden tro. For trods alt det, Jesus her nævner,
så siger han til dem : ”Omvend dig og gør de
gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg
over dig og sletter dig af menighedernes tal.”
Hvad kan det være for gerninger, de mang-
ler? Har de ikke gjort alle de gerninger, troen
kunne tænkes at gøre? Og kunne de gøre alle
de gerninger, han her nævner, så skulle det

da være en smal sag at gøre de gerninger, der
måtte mangle.
De er jo villige til at lide og døje ondt og ofre
alt for at leve som en kristen menighed. De
har vist det. Hvilke gerninger kan det så være,
de mangler?
Ja, det ser vi netop af brevet. Det er ikke nogle
bestemte gerninger, han efterlyser. Det er
noget helt, helt andet end gerninger. Men det
er til gengæld noget, som ville fylde alle ger-
ninger, hvis det var der. Det ville fylde hele
livet, hvis det var der.
Men det, han efterlyser, kan ikke komme, så
længe de er skilt fra ham. Det, han efterlyser,
er nemlig den første kærlighed. Den grund-
læggende kærlighed. De har ikke længere den
første kærlighed til at øse af nåden, som er i
Jesus. Den kærlighed, som de havde i den
første tid. Og med den forsvandt den Hellige
Ånd, som også prægede den første tid.
De havde alle gerningerne tilbage, og de
havde det måske oven i købet som i Thyatira,
at de havde flere gerninger end i den første
tid. Men de var ikke som før. De havde ger-
ninger, men ikke frugter. Det, som skaber
frugterne, var ophørt.

Og det er det, Jesus vil tale om her. Ikke ger-
ninger – og egentlig heller ikke frugter. Men
han vil tale om, hvad der frembringer dem.
Nemlig at vedblive med at være en gren, hvis
hele liv er den nåde, som bøjer sig over en
anskudt fugl, en uædel gren. Og som hyller
den i Guds nådes kærlighed.
At være en sådan gren på ham bærer en frugt,
som gennemsyrer hele livet. Nemlig de
skjulte ting, som er Åndens frugter. Og det
er ikke først og fremmest nogle gerninger.
Men det er kærlighed, mildhed, godhed,
glæde, fred, siger Paulus. Og de ting er ikke
noget, man øver. For du kan ikke øve dem.
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Disse ting må fødes i os. Og det sker ikke på
nogen anden måde end ved at være en gren,
der lever af nåden, som er i Jesus.

Kendetegnet på en sand tro
Ja, men bærer dét frugt? Sådan spørger
mange, der har hele deres liv i at øse af den
nåde, som er i Jesus. For de kender så lidt til
disse frugter. Og de kan så ofte frygte, at de
er blevet visne grene, som han vil bryde af til
sidst og brænde i ilden. Og så kan en kristen
enten fortvivle, eller også kan han give sig i
kast med det ørkesløse slid at skabe frugterne
selv.
Det er så svært for vores fordærvede natur at
forstå Guds rige og Guds ånds forunderlige
verden. Den er så fremmed for os. Underligt
nok. Nu har vi haft kristen kirke i snart 2000
år, men Helligåndens liv er stadig mystisk for
os. Det er nemlig sådan i Guds rige og i Ån-
dens verden, at det er den uædle og syge gren,
som bærer frugt. Og ikke den ædle og raske,
som gør gerninger i lighed med dem i me-
nigheden i Efesos. Det er den uædle og syge;
for det er ham, der trænger mest til nåden,
som er i Kristus. Og det er om ham, Jesus
siger, at den, som bliver i mig, han bærer
megen frugt.
”Ja, men jeg kan ikke se det,” siger du. ”Jeg
mærker ikke den frugt. Tværtimod kender jeg
mig vissen og tør. Jeg kender mig ukærlig og
utålmodig. Jeg har så let til vrede. Jeg kan
ikke se de frugter.”
Nej, du kender dig uædel. Men er det da ikke
netop derfor, at du – i stedet for at høre om
gerninger og frugter – hellere vil høre om
Jesus og nåden, som du har i ham? Er det
ikke netop, fordi du stadig kender dette hos
dig selv og frygter dette hos dig selv, at du
vedbliver med at være en gren, som tørster
efter den saft, der er i Jesus Kristus?

At du er en sådan gren, kender du nemlig ikke
på frugten. Det kender du på noget helt andet
– og det nævner Jesus her – nemlig at hans
ord bliver i dig. Han siger det sådan: ”Hvis I
bliver i mig, og mine ord bliver i jer.”
Se, det kendes den tro på, som bliver i ham:
at hans ord bliver i dem. At det er hans ord,
de gemmer i deres sind. For som Jesus siger
det her: Det er jo det ord, som gør dem rene.
Det er ved det ord, de renses fra alt det uædle
og visne og hylles i frelsens fred, frelsens
glæde, frelsens håb og herlighed. Det er ved
hans ord.
Det er ved ordet om ham, de trøstes med vis-
hed. Det er ved ordet om ham, at troen
oprejses, når den bliver brudt ned. Det er ved
ordet om ham, at hjertet igen finder hvile, når
det bliver anfægtet. Da er det om ham, jeg
skal høre. Det er hans ord, jeg skal gemme i
mit hjerte. Du må aldrig tvivle på, at du er en
levende gren på ham, når det er hans ord, som
bliver i dig.
Men skulle andre ord end ordet om ham
komme til at få plads derinde, så begynder
du at ligne de fem af menighederne i Johan-
nes’ Åbenbaring, som alle var faldet fra troen.
For nu var det nye ord, deres hjerte tænkte
over og hang ved.

Den svage menighed – med den evige frugt
Men er det nu hans ord, som er livets ord for
din sjæl, så vil vi pege på endnu en menig-
hed. Og det er menigheden i Filadelfia (se
Åb 3,7-13). Det er den ene af de to menighe-
der, som ikke trænger til omvendelse. For de
var nemlig grene, som var på det sande vin-
træ.
Og over for dem peger Jesus netop på det,
som er tegnet på, at de er det endnu.
Han siger det sådan: ”I har holdt fast ved mit
ord og ikke fornægtet mit navn.” Altså nøj-
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agtigt det, vi har talt om. Og læg så mærke
til, hvad han mere siger. For nu siger han
noget, som er fuld af himmelsk hemmelig-
hed. Han siger: ”Se, jeg vil give dig nogen af
Satans synagoge (...) de skal komme til dig.
For de skal forstå, at jeg har fattet kærlighed
til dig.”
Hvad denne menighed aldrig ville tro muligt,
fordi de følte, at alle døre til verden var luk-
kede for dem på grund af deres liden kraft,
det ville Gud lade ske. Hvordan sådan noget
sker, er der ingen, der kan forklare. For det
værk er Herrens eget værk, sådan som han
siger det: Jeg vil give dig, at de kommer til
dig.
Det var nok Herrens værk. Men det blev
denne menighed, som fik lov til at bære frug-
ten, den evige frugt. Fordi den levede i den
kærlighed og nåde, som er i Kristus Jesus.
Og det var det, de andre fik øje på. ”Her er
den nåde, jeg trænger til. Her er den kærlig-
hed, jeg trænger til.” Og da de fik brug for
det, så vidste de, hvor de skulle gå hen.

Bliv i mig
Det, vi taler om her, er stort og uoverskueligt
for vore øjne. Der er kun ét, som vi kan over-
skue. Og det er da også det, som Jesus vil, vi
skal overskue: at al evig frugt og al Himlens
frelsesfrugt her i verden bæres alene af uædle
grene, der henter liv og kraft fra nåden, som
er i Kristus Jesus. Hvordan vi bærer frugt, ad
hvilke veje vi bærer frugt, skal vi ikke over-
skue. Her skal vi vandre i tro uden at se.
Men når høsttiden kommer, kan du være vis
på, at du med undren skal se frugter af dit liv,
som sammen med dig vil prise det Guds lam,
der har løskøbt os fra alt det uædle, visne og
døde i vores liv og givet os at bære frugt.
Samtidig skal alle de, som var af gerninger,
se, hvordan hele deres slid og møje, som de
troede, var evige frugter, brænder op som
halm og strå i Guds dom.
Forbandet være alle gerninger! Velsignet
være troens frugter, for de er evige.
Bliv i mig, siger Jesus til den anskudte fugl,
som han bøjede sig over, hyllede i sin nådes
kappe og lægte med frelsens ord. Bliv i mig.
Amen.

N u  ha r  vi  ha ft  k r is t e n k ir ke  i
snar t  2000 år,  men Helligåndens
liv er  st adig myst isk fo r  os.  Det
er  nemlig sådan i Guds r ige og i
Ånd e ns  ve r d e n ,  a t  d e t  e r  d e n
uædle og  syge gren,  so m bærer
frugt .

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

Prædikenen er indskrevet
og bearbejdet til artikel-
form af Jens Kristian
Kristensen, Kjellerup.
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Dette ord giver os et indblik i Herrens tro-
fasthed og omsorg for sit folk på jorden. Og
samtidig lader ordet os se, hvordan Gud vil
indrette vores jordiske økonomi.
Vi føler os trygge for fremtiden, når vi har et
stort forråd. Når vi som den rige bonde i lig-
nelsen kan se, at vi har mange gode ting lig-
gende for de næste mange år, så mener vi, at
vi kan være trygge og slå os til ro (Luk 12,13-
21).
Men Guds husholdning er af en ganske an-
den art. Gud giver for dagen i dag. Han by-
der os at bede om det daglige brød og være
uden bekymring for dagen i morgen, for hver
dag har nok i sin plage. I virkeligheden har
vi heller ikke grund til fremtidsbekymringer,
for som Jesus siger: “Jeres himmelske fader
ved, at I trænger til alt dette” (Matt 6,32).

Det er dog ikke kun vores fysiske behov,
Herren har stillet under disse vilkår. Det er
på samme måde med vores åndelige behov:
Vi får den nåde, vi behøver, dag for dag.
Heller ikke her bruger Gud at give os forråd
langt ud i fremtiden.

Vores dage arter sig forskelligt. Men som
dagen er, vil nåden og hjælpen være.
Disse vilkår gør os for hver dag afhængige
af Herren, og dermed følger, at vi dagligt ta-
ger vores tilflugt til ham.

Enken i Sarepta var egentlig godt stillet un-
der den hungersnød, der herskede. For selvom
hun brugte, hvad der var i melkrukken og
oliekanden, så kom hun aldrig nogen dag og
fandt dem tomme. Herren fyldte dem for hver
dag. Og hermed har Gud givet os et håndgri-
beligt bevis for, hvordan han også vil sørge
for os. Her gælder det om at have tro på Gud
og tillid til ham.
Vi ville kunne leve livet lettere, hvis vi kunne
blive fuldt fortrolige med Herrens økonomi
og indrette os efter den. For heller ikke vi
skal nogensinde finde Guds forrådskamre
tømte.

Guds husholdning

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

Fra andagtsbogen “For troen og livet“, Luthersk
Missionsforenings Forlag, København 1936.
(Sprog let opdateret).
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Krukken blev ikke tom for mel, og kanden kom ikke til at mangle olie, efter det ord, Herren
havde talt ved Elias (1 Kong 17,16).
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Martin Luther har sagt, at bønnen er en
kristens embede. Som smeden smeder jernet
eller en skomager laver sko, sådan beder en
kristen.
Hvis Gud havde været vores arbejdsgiver,
havde vi nok for længe siden fået sparket, så
dårligt som vi har passet vores embede.
Men bønnen er ikke – i hvert fald ikke i sig
selv – et arbejde, som vi skal gøre af tvang.
Bønnen er et kristens privilegium. Det er en
kristens ret at tale og kommunikere med Gud.

Mener Gud det?
Et venskab kølnes let, hvis den ene af ven-
nerne forsømmer at holde kontakten. I for-
holdet mellem Gud og mennesker er Gud al-
drig den, der først bryder kontakten. Initiati-
vet til det kommer altid fra os. I vores bønne-

embede møder vi nemlig mange vanskelig-
heder, som truer med at udslukke bønnens
brændende lue.
Når arbejdsmarkedsforhandlinger mislykkes,
er den mest almindelige årsag, at der er et
brist i tilliden. Man kan godt samtale og
snakke sammen, men den ene part vil ikke
lade sig overbevise om det berettigede i den
andens ønsker.
Gud har givet os mennesker et klart og ene-
stående tilbud: “Beder I Faderen om noget i
mit navn, skal han give jer det” (Joh 16,23).
Men hvor indviklet, uklart og misforstået fun-
gerer de ord ikke i vores liv!
“Har Gud virkelig ment det? Hører han vir-
kelig min bøn? Jeg er så usselt et menneske,
at det ikke kan være mig, han mener. Jeg må
have forstået hans løfte forkert!”

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det.
Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være
fuldkommen (Joh 16,23-24).

1: Bøn til løftets Gud
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Løftet
I sin bog Pilgrimsrejsen beretter John Bunyan
om to mænd, der havnede som kæmpen For-
tvivlelses fanger i Tvivlens borg. Kæmpen
behandlede dem dårligt, ja så dårligt, at en af
dem besluttede at gøre en ende på det hele.
Han kunne ikke tro, at Gud hørte hans bøn
fra fængslets mørke. Han mente, at han på
grund af ulydighed selv havde brudt den di-
rekte forbindelse med Gud, og at han nu led
sin velfortjente straf. Det var bedst, hvis han
døde snarest muligt, så pinen ikke skulle for-
længes.
Men så kom han i tanke om noget. Og plud-
selig indså han klart sin egen dårskab. Hvor-
for havde han dog fundet sig i at ligge i så-
dan et fangehul, når han lige så godt kunne
have gået omkring som en fri mand? I lom-
men havde han jo en nøgle, der hed Løfte.
Og den lover enhver, som bruger den, at der
ikke findes nogen lås og ingen jern- eller ege-
træsdør, som ikke kan åbnes med denne
nøgle.
Og sådan blev det. Alle døre åbnede sig, og
mændene slap ud i friheden. Nøglen beholdt
sin kraft, selvom den hvilede i synderes urene
hænder.

Den, som har behov for hjælp
Syndere er altså aldrig noget problem for
Gud. Problemet er forhærdede og ubodfær-
dige syndere. Løftet “Beder I Faderen om
noget i mit navn, skal han give jer det” er
nemlig givet til fattige sjæle, der har behov
for hjælp. Et selvhjulpent og egenretfærdigt
menneske har ikke brug for sådan et løfte.
Kun den, der kender sit behov og virkelig
ønsker at få noget af Gud.
Et bevis på, at Gud hører vores bønner, er
Jesu ord: “De raske har ikke brug for læge,
det har de syge” (Luk 5,31). Gud har tiltænkt

bønnen som en mulighed netop for de svage,
der kæmper med deres problemer og ser de-
res egen magtesløshed.
Et hjælpeløst menneske er som en envinget
fugl, der ikke kan flyve. Men når et menne-
skes hjælpeløshed får Guds almagt som
vingekammerat, kan han svinge sig op over
alle de vanskeligheder, som før holdt ham i
sit frygtelige greb.
Selvom vi synes, at vores vej er endt i en
blindgyde, kan Gud i sin almagt åbne vejen
for os. Og hvor Gud lukker op, kan ingen
lukke i. Gud afviser aldrig at hjælpe den, som
har behov for hjælp, og i sin almagt er han
mægtig til at opfylde alt, hvad han har lovet.
Hvis Gud ikke vil bønhøre os, hvorfor har
han så befalet os at bede? Hvorfor skulle han
befale og så lade være med at give? Det ville
jo være en mærkelig konge, der indbød tig-
geren til aftensmad og så sparkede ham ud.
Eller hvorfor lærte Jesus os at bede fadervor?
Ved ikke at bønhøre må Gud jo fornægte sit
eget ord. Gud ville være en løgner, hvis han
lærte os, at bøn er som en leg med ord. Men
Gud er ikke løgnens, men sandhedens Gud.
Det, der udgår af hans mund, står fast, og
Jesus markerer det her i Johannesevangeliet
med et “sandelig, sandelig”!

Jesu underfulde kærlighed
Jesus kom ikke for at lade sig tjene, men for
at tjene. Når vi giver agt på vores frelsers
fodspor fra krybben til korset, mærker vi,
hvor stor kærlighed han havde til den faldne
menneskeslægt. Jairus’ datter blev opvakt fra
de døde. Bartimæus fik sit syn. Lamme gik,
og spedalske blev rene. De onde ånder blev
uddrevet, og syndernes forladelse blev for-
kyndt. Og før sin død ville Jesus, som vores
tekst siger, at hans disciple skulle have en
fuldkommen glæde. Alt dette gjorde han i stor
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kærlighed til os.
Lige så underfuld er Jesus i dag. Han er “den
samme i går og i dag og til evig tid” (Hebr
13,8). Når han for 2000 år siden helbredte
syge, gør han det også i dag. Når han den-
gang forlod mennesker deres synder, så gør
han det samme også i dag. Og når han den-
gang bønhørte de største syndere, bønhører
han dem i dag også.
Jesus er den uforanderligt barmhjertige. Or-
dene “Bed, og I skal få, så jeres glæde kan
være fuldkommen” er sagt også til vores tid.
Jesus vil ikke, at vi skal mangle noget på
nogen måde. Han gjorde ikke sine sidste gode
gerninger mod sine første disciple, eller mod
os, da vi blev døbt.

Da jeg gik i skole, lærte jeg en gammel dame
at kende, som jeg ind imellem besøgte i fro-
kostpausen. Ordet “Beder I Faderen om no-
get i mit navn, skal han give jer det” hørte til
hendes kæreste bibelord. Men der var én ting,
hun funderede meget over: “Hvorfor har jeg
aldrig hørt nogen prædike over det ord?”
Hun spurgte engang en præst om dette og fik
det mærkelige svar: “Jeg vover det ikke.”
En præst vover ikke at prædike over ord, som
hører til de mest trøsterige i Bibelen! Kan det
være sådan, at det menneske, som virkelig
har forstået dette løftes storhed, ikke kan
rumme det i sit hjerte? For måske forstår man,
hvad ordene betyder, men man kan ikke fatte,
hvordan Gud kan bekymre sig om en syndig
ormesæk som mig.
I de ord loves jo alt: både de jordiske og de
åndelige goder.

Nej, han vil endnu gøre godt mod os. Vi skal
blot fortælle ham om, hvad vi mangler, så vil
han hjælpe os i vores nød. Jesus kom, for at
vi skal have liv, og liv i overflod.

Jordiske og åndelige ting
Der er nogle mennesker, der kun beder om
de høje og åndelige ting, og som mener, det
er unødvendigt at besvære Gud med, hvor
man skal finde de kontaktlinser, man har for-
lagt et sted.
Men Jesus siger ikke: “Beder I Faderen om
noget åndeligt og himmelsk i mit navn, skal
han give jer det.” Nej, han siger: “Beder I
Faderen om noget i mit navn, skal han give
jer det.”
I bønnen fadervor beder vi også: “Giv os i
dag vort daglige brød.”
Og så er der andre, der overhovedet ikke be-
kymrer sig om de himmelske skatte, men reg-
ner den kristne tro og bøn for at være en fi-
dus til at vinde fremgang og penge.
Til dem siger Jesus: “Søg først Guds rige og
hans retfærdighed, så skal alt det andet gives
jer i tilgift” (Matt 6,33).

Når Jesus fo r  2000 år  siden hel-
bredte syge,  gør  han det  også i
d a g .  N å r  ha n  d e n g a n g  f o r lo d
mennesker  der es synder,  så gør
han det  samme også i dag.  Og når
han dengang bønhør t e de størst e
syndere,  bønhører  han dem i dag
også.

2: Bøn i Jesu navn
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Tro på Gud!
Derfor: Hvis du mangler noget, hvad det så
end måtte være, så bed Gud om det. Han hø-
rer dig. Det har han selv sagt i lignelsen om
enken og den uretfærdige dommer. Hvis dom-
meren på grund af enkens påtrængende bøn-
ner giver hende det, hun vil have, “skulle Gud
så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de
råber til ham dag og nat?” (Luk 18,7).
Tro altså fast, at du får det, du beder om, el-
ler får noget endnu bedre, langt ud over alt,
hvad vi beder om eller forstår (Ef 3,20). Uden
tro er bønnen tom snak og gudsbespottelse.
Vi beder Gud om noget og tror alligevel ikke
på, at han kan opfylde bønnen. Skriften sam-
menligner sådan nogle bedere med havets
bølger, der rejses og brydes af vinden (Jak
1,6). De skal ikke bilde sig ind, at de får no-
get af Herren.
Så strengt dømmer Gud bedere, som ikke tror,
for at de i stedet frimodigt skal fæste lid til
ham. Gud vil ligesom tvinge mennesker til at
tro på hans løfte: “Tro nu endelig, mit kære
barn! Du må ikke beskæmme mit navn gen-
nem din vantro, for jeg hedder den store Hjæl-
per.”

Ikke i egen kraft
Bønnen opfyldes aldrig gennem egen kraft,
men i Jesu navn. Der er nogle, der gør bøn-
nen til menneskers egen fortjeneste, som bli-
ver et surogat for Kristus. “Hvis jeg bare be-
der tilstrækkeligt inderligt, så behager jeg
Gud.” Eller: “Når jeg beder tilstrækkeligt
meget, bliver jeg frelst og salig.”
Men israelitterne reddede ikke deres første-
fødte fra at dø i Egypen ved at bede meget,
men ved at stryge Lammets blod på dør-
stolperne. Bønnen er en kristens åndedræt,
ikke selve livet. Livet er Kristus. Åndedræt-
tet, bønnen, er et tegn på liv. Hvis livet dør,

stopper åndedrættet. Men så langt hjertet slår,
ånder mennesket også.
Bøn i Jesu navn betyder altså, at vi ikke sto-
ler på noget hos os selv, men på Jesus. Den
eneste bønnerøgelse, der er en liflig duft for
Herren, er den, der er bestænket med blodet
fra Golgata. En bøn i vores eget navn er for
Gud det samme som røgen fra et slukket stea-
rinlys.

Vent ikke på at blive værdig
For Jesu skyld kan vores uværdighed heller
ikke være en hindring for bønhørelsen. For
Jesu skyld får alle hjertets sukke samme værdi
for Gud.
Luther siger: “Hvis du ikke kan få dig selv til
at bede, inden du er blevet mere værdig, bli-
ver det aldrig til noget. Derfor må du bede
nu med det samme – så uværdig, som du fø-
ler dig – uden tanke på værdighed eller
uværdighed. Og selv hvis du falder i synd
lige før bønnen – skulle det så hindre bønhø-
relsen? Aldeles ikke! Du må bare falde på
knæ og bede: ‘Kære Far, tilgiv mig og frels
mig.‘ Gør det, inden Satan styrter dig dybere
ned, så du bliver evigt ulykkelig. Du må bede
midt i døden og alle slags ulykker, og så me-
get inderligere, jo dybere nød du er havnet
i.” Så langt Luther.
Peters og Paulus’ bønner er altså ikke mere
værdifulde end vores, for vi har samme
Kristus som dem.

At bede dårligt
Bønnen i Jesu navn betyder også, at vi ikke
beder om noget, der strider imod Skriften og
den kristne næstekærlighed. Beder vi om
noget, der ville blive til skade for vores næ-
ste, eller som ville give os ære og berøm-
melse, eller som ville blive til skade for evan-
geliets udbredelse, kan vi være sikre på, at
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Gud ikke bønhører os. Hvordan skulle Jesus,
som er alle menneskers frelser og velgører
kunne tilfredsstille vores begær på andres
bekostning? Jakobs Brev advarer os: “I be-
der og får alligevel intet, fordi I beder dår-
ligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster”
(Jak 4,3).

Når vi råber om hjælp mod synden, bliver vi
helt sikkert hørt. Men når vi med vilje opsø-
ger selskab og steder, hvor det syndige be-
gær og de urene tanker vækkes til liv, er det
ikke mere end rimeligt, at vi falder. Da har vi
fristet Gud. Vi har ikke i tro holdt os til det
løfte: “Alt, hvad I beder om i jeres bønner,
skal I få” (Matt 21,22). For hvis vi i tro havde
holdt os til det løfte, havde vi handlet ander-
ledes. Troen ligner aldrig det flygtige skum
på fadøllen, men er en levende kraft, som

Hvorfor venter Gud med at bønhøre?

Gud bestemmer tiden og måden
Det er sagt, at Guds kværn maler langsomt.
Men det er ikke sandt, at Guds kværn maler
langsomt. Det er kværnen i vores hoveder,
der maler alt for hurtigt!
Vi må snarere sige, at himlens og jordens ure
ikke går i takt. Vi vil se hurtige resultater og
få alt, hvad vi ønsker os med det samme. Men
Gud ved, hvad der er bedst for os. Hans kværn
maler lige præcis så mange korn hver dag,

påvirker vores liv. Troen gør, at vi efter bøn-
nen tager os i agt for ting, personer og steder,
som vores kød drager os hen imod.
Men hvis vi uforvarende kommer galt af sted,
må vi stole på Gud og på, at han holder os på
den rette vej. Tænk for eksempel på præster
og andre, som har til opgave at tugte og ad-
vare mod synden. På embedets vegne havner
de ofte i svære situationer, men de gør det
ikke på grund af egensindighed eller hård-
hed, men på Guds befaling.

At bede konkret
Hvad så, hvis vi beder i overensstemmelse
med Guds vilje, og det alligevel ser ud som
om, Gud har høreværn for ørerne?
Måske kan det hænge sammen med, at man
har bedt om noget, som man ikke selv kan
sætte navn på. Man har bare bedt nogle al-
mene bønner om fred i verden eller stop for
hungersnøden. Og det er der ikke noget galt
i. Der er behov for sådan nogle bønner. Men
hvis vores bønsliv stopper ved det, går vi glip
af de glædelige og trosstyrkende oplevelser,
som opfyldte bønner skænker os.

som der er brug for. Hvis Guds kværn ma-
lede hurtigere, ville det blive en fristelse for
os at proppe i os, så vi ville få mavepine som
køerne, når de til foråret slippes ud på de
grønne græsmarker.
Vi skal ikke i vores bønner bestemme over
tid og sted for Guds bønnesvar. Han svarer
os til den tid og på den måde, han finder for
godt. Ellers ville vi blive hovmodige og be-
handle Gud som vores stikirenddreng, selvom
det jo er os, der er hans tjenere.
Det er nyttigt for os at lære og erfare, hvor

Peters og Paulus’ bønner  er  ikke
mere værdifulde end vores,  fo r
vi har  samme Kristus som dem.

3: Når Gud tøver
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afhængige vi er af Gud i alt i livet.

Gud vil styrke os i troen
En anden grund til, at Gud tøver med at bøn-
høre os, er, at vi skal øve os i at tro uden at
se. Når vi tålmodigt må vente, styrkes vores
tro, og jo længere Gud lader os vente, jo mere
vil han i sin kærlighed nære vores tro.
Ventetiden kan virkelig være lang. I Lukas-
evangeliets første kapitel tales om Zakarias
og Elisabeth, Johannes Døbers forældre. Det
fortælles, at Zakarias længe havde bedt om,
at hans hustru skulle blive gravid og føde ham
en søn, der kunne fortsætte som præst efter
sin far. Men nu var de blevet gamle, og
Zakarias’ håb om en arving var for længe si-
den døet ud.
Tænker vi på, at de jødiske piger i alminde-
lighed blev bortgiftet i 13-15-årsalderen, må
Zakarias have ventet i mange årtier, inden
hans bøn blev opfyldt.
Men samtidig fandt Gud, at ægtheden i hans
tro var “mere værd end det forgængelige guld,
der dog prøves i ild” (1 Pet 1,7). Zakarias
viste sig at være manden, der bestod prøven.
Jakobskampen var ført til ende og vundet:
Gud velsignede sin tjener.
Det er helt sikkert, at Zakarias ikke havde
villet bytte en eneste dag væk. Ganske vist
føltes det som elendige tider, mens det stod
på, men når han så dem i bakspejlet, lignede
det den himmelske Fars kærlige leg med sine
børn. Gud havde trods alt handlet efter sit
barns bedste.

“Salige er de, som sørger, for de skal trøstes”
(Matt 5,4).

Gud er Gud for hele verden
Uden Zakarias’ venten var hans barn heller
aldrig blevet den, der beredte vejen for Jesus.
Han var blevet sin fars efterfølger, en præst.
Johannes ville have frembåret de sædvanlige
ofre og tændt røgelse for Herren. Han kunne
have været død, før Jesus var blevet født, og
han kunne være blevet forhærdet af fari-
sæernes undervisning i en grad, så han ikke
kunne genkende Jesus som Messias. Men
Gud ville, at Johannes skulle blive den, der
beredte vejen for Herren, en røst, der råber i
ørkenen.
Ind imellem må vi vente, helt enkelt fordi –
og det er den tredje grund – Guds planer må
gå i opfyldelse også for andre mennesker.
Gud er ikke kun min Gud, men også hele
verdens opretholder. Ganske vist hører Gud
vores bønner, men hvis han opfyldte dem med
det samme, ville andre mennesker måske ikke
få nytte af det. Derfor er det trøsterigt, at Gud
gør, som han selv vil.

Gud ved bedst
For det fjerde: Nogle gange føles det, som
om det aldrig gik, sådan som vi havde tænkt
og bedt. Gud synes at handle lige tværtimod.
Men du skal ikke gruble over det! I Romer-
brevet står der: “Vi ved, at alt virker sammen
til gode for dem, der elsker Gud (…) Han,
som ikke sparede sin egen søn, men gav ham
hen for os alle, vil han ikke med ham skænke
os alt?” (Rom 8,28.32).
Hvis Gud ikke giver os det, vi har bedt om,
giver han os det, der er endnu bedre. Hvis vi
uforvarende beder om en sten, giver han os
et brød. Har vi i vores dårskab bedt om en
slange, giver han os honning.

Når vi t ålmodigt  må vente,  styr-
kes vo res t ro ,  og jo  længere Gud
lader  os vente,  jo  mere vil han i
sin kærlighed nære vores t ro .
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Forstår du nu, kære læser, hvem det er, der
fylder dit hjerte med tanker om, at dine bøn-
ner er værdiløse?
Det er Djævelen, sjælefjenden. Hvor listigt
forvandler ikke den usle bedrager Guds god-
hed til et brændejern for sjælen! Han hvisker
i øret på dig: “Gud hørte dig jo ikke! Du fik
ikke det, du bad om! Gud elsker dig ikke,
han hader dig! Du mangler tro! Du hører til
mit rige! Derfor forkastede han din bøn.”
Skriften siger noget helt andet: “Gud gjorde
ikke efter din bøn, fordi han elskede dig. Han
ville ikke give dig den der gamle, hvislende
slange, du bad om. Allerede det er et tegn på
hans kærlighed. Men dertil kommer, at han i
sin kærlighed gav dig det, som du ikke havde
bedt om, men som virkelig blev dig til nytte
og glæde.”
Djævelen fordrejer og skævvrider Skriften.
Tag dig i agt for, at du ikke falder i hans net!

Afslutning:
Vent dig store ting af bønnen!

Bed Gud om nåde til at se, hvilken elskende,
barmhjertig og vidunderlig Gud, du har. Uden
åbnede øjne falder du ned i Satans faldgruber,
som en stok synker i mosen.
Når vi beder, må vi vente os noget stort. Når
Jesus er den samme i går og i dag og til evig
tid, kan de samme ting ske i dag, som skete
ved vores tidsregnings begyndelse. Også
store undere. “Beder I Faderen om noget i
mit navn, skal han give jer det.”
Det største under, som berører alle kristne, er
dog allerede indtruffet: Vi er blevet døbt og
lever i dåbens nåde. Troens tilblivelse og be-
varelse er Guds største under. Alle andre un-
dere med undtagelse af de onde ånders ud-
drivelse kan sjælefjenden efterabe, men ikke
dette, det ædleste og største: skabelsen og
opretholdelsen af den tro, som alle kristne
overalt i verden er delagtige i.

Timo Laato, dr. theol. i
NT-eksegese, ansat på
Församlingsfakulteten
og Lutherstiftelsen i
Göteborg
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Kristne dræbes af naboer, af familie for deres
tros skyld trods slægtskab eller langvarige
naborelationer. I Bibelen er det en gennem-
gående linje, at som Jesus blev modsagt og
dræbt, sådan vil det også gå kristne.
Det er ikke kun kristne, der kender til at lide
for en sag. I det gamle Rom var der et kendt
udtryk, som lød “per aspera ad astra” (til
stjernerne gennem det svære). Det handlede
primært om, at det koster en indsats at opnå
en sejr, blive en helt eller på anden måde blive
en stjerne.
Sådan en slags ambitiøs lidelse, hvor man
giver afkald og går gennem svære tider for at
opnå berømmelse og lykke i jordisk forstand,
er verden fuld af også i dag. Men kristnes
lidelser for troens skyld er af en helt anden
karakter.

Den bibelske tankegang
I Det Gamle Testamente møder vi en række
mennesker, der helt konkret led på grund af
troen på den treenige Gud i sin hellighed og
kærlighed. Det mest overskuelige er at se

listen i Hebræerbrevet 11, hvor de nævnes
fra Abel og frem.
Deres liv og forhold var forskellige, men om
nogle af dem står der i v. 35-38, at de ”blev
pint til døde og afviste at lade sig købe fri,
for at de kunne opnå en bedre opstandelse.
Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, ja,
lænker og fængsel. De blev stenet, gennem-
savet, døde for sværdet eller gik omkring i
fåreskind og gedehuder og led nød og
trængsler og blev mishandlet; de var for gode
til denne verden og måtte flakke om i ørkener,
på bjerge, i huler og i jordens kløfter.”
Vi ser altså, at den kristnes lidelser nok fører
“til stjernerne”, forstået som “en bedre
opstandelse”. Men lidelserne er ikke noget,
der på nogen måde giver stjernestatus i denne
verden. Tværtimod hader og foragter verden
de kristnes tro og fnyser over deres villighed
til at lide for troens skyld, fordi de ved deres
tro og lidelser viser sig at være “for gode til
denne verden” og dermed dømmer verden
som strafskyldig over for Gud.

A R T I K E L

FORFØLGELSER
- AT LIDE FOR TROEN

Af Knud W. Skov
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Jesu løfte
Da Jesus talte om, at de, som følger ham i
denne verden, vil komme til at bære korset
med ham, var det ikke et forslag til frivilligt
at melde sig. Han fortalte ganske enkelt, at
denne verdens fyrste vil gøre, hvad han kan,
for at den, der ved troen er forenet med
Kristus, også vil kende den smerte og nød,
som Jesus selv frivilligt havde taget på sig.
Jesus lod det være tydeligt, at “når verden
hader jer, skal I vide, at den har hadet mig
før jer. Var I af verden, ville verden elske jer
som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg
har udvalgt jer af verden, derfor hader verden
jer. Husk det ord, jeg sagde til jer: En tjener
er ikke større end sin herre. Har de forfulgt
mig, vil de også forfølge jer; har de holdt fast
ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres.
Men alt det skal de gøre mod jer på grund af
mit navn, fordi de ikke kender ham, som har
sendt mig” (Joh 15,18-21).
Al forfølgelse bunder i et manglende kend-
skab til Gud. Vel at mærke manglende
kendskab i bibelsk forstand – ikke blot mang-
lende intellektuel viden. Det er manglende
tillid og forening med Gud i troen. Dette
kendskab kommer alene ved Guds åben-
baring. Den troende er kendt af Jesus og er
kommet ind i den intime kendskabs-forening
med ham, som verden hader. Derfor hader
verden også den troende. Den troende er et
spejl af lyset ind i mørket. Den troende er
som saltet (Matt 5,13; Luk 6,22; 1 Pet 4,12-
14) en irriterende påmindelse om Guds lov i
samvittigheden og vækker derfor afsky og
modstand, sådan som det udtrykkes i Ordsp
29,27b: ”Den uretfærdige afskyr den, der
lever retskaffent.”

At kende Gud
Den, der hører Guds røst, kender Gud,

hvorimod den, der i egen religiøsitet eller
syndighed ikke vil høre Guds lovs dom og
det fuldkomment frie evangelium, ikke
kender Gud (udlagt forståelse af Joh 8,47).
I beretningen om Kain og Abel i Første
Mosebog kapitel 4 møder vi den første
reaktion fra et ikke-troende menneske mod
den, som frygter Gud. Brodermordet er en
konsekvens af det had, der vokser frem hos
Kain, da han ikke tåler, at Gud viser nåde mod
Abel. Gud svarer ikke på den religiøse
tilbedelse fra Kain, hvor han kommer med
noget for noget. Kain er, med Jesu ord, en,
der ”elskede mørket frem for lyset”; en, som
”hader lyset og ikke kommer til lyset, for at
hans gerninger ikke skal afsløres” (Joh 3,19-
20).
Der er et fjendskab mellem kvindens slægt
og slangens slægt, som viser sig mellem Kain
og Abel. Overalt hvor evangeliet om korset
forkyndes, vil det mødes med anstød, mod-
stand og forfølgelse lige indtil enden.

De første martyrer
Dette had mod de kristne viste sig med fuld
kraft i den tidligste kristne menighed. Det
begyndte med Stefanus’ martyrium, og siden
fulgte flere, herunder både de kristne, som
Saulus fangede, inden Jesus mødte ham (ApG
9,1-2) og disciplen Jakob (ApG 12,2). Mange
kristne blev dræbt under kejser Nero og
senere igen voldsomt under kejser Diokletian.
Forfølgelsen kom som et krav om tilbedelse
af kejseren ved ofringer. Hvis dette krav ikke
blev fulgt, førte det til fængsel og ofte også
til henrettelse.
Underligt nok viste forfølgelse sig som en
absolut ineffektiv måde at fjerne den kristne
kirke på. Den blev ikke mindre, den voksede.
Tertullian, en kirkefar fra ca. 200 e.Kr., kom-
menterede det med, at ”martyrernes blod var
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kirkens såsæd”.
Det er uhyggeligt, at vi også i dag hører om
en tilsvarende forfølgelse i f.eks. Nordkorea.1

Der er kravet til befolkningen også en
konstant og ubegrænset hyldest til diktatoren,
hvor kristentro ses som et svigt og et muligt
oprør.

Kirkens kendetegn: modgang og lidelse
I sit skrift om Kirkemøderne og Kirken (fra
1539)2 omtaler Luther syv kendetegn på den
sande kirke. Det første og største kendetegn
på kirken er, at Guds ord bliver prædiket, troet
og bekendt. Dernæst følger dåb, nadver,
skriftemål, de kirkelige embeder, bønnen –
og så til sidst: Den sande kristne kirke kendes
på modgang og lidelse.
Kendetegnet er med Luthers ord, ”at det må
bære al ulykke og forfølgelse, al anfægtelse
og ondt fra Djævelen, verden og kødet (…)
De skal betegnes som værre end jøder,
hedninger og muslimer. De skal kort sagt
kaldes kættere, slyngler, djævle, forbandede
og de skadeligste mennesker i verden, så man
mener at gøre Gud en tjeneste, når man
hænger, drukner, myrder, piner og plager dem
(...) Når man for Kristi skyld fordømmer,
forbander, spotter og plager dig, så gør det
dig hellig.”

Fjende nr. 1: Satan
Kilden til forfølgelser er ifølge Luther tre-
dobbelt. Forfølgelser kommer fra Satan,
verden og vores eget kødelige gamle jeg.

Mest åbenlyst og synligt vil vi måske opleve,
at “verden” kommer med modstanden. Alle
tre modstandere er involverede, men Satan
og vores kød står for en skjult forfølgelse.
Den er vi nok ikke vant til at tænke på som
forfølgelse, men det gør den ikke mindre
farlig.
Den stærkeste forfølger er Satan, som vi ikke
engang kan se, og som vi er fuldkommen
magtesløse over for. Når Paulus taler om at
iklæde sig Guds fulde rustning i Efeserbrevet
kapitel 6, så er kampen mod ”Djævelens
snigløb” og ”ikke mod kød og blod, men mod
myndigheder og magter, mod verdens-
herskerne i dette mørke, mod ondskabens
åndemagter i himmelrummet”. Kampen mod
Djævelen er en kamp, der er dømt til at tabes,
om ikke vi er iklædt ”troens skjold” og har
”frelsens hjelm og Åndens sværd, som er
Guds ord”.
Satan kommer som mørkets herre, men ofte i
skikkelse af en lysets engel. Som lysets engel
spreder han falsk lære og forførelse i menig-
hederne for at få os bort fra en frelsende tro.

Fjende nr. 2: Verden
Verden må vi forstå som det, der er imod Gud
og hans ord. Derfor kan verden både forstås
som øvrigheden i samfundet og ikke mindst
som gudsfjendsk tankegang mellem
mennesker, der har fokus på det, som livet
kan byde på her i verden.
Der er dele af verden, der styres efter Guds
ord, og hvor myndigheder indretter sam-
fundet ud fra Guds lovs ordninger til at
beskytte de troende og kristentroen. Det har
været et gode og vilkåret i dele af den vestlige
verden igennem flere hundrede år, men der
er ved at ske et tydeligt skifte.
Når Guds lov som grundlag for samfundet
skubbes væk, eller når samfundet vil lovgive

O v e r a l t  h v o r  e v a n g e l i e t  o m
korset  fo rkyndes,  vil det  mødes
me d  a n s t ø d ,  m o d s t a n d  o g
fo rfølgelse lige indt il enden.
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imod Guds lov, så viser verden sin modstand
mod alt, der kommer fra Gud.
Når det sker, må den kristne følge Peters
eksempel. Da jødernes råd pålagde Peter at
tie med budskabet om frelsen i Jesus Kristus,
svarede han, at det var rigtigt at adlyde Gud
mere end rådet – Gud frem for menneskers
love (ApG 5,29).
Den gudsfjendske tankegang kan vi møde i
tankestrømninger, såkaldte -ismer, der
bekæmper troens liv.
Hos Samson i Dommerbogen var der en ydre
trussel mod Guds folk. Samson troede sig
stærk, men vidste ikke, at han blev overlistet
af sin allernærmeste. Sådan kan et barn, en
ægtefælle, en nabo, studiekammerat eller
kollega være den, der er årsag til forfølgelsen.
Det er en langsom forfølgelse af livet med
Jesus som frelser. Det kan være som ”rig-
dommens blændværk og lyst til alt muligt
andet” (Mark 4,19). Blændværk og lyst til alt
muligt andet er måske at opnå status i verden
eller leve på kanten af Guds vilje ”i ud-
svævelser, begær, svir, vilde fester, drikkelag
… ” (1 Pet 4,3).
Det ændres ofte ikke i store forandringer, men
sker over mange års ubemærket opblødning,
hvor det bedrageriske ”mon Gud nu har sagt”
i forhold til Guds bud sniger sig fra verden
ind hos os. Åbenlyse modsigelser af Guds ord
ville vi have opdaget, men det sniger sig ind
i de små sprækker, hvor vi kan mene, at Guds
lov og skaberordninger for eksempel ikke
dækker alle forhold i livet.
Vi ser det i dommertidens gentagne frafald,
fordi folket glemte Guds ord og efterhånden
levede som folkene omkring dem. Så blev
livets glæder, underholdning, tidsfordriv,
kultur og opretholdelse vigtigere end livet
med Jesus. Det er udtrykt så godt i det andet
vers af Lina Sandells sang ”Bliv i Jesus”, hvor

der står: ”Og når verden lifligst mod dig ler,
frygt da allermest dens list og snarer.”
Når vi får at vide af verden, at vi da ikke skal
undvære noget for troens skyld, og vi har ret
til både dit og dat, så fanges samvittigheden
af brud på Guds bud, og troen svækkes.
Nej – en kristen har bare ret til det, som mødte
Jesus, og undværer derfor gerne glimmer og
glæder i denne verden for at opnå den større
glæde sammen med Jesus.

Fjende nr. 3: Mit eget kød
Noget af den skjulte forfølgelse, som vi
måske ikke er vant til at tænke på som
forfølgelse, finder sted i Satans fristelser i
samarbejde med den kristnes eget indre. Her
ligger for eksempel lysten til at søge væk fra
at høre Guds tale med dom og evangelium.
Det at blive døv over for, at synd er synd –
og derfor blive doven til bibellæsning og at
høre Guds ord – er en stadig plage. Det er
den røst, der inde i os selv siger, at det flytter
så lidt at læse Guds ord – eller det betyder
ikke noget at holde fri fra forkyndelsen denne
weekend.
Samtidig er det også den røst, der gør dig stolt
af, hvis du har “styr på tingene“, fordi du så
holder din del af forholdet til Gud i orden.
Begge sider, både fristelsen til synd og fris-
telsen til farisæisme, er modstand mod at leve
af nåden alene, af Jesu gerning alene.

Syndens løn
Alle erfarer at gå mod døden med dødens
forløbere i sygdom og aldring (Rom 6,23).
Alle erfarer, at livet rummer knaphed af
ressourcer, både i samfundet og eget liv.
Livet i syndens verden rummer også for-
brydelser. Det rummer at blive udsat for
overtrædelser af Guds bud fra andre.
I beretningen om, da Kain forlader Gud, sker
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der en stadig forøgelse af syndens
konsekvenser i mellemmenneskelige forhold.
Kains oldebarn indfører flerkoneri og lover,
at selv en skramme skal hævnes.
Ondskab har sin rod i synden og synderens
liv i oprør mod Guds lov. Det medfører, at
ikke al ondskab mod kristne er tænkt som
forfølgelse fra den, der udfører det. Men det
er en del af forfølgelsen i kraft af, at Satan
ønsker, at alt ondt skal ramme Guds folk.

Hvor sker ydre forfølgelse?
Der er lande i verden (Nordkorea, Saudi-
Arabien, Iran, Eritrea, Somalia, Pakistan,
Usbekistan), hvor blot det at eje en bibeldel
eller en stump af en kristen bog vil medføre
lang fængselsstraf eller dødsdom. Hele
scenariet omkring den kristne kvinde Asia
Bibi i Pakistan viser, at blot den kristnes

’urenhed’ i muslimske øjne er nok til at kræve
hende henrettet. Det, at hun drak vand af et
krus, som muslimer senere skulle drikke af,
medførte anklager om blasfemi, og at hun
siden november 2010 har været dømt til
døden. Selv efter frikendelse ved Pakistans
højesteret kræves hun henrettet.3

Enkelte andre steder i den muslimske verden
vil det at bekende kristentro medføre en
øjeblikkelig lynchning.
Samtidig udsættes flere og flere for voldsom
mobning/vold – måske i form af afbrænding
af huse, bank, voldtægt af kvinder, overhæld-
ning med syre, bortførelse af kvinder og børn
eller at blive jaget bort fra landsbyer – for
kristentroens skyld. Det sker i lande som
Indien, Mexico, Colombia, Sudan/Sydsudan
og Egypten.

Et eksempel fra Somalia
Mohamed Gurhan fra Somalia opdagede, at Jesus omtales i Koranen. Han søgte mere om
Jesus og fandt ham i Bibelen. Det førte til, at han blev forvist fra moskeen, at hans kone
forlod ham med de yngste børn, at hans søn blev overfaldet med syre og skadet for livet, og
at han måtte flygte ud af Somalia med sine tre ældste børn. Nu bor han i Etiopien, oversætter
bøger til somali og missionerer ind i Somalia gennem kodenavne på chatrum og sociale
medier, via Youtube eller hemmelige møder, men oplever stadig at blive overfaldet og søgt
dræbt, fordi han er blevet en kristen, der vidner om Kristus.

Når enkelte somaliere samles til
trosoplæring i Etiopien, så er det med
livet som indsats, at de vender tilbage
til Somalia. Selv i Etiopien lever
Mohamed med dødstrusler. For nylig
blev en 17-årig pige døbt og vendte
hjem til Somalia. Siden hun kom hjem,
har hendes forældre fundet ud af, at hun
er blevet kristen. Det har ført til, at hun
først blev mishandlet og siden har
måttet leve som fredløs på flugt ud af
landet – på flugt fra sine egne
forældre.4

Somaliere med Luthers lille katekismus
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Efter kommunismens fald og opdelingen af
Sovjetunionen omkring 1990 kom mange
beretninger derfra om undertrykkelse og ydre
pres. Den marxistiske ideologi havde
benægtet al form for tro, også den kristne, så
troens folk blev forfulgt i et forsøg på at
bremse dens udbredelse.
Efter 1990 blev den tydelige modstand fra
verden afløst af den indre og individuelle
kamp mod fristelsen til at give efter. Det ydre
pres fra verden blev for en tid fjernet, men er
kommet tilbage som et andet, hvor der ikke
er tale om fornægtelse af troen, men for-
nægtelse af troens indhold og Herre på for
eksempel det seksuelle område.

Det rykker indenfor …
Forfølgelsen vil vise sig, hvor Satan kan
vende verden og kødet mod de troendes
forsamling. Derfor er det tydeligt, at ele-
menter af menneskerettigheder, især inden for
abort, ægteskab og seksualliv bliver områder,
hvor der er og kommer et pres hos os i Vesten/
Danmark.
Det kan følges, hvordan dele af den formelle
kirke allerede har accepteret disse ændringer
i trosopfattelse, så det, der tidligere kaldtes
syndigt, nu blot kaldes kærlighed.
Da bliver det ikke kun et ydre pres på kristne,
men måske rammes økonomien (tilskud eller
fradragsregler), så vort indre også begynder
at rykke sig. Måske er det endda vore børn,
der indfanges af disse rettighedstanker, så
forældre splittes mellem kærlighed til børn
og Guds ord. Da kommer Satans og verdens
og vores eget køds forfølgelse i samlet flok
mod den troende.

Hvad kan jeg gøre?
Vi kaldes i Det Nye Testamente til at bede
for vores kristne brødre og søstre – både

ledere og dem, vi strider troens strid sammen
med (Hebr 13,3). Det gælder jorden rundt,
for med enheden i Jesus Kristus, så er de en
del af det legeme, som vi selv har fået lov at
blive en del af.
Vi kan også støtte organisationer og netværk,
der gør det muligt, at disse kristne på en eller
anden måde ser eller hører, at der er andre
kristne. Det kan være gennem radiomission,
gennem støtteordninger med rejser til lukkede
lande – eventuelt med litteratur eller breve.
Ingen kan magte alle, men vi kan enkeltvis
måske bære en enkelt bror eller søster i forbøn
og kontakt.
Vi er også kaldet til at elske og bede for vores
fjender og dem, der forfølger (Matt 5,44). De
kan ikke andet, så længe Guds ord ikke er
blevet til liv for dem. Paulus kunne ikke andet
end fnyse og være vred på de kristne, indtil
han selv blev mødt af Jesus og omvendt. Da
kunne han ikke andet end at række evangeliet
trods alle forfølgelser – og bede for sine
forfølgere.
Derfor er det heller ikke den kristne eller
kirken, der skal hævne forfølgelsen, men Gud
i sin time (Åb 6,9-10), mens kaldet til os er at
overvinde det onde med det gode (Rom
12,19-21), undlade gengældelse, men i stedet
elske vores fjender (Matt 5,38-48).

Indtil enden
Når vi læser Jesu beskrivelse af, hvordan det
skal være i tiden frem mod hans komme, da
indgår forfølgelse fra Satan, verden og det
gamle jeg (Matt 24,4-29; Mark 13,5-23; Luk
21,12-36). Det gælder også i brevene (f.eks.
1 Tim 4,1-2; 2 Tim 3,1-8) og i Åbenbarings-
bogen (f.eks. kap. 11-13).
Vi må da huske dobbeltheden i, at de sidste
tider er hele tiden fra Det Nye Testamente
indtil Jesu komme – og at der peges på en
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forøget trængsel og prøvelse til sidst, hvor
Satan, nærmest i desperation over at tabe,
yder sit alleryderste for at vinde flest mulige
til den evige fortabelse. For ham er det
underordnet, om det sker gennem forførelse
og bedrag i samspil med vort indre gamle jeg,
eller om det sker med ydre vold og død.

Gud virker …
Gennem forfølgelsen, gennem kampen, da
virker Gud til det bedste for den, der tror på
ham (Rom 8,28; Hebr 12,4-11).
Derfor må vi også minde hinanden om, at Gud
ved sin ånd vil virke en stadig dødsproces i
den gamle Adam i os og lære os tålmodighed,
ydmyghed og taknemmelighed gennem
lidelsen, for at vi må tro på Gud og stole på
ham, elske ham og lad alt vort håb afhænge
af ham alene.

Rammer det os …
Bliver forfølgelser en dag virkelig barske; så
hårde, at vi mister ægtefælle, børn, hus, ejen-

dom, tøj og omdømme – ja, legeme og liv –
så må vi vide, at Jesus iklædte sig menneske-
skikkelse for at kunne dø og opstå og vinde
tilgivelsen for os. Han fór til himmels og vil
komme en dag at dømme levende og døde.
Du vil ikke blive glemt, men alt vil blive gjort
godt en dag. Du vil få et nyt herlighedslegeme
og et evigt liv. Hvad har vi så at frygte?
Helligånden viser os gennem Guds ord, at vi
er elsket af vor Herre Jesus – hvem skal vi da
frygte?

De, der når frem til målet i Himlen, er dem,
der er renset i Jesu blod (Åb 7,14). Det er
frelste syndere, der står der i hvide klæder,
det er martyrer og troende, hvis eneste håb i
trængslerne her har været den renhed, som
Jesus vandt.
Helligånden viser os gennem Guds ord, at
Jesus har vundet over død, synd og Helvede.
Så har vi ikke grund til at frygte det onde,
ikke frygte hadet, for vi har del i Jesus.

1 www.christianpost.com/news/christianity-
growing-in-north-korea-despite-persecution-
defector-says-183733.
2 https://bit.ly/2GqbAD4 – afsnittet med kirkens
kendetegn er fra side 197ff.
3 Læs mere om Asia Bibi: www.forfulgt.dk/
nyheder/blasfemidoemte-asia-bibi-faar-ny-
chance-ved-hoejesteret.
4 Læs mere om Mohammed Gurhan:
www.lhfmissions.org/lhf-translator-suffers-attack
og om missionsarbejdet blandt
somaliere: www.lhfmissions.org/
new-lutheran-center-ethiopia-
b r i n g s -g o s p e l - s e a r c h i n g -
somalis.

P a u lu s  k u n n e  ik k e  a n d e t  e n d
fnyse og være vred på de kr istne,
indt il han selv blev mødt  af Jesus
og omvendt .  Da kunne han ikke
ande t  end  a t  r æ kk e  evange lie t
t rods alle  fo r følgelser  –  og bede
fo r  sine fo rfølgere.

Knud W. Skov, Her-
ning, projekt-
koordinator hos Dansk
Balkan Mission
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Den himmelske skat
Indimellem kan noget vende tilbage til én
igen og igen, uden at der umiddelbart er
nogen ydre grund. En strofe, melodi eller en
begivenhed. Sådan havde jeg det på et
tidspunkt med Jesu ord:

Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en
mark; en mand fandt den, men holdt det
skjult, og i sin glæde går han hen og sælger
alt, hvad han ejer, og køber den mark (Matt
13,44).

Himlen er i sandhed en sådan skat. Det er
forunderligt godt at være dér, ja ud over
enhver fantasi. En fred, glæde og harmoni,
der ikke bare er stykvis eller midlertidig, nej,
det er helt og fuldt, det er tilstanden, det er
vore vilkår. Og intet kan ændre dette. Det er
for evigt! Ingen tårer, ingen sorg, intet savn.
I stedet fuldkommenhed i alt.
I sandhed en kostelig skat. Himlen er målet.
Kristus vort håb.

Sådan har Gud lagt det til rette for hver den,
som lever i troen på Jesus Kristus.
Godt at vide, godt at tænke på.

Hvad vil du ofre?
Men så kom spørgsmålet i mit indre: Hvad
med dig? Holder det? Du kender skatten, du
har fundet den i Jesus. Du ved, hvad der er i
vente, men er du nu også villig til at ofre alt
for at få skatten?
Hvad vil du give af tid, penge, tab af respekt
og ære, når det kommer til stykket? Og hvad
med forfølgelse, mishandling eller selve livet,
om det var det? Er Himmeriget en sådan skat
for dig? Er Jesus? Ville du ofre alt, om det
blev krævet af dig?
Jeg vidste, hvad jeg burde svare, og jeg ville
gerne kunne sige, at det også var svaret: “Ja,
du er en sådan skat!”
Jeg kender godt Jesu ord om efterfølgelse:
”Den, som ikke tager sit kors og følger mig,
er mig ikke værd …” (Matt 10,38).
Alvorsord, der ikke er til at komme forbi.
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Af Poul Erik Haahr
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Men efter at have funderet over spørgsmålet
i nogle dage kom jeg frem til, at et frimodigt
“ja” ingen grund havde i mit indre. Skulle
jeg være ærlig blev svaret: “Det ved jeg ikke.”
I stedet måtte jeg holde mig til Guds løfte:
“Som din dag er, skal din styrke være”, og så
lade det ligge der. Længere kunne jeg ikke
komme.

Spørgsmålet ville ikke slippe mig. Anden og
tredje gang kom det: “Hvad vil du ofre for
skatten?”
Det blev vendt og drejet igen, men med
samme resultat.
“Jeg ved det ikke.”
“Som din dag er, skal din styrke være.”

Det store offer
Efter et par uger stod spørgsmålet lige foran
mig igen: “Hvad vil du ofre for skatten?” Ja,
hvad ………
Pludselig vendte det hele 180 grader inde i
hovedet. Det var/er mig, der er skatten!
Begravet på en mark i alt mit eget. Og Jesus
ofrede alt for at købe mig fri. Ham, ved og til
hvem alt er skabt, måtte forlade Himlens
herlighed, blive som en af os, lide nød og
savn, blive misforstået og forfulgt og til sidst
tortureret og dræbt som en forbryder. Prisen
for “Det er fuldbragt”. Prisen for min frelse
(Es 53,5-6; 2 Kor 5,21; Kol 2,14; 1 Thess
5,9).
Det var den forunderlige sandhed. Hvilken
kærlighed! Jesus ofrede alt for at frelse en
synder som mig, der er fyldt med svigt og
fald, hykleri, tvivl, vægelsind med meget
mere, og som ikke engang formår at give et
klart svar på, hvad jeg er villig til at ofre for
ham.
Hvilken offervilje!

Han søgte mig i nåde,
jeg gik på syndens vej,

han fandt mig træt og såret
og bar mig hjem til sig,

mens engle for Guds trone sang,
og Himlens harper liflig klang.

Nåde, at han fandt mig
nåde, at han vandt mig,

nåde at han bar mig hjem til sig.

Han peged på de mærker,
hans hånd og side bar;

det var min synd, han soned –
o hvor han elsket har.

Jeg tror det, skønt jeg fatter ej,
Han elsker syndere som mig!

Nåde, at han fandt mig
nåde, at han vandt mig,

nåde at han bar mig hjem til sig.

Poul Erik Haahr,
Aalborg, læge

Hvad vil du give  af t id ,  penge,
t ab a f r espek t  o g  ær e ,  nå r  de t
kommer  t il st ykket? Og hvad med
fo r f ø lg e ls e ,  mi s ha nd l in g  e l l e r
selve livet ,  om det  var  det ?

Stykket blev bragt på Nyt Livs hjemmeside i
uge 10. Hver uge lægges der et nyt vidnes-
byrd ud på www.nytliv.dk.
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Korsteologi og herlighedsteologi
Al kristen teologi handler om én bestemt be-
givenhed: korset. Uden korset i centrum for
al teologi kommer teologien til at handle om
mennesket. Skriften formidler historien om
Guds plan til frelse for synd.

Der er en bevægelse i Skriften, som leder fra
faldet til korset og fra korset til kirken, hvor
korsets velsignelser modtages. Det centrale i
kirken er intet andet end korsets begivenhed.
Formuleringerne ‘korsteologi‘ og ‘herlig-
hedsteologi‘ kommer begge fra dr. Martin

Introduktion
v/Mikkel Vigilius

Herlighedsteologi og korsteologi er to uforenelige måder at tro på. Forskellen viser sig
tydeligt, når vi møder lidelse.
Ifølge herlighedsteologien må Guds godhed og magt vise sig i, at han befrier sine børn
for al lidelse her i livet. Herlighedsteologien ligger i vores menneskelige natur, og den
ligger os alle nær.  Korsteologien tror, at Gud åbenbarer sin godhed og magt i det, som
ser svagt ud, og at lidelsen kan være Guds vej til herlighed.
Sådan var det, da Jesus i svaghed og lidelse døde på korset. Korset var Guds ende-
gyldige åbenbaring af sig selv, og ved korset åbnede Gud døren til Himlen for os.  I vore
liv som kristne bruger Gud svaghed og lidelse til at knytte os til sig selv, ligedanne os
med Jesus og føre os frelst hjem til Himlen. Det er disse centrale sandheder, Adam Welton
fører os ind i sin artikel.
Adam Welton er præst i to lutherske kirker i Reliance, South Dakota, USA. Han citerer
i artiklen en række amerikanske lutherske teologer og teologer fra bekendelsesskrifternes
tid. Artiklen er forkortet af redaktionen.

LIDELSE I KORS-
TEOLOGIENS PERSPEKTIV

Af Adam Welton
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Luther. Luther talte for første gang om kor-
sets teologi i sine teser ved Heidelberg-
disputationen 25. april 1518.
Heidelbergteserne sætter korsteologien op
som modsætning til herlighedsteologien. De

Den centrale forskel
Punkt fire i skemaet stiller en Gud, der vir-
ker i magt og vælde over for en Gud, der vir-
ker i svaghed. Det er det vigtigste punkt. Det
er her, vandene deler sig med hensyn til for-
ventningerne til Gud. En herlighedsteolog
forventer at se Gud vise sig i sin magt. Han
ser ikke Gud komme til mennesker i deres
lidelser, men kun i deres succes.
Den amerikanske litteraturprofessor Gene
Veith beskriver, hvordan herlighedsteologien
kommer til udtryk i kristne boghandler:
“I dag er hylderne også her fyldt med anvis-
ninger til at bruge Gud som instrument til sin
egen sundhed, lykke eller rigdom (…) På
omslaget bliver der ivrigt lovet guld og

to teologiske standpunkter er diametralt mod-
satte.
Den modsætning bliver tydelig, når de grund-
læggende synspunkter bliver sat op i et
skema:

grønne skove, som om man ved at følge be-
stemte trin kan få familieproblemer til at for-
svinde, få kroppen til at gøre, som man vil,
få økonomiske problemer til at opløse sig selv
– eller løse landets problemer, få kirken til at
vokse og leve lykkeligt til sine dages ende.”4

Veith påpeger, hvordan mennesker bruger
Guds ord til at skabe metoder, der skal gøre
livet bedre. Den slags bøger giver ikke de
løfter, som vi finder i Skriften, men bruger
Guds ord til at skabe metoder til at opnå fuld-
kommenhed i dette liv. Hvis vi følger disse
metoder, skriver Veith, så vil vi ifølge
herlighedsteologien ”leve lykkeligt til vore
dages ende”. Så er Gud til stede i magt og
succes, og livet reduceres til et eventyr.5

Gud er synlig

Skuen

Passer med den menneskelige fornuft

Gud virker i sin magt

Mennesket har en fri vilje

Mennesket bliver retfærdiggjort
af lovgerninger

Kendetegnet ved enten fortvivlelse
eller hovmod

Er anstødssten for den menneskelige fornuft

Gud er skjult

Tro

Gud virker i sin svaghed

Mennesket er en slave af synden

Retfærdiggørelsen sker ved tro og er
alene en gave i Kristus 

Kendetegnet ved en ydmyg tillid til Kristus

Herlighedsteologi 3 Korsteologi
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En korsteolog derimod ved, at Gud åbenbarer
sig selv i svaghed og hjælper mennesket i dets
svaghed. I Es 53,2 står der, at der ikke er no-
gen storhed over Herrens tjener, der kommer
for at frelse verden. Esajas beskriver ikke
alene, hvordan der ikke var noget ved Kristus,
der fik ham til at tage sig betydningsfuld ud,
men også at han ville blive forkastet og ikke
være kendt med magt og styrke, men med
sorg og sygdom (Es 53,3). Kristus, der er sand
Gud, aflægger sin magt og styrke for at blive
et menneske, så han kan vinde frelsen for
mennesket. Om denne frelser siger Esajas:
”Men det var vore sygdomme, han tog, det
var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham
for en, der var ramt, slået og plaget af Gud.
Men han blev gennemboret for vore overtræ-
delser og knust for vore synder. Han blev
straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår
blev vi helbredt” (Es 53,4-5).
Vi er helbredt ved Kristi sår. Her er det Kristi
straf, der giver os fred midt i lidelsen. Det er
her, korsteologen ser Gud, for det er her, Gud
har åbenbaret sig for menneskeheden i sin søn
Jesus Kristus. Kristus kom ikke i kraft og
styrke, men i den ydmyghed, som Esajas be-
skriver. Mennesket ville aldrig selv have
valgt, at Gud skulle gøre sin gerning på den
måde. Men sådan valgte Gud altså at gøre
sin gerning for mennesket.

Herlighedsteologisk forkyndelse
Luther peger på, at Kristi lidelser er nødven-
dige for at frelse os fra vores lidelse. Det er
her, vi skal begynde, hvis vi forstå lidelsen i
lyset af Kristi kors.
Vi må som udgangspunkt have, at ”alle
kristne må være klar over, at lidelsen ikke kan
undgå at komme”.6 Det er det første punkt,
hvor korsteologien adskiller  sig fra
herlighedsteologien. Herlighedsteologien

prøver at undgå lidelse. ”Den moderne kul-
tur fortæller os, at smerte og lidelse bare er
en del af livet, og at vi skal gøre alt, hvad vi
kan, for at undgå begge dele.”7 Den tanke-
gang siver ind i mange kristnes tro. Profes-
sor Richard C. Eyer skriver:
”Hvis et menneske har det tragiske livssyn,
at det handler om at være lykkelig for enhver
pris, og at lidelsen i livet ikke har nogen
værdi, så vil den pågældende uvægerligt
holde sig til herlighedsteologien og prøve at
undgå lidelse – og måske til sidst ende i for-
tvivlelse og selvdestruktiv adfærd eller lige-
frem selvmord.”8

Eyer påpeger, hvordan den verdslige tanke-
gang baner sig vej ind i kirken.
Den iagttagelse bliver understreget af en hur-
tig gennemgang af nogle af de største kirker
i USA. Tv-prædikanten Joel Osteen skriver:
”At leve det bedst tænkelige liv her og nu
indebærer, at man er begejstret over det liv,
Gud har givet. Det indebærer, at man tror på,
at der venter en endnu flere gode ting i frem-
tiden, alt imens man lever i nuet og nyder det
i fulde drag (…) Guds folk bør være de lyk-
keligste  mennesker på jorden. Og hvorfor?
Fordi vi ikke alene har en fantastisk fremtid,
men også kan nyde livet her og nu!”9

I Osteens optik retter håbet sig ikke bare mod
fremtiden og det evige liv, men det er lige
her og nu. Gud ønsker, at mennesker skal
have et fantastisk liv, og der er intet – ud over
dig selv – der kan forhindre Gud i at give dig
det liv: ”Det er udelukkende din mangel på
tro, der sætter grænser for Gud.”10

Joel Osteen betragter lidelse som et udslag
af mangel på tro. Når vi står midt i lidelsen,
ser vi ikke en nådig Gud, der har omsorg for
os, men en Gud, der er vred og fortørnet på
os, fordi vi ikke har tro nok.
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Forskellen i sjælesorg
Herlighedsteologien forholder sig til lidelsen
ved at prøve at affærdige den eller tænke sig
ud af den. At tænke sig ud af lidelsen vil sige
at ophøje sig selv og søge hjælp i sit eget selv
og ikke hos Gud. Når man vender sig indad
mod sig selv, er det umuligt at vende sig til
Gud.
Herlighedsteologien benægter også det for-
hold, at vi ikke altid er i stand til at gøre no-
get ved lidelsen. Vi kan ikke altid lindre
smerte, fortræd, tab eller fysiske problemer.
Hvis man henviser et menneske til positiv
tænkning for at lindre lidelsen, gør man det
menneske uret og fornægter situationen, som
den er.
Tag for eksempel en mand, der er ved at dø
af kræft. Lægerne har gjort alt, hvad de kan,
og der er ikke mere at gøre. Herligheds-
teologen smiler og siger til den syge og hans
familie, at det hele nok skal gå. Korsteologen
siger, at manden er ved at dø: Vi må se i øj-
nene, at han ligger for døden, og at vi ikke
kan gøre noget.

Korsteologen nægter ikke, at Gud kan udføre
undere, og at han nogle gange gør det; men
han ved også, at det er ikke er det alminde-
lige, at Gud arbejder på den måde. Når et
menneske ligger for døden, tilbyder herlig-
hedsteologen et falsk håb om undere, hvor

korsteologen giver et sandt håb om syndernes
forladelse og evigt liv for Jesu Kristi skyld.

Lidelsen – en konsekvens af syndefaldet
Selv om vi ved, at vi kommer til at møde li-
delse, og at vi ikke kan forhindre det, så hjæl-
per det os ikke til at forstå lidelsen som så-
dan. Det svarer ikke på de spørgsmål, der
dukker op, når vi selv eller nogle af vores
kære bliver ramt af lidelsen. Det svarer ikke
på spørgsmålet om, hvorfor visse onde men-
nesker ikke bliver ramt af lidelsen, og hvor-
for gode mennesker gør. For at forholde os
til det spørgsmål må vi først se på, hvor li-
delsen kommer fra.
Lidelsen var ikke en del af den verden, Gud
skabte, og som han sagde var god. Lidelsen
kom ind i verden sammen med synden:
Smerten, lidelsen og døden kom ind i Guds
gode og fuldkomne skaberværk ved Adam og
Eva og deres synd. Da Gud skabte denne
verden, inklusive Adam og Eva, skabte han
ikke smerte og lidelse som en del af sit skaber-
værk. Den smerte og lidelse, som vi oplever
i verden, er tværtimod et resultat af synden,
der kom ind i verden.14

Første Mosebog 3 skildrer lidelsen som et
resultat af syndefaldet. ”Denne nedarvede
defekt er en skyld, der gør, at vi alle er i unåde
hos Gud, at vi ’fra naturens hånd er vredens
børn’ på grund af Adam og Eva, sådan som
apostlen skriver det i Romerbrevet 5,12.”15

Alle mennesker er ramt af arvesynden og
dermed underlagt straf: ”Arvesyndens straf
og løn, som Gud har lagt på Adams børn og
på arvesynden, er døden, den evige fortabelse
og andre legemlige og åndelige byrder – så-
vel timelige som evige – ’djævelens tyranni
og herredømme’.”6

Reformatorerne vidste, at sammen med syn-
den kom ikke alene den evige fortabelse, men

H e r l ig he d s t e o lo g ie n  fo r ho ld e r
s ig t il lidelsen ved a t  pr øve a t
affærdige den eller  tænke sig ud
af den.  At  tænke sig ud af lidel-
sen vil sige at  ophøje sig  selv og
søge hjælp i sit  eget  selv og ikke
hos Gud.
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også timelige byrder. I vores amerikansk-lu-
therske kirke bekender vi hver søndag: ”Jeg
fattige og elendige synder bekender for dig
alle mine synder og misgerninger, ved hvilke
jeg for evigt har forbrudt mig mod dig og
rettelig fortjener din timelige og evige straf.”17

Vi ved, at der er såvel en timelig som en evig
straf, men ofte forestiller vi os ikke straffen
som lidelse. Vi forbinder ordet straf med
fængsel og andre former for  straf-
foranstaltninger i samfundets regi. Men
smerte og lidelse er en del af straffen for synd.
Vi kunne godt ønske os, at der ikke fandtes
smerte i verden, men forbandelsen i 1 Mos
3,16-19 siger klart og tydeligt, at smerte er
en del af straffen for synd.

Forholdet mellem synd og lidelse
Men betyder det, at smerte og lidelse altid
kan knyttes til en bestemt synd?
Svaret er både ja og nej.
Nogle gange kan lidelsen knyttes til en be-
stemt synd. Det er lettest at se, når Gud for-
tæller os det ved en profet. Når Israels folk
bliver sendt i fangenskab i Babylon, forkla-
rer Gud ved profeterne Esajas, Daniel og Je-
remias, at det var et resultat af Israels synd.
Ved profeten Amos udpensler Gud detaljerne
i de synder, som Nordriget begik, og som
førte til, at Gud straffede dem. Det er straks
vanskeligere og mere farligt at knytte lidelse
til en bestemt synd, når vi ikke har et direkte
ord fra Gud.
Det kan god gå an at sige, at en alkoholiker,
der har fået en leversygdom, lider på grund
af sin synd. Man kan også se en forbindelse,
når et menneske lever et udsvævende liv og
senere pådrager sig en kønssygdom. Men
man skal være forsigtig i den slags sager. Det
kan godt være sandt i visse tilfælde, men ikke
nødvendigvis i alle tilfælde. Hvis man dra-

ger den slutning på et forkert grundlag, kan
det medføre megen smerte og lidelse.
Jo, vi skal forkynde Guds lov, men vi skal
vælge vores ord med stor omhu og i kærlig-
hed til den pågældende. Loven arbejder alle-
rede i dem i selve lidelsen. Vi risikerer at drive
den pågældende ud i dyb fortvivlelse, hvis vi
bliver ved med at slå dem i hovedet med lo-
ven.18

Når det er sagt, skal vi heller ikke fornægte
det, når der er en tydelig forbindelse mellem
synden og lidelsen.

I de fleste tilfælde lider mennesker imidler-
tid, uden at der er en bestemt synd, der forår-
sager deres lidelse. Lidelsen er simpelthen en
del af livet i det faldne skaberværk.
Jo, det onde forårsager lidelse – men ikke
altid. Vi klager jo ofte over, at de onde tilsy-
neladende ikke bliver ramt af lidelse.
Der ligger ikke altid noget ondt bag en be-
stemt lidelse – måske er det endda sjældent,
at der gør.
Kærlighed kan forårsage lidelse. Skønhed kan
være årsag til lidelse. Børn, der skriger for at
få dækket deres behov, kan forårsage lidelse.
Alle hverdagens besværligheder og bekym-
ringer kan forårsage lidelse. Men det gælder
for alle disse ting, at vi ikke vil kalde dem
onde. Vi må skelne mellem lidelsens problem
og det ondes problem. Det er falsk lære, som
lokker os til at blande de to ting sammen.19

Gud åbenbarer sig i lidelsen
Hvordan skal vi så forholde os til lidelsen?
Skal vi simpelt hen prøve at undgå lidelse?
Eller må vi forvente at opleve lidelse og for-
holde os til den, når den kommer? Det første
er sådan, verden forholder sig, og sådan
herlighedsteologen forholder sig. Det andet
er sådan, korsteologen og Skriften forholder
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sig. Lidelsen er en del af dette liv og denne
verden på grund af syndefaldet.
Men selv når vi ved, at lidelsen er en del af
verden, har vi kun forstået en del af lidelsen.
Den anden del handler om at se lidelsen i ly-
set af korset. En korsteolog opfatter lidelsen
som en del af denne verden og prøver ikke
bare at hjælpe mennesker med at undgå li-
delse. Hvad gør korsteologen så? ”Sjælesorg
består i at hjælpe den lidende til at relatere
korset såvel til deres lidelse her og nu som til
deres håb om livet efter dette.”20 Kors-
teologen hjælper den lidende til at fortolke
sin lidelse i lyset af korset.
I Skriften er er der en forbindelse mellem li-
delse og synd og mellem tilgivelse og hel-
bredelse. Jesus går altid rundt blandt menne-
sker og genopretter det faldne skaberværk.
Og den gerning fuldendes i hans død på kor-
set. Her er det Gud, der betaler for synden og
genopretter skaberværket til fællesskab med
ham. Det viser, at ”forbindelsen mellem syg-
dom og syndernes forladelse er forbindelsen
mellem vores hjælpeløshed over for Gud og
Jesu kors, hvor Jesus blev vores hjælp.”21

Det er i lidelsens svaghed, vi endegyldigt kan
se, at vi har behov for tilgivelse. Når vi ople-
ver at miste kontrol over vores eget liv, for-
står vi, at vi ikke er i stand til at selv at løse
problemerne i vores liv. Vi har brug for hjælp
for at klare vores synd og de lidelser, vi kom-
mer ud for. Her i lidelsen, i svagheden, åben-
barer Gud sig selv. I Kristi lidelse ser vi, at
det kun er Gud, der kan tage sig af vores li-
delse.

Helbredelser
Når vi står over for korset, ved vi også, at
Gud ikke efterlader os alene midt i lidelsen.
Gud tilgiver synden og har omsorg for krop-
pen.

Nogle gange skænker Gud helbredelse til
dem, der lider. Vi ved ikke, hvorfor der er
nogle, der bliver helbredt, mens andre ikke
gør. Og faktisk skal vi heller ikke prøve at
besvare det spørgsmål. Det er en del af Guds
skjulte sider, som ikke er blevet åbenbaret for
os. Og som korsteologer forsøger vi ikke at
opnå viden om den skjulte Gud. Vi accepte-
rer, at sådan er Gud. Vi ved, at Gud faktisk
helbreder, og at han som regel gør det ad na-
turlig vej.
Som regel er lidelse en reaktion på smerte.22

Selv om smerte ikke altid ledsages af lidelse,
hører smerte og lidelse ofte sammen. Det
peger på, at smertelindring også kan lette li-
delsen. Og det er noget, Gud gør ved hjælp
af læger og sygeplejersker. Nogle gange kan
vi ikke fjerne smerten helt, men kun lindre
den. Det er også en måde, Gud har omsorg
for vores krop på. Men det understreger, at
det ikke er vores ansvar som kristne at lindre
smerte og lidelse, medmindre vi er sundheds-
fagligt professionelle. Vores ansvar er at vise
den pågældende hen til korset. For det er der
ved foden af korset, at man kan se Gud. Det
er der, den lidende finder det sande håb.

Lidelsen er god og nødvendig
Spørgsmålet om, hvorfor vi skal opleve li-
delse, dukker ofte op. Eyer skriver: ”Kun Gud
ved, hvorfor han valgte at åbenbare sig i li-
delsen på et kors. Men hvis det er tilladt at
spekulere lidt, er det måske, fordi det er der,
vi har mest brug for ham. Eller måske er det
der, vi mindst venter at se Gud, og alligevel
kommer Gud – på sine egne betingelser af
ren og skær nåde.”23

Vi skal ikke lede efter Gud andre steder end i
lidelsen, især i Kristi lidelse på korset. Vi kan
ikke lade være med at vende tilbage til Kristi
lidelser igen og igen, for det bliver det eneste
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håb, vi har. Luther besvarer dette spørgsmål
i en prædiken, han har skrevet om korset og
lidelsen til fastetiden:

“For det tredje må vi også overveje, hvorfor
Herren vor Gud sender os sådanne lidelser.
Og grunden er, at han på denne måde ønsker
at forme os i sin elskede Søns, Kristi, billede,
så vi kan blive som ham her og nu i lidelsen
og i det kommende liv i ære og herlighed [jf.
Rom 8,29; 8,17; 2 Tim 2,11-12] (...)
En anden grund er, at skønt Gud ikke ønsker
at pine og plage os, så ønsker Djævelen det,
og han kan ikke udstå Ordet (…)
En tredje grund er, at det også i høj grad er
nødvendigt, at vi lider, ikke alene for at Gud
kan vise sin herlighed, kraft og styrke mod
Djævelen, men også for at denne skønne skat
ikke bare skal gøre os søvnige og sikre på os
selv, hvis vi ikke oplever modgang og lidelse
(...)
Endelig er den kristnes lidelser ædlere og
mere dyrebare end alle andre menneskelige
lidelser, for eftersom Kristus selv gennem-
gik lidelser, har han også helliget alle kristnes
lidelser.24

Luther giver os her fire grunde til lidelsen.
Disse grunde skal ikke forstås som årsager

til lidelsen, men som det gode, der kommer
ud af lidelsen. Som svar på, hvorfor Gud til-
lader lidelse, peger Luther i sidste instans på
det gode, som lidelsen giver os. Luther hen-
viser til, at lidelsen former os i Kristi billede
(i Kristi lidelse på korset), at lidelsen kom-
mer fra Djævelen (fordi vi tror på Gud), at
lidelsen beskytter os mod at føle os sikre i
vores synd (i gode tider) og sidst, men ikke
mindst, at lidelsen er hellig, fordi det er en
lidelse i Kristus.
Luther hjælper os dermed til at forstå, at li-
delsen ikke er ond, men at den er nødvendig
og god. Senere i den samme prædiken siger
Luther: ”Eftersom vi altså ved, at det er Gud
velbehageligt, at vi lider, og at Guds herlig-
hed viser sig bedre i vores lidelser end på
nogen anden måde …”25

Guds herlighed åbenbarer sig i vores lidelse.
Først og fremmest for os selv og dernæst for
mennesker omkring os. Kristne møder lidel-
sen på en særlig måde på grund af Kristi li-
delse på korset. Vi lider ikke som dem, der
ikke har noget håb, men i stedet som dem,
der har håb om at blive udfriet fra lidelserne.
Lidelsen og svagheden er det sted, Gud har
valgt at åbenbare sig selv for menneskehe-
den. I vores egen svaghed og lidelse leder
Gud os frem til en forståelse af, at vi ikke er
i stand til at klare os selv. Ansigt til ansigt
med arvesynden viser han os vores egen hjæl-
peløshed og vores sande natur, der er præget
af arvesynden. Og endelig ser vi i Kristi li-
delse og død, hvordan Gud har taget sig af
alle menneskets lidelser.

Til dem, der lider
Kristne har meget at give til dem, der lider.
Det største, vi har at give, er Kristus. Når vi
forstår lidelsen i  korsteologiens perspektiv,
forstår vi lidelsen i lyset af det håb, vi har i

Det  er  ikke er  vo res ansvar  som
kr is t ne  a t  l ind r e  s mer t e  o g  l i-
delse,  medmindre vi er  sundheds-
fagligt  pro fessionelle .  Vores an-
svar  e r  at  vise  den pågældende
hen t il ko rset .  Fo r  det  er  der  ved
foden af ko r set ,  a t  man kan se
Gud.  Det  er  der,  den lidende fin-
der  det  sande håb.
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syndernes forladelse. Det må vi ikke glemme,
når vi taler med mennesker, der lider.
Vi kan tale om håbet om, at Gud helbreder
her og nu, men det må ikke blive det, vi
fokuserer på. Den trøst, vi giver, er det frem-
tidige håb, som vi har i Kristus. Det define-
rer, hvordan vi taler om helbredelse. Helbre-
delse er ikke længere det vigtigste, men er en
gave i tilgift, der peger på noget større.26

I kapitel fire i Matthæusevangeliet understre-
ger evangelisten, at Jesus helbreder legem-
lige lidelser og ikke kun sjælelige. Dette af-
snit bliver forklaret i en note i The Lutheran
Study Bible:
”Helbredelse. De forskellige sygdomme og
lidelser, der listes op i v. 24, vidner om, hvor-
dan synden har ødelagt Guds skaberværk.
Jesu helbredende undergerninger viste, at
Guds Rige var kommet nær, og gav en for-
smag på vores endegyldige forløsning fra
sygdom og død.”27

Helbredelsen her på jorden viser os kun et
glimt af, hvordan det evige liv bliver. ”For
selv hvis de er genfødt og ’fornyet i sind og
ånd’ [Ef 4,23], så er denne genfødsel og for-
nyelse ikke fuldkommen i denne verden. Den
er først lige begyndt.”28

Når Konkordieformlen taler på denne måde
om, at mennesker bliver helliggjort, handler
det ikke kun om, at vi skal holde loven, men
også om, at legemet genoprettes.
Når vi taler med mennesker om helbredelse,
kan vi sige til dem, at det er muligt, at Gud
helbreder dem som en forsmag på det, de har
i vente i paradiset. Vi kan også sige til men-
nesker, der ikke har noget håb om fysisk el-
ler psykisk helbredelse, at Gud ikke har for-
ladt dem, og at alt vil blive genoprettet i livet
efter dette, så de ikke skal lide mere. Johan-
nes lover os jo i Åbenbaringsbogen, at ”han
vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal

ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig,
ej heller pine skal være mere. Thi det, der var
før, er forsvundet” (Åb 21,4).
Her ser vi, hvordan der bliver vendt fuldstæn-
dig op og ned på den forbandelse, der blev
udtalt over Adam og Eva og deres efterkom-
mere. Derfor kan vi nu henvise dem, der til-
syneladende ikke har noget håb i dette liv, til
at håbe på livet efter dette.
Selvfølgelig kan vi bede om helbredelse,29

men vi tror ikke på, at vores bøn rummer en
eller anden helbredende kraft. ”Det er vig-
tigt, at vi opfatter bønnen ikke som, at vi ta-
ger ansvar for liv og død, men som at vi læg-
ger alt over i Guds hænder og finder fred i
det.”30

Om der så sker en helbredelse, afhænger der-
for ikke af, hvor gode vi er til bede. Vi beder
hele tiden om helbredelse i visheden om, at
Gud er nådig og god og altid gør det, der er
det bedste for os.

Barnets trygge bøn
Vi beder i tro og stoler på Gud, samtidig med
at vi frygter ham. Vi føler ofte, det er ubeha-
geligt at tale om at frygte Gud. Men guds-
frygt er ikke det samme som at være bange
for Gud. Gudsfrygten hører sammen med
vores barnekår hos Gud. Det er en frygt, der
opfatter den anden, altså Gud, som en, der
altid vil en det bedste. Det er noget helt andet
end en slaveagtig frygt. Den slaveagtige frygt
opfatter den anden som en, der udelukkende
er optaget af sit eget bedste.
Man kan sige, at faderen altid er fokuseret på
det, der tjener sønnen bedst, mens slaveejeren
er fokuseret på det, der tjener ham selv bedst.
Barnekårets frygt er gudsfrygt. Vi frygter Gud
på samme måde, som højtelskede børn fryg-
ter deres højtelskede far. For vi ved, at Gud
altid har fokus på det, der tjener os bedst.
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Vi beder i tillid til, at Gud vil gøre det, der er
bedst for os. Selv om vi ikke beder om det,
der er godt, så vil Gud altid kun give os det,
som er godt for os. Den sandhed kender vi,
fordi Gud er vores himmelske Fader, der har
omsorg for os og tager sig af alle vores be-
hov.
Eyer siger: ”Den rette måde at bede ’Ske din
vilje’ på er at stole på, at Gud vil os det godt,
og at han er nådig.”31 Og derfor er ”bønnen
ikke et redskab, som vi kan kontrollere hans
kontrol over vores liv med. Det er snarere en
samtale, som Gud begyndte med os, da han
etablerede sit forhold til os i dåben. Når vi er
hans børn, kan vi bede om alting.”32

Det kristne fællesskabs betydning
Præster bringer nogle ting med sig, som læg-
folk ikke bringer med. Præster formidler den
hellige dåb og nadveren til dem, der lider. Det
er ikke alle, der har til opgave at formidle
disse nådemidler til mennesker, der lider. Det,
som lægfolket bringer med sig, og som mange
præster ikke kan formidle, er det kristne
fællesskabs trøst. Præsten kan være til stede
og forkynde Guds ords sandhed, men ofte kan
han ikke give den samme røst, som en god
ven kan.
Det skal vi ikke lukke øjnene for. Gud sam-
ler sit folk i fællesskaber, så de kan styrke og
opmuntre hinanden. Det er ikke kun noget,
der foregår i kirken eller ved sammenkom-
ster i menigheden. Det er, når vi lider, at vi
har mest brug for at være omgivet af vores
brødre og søstre i Kristus. Det er en af de
almindelige måder, Gud bruger til at give jor-
disk trøst til dem, der lider. Det sker helt na-
turligt, for eksempel når vi besøger et men-
neske, der er på hospitalet eller ligger syg
derhjemme. Det gør vi, fordi vi er Guds børn,
der går ud og gør barmhjertighedsgerninger.

Sammenfatning
”Det er altså dette, vi lærer om lidelsen. Og I
bør også vænne jer til at skelne nøje mellem
Kristi lidelse og al anden lidelse og vide, at
hans lidelse er himmelsk, og vores er jordisk,
at hans lidelse fuldender alt, mens vores ikke
gør noget ud over, at vi bliver formet efter
Kristus. Kristi lidelse er derfor en herres li-
delse, mens vores er en tjeners lidelse.”33

Hvis vi skal forstå lidelsen, må vi forstå Kri-
sti lidelse på korset. Vi kvalificerer os ikke
til Himlen ved at lide. Men ved Kristi lidelse
får vi tilgivelsen og det evige liv skænket.
Når vi møder lidelse her i verden, forstår vi,
at vi ikke kan undgå al lidelse. Når den kom-
mer, ved vi, at vi ser Kristus i vores lidelse
og svaghed. Det er her, vi bliver ledt frem til
foden af korset, så vi kan blive tilgivet, og så
vores krop kan blive genoprettet som en for-
smag på det, der venter os i livet efter dette.
Og endelig er vores håb ikke rettet mod dette
liv, men mod det kommende liv. Når vi selv
bliver ramt af lidelse, eller når vi rækker ud
til mennesker, der lider, kan vi give den trøst,
der kommer fra livet efter dette.
Det er det, vi synger om i Joy F. Pattersons
salme ”When Aimless Violence Takes Those
We Love” (”Når planløs vold tager dem, vi
elsker”, o.a.)

Vor tro er svag, og håbet svinder bort,
men du, vor Gud, er hos os i vor kval,
du sørger sammen med os dag for dag,

du er hos os i sorgens dybe dal.

Din egen Søn har kendt al gru og tab,
han blev forladt og følte spe og spot,

og derfor er du hos os gennem alt,
din kærlighed er nær – og alt er godt.
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Så hjælp os, Gud, i modgangs mørke nat
at ta’ imod din nåde og dit mod,
at hvile i din stærke kærlighed

og finde håbet, freden, i dit blod.
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Artiklen er oversat fra
“Logia - a journal of
Lutheran Theology“ af
Anette Broberg Knudsen.

Om der  sker  en helbredelse,  af-
hænger  ikke af,  hvor  gode vi er
t il bede.  Vi beder  hele t iden om
he lb r e d e l s e  i  v is he d e n  o m,  a t
Gud er  nådig og god og alt id  gør
det ,  der  er  det  bedst e fo r  os.

Adam Welton, præst i to
lutherske kirker i Reliance,
South Dakota, USA.
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Bekendelsen – og samvittigheden
Du har så ofte hørt, at du ikke skal bygge på
følelser i din frelses sag, men udelukkende
på Jesus. Du hører måske til dem, der fører
denne klare bekendelse med munden, samti-
dig med at dit liv er én stor søgen efter mani-
festationer og holdepunkter hos dig selv.
Du stiller dig ikke tilfreds, før du finder no-
get i forbindelse med dig selv, der kan give
dig et tilsagn om at være på ret vej. Du forsø-
ger på den måde at forene to ting, som er ufor-
enelige. Du bekender dig til at være frelst
uafhængigt af dine følelser, men i din sam-
vittighed er du alligevel dybt afhængig af,
hvad følelserne har at sige. Og dine følelser
er igen afhængige af, hvordan din kristendom
lykkes for dig.

Hvordan er dagsformen?
Du finder aldrig friheden dér, for på den måde
vil din frelsesvished svinge frem og tilbage
som et pendul.

Mange er slet ikke klar over, at det hele svin-
ger sådan for dem, fordi følelserne og andre
omskiftelige ting er blevet grundvolden for
deres frelse. De forsøger nemlig at blive fri
ved det, som hele tiden skifter.
Du kan ikke blive fri ved at spørge følelserne,
for de “udtaler sig” hele tiden ud fra, hvor-
dan du oplever dagsformen i dit kristenliv.
Følelserne kan derfor aldrig udtale sig ud fra
noget fast.
Hvordan kan du så blive frigjort, når du er
bundet til det, som skifter?

Vejen til frihed
Jesus har vist os vejen til at blive gjort frie.
Han henviser os til det, som står fast til evig
tid. Han henviser os til sit ord og den sand-
hed, som åbenbares for os der: “Hvis I bliver
i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I
skal lære sandheden at kende, og sandheden
skal gøre jer frie.”

Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og
sandheden skal gøre jer frie (Joh 8,31-32).
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Den frihed, som holder, kan du ikke finde ved
at måle følelsernes reaktion på din kristen-
dom. Frihed er i hans ord og i den sandhed,
som åbenbares der.
“Sandheden skal gøre jer frie”, siger Jesus.
Jesus ønsker, at vi skal være frie ved sandhe-
den, men Satan ønsker, at vi skal være bun-
det af løgnen.
Løgnen er, at du skal være sådan og sådan,
eller at du skal finde den eller den bekræf-
telse i din kristendom for at være en kristen.
Sandheden er, at der er intet ved dig eller i
dig, der på nogen måde kan kvalificere til, at
du er en kristen. Sandheden er videre, at du
må få lov til helt at se bort fra dig selv, når du
ser efter, om du er en kristen. Du må udeluk-
kende se efter den værdighed, Jesus har.

Hvad bygger du på?
Tænk efter – hvad er størst for dig: løgnen
eller sandheden? Styres du af den løgn, at du
skal finde en bekræftelse hos dig selv for at
være en kristen? Eller har Guds ord fået lov
til at tale sandheden ind til dit hjerte, så din
samvittighed er blevet gjort fri fra, hvad dine
følelser siger om din kristendom?
Spørg ikke ind i dig selv for at undersøge,
om du er en kristen. Læg øre til sandheden i
evangeliet, og den sandhed skal gøre dig fri
fra al din håbløse søgen i dig selv.

Peder Mikkelsen, Lystrup,
prædikant i Luthersk
Mission

Løgnen er,  at  du skal være sådan
og sådan,  eller  at  du skal finde
den e lle r  den bekr æft e lse  i d in
k r is t endom fo r  a t  være  en kr i-
st en.
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Martin Luthers bog om den sande og den fal-
ske kirke er som mange af hans bøger svar
på et angreb, som han selv og reformationen
blev udsat for af dens fjender.
Hertug Heinrich ’den yngre’ af Braun-
schweig-Wolfenbüttel (1489-1568) var en arg
modstander af reformationen. Men han tabte
slaget og betragtes som den sidste katolske
fyrste i Niedersachsen. Sidst i 1520’erne var
hertugen optaget af krig i Italien sammen med
Kejser Karl 5. Da hertugen vendte tilbage,
havde Luthers ven og sognepræst, Johannes
Bugenhagen, overtalt hertugdømmets bysty-
rer til at gennemføre reformationen i næsten
hele deres område.
Heinrich prøvede at hindre det både med lov-
givning og med magt, men forgæves. I en bog
fra 1540 skriver hertugen, at Martin Luther
har ført tyskerne væk fra den sande, gamle
kirke. Fyrsterne har ladet sig besnakke af
Luther, der betragter den sachsiske kurfyr-
ste, Johann Frederik, som sin egen lille Pølse-

hans. Dette øgenavn blev i datiden
brugt om en kendt klovnefigur. Kur-
fyrsten var altså bare en klovn, der blev
fjernstyret af Luther.
I begyndelsen af 1541 svarer Martin
Luther med et bidende skrift mod her-
tug Heinrich, som han nu kalder Pølse-
hans (Wider Hans Worst). I 1543 gen-
udkommer denne bog, men betydeligt

forkortet og med titlen Om den sande og fal-
ske kirke. Denne forkortede udgave af bogen
mod Pølsehans foreligger nu på dansk ved
cand.theol. Finn B. Andersen.

Martin Luther beskriver kirkens ti kendetegn
og viser et for et, at han aldeles ikke har brudt
med den gamle kirke og oprettet en ny.
Tværtimod har han – og de øvrige lutherske
reformatorer – blot reformeret en kirke, der
var gået alvorligt i forfald. Det er derimod
pavekirken, der har forladt den gamle kirkes
tro.
Med Luthers ord: ”I er den nye, falske kirke,
som helt og holdent er frafalden fra den
gamle, rette kirke, og i stedet udgør Djæve-
lens skøge og skole … ja, Djævelens
ærkehore og helvedesskole” (side 11 og 14).
Her som i mange af sine bøger er Luthers
sprog ret bramfrit. Til gengæld er man sjæl-
dent i tvivl om, hvad han mener.
De ti kirkekendetegn, som Martin Luther gen-
nemgår og forklarer, er: 1. Dåben, 2. nadve-
ren, 3. nøglemagten, 4. prædikeembedet, 5.

trosbekendelsen, 6. bøn-
nen, 7. at man ærer den
verdslige øvrighed, 8. at
man priser ægteskabet, 9.
lidelser for troens skyld
og 10. at man ikke gen-
gælder ondt med ondt.

Martin Luther:
Om den sande og
den falske kirke
(Mod Pølsehans)

Books on Demand 2018
55 sider
75 kr. via bethesdas.dk

Martin Luther beskriver kirkens ti
kendetegn og viser et for et, at han
aldeles ikke har brudt med den
gamle kirke og oprettet en ny.
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Luther viser for hvert af disse, hvordan pave-
kirken har forladt den gamle tro, og hvordan
reformatorerne nu har ført tro og praksis til-
bage til den gamle kirkes grund.
Som konklusion på dette forklarer Luther, at
der kun er to religioner i hele verden:
1) Guds nåde og
2) egen fortjeneste.
Den sande, gamle kirke levede af Guds nåde,
men pavekirken stoler på sin egen fortjene-
ste (side 32). I livet har vi allesammen mange
fejl og brist, men læren må holdes ren. Her
må vi rette os efter Guds Ord alene. Gør vi
ikke det, er alt tabt (side 37).

Jeg vil varmt anbefale, at man læser denne
eller andre af Luthers bøger.
Det er en stor glæde og en kirkehistorisk be-
givenhed, at cand.theol. Finn B. Andersen
inden for kort tid har gjort 38 bind med pri-
mært Lutherskrifter tilgængelige på dansk.
Serien kaldes Den store Lutherserie. Den kan
ses her: www.bethesdas.dk/storeluther

- Peter Olsen

“Den store Luther-serie“ blev udgivet i 2017 af Finn B. Andersen. Her er en oversættelse til
forståeligt nudansk af mange af Luthers skrifter, som ikke før har været oversat til dansk,
blandt andet prædikener og bibelkommentarer, men også en samling af Luthers personlige
breve, teologiske opgør og små og overskuelige, opbyggelige og centrale skrifter. For nær-
mere info om de enkelte bøger og bestilling, se bethesdas.dk/storeluther.
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Forstod intet
Søren Skovenborg kom til tro på Jesus, da
han var 22 år. Indtil da havde han levet i ud-
kanten af det kristne fællesskab. Han havde
mødt mange, som havde vidnet for ham om
Jesus. Gang på gang havde han hørt evange-
liet om Jesu død på korset til frelse for alle
syndere. Men det sagde ham ingenting. Han
forstod det ikke.
Søren voksede op i Sønderjylland i et hjem,
hvor faren var lærer, og hvor der hver aften
blev læst et andagtsstykke og bedt en kort
bøn. Familien gik ofte til gudstjeneste, men
de kom ikke i noget missionshus, og der blev
ikke talt personligt om den kristne tro i hjem-
met.
De læste andagter talte ikke til Søren:
”Jeg forstod intet af det, og jeg kan huske, at
jeg som 9-årig tænkte, at når jeg bliver vok-
sen og bliver gift, så vil jeg ikke have noget
med det her at gøre.”

Sørens ældre bror sagde det til forældrene,
som det var:
”Vi forstår ikke det der. Kan vi ikke læse
noget andet?”
Forældrene ville gerne tage hensyn, og det
følgende år læste de skiftevis den alminde-
lige andagtsbog og en børneandagtsbog.

Kort berøring
Gennem børneandagterne oplevede Søren for
første gang noget, som ville gentage sig: at
han i glimt blev ramt og berørt af Guds ord
for derefter at glide tilbage i ligegyldighed:
”Jeg var begyndt at stjæle, og en aften hand-
lede børneandagtsstykket netop om det. Det
ramte mig, og jeg kan huske, at jeg græd over
det.”
Men snart efter var det glemt igen.
Det var en kontakt med Jehovas Vidner, der
fik Søren til for første gang selv at læse i Bi-
belen:

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.

JESUS HAR GJORT DET

SÅDAN KOM JEG TIL TRO XXI

Af Mikkel Vigilius
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”Jeg havde fået en bog fra Jehovas Vidner,
da jeg var 15 år. Mine forældre sagde, jeg
skulle smide den væk, og jeg lovede at gøre
det. Men så læste jeg i den alligevel, og den
gjorde stærkt indtryk på mig. Den handlede
om de sidste tider og nærmere bestemt om
Matthæusevangeliet 24, hvor der står om alt
det, der skal ske forud for Jesu genkomst. Jeg
blev virkelig skræmt af det, som stod i Bibe-
len om de sidste tider, genkomsten og dom-
medag. Men jeg kunne ikke tale med mine
forældre om det, fordi jeg havde lovet at
smide bogen ud.”
I Vestjylland begyndte Sørens mor at gå til
møde i det lokale missionshus. Et par gange
gik Søren med, og en aften mødte han noget,
der gjorde et stærkt indtryk:
”Der var en missionær, der prædikede, og han
fortalte om, hvordan han var blevet omvendt
som teenager. Han havde ligget på knæ i bøn
til Gud en hel nat, og næste morgen havde
han sagt til sin mor: ’Nu er din Gud min Gud.’
Det talte til mig. Jeg var selv 16 år på det
tidspunkt, og jeg havde en fornemmelse af,
at noget ikke var i orden hos mig i mit for-
hold til Gud. Kunne det komme i orden på en
enkelt nat, så ville jeg det gerne.”
Men det blev ved en forbigående tanke.

Kibbutz
Efter realeksamen traf Søren et valg, som
skulle få afgørende betydning for ham: Han
tog i kibbutz i Israel:
”Inden jeg tog derned, læste jeg om den so-
cialistiske idé bag kibbutz-bevægelsen. Det
optog mig meget. Den kibbutz, jeg kom til,
var meget socialistisk, og jeg blev grebet af
de socialistiske idealer. Da jeg kom hjem fra
Israel i 1972, var jeg optændt af tanken om,
at vi kunne få noget som kibbutzerne i Dan-
mark.”

Men hjemkommet fra Israel skulle Søren
have et arbejde. Det var hans far meget opta-
get af, og han hjalp Søren med at få arbejde
som assistent på Soldaterhjemmet i Oksbøl.

Mødet med unge kristne
På soldaterhjemmet mødte Søren for første
gang i sit liv jævnaldrende, som troede på hele
Bibelen som Guds sande ord, inklusive ska-
belsesberetningen, og som vidnede om Jesus
som deres frelser ud fra en personlig tro:
”Det med ’en personlig tro’ var helt nyt for
mig. I mødet med de her folk blev det klart
for mig, at det stod helt anderledes til med
dem end med mig.”
Søren følte sig udenfor imellem de kristne
medarbejdere, selvom de var venlige og imø-
dekommende over for ham. Det åndelige liv,
som han oplevede hos dem, virkede både dra-
gende og skræmmende på ham:
”En dag gik jeg til soldaterhjemslederen og
sagde det, som det var: ’Jeg har nu to valg-
muligheder. Enten bliver jeg som en af jer,
eller også rejser jeg. Jeg har valgt at gøre det
sidste.’
Og så rejste jeg.
Siden har jeg hørt, at de kristne medarbej-
dere oplevede det som et hårdt slag, da jeg
forlod soldaterhjemmet. Den dag, jeg rejste,
gik de ind på kontoret, bøjede knæ sammen
og bad for mig. Men de var ikke slået ud.
Soldaterhjemslederen sagde til de andre:
’Ham ser vi igen.’”

Gymnasietid
I 1973 flyttede Søren hjem til sine forældre
og begyndte på HF på Vestjysk Gymnasium
i Tarm. Der var mange unge kristne på gym-
nasiet:
”De samledes hver dag til andagt, og hver
andagt blev afsluttet med, at de sang ’Skriv
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dig Jesus på mit hjerte’.”
Søren kunne godt lide at være med til
andagterne, selvom han ikke forstod det evan-
gelium om Jesu frelse, som de andre var så
optaget af og glade for. Han mødte også nogle
skarpe holdninger, som han stødte sig på. Det
blev ikke nemmere af, at han politisk ople-
vede at stå et helt andet sted end de kristne.
Gradvist havde Søren bevæget sig fra socia-
lisme til rendyrket kommunisme. Det banede
vej for et nært fællesskab med andre kom-
munister på gymnasiet:
”Jeg talte sågar om, at jeg havde ’omvendt
mig’ til kommunismen. Jeg svor, at jeg ville
være kommunist til min død. Om jeg så blev
90 år, og om alle andre opgav kommunismen,
så ville jeg aldrig gøre det. I gruppen af kom-
munister på gymnasiet havde jeg en særstil-
ling ved, at jeg havde været i kibbutz. Her
havde jeg noget, som jeg kunne byde ind med
og fortælle om. Det havde jeg ikke i den
kristne andagtsgruppe.
I gymnasiet kom de kommunistiske tanker
efterhånden til at optage mig så meget, at jeg
knapt kunne tænke på og tale om andet. Jeg
røg ikke, jeg drak ikke, og jeg gik ikke med
piger; jeg var kun og konstant optaget af kom-
munismen. Det medførte, at jeg forsømte mit
studium og ikke fik lavet lektier. Efterhån-
den kunne jeg heller ikke holde ud at bo
hjemme på grund af politiske diskussioner
med min far. Så jeg var parat til at droppe ud
af uddannelsen. Men min far var meget be-
stemt: ’Du forlader ikke studiet, før du har
noget andet!’”
I mangel af andre alternativer valgte Søren
at aftjene sin værnepligt.

Skanderborg
Under soldatertiden hørte Søren en soldater-
kammerat fortælle positivt om sine erfarin-

ger som ufaglært medarbejder i det, som den-
gang blev kaldt åndssvageforsorgen. Det til-
talte Søren, og efter soldatertiden fik han i
1974 arbejde i åndssvageforsorgen i Skan-
derborg.
Søren var meget glad for sit nye arbejde, men
han kendte ingen i byen. For at lære nogen at
kende meldte han sig ind i en badmintonklub.
Men der skulle mere til at fylde ugen ud:
”En dag så jeg en lille bekendtgørelse i den
lokale ugeavis om, at der blev indbudt til
KFUM og K-møder. Jeg tænkte, at det var
værd at prøve. Hvis det var kristne, der for
alvor ville noget, kunne kommunismen være
noget for dem. Jeg var meget selvbevidst.
Men jeg var også forsigtig og lidt usikker, da
jeg mødte op i deres hus. Der blev dog taget
rigtig godt og venligt imod mig, og jeg blev
straks tilbudt at være med i en bibelkreds med
tre piger. Det lød rigtig godt, så det sagde jeg
ja til.”
Bibelkredsen mødtes en gang om ugen:
”Jeg mindes ikke, at pigerne var særligt teo-
logisk stærke eller gode til at forklare me-
ningen med bibelteksterne. I hvert fald fat-
tede jeg ikke en millimeter af noget som helst.
Men de elskede Jesus, og de elskede at læse i
Bibelen og at læse de bibelvers, som de var
blevet glade for. Deres kærlighed til Jesus og
til Bibelen talte stærkt til mig. Jeg er overbe-
vist om, at de bad meget for mig og inderligt
ønskede, at jeg måtte lære Jesus at kende.
De var også meget tålmodige. De var trofa-
ste tilhørere til mine ekstreme politiske syns-
punkter. Jeg bliver flov, når jeg tænker på,
hvilken plageånd jeg må have været. Men de
tog det meget roligt, selvom de uden tvivl var
bekymrede for mig.
Jeg ved ikke, om pigerne talte med mig om
fortabelsen og Helvede. Måske var det no-
get, der stod i bibelteksterne, eller noget Gud



55NYT LIV
1-2019

mindede mig om. Men jeg begyndte at tænke
meget over, at jeg ikke var klar til at dø, og at
jeg ville gå fortabt, hvis jeg gjorde det. Jeg
blev bange for at cykle gennem byen om af-
tenen af frygt for at blive kørt ned og dø.”

På bibelskole
”Efter syv måneder i Skanderborg stod jeg
igen uden arbejde. Pigerne var hurtige til at
komme med et forslag til, hvad jeg nu skulle:
på bibelskole i Hillerød. Den bibelskole
havde de hørt så meget godt om, og de var
overbevist om, at den ville være god for mig.
Men jeg ville gerne selv undersøge, hvad
slags skole det var. Så en fredag ringede jeg
til skolen på et nummer, som åbenbart var
elevernes mønttelefon. Den elev, jeg fik fat i,
sagde, at jeg bare skulle komme dagen efter.
Da jeg kom, havde en gruppe af eleverne ar-
rangeret en hel dags introduktion for mig in-
klusive frokost med forstanderens kone og
en samtale med en af lærerne. Ved samtalen
med læreren spurgte jeg: ’Kan man godt
undgå at blive frelst på den her skole?’ Jeg
fik svaret: ’Det kan man godt, men der er
nogle, som bliver det.’
På det tidspunkt vidste jeg ikke, hvad det ville
sige at blive frelst, kun at det lød ekstremt.

Dagen endte med, at de elever, som havde
taget sig af mig, og som i løbet af dagen havde
hørt en masse om kommunismen, kørte mig
til stationen i en fyldt bil.”
I januar 1975 begyndte Søren som elev på
Luthersk Missions Højskole i Hillerød sam-
men med 107 andre elever:
”Der gik ikke mange dage, før jeg inderligt
havde fortrudt mit valg. Jeg forstod ikke
meget af undervisningen. Den virkede lige-
gyldig for mig. Bibelfagene havde jeg svært
ved at følge med i, og jeg var skrækslagen
for at blive spurgt om noget i undervisnin-
gen. Forstanderen kunne godt spørge elever,
som ikke havde rakt fingeren op, og nogle af
eleverne vidste rigtig meget om Bibelen. Jeg
vidste ingenting.
I nogle af højskolefagene kunne vi diskutere
politik, men den politiske interesse hos mine
elevkammerater begrænsede sig stort set til
ét parti, og jeg stod meget alene med mine
synspunkter. Mødet med de andres politiske
holdninger forstærkede bare min egen over-
bevisning, og jeg blev så aggressiv, at en af
lærerne blev bange for mig.”

Længsel efter tro
”Samtidig trak længslen efter at tro i mig. Den
tro, jeg mødte hos en del af de andre elever,
gjorde stort indtryk på mig. Og stadigvæk var
jeg plaget af tanken om fortabelsen. Hvis det
var sandt, at et menneske kunne gå evigt for-
tabt, var jeg i en forfærdelig situation. Jeg
havde en fornemmelse af, at jeg måtte få den
tro, som de andre havde. Jeg ønskede at få
det som dem.
Der blev talt meget om Romerbrevet, så jeg
begyndte at læse brevet, men jeg forstod det
ikke. Jeg læste en kommentar af Øivind An-
dersen, men teksten var stadig helt uforstå-
elig og intetsigende for mig. En dag, da jeg

De elskede Jesus,  og de elskede
at  læse i Bibelen og a t  læse  de
b ib e l v e r s ,  s o m  d e  v a r  b l e v e t
g la d e  fo r.  D er e s  k æ r l ig he d  t i l
Jesus og t il Bibelen t alt e  stærkt
t il mig.  Jeg er  overbevist  om,  at
de bad meget  fo r  mig og inder-
lig t  ønskede ,  at  jeg  måt t e lær e
Jesus at  kende.
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sad og læste Romerbrevet i skolens biblio-
tek, kom der en pige ind. Jeg spurgte hende
om det, jeg havde sværest ved at forstå: Hvor-
for skulle Jesus dø på korset? Hun begyndte
at forklare evangeliet for mig og kom til at
græde, mens hun gjorde det. Det var som om,
jeg kortvarigt forstod en lille smule af det med
Jesus og korset, men så var det væk igen.”

Bibelkursus
”Da vi nåede frem til uge 6, var jeg nået frem
til, at det her ikke var mig. Jeg ville pakke
sammen og forsvinde. Men det var et uhel-
digt tidspunkt, fordi der var bibelkursus den
følgende uge. Så jeg nåede frem til, at jeg
ville vente til uge 8 og så forlade skolen.
Under bibelkurset var skolen på den anden
ende. Det vrimlede med mennesker, og vi
elever sov på sovesal i køjer. Jeg deltog i det,
der foregik. Der var fyldt af mennesker i den
store mødesal, og man stod op, når man sang
kursussangen ”Fra Frelseren på korsets træ”.
Jeg stod ikke op, men de andre gjorde, og de
sang så taget løftede sig.
På kursets tredje dag om aftenen den 18. fe-
bruar talte skolens forstander Hans Erik Nis-
sen. Det, han sagde, forstod jeg, og det talte
til mig, men jeg kunne ikke holde det sam-
men i sin helhed. Derfor var det rigtig godt,
at han til sidst sammenfattede det og sagde,
at hans budskab denne aften kunne samles i
tre ord: ”Alt for Jesus!”
Da han sagde det, stod det med ét lysende
klart for mig: ’Ja, det er det, det handler om!
Alt for Jesus. Jeg må give alt for Jesus. Det
vil jeg gøre, og når jeg gør det, er jeg kristen.
Jeg er kristen! Jeg vil følge Jesus helt, i alt.”

Eufori og fortvivlelse
”Jeg var helt euforisk efter mødet. I skolens
dagligstue ved flyglet mødte jeg en af pigerne

fra elevholdet og delte min glæde med hende:
’Jeg er blevet kristen!’
Hun spurgte, hvad jeg mente med det.
Jeg svarede: ’Det var det, Hans Erik sagde
her i aften: Alt for Jesus! Det vil jeg leve ef-
ter.’
Hun så et øjeblik på mig og spurgte så lige så
stille: ’Kan du det?’
Det spørgsmål ramte mig med et slag så hårdt,
at det sortnede for mine øjne. I ét nu stod det
tindrende klart for mig: Jeg er en synder. Jeg
klarer det ikke. Jeg har ikke kvaliteterne til
det. Det er umuligt. Jeg er fortabt! Jeg hu-
sker tydeligt, hvordan jeg oplevede en ube-
skrivelig fortvivlelse og frygt ved tanken om,
at jeg med sikkerhed var på vej mod Hel-
vede.”
”Jeg råbte det til den pige, jeg talte med: ’Jeg
kan ikke blive kristen!’
Hun svarede: ’Jo, Søren, det kan du godt.’
Men jeg hørte ikke på hende og troede ikke
på, at nogen kunne hjælpe mig. Min situa-
tion var håbløs. Jeg famlede mig ud af dag-
ligstuen for at finde et sted, hvor jeg kunne
være alene. Min uro voksede bare mere og
mere.

Det følgende døgn var det mørkeste og vær-
ste i mit liv. Jeg gik rundt som i en tåge og
vidste hverken ud eller ind. Den eneste, jeg
vidste, var, at jeg var fortabt, at det kun var et
spørgsmål om tid, før jeg endte i Helvede, og

Stadigvæk var  jeg plaget  af t an-
ken om fo r t abelsen.  Hvis det  var
sandt ,  at  et  menneske kunne gå
evigt  fo r t abt ,  var  jeg i en fo rfær-
delig  sit uat ion.
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at ingen kunne hjælpe mig. Jeg var dybt, dybt
fortvivlet. Det faldt mig ikke ind at tale med
nogen om det, for hvad skulle det nytte?
Jeg slæbte mig gennem dagen time for time.
Da de andre var gået til aftenmøde, gik jeg
klokken 20.00 ind på min sovesal, helt alene.”

Jesus har gjort det
”To timer efter, at jeg var gået ind på sovesa-
len, skete der noget uventet. Pludselig duk-
kede et syn frem for mit indre øje, hvor jeg
så en stor hånd, der førte mig igennem en stor,
åben port. Lige så soleklart min fortabthed
havde stået for mig, lige så klart forstod jeg
dette syn. Gud viste mig, hvad jeg aldrig selv
ville have været i stand til at se eller forstå,
nemlig at Jesus allerede havde gjort alt for
mig. Det, jeg ikke selv kunne gøre for at blive
frelst, det havde Jesus gjort for mig. Han
havde frelst mig! Hvor jeg det ene øjeblik
var fuld af den værste frygt, fik jeg nu den
mest ubeskrivelige fred. Et nyt liv var be-
gyndt.
Få minutter efter begyndte mine elevkamme-
rater at komme ind på sovesalen. Jeg kan ikke
lade være at tænke på, at Guds engle stod vagt
ved døren og sikrede, at ingen kom ind og
forstyrrede mig, før Gud havde åbenbaret
frelsen i Jesus for mig.
Jeg kan huske, at da jeg gik i seng om afte-
nen, tænkte jeg på, hvordan jeg ville have det
næste morgen. Ville mørket være tilbage?
Ville freden være væk? Da jeg vågnede næ-
ste morgen, slog jeg op i min Bibel og be-
gyndte at læse i Romerbrevet. Det var fanta-
stisk. Jeg forstod det hele. Før forstod jeg
ingen ting. Nu forstod jeg alt.”

Et nyt liv
”Fra da af begyndte jeg at læse intenst i Bi-
belen. Jeg var ikke altid lige hensynsfuld. Jeg

boede på dobbeltværelse, og jeg sad nogle
gange og læste til langt ud på natten. Min
værelseskammerat var fra Hillerød, og han
valgte på et tidspunkt at tage hjem til sine
forældre for at få sovet ordentligt.
Men jeg havde svært ved at sætte ord på det
nye, der var sket. Derfor gik der flere måne-
der, før jeg i en personlig samtale vovede at
sige det til en af lærerne: ’Jeg er blevet frelst.’
Læreren blev meget glad og fik lov at sige
det til forstanderen, og på den måde blev det
spredt.
Fra begyndelsen stod det klart for mig, at jeg
ikke kunne bygge min tro på min omvendelse.
Det store var ikke, at jeg havde fået et syn og
havde oplevet en radikal omvendelse, men
at Jesus havde gjort alt for mig. Meget tidligt
begyndte jeg at læse C.O. Rosenius’ hus-
andagtsbog, og det har haft afgørende betyd-
ning for mig. Jeg har oplevet mange anfæg-
telser og har kæmpet meget med skuffelse
over mig selv. Den eneste og afgørende trøst
har været evangeliet om, at Jesus har gjort
både sit og mit. Han har gjort alt for mig én
gang for alle. Det er min trøst. Det var det fra
begyndelsen, og det er det stadig.
Den sang, som vi sang under bibelkurset i
1975, ’Fra Frelseren på korsets træ’, har også
været til stor trøst for mig. Især vers 3:

I havets dyb min synd forsvandt,
o evangelium!

Jeg ved, at det er evigt sandt,
at Gud dér fandt et rum,

hvor synd kan skjules, så den ej
kan komme og anklage mig.

Så fuldt forlader Gud!

Jeg har også fået stor hjælp af sangen ’Jeg
kender et navn med så dejlig en klang’, og
her er det også vers 3, som særligt har hjul-
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pet mig:

Når Djævelen siger: Du er ej sådan,
at nåden i Kristus dig tilhøre kan,

da råber dog navnet: Men sådan er jeg,
at jeg vil benåde en synder som dig.“

Vidne om evangeliet
Efter bibelskoleopholdet kom Søren til det
kristelige hospital for epileptikere og psykisk
syge “Kolonien Filadelfia” i Dianalund, hvor
han arbejdede som praktikant. Evangeliet om
Jesu fuldbragte frelse fyldte hans tanker døg-
net rundt, og han brugte enhver anledning til
at vidne om Jesus.
Selvom hans arbejdsplads havde et kristeligt
grundlag og formål, var man ikke vant til, at
medarbejderne vidnede så direkte og så iv-
rigt som Søren. Men det blev accepteret til
stor glæde for Søren:
”Det, som optog mig meget, var, at folk skulle
høre evangeliet. Og det har været mit kald
lige siden.”
Efter praktikperioden gennemførte Søren
uddannelsen som diakon. Det blev en
brydningsfuld tid, fordi skolens undervisning
var præget af bibelkritik. Søren var bevidst
om, at bibelkritikken ikke bare ville tage Bi-
belen fra ham som Guds sande ord, men også
evangeliet om Jesu fuldbragte frelse.

I de brydninger, han stod i, fik han god hjælp
fra forstanderen og en lærer fra bibelskolen i
Hillerød. De kom sågar på besøg i Dianalund
for at støtte ham.
Efter afslutningen af uddannelsen tog Søren
endnu et ophold på bibelskolen i Hillerød,
denne gang på 10 måneder fra 1979-1980.
Siden da har han arbejdet med evangelisa-
tion over for ikke-kristne, først på fritidsbasis
og siden på fuld tid i Indre Mission.
Søren gik på pension i 2018, men arbejder
fortsat for evangeliets udbredelse.

Udfordringer i tjenesten
To ting har Søren i særlig grad oplevet ud-
fordrende i sin tjeneste.
For det første har han oplevet, at fokus i den
kristne tjeneste alt for nemt flyttes væk fra
Jesus og det, han har gjort for os til vor frelse:
”Det sker så nemt, at strukturer, projekter og
de ydre resultater af vores arbejde sluger vo-
res opmærksomhed. Vi bliver optaget af alt
det, vi skal gøre for Jesus, og det truer med at
svække synet for, hvad Jesus har gjort for os.
Det er et alvorligt faresignal, når vi ikke selv
længes efter evangeliet, glæder os over det
og er afhængige af Jesus. At svigte den før-
ste kærlighed til Jesus, det er en fare for os
alle. Det er ikke, fordi vi siger, at vi kan selv,
men vi glider ind i at tænke, at vi skal og kan
selv, og så mister vi afhængigheden af Jesus.
For det andet har anfægtelserne over hans
egen kristendom fulgt Søren livet igennem.
Men igen og igen har han fået hjælp i
Rosenius’ forkyndelse af evangeliet. Det
gælder også den dag, hvor dette interview
bliver til. Søren har netop læst og fundet trøst
i Rosenius’ forkyndelse om de svigtende di-
sciple, som ikke kunne våge med Jesus i
Getsemane, og som efter hans tilfangetagelse
alle forlod ham og lod ham i stikken. Det er

Fr a  begynde lsen s t o d  de t  k la r t
fo r  mig,  at  jeg ikke kunne bygge
min t ro  på min omvendelse.  Det
sto re var  ikke,  at  jeg havde fået
et  syn og havde oplevet  en radi-
k a l  o mve nd e ls e ,  me n  a t  J e s u s
havde gjo r t  alt  fo r  mig.
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til dem, Jesus efter opstandelsen sender bud
om, at de er hans brødre, og at de for hans
skyld er under Guds nåde og har fred med
Gud. Rosenius minder om, at det, som gjaldt
for Jesu svigtende disciple, gælder for alle,
som tror på Jesus: ”Vi lever for Kristi skyld i

et nåderige, hvor synden aldrig, så længe vi
bliver i ham, skal tilregnes os.”1

Det var det evangelium, Søren fik syn for og
kom til tro på den 19. februar 1975. Det er
det samme evangelium, han trøstes ved og
ønsker at række videre til andre i dag.

1 C.O. Rosenius, Samlede Skrifter Bind XIV,
Dansk Luthersk Forlag, Hillerød, 1976, s.
108.
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1. Her kommer, Jesus, dine små,
til dig i Betlehem at gå;

oplys enhver i sjæl og sind
at finde vejen til dig ind.

2. Vi løber dig med sang imod
og kysser støvet for din fod;

o salig stund, o klare nat,
da du blev født, vor sjæleskat!

3. Velkommen fra din Himmel-sal
til denne verdens tåredal,

hvor man dig intet andet bød
end stald og krybbe, kors og død.

4. Al verden stod i Satans pagt,
da brød vor Jesus frem med magt

og rev os ud med blodig hånd
af alle vore fjenders bånd.

5. Men, Jesus, ak, hvor går det til,
at dog så få betænke vil
den inderlige kærlighed,

der drog dig til vor jammer ned?

6. Så drag os ganske til dig hen,
o Jesus, du vor sjæleven,
at hver af os så inderlig
i troen må omfavne dig.

7. Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt,

men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!

8. Så skal det ske, at vi engang
blandt alle helgens frydesang

i Himlens søde Paradis
skal prise dig på englevis.

9. Her står vi nu i flok og rad
om dig, vort skønne hjerteblad.

Ak, hjælp, at vi og alle må
i Himlen for din trone stå!

- H.A. Brorson 1732

EN JULESALME
TIL HELE ÅRET

Af Mads Jakob Th. Jakobsen

SANGE MED HJERTET XX
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Blandt den danske salmeskat er julesalmerne
juvelerne, hvoraf flere kendes over hele jor-
den.1 Disse skønne, enkle og ligefremme
pragtstykker, som så umiddelbart forkynder
julens budskab for store og små. Uden dem
bliver det ikke jul, og ingen nye julesalmer
kan nogensinde erstatte dem. For disse gamle
salmer nyder ud over et mesterligt poetisk
niveau og samhørighed med deres melodier
også en dyb forståelse for, hvad det egentlig
drejer sig om. De er forkyndelse i ordets
egentlige mening og kan derfor også blive
ved at give mening til forskellige tider.
Den salme, jeg særligt vil fremdrage, er én af
Brorsons klenodier: Her kommer Jesus dine
små.

Bag om salmen
Salmen er i originaludgaven forsynet med
overskriften ”En liden Psalme for Børnene,
have I aldrig læst, at af de Umyndiges og
Diendees Mund skal du berede en Lov”; men
der er næppe mange, der i dag vil tænke sær-
ligt over, at den skulle være en børnesalme.
Ydermere regner man med, Brorson har fore-
stillet sig, at alle børnene i kirken under denne
salme skulle samles (måske løbende) fra bæn-
kene for så under sidste vers at slå rundkreds
om en julekrybbe med Jesusbarnet: “Her står
vi nu i flok og rad om dig vort skønne hjerte-
blad.” Men uanset, om dette er tilsigtet eller
ej, så er det under alle omstændigheder det,
der sker, når vi i højtiden samles fra de små
hjem og slår rundkreds om evangeliet om vort
skønne hjerteblad, Jesus Kristus.
Julesalmerne er for Brorson ikke et spørgs-
mål om at skrive et julehit, men gennem

salmernes toner vil han indsynge den sande
kristenhed i sin menighed. Den første jule-
salme fra Brorsons hånd (Bort verdens jule-
glæde) er så at sige en poetisk gengivelse af
kongens befaling om at forbyde de syndige
juleskikke, og lige efter følger så en anvis-
ning på den rette julefejring: I denne søde
juletid (DDS 109).

Velkommen …
På samme måde er det heller ikke julebørnene
i kirken, der skal have den særlige plads i Her
kommer Jesus dine små, men derimod bar-
net i krybben:

Velkommen fra din Himmel-sal
til denne verdens tåredal,

hvor man dig intet andet bød
end stald og krybbe, kors og død.

Bevægelsen fra de løbende børn til velkom-
sten af Jesus-barnet er ganske ubemærket,
men når vi standser op for verset opdager vi,
hvor meget Brorson har formået at få klemt
ned på fire korte linjer. I et vers har han fan-
get julens mysterium og gengivet hele Jesu
livsberetning. Her står vi undrende og
forbavses over, hvordan nogen kan få sig selv
til at opgive Himlens glædessal for at vælge
verdens tåredal. Ja, det bliver nærmest helt
grotesk, at det var os, som sådan løb ham i
møde, der mødte ham med kors og død.

Et omstridt og blodigt vers
Når man har dvælet ved dette, da får ordet
”velkommen” en helt anden betydning. Tænk,
Jesus, at du kom. Men han kom, trodsede

Nogle sange bliver til stor hjælp. Måske sætter de ord og billeder på lige netop min situation.
Måske rummer de en forkyndelse eller et vidnesbyrd, som lige netop jeg har brug for. Så
synger man med – af hele hjertet! I denne serie beder vi forskellige mennesker fortælle om en
sang, der betyder noget særligt for dem – til trøst og opmuntring for os alle.
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vores ondskab, og vandt os ud af Djævelens
kløer, som det fjerde vers klarlægger:

Al verden stod i Satans pagt,
da brød vor Jesus frem med magt

og rev os ud med blodig hånd
af alle vore fjenders bånd.

Igennem salmebogshistorien har dette vers
været flittigt debatteret: Man har gennem ti-
den fundet, at dette blodige vers stred for
meget mod den tilsigtede hyggestemning i
salmen, og først i den sidste historiserende
salmebogsvariation slap verset med igen.
Den slags moderne pædagogiske overvejel-
ser, lod man sig dog ikke forlede af under
pietismen. Hyggestemning måtte ikke komme
over evangeliet, og det er i det hele taget en
misforståelse, at skønheden ryger sig en tur,
når vi taler om korset, synden, døden og Djæ-
velen. For uden korset og kampen var der
ingen grund til at fejre jul, og det er denne
ærlighed, der giver Brorsons salmer deres
styrke. De er ikke bare ligegyldig fløde-
skumsglasur uden egentlig indhold og me-
ning, men de går til kødet også der, hvor det
for os andre er en fristelse at holde igen.
Således er Brorsons alligevel elskede salme
en opmuntring til uophørligt at prædike Jesu
kors, også en juleaften, hvor alle kommer med
julelys i øjnene og måske blot er kommet i
kirke for stemningens skyld, for det er her, vi
ser den inderlige kærlighed, der drog Jesus
til vor jammer ned. Det er på korset, i Jesu
offer.
Når vi holder igen med at prædike Jesu blo-
dig sår, så er vi netop i den største risiko for
at lade os forlede af verdens magt, for det er
blodet, der må holde os til vor dåbes pagt.
Det er, når vi ser Jesus lide for os, at troen
skabes i os, og derfor har Djævelen da heller

intet andet for i julemånederne, og resten af
året for øvrigt, end at holde os væk fra Jesu
blod. Dårligt nok er der den undskyldning,
vi ikke kan finde på, for ikke at prædike Jesu
blod: Det skræmmer folk væk, det er for dra-
matisk, for pågående – eller modsat, for tri-
vielt, for ligegyldigt, for kedeligt til, at det
kan interessere nogen.

Ja vi selv kan endda fristes af den tanke, at vi
nu da har hørt om korset og blodet, og at det
må være tiden at komme videre og tage
teologiens mange andre emner under behand-
ling. Men dette er en djævelsk tanke. For det
er alene ved at betragte Jesu store offer, at
troen skal vækkes i os. Det er først her, vi
lærer ret at betænke Guds inderlige kærlig-
hed til os.
Derfor må det også være vor bøn, at vi altid
og uophørligt må have blikket rettet mod
Jesus. Ja, at vi må have en længsel efter altid
at være sammen med Jesus.

Verdens fristelser
På jorden lever vi og skal leve med blikket
rettet mod Gud. Ikke desto mindre er det en
stadig fristelse og fare selv for Guds børn, at
vi bliver så optagede af alt det jordiske: ar-
bejde, penge, hus, have og alt, vi bruger da-
gen på. Nyhederne fylder vort hjerte, sind og
tanke, og overalt hvor vi vender og drejer os
hen, bliver vi mødt af produkter, vi skal for-

Brorsons salmer  er  ikke bare li-
gegyldig flødeskumsglasur  uden
egent lig  indho ld og mening,  men
de går t il kødet  også der,  hvor det
fo r  o s  andr e  e r  e n fr is t e ls e  a t
ho lde igen.
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holde os til: rejser, biler, film, for slet ikke at
tale om supermarkedernes bugnende karto-
teker. Man kan hurtigt købe sig fattig, både
økonomisk og åndeligt. For om vi vil det el-
ler ej, så drager det os til det jordiske, og der-
med væk fra Gud.
Og vi kan ikke som munkene bare spærre os
selv inde, for det var også klostrets erfaring,
at selv her kom fristelserne. Nej, den eneste
løsning er at stirre end mere intenst mod må-
let. Derfor må denne salmes gentagne bøn
også blive vores daglige bøn: “Så drag os
ganske til dig hen, og giv at al vor længsel
må til dig, (og så gentager Brorson sig selv,
hvad han ellers aldrig gør2) til dig alene stå.”
For mens verdens længsel er håbløs – meget
af det vi ønsker os, kan vi allerede straks
skyde en hvid pind efter, og selv når vi får
det, falmer det og mister sin værdi – der er
der håb i evangeliet. Hos Jesus har vi en skat,
der som et hjerteblad skal folde sig ud og
vokse, og derfor er der også et perspektiv for
os, der langt overgår den velkomst, vi gav
Guds søn:

Så skal det ske, at vi engang
blandt alle helgens frydesang

i Himlens søde Paradis
skal prise dig på englevis.

Dåbens nåde
Salmens indhold er et fortættet evangelium
forkyndt for de mindste. Men hvem er de
arme små, Brorson skriver om? Er det alene
børnene? Nej, det er alle Guds børn. For in-
gen af os bliver nogensinde for store til at
være små hos Gud. Derfor kan vi alle synge
med på Her kommer Jesus dine små. Et fan-
tastisk udtryk for det forhold, vi må have til
Gud, en umiddelbar frimodighed som Guds
børn: Her kommer vi, Jesus, dine små. Her

får vi lov at lægge os i Jesu arme og være
små og bare lytte til, hvad Han har gjort for
os.
Af nøjagtig samme grund er det, at denne
salme træder ud af julens blide hyggetimer
og bliver en salme, som kan synges året rundt
og bliver sunget flittigt det ganske år i den
danske folkekirke. Særligt det syvende vers
er blevet et omkvæd i mange kirker, hvor det
synges som svar på trosbekendelsen:

Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt,

men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!

Samme vers er grunden til, at jeg heller ikke
selv kan lade være at tage salmen med, når
jeg fra tid til anden holder særskilte dåbs-
gudstjenester. Da kommer salmen til sin fulde
ret. Her hvor forældrene kommer med deres
små, for at de skal høre Jesus til, men hvor vi
også selv må tage os med blandt Jesu små,
der må mindes om vor egen dåb og den usi-
gelige Guds nåde, der mødte os i dåbens klare
vand, hvor Jesus friede os af dødens og Sa-
tans greb, rensede os fra arvesynden og rej-
ste os til et evigt liv i Faderens og Sønnens
og Helligåndens navn.

1 “Her kommer Jesus dine små” er på engelsk
kendt under titlen: Thy
little Ones, Dear Lord.
2 Dog ofte i hans senere
salmer.

Mads Jakob Thorlund
Jakobsen, sognepræst
ved Sct. Marie Kirke,
Sønderborg.
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Blæsten tog fat og fik det til at hvisle faretru-
ende i den flere meter høje bøgehæk, der vok-
sede som en solid og uigennemtrængelig
fængselsmur omkring skolegården. Josva
skuttede sig og skelede op mod himlen, hvor

lette skyer drev hurtigt hen over hinanden,
mens det store mørke nærmede sig i ubøn-
hørlig majestæt. Lummerheden var kvælende
og måtte med naturens brutale nødvendighed
snart finde udløsning i et regnskyl af afrikan-

Resumé: Marianne og Frederik var missionærer i Afrika, men vendte hjem på grund af Ma-
riannes sygdom. Marianne er nu rask, men stadig svagelig. Frederik har talt stærke domsord
i både den moderne frimenighed og den konservative husmenighed, men begge steder blev
hans varmhjertede advarsel afbrudt før tid. Han føler sig efterhånden uegnet som prædikant,
også fordi han mærker frafaldsånden så stærkt i sit eget liv. Desuden plager det ham, at han
ikke føler, at han duer til at være en god mand for Marianne og en god far for Josva.
Josva har det tilsyneladende svært i skolen, ikke mindst efter at Frederik har refereret nogle
dømmende ord, han har sagt om ungdomsarbejdet i frimenigheden. Han er blevet meget
lukket over for sin far. Han har delvist betroet sig til sin mor, men virker sårbar. Da en
planlagt filmaften blev afbrudt, fordi Marianne og Frederik pludselig blev tilkaldt for at
hjælpe selvmordstruede Isabel, reagerede han meget voldsomt, og hans forældre kom hjem
til en seddel, hvor der uden nærmere forklaring stod: ”Det var ikke min idé.” Forældrene
troede, at der var sket noget frygteligt i hjemmet, men både Josva og lillebroren Jakob var
tilsyneladende okay.
På skolen går der rygter om, at Josva er homoseksuel.

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

ENGLENE

VÅG! VII

Af Henrik Gren Hansen
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ske dimensioner.
Et lynglimt efterfulgt af en omgående torden-
buldren bekræftede, at det ikke var uden
grund, Josva havde ladet cyklen blive hjem-
me i dag. Han satte farten lidt op for at nå
frem til busstoppestedet, inden de tunge drå-
ber rigtigt skulle få fat. Den gamle, udtjente
og hullede skoletaske ville ikke være mod-
standsdygtig over for et brusebad fra himlen,
og computeren lå løst og udsat i den sammen
med bøgerne. Det ville være en katastrofe,
hvis der skulle investeres i en ny bærbar. Flere
økonomiske bekymringer til hans mor. Det
fortjente hun ikke. Hun havde så rigeligt at
tænke på i forvejen …
Josva skridtede ud for at nå i sikkerhed med
computeren, men sagtnede så alligevel far-
ten igen. Åh nej. Det var bare ikke rigtigt!
Ham den nye Felix stod og ventede under
taget i det lille skur ved busstoppestedet. Han
havde sin mobil i hånden og lod hænderne
automatisk scrolle lidt hen over den, men kig-
gede ikke ned. Hans blik var stift rettet mod
Josva. Der var ingen vej uden om. Det ville
se rimelig fjollet ud at vende om nu. Eller
lade som om, man ikke skulle med bussen.
Eller stille sig uden for skuret i den silende
regn. Man burde faktisk også sætte farten op
igen. Med mindre man skulle forsøge at virke
cool og ophøjet ligeglad med banale ting som
vind og vejr?
Åh … Hvorfor var det lige i dag, det skulle
være busvejr?
Josva sendte Felix et lidt forlegent hej og stil-
lede sig ind ved siden af ham, så langt væk
som muligt, men stadig indenfor i tørvejret.
Felix’ kraftige skikkelse betød, at intimsfæren
var tæt på overskredet i det lille skur – i hvert
fald efter Josvas begreber. De slog begge blik-
ket ned i nogle få sekunder, men selv de nu
massivt trommende regndråber på glastaget

kunne ikke forhindre den pinlige tavshed i at
gøre opmærksom på sig selv.
“Godt der er tag på bussen”, røg det ud af
Josva. Det var, hvad hans mor ville sige i så-
dan en situation. Tag på busserne var ikke en
selvfølge, der hvor de kom fra; i hvert fald
ikke et tag, der kunne holde regnen ude, når
det virkelig gik løs, og himlen åbnede sig.
Nu lød det bare som en usandsynligt fjollet
og meget lidt cool frase om vejret.
Felix svarede ikke lige med det samme. Josva
hadede sig selv for, at han aldrig vidste, hvad
han skulle stille op med sine hænder og arme.
Med en frekvens af stillingsskift, der nok ikke
så udpræget naturlig ud, stak han hænderne i
lommen, lod dem hænge løst og afslappet
langs siden og lagde dem over kors, indtil de
til sidst fandt et solidt greb om mobiltelefo-
nen.
Billedet af Ilse, kristendomslæreren, tonede
ubehageligt tydeligt frem for hans indre:
“Næstekærlighed – det er også at snakke med
en anden i skolegården, end man plejer. Være
venlig over for en, der har brug for et smil og
en opmuntring. Prøv at tænke på det i dag.
Lad være med at udskyde det til i morgen,
for så glemmer man det bare igen. Når klok-
ken ringer om lidt, så prøv for en gangs skyld
at lade være med at gå hen i jeres faste kli-
ker. Det er jo godt at have venner. Men alle
fortjener en plads i fællesskabet. Alle! Og
ingen fortjener i hvert fald at blive moppet
og holdt udenfor. Giv plads til hinanden! Se
hinanden! Vær der for hinanden, og spørg ind
til hinanden! Prøv at forestille jer, hvis Jesus
kom og gik mellem os i skolegården. Hvem
ville han så opsøge? De stærke? De popu-
lære? Tænk på, hvem du skal være en Jesus
for i dag ...”
Hun var blevet ved sådan i et kvarters tid.
Det var ubehageligt. Grænseoverskridende.
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Josva havde følt, at Ilses store og udspilede
øjne under de konstant hævede øjenbryn
havde været rettet mod ham under hele den
lange svada. Ret beset vidste han ikke, hvor
hun havde kigget hen, for han havde selv det
meste af tiden haft blikket solidt fæstet på den
kuglepen, han sad og skilte ad og samlede
igen i en uendelighed. Men hun talte godt nok
usædvanligt direkte og konkret, så det var
svært at komme udenom. Det eneste forsøg
på en udvej, han havde fundet, var en gen-
kaldelse af nogle ord, hans far engang havde
sagt, da de talte om skolen, og hvordan han
skulle forholde sig til den type kristendom,
han mødte der: ”Det er fint nok med Ilse”,
havde han sagt. ”Hun er det rareste og
kærligste menneske, og hun mener det helt
sikkert så godt – men du skal bare være op-
mærksom på, at hun godt kan være noget
lovisk.”
Ja, ”lovisk”, det var måske det …
Men hvorfor skulle Felix nu stå lige dér i dag?
Han havde jo også hørt Ilses ord – og allige-
vel gik han alene rundt hele det efterfølgende
frikvarter, mens Josva som sædvanlig var
sammen med flokken omkring Samuel.

“Kan du måske hjælpe mig med at komme
på det der AngelFace?”
Josva sank en klump og kiggede sig kortva-
rigt over skulderen for at se, om bussen ville
komme og redde ham. Der var ikke andet end
piskende regn på vejen. Nogle dage var bare
som programmeret til at gå skævt i alle situa-
tioner.
Felix ville række ham sin mobil.

“Hmm. Du skal have en adgangskode for at
komme på første gang.”
“En adgangskode simpelthen? Jeg troede,
appen var tilgængelig for alle?”
“Det var den også i starten. Men det blev lidt
for svært at styre. Vi er jo bare amatører …
Så nu skal alle igennem Samuel, før de kan
oprettes som medlemmer.”
“Samuel, er det ham, der har …?”
“Ja, han er guruen!” Josvas øjne lyste kort-
varigt. “Du fatter ikke, hvor genial han er.
Han lavede det hele på en projektuge! Fik
vist nok en lille smule hjælp fra sin storebror,
der er programmør. Og ka-tjing! Så fik sko-
len lige sit eget sociale medie.”
“Ja, jeg har godt hørt lidt om det. Jeg forstår
ikke helt, hvorfor man ikke bare bruger de
almindelige ...”
“Altså, det ene udelukker jo ikke det andet.”
Josva følte sig lidt bedre tilpas nu. Han var
på hjemmebane. “Det var jo mest bare for
sjov og for at prøve kræfter med at lave en
platform a la Facebook og Snapchat. Men
Samuel har faktisk været i flere medier og
fortælle om AngelFace. Der er sådan et klip,
der er blevet liket og delt sygt mange gange,
hvor han fortæller om funktionerne og lidt
om navnet AngelFace. Jeg tror især, det er
det med navnet, folk synes, er lidt sjovt …
Det er jo, fordi friskolen altid er blevet kaldt
‘Englefabrikken‘ …”
“Ja, men jeg troede, det var noget, I var trætte
af?” Felix så uforstående ud.
“Ja, det kan man godt sige … Det er jo et
drillenavn. Men hvis man bliver drillet med
noget, så er der kun ét rigtigt godt våben, og
det er selvironi!”
Josva mødte Felix’ blik i næsten et sekund.
Det var vist rekord. Men han blev nødt til at
se, om Felix fangede hintet – og om det var
over stregen.
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Den nye dreng i klassen havde skiftet skole
midt i et klassetrin på grund af mobning. Og
det var ikke svært at få øje på grunden til, at
han var blevet sendt over til den skole i byen,
der havde det stærkeste ry for et godt miljø
på grund af de kristne værdier. Det lille, but-
tede hoved, der tilsyneladende uden hals var
sat direkte oven på den enorme krop, var et
meget taknemligt offer. Og så hjalp det jo
ikke, når man hed Felix og læspede. Men han
virkede egentlig flink og “normal” nok el-
lers. Han var garanteret også rimelig stærk
… De der overarme var 3-4 gange tykkere
end Josvas spaghettiarme. Josva trippede lidt
frem og tilbage. Kom bussen ikke snart?
“Man må bare sige, at den her app kan nogle
ting.” Josva afbrød det ordløse spørgsmål fra
sin ventekammerat og forsøgte at vinde hjem-
mebanefordelen igen. “Lærerne er også ret
vilde med det. Altså, de er jo ikke medlem-
mer; det er kun til elevkommunikation. Men
jeg tror bare, de er stolte af, at tekniklinjen
på skolen kører så højt, at en 9. klasseselev
kan lave noget på det niveau. For det virker
jo rent faktisk, og vi bruger det hver dag – til
at aftale hockeykampe i frikvarterne og alt
det der.”
“Du snakker lidt som om, du er med i det?”
Felix’ øjne hvilede forskende på Josva. Der
var en faretruende glød i blikket – som om
han vidste noget? Men det kunne han vel ikke.
Han var jo ikke engang på endnu. Og hvor-
for skulle nogen have fortalt ham noget?
“Med i det? Ja, altså det er jo næsten alle over
13 år på skolen, der er medlemmer.”
“... Også som om, du er lidt mere end bare en
almindelig ‘bruger‘?”
“Nåh … Ja … Vi har lidt nogle jokes, vi kø-
rer.”
“AngelNews?” Felix stirrede intenst på ham
og gik en lille smule nærmere, så Josva nu

mærkede hans dårlige makrelånde, og så de
stod skulder ved skulder – eller skulder ved
albue var det nærmere. Felix var ikke bare
kraftig, han var også høj som en fuldvoksen
mand.
“Nå, det har du måske hørt om …?” Josvas
hjerte sprang over et par slag, mens han igen
kiggede sig over skulderen.
Kom nu, bus! Josva tjekkede rastløst tiden
på sin mobiltelefon og sammenholdt den med
køreplanen ved stoppestedet, selvom han var
udmærket klar over, hvornår bussen skulle
komme. Tre minutters forsinkelse indtil vi-
dere. Typisk …
Mens han stod med mobilen, tikkede der en
besked ind fra Samuel. “Weee, så dig lige nu
ved stoppestedet. Gl & hf!”
“Good luck and have fun” … Argh, Samuel.
Nogle gange var det, som om han var over
det hele. Som om han havde installeret en
eller anden skjult app på sin udsendte med-
arbejders mobiltelefon, der koblede sig på
kameraet, så han kunne følge med i alt. Over-
vågede hver en bevægelse og hvert et ord.
Men han var jo nok bare blevet hentet i den
sorte BMW, der lige var drønet forbi stoppe-
stedet. Han skulle jo nødig få våde fødder,
det lille pus. Så var det godt at have en flek-
sibel far, der kun behøvede at arbejde, når
han havde lyst …
“Hvad var det for en lyd?” Felix lænede sig
endnu lidt nærmere for at se, og Josva stak
lynhurtigt mobilen i lommen igen. “Bare
AngelMessenger”, forklarede han. “Selvføl-
gelig en meget diskret basuntone, når der er
en ny besked!”
“Det er meget gennemført, hva’?”
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Igen den der undertone … Josva spændte
automatisk sin krop, klar til at vride sig fri
ved et eventuelt angreb. Han var ikke stærk,
det ville være synd at sige. Men han havde
altid haft det der ene sekunds power til at
komme fri af nogen, og så kunne han løbe
hurtigere end de fleste.
Josvas krop gav næsten et lille hop, da bus-
sen endelig drejede ind i svinget og banede
sig vej mod stoppestedet gennem vandstrøm-
mene. Den hvide bus var en virkelig frelsende
engel …

Inde i bussen satte de sig på hver deres side
af midtergangen, og samtalen ændrede karak-
ter med den mere betryggende og behagelige
fysiske afstand mellem dem. Josva gav Felix
nummeret på Samuel, så han kunne anmode
om en kode til appen, og så blev de ti minut-
ters bustur ellers brugt på at snakke om fod-
bold, skoleskift og kristendom.
Felix var ikke fra et kristent hjem, forklarede
han. Han var skiftet på grund af mobning.
Det var han meget åben omkring. Og han
behøvede jo nok ikke at forklare nærmere,
hvad han var blevet moppet med.
Han havde faktisk lidt selvironi, Felix. Det
var befriende.
“Men det er jo egentlig bare så fjollet”, be-
kræftede Josva. “Altså, at du skal blive dømt
på – sådan nogle ting.”
Felix sagde, at han havde været glad for Ilses
kristendomstime. Hvis dét var kristendom, så
var han i hvert fald meget med på det.
“Ja,” sagde Josva eftertænksomt. “Det er jo
ikke det hele. Men næstekærlighed, det er da
ret grundlæggende. Jeg tror ikke, man kan
være kristen uden at have næstekærlighed.
Så det håber jeg da også, du kommer til at
mærke, altså – at vi har, sådan mere eller
mindre. Du skal i hvert fald bare … Ja, her

bor jeg, så jeg må hellere komme af, men vi
ses i morgen, ik’?”
”Ja, vi ses i morgen.” Felix smilede. Det var
første gang, Josva havde set ham smile. Det
gjorde et eller andet helt vildt ved hans an-
sigt. Dobbelthagen forsvandt ikke ved det,
men det var ligesom om, den blev helt lige-
gyldig. Han kunne helt sikkert blive en god
ven. For nogen. Hvis nogen altså ville tage
konsekvenserne.
De temmelig uoverskuelige konsekvenser.
Josva sukkede dybt, da han gik ud af bussen.
Han så op mod vinduet og vinkede og smi-
lede til Felix. Men gad vide, om ruderne var
for beskidte? Eller var det det pludselige sol-
strejf efter bygen, der blændede ham? Nej,
Felix fulgte Josvas bevægelser meget nøjag-
tigt. Han kunne se, at Josva vinkede og smi-
lede. Men ingen genvink og ingen gensmil.
Bare det der tomme, uudgrundelige blik, der
ligesom så ind igennem ham …
Basunklang fra lommen. Josva tjekkede hur-
tigt mobilen. Det var Samuel igen. “Forresten:
Felix kom på for et par dage siden, det har
jeg vist ikke fået fortalt :p Sorry mate …
Håber da vi ses i morgen :D”
Det snurrede rundt i Josvas hoved. Hurtigt
kiggede han op for at få øjenkontakt med
Felix igen, men bussen var kørt videre. Josva
løb lidt efter den med kraftløse trin, men stop-
pede, da den var drejet om hjørnet. En tid
holdt han øjnene rettet mod det punkt, hvor
bussen var forsvundet. Felix’ afsluttende an-
sigtsudtryk som besvarelse af de venlige vink
stod som mejslet i hans hoved. Han vidste
det altså …
Men hvorfor så lade som om, han ikke var på
– og grille ham på den måde?
Josva vendte sig tungt og gik hjem med me-
kaniske skridt. Han stoppede på den lille for-
højning ved skovkanten og iagttog det lille,



69NYT LIV

1-2019

faldefærdige hus, der var blevet hans forelø-
bige hjem i Danmark. Som det lå dér badet i
solskin med genskin fra de store vandpytter,
virkede det overjordisk stille. Bilen holdt i
indkøringen. Skulle far ikke have været af
sted til møde? En due sad på lygtepælen og
kiggede indgående på ham. Men selv dén
kurrede ikke.
Josva følte pludselig, at alting var blevet gen-
nemsigtigt. Som om han stod der på forhøj-
ningen uden tøj. Uvilkårligt vendte han sig
for at se, om der var en flok, der stod bag
ham og pegede fingre. Straks efter syntes han,
at vinden bar en lugt af makrel med sig.
Kunne Felix finde på at stå af ved næste stop-
pested og løbe tilbage?
Åh … Bare ind, ind, ind …
Josva løb hurtigt hen mod døren, men stand-
sede igen på dørtrinnet. Døren stod på klem.
Det plejede den aldrig at gøre.
Nogle scener fra en thriller, han havde set for
nylig, passerede gennem hans hoved: pano-
ramablikket rundt i stuen, hvor alting først
var helt som normalt, men alligevel denne
usvigelige vished om, at noget var galt – ind-
til det øresønderrivende skrig ved synet af den
dødes lemlæstede krop, der lå henslængt over
lænestolen.
Hvorfor var der så stille?

Det gav et gib i Josva, da hans mor tonede
frem i entréen, stille som et spøgelse.
“Hej min skat,” sagde hun og kom hen og
lagde hænderne om hans skuldre. “Skal jeg
ikke tage tasken? Blev du meget våd?”
Stemmen var lidt bævende, som den nogle
gange var. Efter sygdommen havde hun haft
tendens til at blive meget hurtigt rørt, og det
var taget til efter hendes syn – eller hvad det
nu var – for en uges tid siden om Jesu gen-
komst. Ellers snakkede hun helt normalt og

meget lidt spøgelsesagtigt.
“Hvor er Jakob?” spurgte Josva. Det var først
nu, hvor han selv udtalte spørgsmålet, det gik
op for ham, at den usædvanlige stilhed måtte
skyldes, at han ikke kunne høre sin lillebror.
“Jakob er lige henne at lege med Silas.”
“Med Silas? Det plejer han da ikke ...”
“Nej, men det er han lige i dag.” Hun skyndte
sig videre: “Kom og sæt dig her i stuen og få
lidt kaffe.”
Kaffen bestod af en hjemmelavet appelsin-
muffin og kommenskringle, en pære skåret i
både og en lille flødebolle med kokos, alt
sammen fint anrettet på en stor tallerken med
en mors sans for ultimativ forkælelse.
“Øj, det ser godt ud. Tusind tak, mor. Det var
lige, hvad jeg havde brug for …”
“Har det været en hård dag?” Hans mor satte
sig i stolen over for ham og overværede, hvor-
dan han gik ombord i kommenskringlen som
det første. “Onsdage plejer at være lidt tunge
at komme igennem, gør de ikke?”
“Nah. Jeg ved ikke. Det er lidt svært at for-
klare. Der har været så mange ting i dag.”
Josva så på sin mor og tænkte over, hvad han
skulle sige. Hun var afventende.
“Ja?”
Josva blev pludselig overvældet af ømhed
over for sin mor, som hun sad der i stolen og
havde brugt så mange af sine sparsomme
kræfter på at forkæle sin ældste søn med tid
og omsorg. Han ville gerne betro sig til hende.
På et eller andet niveau. Men hvordan? Det
var jo kun så lidt, hun vidste. Selvom det var
mere end far. Og hun skulle ikke have flere
bekymringer. Det skulle hun altså bare ikke
…
Lidt kejtet gav han hendes hånd et klem og
smilede til hende.
“Jeg ved ikke”, gentog han. Det var som om,
tankerne endelig havde lov til at holde lidt
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fri, nu hvor han kom ind i trygheden hos sin
mor. Og som om alt det andet – udenfor –
blev uvirkeligt. Nu var han her, og over for
ham sad det menneske, han elskede højere
end alt andet.
Men noget skulle han jo sige.
“Tror måske bare nogle gange jeg er lidt fru-
streret over Ilse. Hun er virkelig – lovisk, som
far siger. Der er slet ikke rigtigt noget
evangelie i det. Man bliver sådan lidt depri
af at høre på det. Og så ham den nye dreng i
klassen, han kommer jo ikke fra et kristent
hjem. Han får et helt forkert billede af, hvad
kristendom er. Jeg snakkede lige med ham i
bussen … Men det er jo ikke nemt ...”
Josva trak sin talestrøm, mens han ventede
på en bekræftende lyd fra sin mor. Der kom
ikke noget.
“Bare far lige kunne komme og holde en præ-
diken på skolen. Men – det kan han jo ikke.”
Stadig tavshed fra moren.
Josva fortsatte sin agressive indtagelse af
godterne på tallerkenen, men stoppede så op.
“Du kigger sådan?”
“Nej, der er ikke noget.”
“Jo, der er.” Josva spilede øjnene op. “Er det
noget med far? Jeg så, bilen er hjemme.
Skulle han ikke have været af sted til et møde
snart?”
“Han sidder oppe på kontoret og kigger vist
lige på det sidste.”
Hun holdt en lille pause. “Det er ikke noget
med far – eller mig.”
Josvas øjne flakkede. “Jakob? Er det Jakob
…?”
Moren vred hænderne lidt, tog så en dyb ind-

ånding og kiggede direkte på Josva for før-
ste gang: “Josva, var det Felix, han hed, ham
du fulgtes med i bussen?”

Josva holdt vejret. Tiden stod stille nu. Det
skulle den i hvert fald. Den skulle stå stille.
Og så skulle den drejes tilbage, tilbage, til-
bage …
Felix! Hans navn lød helt forkert i morens
mund. Han skulle da ikke være her i stuen.
Han hørte til derude. Ikke her. Please: Du ved
ikke noget, mor. Du ved ingenting. Ingenting,
ingenting, ingenting!
Hun ventede ikke på svar. Tydeligvis havde
hun medlidenhed med angsten i sin søns øjne.
Men medlidenhed lidt som man har medli-
denhed med et stankelben, der kravler hal-
tende hen over muren med tre ben sat af. Det
eneste, der står tilbage, er at dræbe. Kvase
stankelbenet ind mod muren med en barm-
hjertig knytnæve. De kan jo ikke sættes på
igen, benene. De er væk. Børnene har haft
deres fornøjelse med at pille benene af og
iagttage, hvordan dyret har levet videre. Det
kan ikke laves om nu.
Josva så kun stankelbenet for sit indre blik,
da moren fortsatte:
“Ja … Josva. Vi har fået en mail fra skolen i
dag. De fortæller lidt. Om det der AngelFace.
Som du åbenbart er noget med i. De lukker
det nu, Josva. Men de skal have en snak med
jer, der står bag.”
“Lukker det?” Josva så vantro på sin mor.
“De kan da ikke bare ...”
“Jo, det kan de faktisk, Josva. Hør her!” Der
var en ulmende vrede i hendes stemme nu,
og der var noget, der blokerede fuldstændigt
i Josvas hoved, da han mærkede det.
“Jossi05. Det er dig, ikke også?”
Hun smed en udskrift af mailen på bordet
foran ham. Der var et skærmbillede, et
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screenshot, af billedet fra AngelNews i går.
Eller var det et screenshot? Det kunne man
jo ikke i AngelFace. I hvert fald ikke uden at
blive registreret af Samuel, og det var der jo
ingen elever, der turde. Men nu sad moren i
hvert fald med det: fotoet, taget i en skæv
vinkel nedefra, af den store Felix med hans
overdrevne madkasse med makrelsalat-
madder og teksten #enlillesnackførgym, ud-
givet af Jossi05.
“Hvordan …?” Josva så tomt hen for sig.
Morens nu ret åbenlyse vrede tændte en vis
styrke i ham. Han blev urørlig. Kynisk.
“De forklarer i mailen, at billeder i Angel-
News forsvinder efter et antal sekunder. Men
‘nogen‘ har altså nået at tage et billede af sin
mobiltelefon med en anden mobiltelefon. Og
så er vedkommende gået til lærerne med det.
Lærerne har derefter indkaldt flere elever til
en snak om, hvordan AngelFace har udviklet
sig siden den positive start. Og på den bag-
grund fortæller de, at de …” Moren tog mai-
len op og læste højt fra den: “... efter snak
med flere involverede er blevet opmærk-
somme på, at et alvorligt og hensynsløst
mobberi gennem AngelFace har stået på gen-
nem længere tid; at det virker til, at der i et
endnu ukendt omfang er et netværk af ‘jour-
nalister‘, der har specialiseret sig i at tage
kompromitterende billeder og skrive korte,
sarkastiske og mobbende kommentarer til det
i hashtag-form.
Og så skriver de videre, at den uden sammen-
ligning mest aktive og frygtede ‘journalist‘
går under navnet Jossi05, og at de har fået
bekræftet fra flere sider, at det er dig.”
Josva stirrede stadig tomt ned i bordpladen.
Chokoladen fra flødebollen, som han havde
haft i hånden, da bomben sprang, var begyndt
at smelte, og gjorde hænderne endnu mere
klamme.

Nu hørte han en lyd, der vækkede ham. Hans
mor græd.
“Josva. Du er min lille dreng,” sagde hun og
prøvede at beherske stemmen nogenlunde.
“Jeg forstår ikke alt det her. Og du skal bare
vide: Jeg ved godt, jeg ikke forstår det.”
Det var som om, morens ord sparkede
sluserne op. Josva knækkede sammen.
“Det var jo ikke min idé.” Ordene blev klemt
ud under højlydt hulken. Han følte, hvordan
hele kroppen rystede, og han havde ingen
kontrol over sin stemme. Gennem tårerne så
han, hvordan hans ord tændte et håb i mo-
rens øjne.
“Josva, du er blevet presset til de her ting, er
du ikke?” Hans mor så fast på ham. Hun
havde fundet et halmstrå at klynge sig til.
Josva kunne ikke andet end at nikke og
græde.
“Jeg vidste det! Jeg kunne mærke det. Det er
jo slet ikke dig, det her! Men Josva, vi skal
nok støtte dig i det. Vi skal nok komme til
bunds i det og få det opklaret og forklaret.”
“Vi?” Josva følte en intens panik. “Ved far
noget om det her?” Han mødte morens blik i
et langt og talende sekund, så slog hun blik-
ket ned. “Ja altså, din far har selvfølgelig også
læst mailen. Det var faktisk ham, der så den
først.”
Josva sank en gang og følte det som om, no-
get bristede dybt indeni. “Det … Det kan jeg
bare slet ikke overskue.”
Moren sagde ikke noget, men tog hans hånd.
“Det er nok ved at være på tide, at du får snak-
ket med far, Josva. Han er jo trods alt – din
far, ik’?”
“Men han vil jo ikke forstå en … skid!”
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Josva havde aldrig udtalt sit favorit-engelske
“grimme ord” derhjemme, men nu kunne han
ikke holde det tilbage, og han gentog det flere
gange med desperationens eftertryk, mens
han bankede sin knytnæve ind i væggen i takt
med ordene.
En dør blev slået op med voldsom kraft. “Jeg
vil ikke ha’, at du bander her i huset!”
“Frederik!”
Josva havde aldrig hørt sin mor råbe med så
skinger en stemme, som da faren brat entrede
lokalet som et tordenvejr, der ikke længere
kunne holde sig tilbage.
Rummet sejlede rundt. Han havde lyttet. Far
havde lyttet! Og nu var han på vej med hur-
tige skridt og lynende øjne. Han ignorerede
fuldstændigt sin hustrus skrig og protester.
De store hænder greb fat om de spinkle
skuldre med et fast tag.
“Se på mig!” gungrede det et sted langt borte.
“Nej, se nu på mig! Se på mig!”
Nu var det hagen, han tog fat om. Drejede
den opad mod sit ansigt. I et splitsekund
mødte Josva sin fars blik. Der var ild og vand
i de gennemtrængende øjne. Åh, havde det
bare været ublandet vrede …
I det samme var det, som om Josva vågnede.
Han havde ikke tænkt tanken bevidst, men
nu stod det klart for ham, at dette var det øje-
blik, han havde frygtet i måneder. Det øje-
blik, som ikke måtte komme, og som alting
alligevel med en skæbneagtig nødvendighed
havde bevæget sig frem imod. Han havde
vidst, at det ville komme – og alligevel skudt
tanken fra sig som den største utænkelighed.
Nu stod han midt i det. Men han var slet ikke
klar. Josva mærkede sveden pible frem i hånd-
fladerne og hovedbunden, og de slappe musk-
ler blev spændt til det yderste. Det var som
om, kroppen tog beslutningen for ham. Med
skolegårdens automatiske adræthed vred han

sig løs og spænede af sted. Lige meget hvor-
hen. Bare ud og væk.
Josva flåede yderdøren op, ventede halvt om
halvt at se Felix og en flok af skolens lærere
på den anden side, men der var ingen. Ingen
– bare en syngende og svævende stilhed og
tomhed.
Far var lige bag ved, halsende af sted som en
jagthund efter sit bytte. Hvordan kunne han
være så hurtig? Han plejede da aldrig at løbe.
Nu råbte han efter ham: “Vent! Josva! Nej!
Nej! Kom tilbage! Kom tilbage! Min dreng!
Josva! Bliv her!”
De gispende stacatto-råb lige bagved var som
piskeslag over Josvas skuldre, der drev ham
fremad i en unaturlig hastighed. Det gjorde
ondt i lungerne nu. Kvalme og sidestik. Men
han skulle bare væk. Væk fra ilden, væk fra
tårerne, afsløringen, væk … Det her måtte
bare ikke være sket. Undo, undo, please!
Synet af de kendte bygninger i kvarteret
fyldte ham med en uforklarlig angst. Farverne
og formerne, som han havde gået forbi så
mange gange uden at tænke over dem, så
pludselig så dyrisk-djævelske og underligt
levende ud, som om de smaskede og savlede
af ond fryd og forventning ved synet af den
flygtende dreng. “Nå, nu har du nok fået øjne
at se med”, gnæggede de. En sort- og
aluminiumsfarvet postkasse med halvåben
mund for enden af en ligusterhæk ville
spænde ben for ham, men han undveg ved at
hoppe sidelæns fra fortovet ned på vejen.
Alting bølgede og flimrede for hans øjne.
”Vent! Josva! Pas på! Du må ikke …” sang
det i luften, stadig meget nær bag ved ham.
Benene kunne snart ikke mere, og alligevel
fløj de af sted i en svimlende fart. Den død-
åndende fortvivlelse, der havde ramt ham i
den tordenrensede luft, gjorde de kropslige
smerter til lindrende plasterstumper over det
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dybe hul indeni. Men det sorte hul lod sig
ikke dække til så let. Det sugede ham af sted
og ned med en hvirvelvinds uimodståelige og
ubønhørlige hast. Hullet krævede ham helt.
Hele hans ranglede, kiksede og slaskede krop.
Bare løbe af sted uden at kigge. Så var det jo
ikke op til ham længere, hvad der skete. Bare
bevæge benene og lade der ske, hvad der
ville. Så måtte Gud jo gøre noget, hvis han
syntes, det var værd at gøre noget.
Det var forbi nu. Alt var forbi. Hele verden.
AngelFace – lukket. Far – ikke længere hans
far. Ingenting ville nogensinde blive det
samme. Mor …
Billedet af mor, som hun sad der med den
søde eftermiddagstallerken, satte gang i tåre-
kanalerne igen. Han syntes, han kunne se så
tydeligt for sig, hvordan hun netop nu i dette
øjeblik lavede den velkendte bevægelse, hvor
hun stille slog blikket lidt ned og foldede sine
hænder – for ham – nu. Øjnene blev slørede,
og for første gang mærkede Josva, hvordan
han ligesom fik kontakt med sine ben igen;
som om en motor, han ikke havde haft kon-
trol over, blev slukket.
Men hvor var det egentlig, han løb? Benene
var styret længere og længere ud på vejen.
Nu var han nærmest på midten.
I et nu så han bilen dreje i høj fart om hjør-
net.
“Josva! Nej! Nej, nej, neeeej!”
Hornet skar øresønderrivende gennem luften.
Lygterne … De blændede ham. De blændede
ham fuldstændigt. Hvordan kunne de lyse så
kraftigt?
Badet i lys, flyvende gennem luften.
Jesus? Er det dig? Ved et stort, hvidt bord.
Hvordan er det, du ser på mig? Jesus? Jesus?
Jesus!
Varme hænder i lyset svøbte sig om ham i et
inderligt favntag.

***

Lyset var der stadig. Josva missede lidt med
øjnene.
Men det var blevet så skarpt. Kunstigt. Og
varmen var væk.
“Josva?”
En velkendt bævende stemme nåede ham, før
skikkelsen langsomt tonede frem for hans
lysfølsomme øjne.
“Mor?”
“Åh Josva, du er her.” Stemmen lød usige-
ligt glad og lettet.
Josva mærkede et strejf af morens hår på sin
pande, da hun lænede sig ind over sengen og
hev i noget bag ham. Det var en snor.
“Jeg bliver nødt til lige at kalde på din læge.”
Det begyndte så småt at dæmre. Åh …
“Far? Hvor er far?”
Hun svarede ikke.
“Du skal hvile dig, min skat”, sagde hun. Men
hendes stemme rystede mere end nogensinde
før, og det bævede omkring hendes mund.
“Hvor er far? Jeg vil vide det! Jeg vil se ham!
Jeg vil snakke med ham!” råbte han.
“Du skal lægge dig ned, helt roligt, Josva.
Lægen kommer lige om lidt.”
“Vil han ikke se mig?” Josva sank sammen
med et ængsteligt blik, der højere end noget
råb forlangte et svar. Moren stod bare stille
som en statue og kunne ikke holde tårerne
fra at løbe ned over kinderne. Han greb hen-
des hånd.
”Mor, du bliver nødt til at fortælle far det hele.
Vil du gøre det for mig?”
Stadig intet svar. Hun vidste vel heller ikke,
hvad det var, hun skulle sige. Det måtte han
jo så fortælle hende. Josva mærkede pludse-
lig en voldsom stikken i brystkassen og en
dunken i hovedet, som gjorde det svært at
fokusere. Han var helt tør i halsen og havde
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nogle meget generende tics ved det venstre
øje. Det virkede til, at hele hans krop arbej-
dede på højtryk, selvom den havde fået at
vide, at den skulle hvile sig. Gad vide, om
han var ved at dø? Spørgsmålet forekom un-
derligt irrelevant. Lige nu havde han bare
noget, der skulle renses ud, før han kunne
lade sig falde tilbage i hvilen.
”Sig til ham”, kom det indtrængende, mens
han klemte hårdt om sin mors hånd – ”sig til
ham, det du godt ved: at de driller mig med,
at jeg er homo. Sig til ham – at jeg er bange
for, at det er rigtigt. Men – jeg vil ikke være
det. Men måske er jeg det? Jeg ved det ikke.
Jeg er forvirret.”
”Sig til ham”, kom det efter en lille pause.
”Sig til ham, at jeg har gået lang tid og været
helt vildt bange for, at de rygter skulle blive
spredt. Det blev mere og mere. Hele skolen
vidste det efterhånden. Og hvornår ville far
så få noget at vide? Jeg kunne godt sige det
til dig, men jeg kunne bare ikke sige det til
far. Det kunne jeg – slet ikke overskue.”
Josva fik vand i øjnene. Moren lod til at ville
afbryde ham, men han lod hende ikke komme
til orde. Der var mere, der skulle siges.
“Men så var det, det kom, det der AngelFace.
Og jeg kunne blive journalist på AngelNews.
Jeg kunne blive Jossi05. Jeg kunne blive Sa-
muels ven – Samuels højre hånd, faktisk.
Fordi: Jeg kunne nogle ting. Jeg var god til
at tage de rigtige billeder i det skjulte. Og jeg
var især god til at finde den helt perfekte tekst,
der kunne give billederne noget kant, så det
også blev sjovt. Samuel var helt vild med
mine små news.

Sig til far, at i starten, der hadede jeg det. Jeg
var så bange. Samuel havde lavet et papir,
som jeg skulle skrive under på, hvor jeg skulle
påtage mig alt ansvaret selv. Jeg tænkte hele
tiden, at det ville gå galt på et tidspunkt. Men
det gjorde det bare ikke. Altså – før nu.
Men mor …” Josva klemte hårdt om sin mors
hænder. Hun var bleg som et lig. Hun ville
igen til at afbryde. Josva mærkede også kræf-
terne ebbe ud. Og lægen kom vel snart. Men
så var det med at få det hele sagt. Nu.
“Josva, din far ...”
“Nej, mor, du skal høre lidt mere på mig.”
Josva gjorde en sidste kraftanstrengelse og
flyttede sig lidt længere op på puden.
“Du skal sige til far,” - Josva så på sin mor
med store, fortvivlede øjne - “du skal sige til
far, at i starten hadede jeg det. Men til sidst
elskede jeg det. Jeg elskede det, mor! Jeg el-
skede det!” Tårerne fik frit løb.
“Jeg elskede at være midtpunkt. Jeg elskede
min egen humor. Jeg elskede likesene og
Samuels beskeder. Jeg fulgte overhovedet
ikke med i undervisningen. Jeg sad hele ti-
den og fandt på billeder inde i mit hoved.
Hvem skulle være offer for det næste shoot?
Og hvordan skulle det vinkles, hvordan skulle
man give billedet og teksten kant? De andre
lavede altid enten nogle meget direkte tek-
ster til deres billeder eller nogle meget tamme
tekster – jeg lavede det altid underspillet, med
et eller andet twist – humor – jeg blev genial
til det, meget bedre end de andre.
Mor, du bliver nødt til at sige til far, at det er
sådan, jeg er. Det er sådan en dreng, han har.
Mor ...” Josva tøvede lidt og så frygtsomt op.
”Mor, dengang – I tog ud til Isabel.”
Josva lod ordene hænge lidt, til han var sik-
ker på, moren var med. “Dengang I tog ud til
Isabel og hendes mor – jeg var helt sikker
på, det var, fordi hun havde sladret. Jeg var
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så tæt på at løbe væk. Men jeg skulle jo passe
på Jakob. Så jeg prøvede bare på at sove …
Og håbe på, at jeg ville blive ved med at sove
– altid.”
Gråden pressede sig på. “Men så kom I hjem,
og I vidste bare ingenting. I vidste ikke, hvor-
for Isabel havde fået det så dårligt og ville
begå selvmord. I vidste ikke – at det var mig.
Det var mig, der tog de billeder af hende –
der gjorde, at hun gik helt ned. For vi blev
bare ved og ved med nye billeder. Alle kunne
godt lide, at Isabel blev pillet ned. Hun var jo
sådan en snob, der lignede, at hun bare var
ligeglad med alle og gik i det rigtige tøj og
havde perfekt hår og styr på det hele. Det
havde hun så ikke …
Jeg var sikker på, vi ville blive afsløret, den-
gang hun gik ned. Det blev vi ikke. Hun ville
åbenbart ikke sladre. Heller ikke til far, den-
gang de snakkede. Hun er for vild. Jeg tror
ikke, det er fordi, hun er bange for Samuel –
overhovedet. Men han var bange for hende.
Han ville have os til at lukke ned dengang.
Men så var det, der ikke skete noget. Og så
var det mig, der sagde, at vi skulle begynde
igen. Ikke med Isabel – men bare begynde
igen med nogle andre news og passe lidt
bedre på. For jeg kunne slet ikke overskue,
hvis vi skulle stoppe. Jeg savnede det, mor
…”
Josva stirrede ud i luften. Kroppen sank sam-
men igen efter bekendelsen.
“Vil du ikke nok sige det hele til far, mor …”
Han aede hendes hånd, lige så langsomt. “Og
sig til ham, at jeg godt ved …“
Josva slog blikket ned.
“At jeg godt ved, at – jeg er for langt ude, og
jeg fortjener ikke … noget. Nu.”
Josva løftede blikket igen for at være sikker
på, om hans mor forstod.
“Undskyld, mor.” Josva så med ængstelse,

hvordan hans mor rettede sig op og kiggede
på sin søn nu med et plaget ansigt, der var
gennemvædet af tårer. Han fortrød øjeblik-
keligt sin lange talestrøm. Det havde lettet
ham selv. Men det havde skubbet så meget
mere over på hans mor. Han skulle aldrig have
sagt noget. ”Undskyld, undskyld, undskyld!”
“Josva.” Hendes stemme var underligt fattet
og uden den karakteristiske bæven. “Din far
– ligger på en anden stue.”
Josva rynkede brynene. Kæmpede med at
gribe om, hvad hans mor sagde.
“Han blev ramt af bilen. Politiet fortæller, at
chaufføren ikke så dig, men han så et stort
lys, og han blev så chokkeret, så han drejede
rattet af alle kræfter ud mod fortovet – hvor
far kom løbende efter dig. Lægen siger, at
den eneste forklaring, han umiddelbart kan
komme på, er, at chaufføren har fået et epi-
leptisk anfald. Men det er meget lidt sand-
synligt, for chaufføren er 43 og har aldrig før
haft noget, der mindede om epilepsi.”
“Det var en engel,” sagde Josva tonløst. Han
havde helt glemt lyset igen. Nu huskede han
det. Svagt, men underligt velgørende i hele
kroppen.
“Ja, det var en engel.” Hans mor smilede lidt
til ham.
“Men – far?”
“Din far, Josva.” Hun kiggede lidt væk, men
fandt så styrken til at sige, hvad der skulle
siges. “Din fars tilstand er meget kritisk. Han
er uden for bevidsthed nu. Og hvis det går,
som lægerne siger, så vågner han med al sand-
synlighed ikke op igen – ikke før Jesus kom-
mer og tager ham i sine arme.”
Josva lukkede sine øjne. Alle kræfter var borte
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nu. Ordene om hans far blæste alting omkuld.
“Men mor? Englen … kunne den ikke ...?”
“Jo netop, min kære skat. Netop.”
Josva så bønfaldende på sin mor.
“Vi er priviligerede,” sagde hun. “Gud har
været meget barmhjertig mod os.”
“Hvad mener du?”
“Der er ikke mange andre, der får så tydelige
tegn på, at det, der er sket, og det, der fortsat
skal ske, er fuldstændigt i Guds gode hæn-
der. Englen skubbede bilen væk fra dig – over
i far. Hvis englen havde overblik nok til at
redde dig på et splitsekund – mon så ikke
også, den havde overblik over, hvad vej bi-
len skulle køre?”
Det var jo rigtigt.
I Guds hænder … En homoseksuel, hensyns-
løs og forfængelig mobber, der havde taget
alle midler i brug for at redde sig selv. Josva
fik igen en overvældende fornemmelse af
knuset fra den anden verden.
“Men hvorfor er du ikke hos ham nu, mor?
Er jeg også ved at dø, eller hvad?”
“Nej, Josva. Lægen siger, at det er helt ex-
ceptionelt med dig. Du blev ramt og er fløjet
flere meter af sted. Du er spinkel og har skrø-
belige led. Men du har ikke brækket eller
knust én eneste knogle! Du burde være død
eller handicappet for livet – men du kommer
dig sandsynligvis inden for et par dage – fy-
sisk.”
Hun sagde det med så varm taknemmelighed.
“Men hvorfor er du så her?”
“Jeg var hos far i starten. Du har været be-
vidstløs et stykke tid, Josva ...” Moren smi-
lede et sørgmodigt smil. “Men far sagde til
mig, lige før vi mistede kontakten med ham,
at hans sidste ønske var, at jeg skulle gå over
og være hos dig, så jeg var her, når du våg-
nede.”
Josva holdt hovedet intenst rettet mod sin mor

og drak af ordene.
“Han sagde også: Vi skal huske at være klar,
for Jesus kommer lige om lidt. Og så sagde
han ...” Moren lænede sig ind over Josva. “Så
sagde han, at det også var hans sidste ønske,
at jeg ville give dig et kys på panden fra ham,
når du vågnede, og bede dig om tilgivelse
for alt.”
Moren bøjede sig ned og gav sin søn et langt
kys på panden. Tårer fra hendes kinder fug-
tede hans pandehår.
“Men han kendte mig jo ikke, mor.”
Josva flyttede sit hoved lidt.
“Han kendte ikke den, jeg virkelig er.”
“Jo, det gjorde han, Josva. Og ved du hvor-
for?”
Hun lod kun spørgsmålet hænge i ganske kort
tid, for Josva var på vej væk igen.
“Han kendte dig – fordi han kendte sig selv.”
De var stille et stykke tid.
“Og derfor var han også så glad for Jesus,”
tilføjede hun ud i luften.
Moren rykkede i snoren igen.
”Og det med at være homoseksuel,” tilføjede
hun. ”Åh, jeg er så ked af, at jeg ikke gjorde
mere for at få jer til at snakke sammen om
det. Jeg kunne også selv have sagt noget
mere. Jeg tænkte bare – ja, hvad tænkte jeg?
At det var bedre, hvis det kom fra ham selv.
Men Josva, du må tro mig, når jeg siger til
dig: Lige så klar din far altid har været på, at
det er synd at ‘praktisere homofilt samliv‘,
som det hedder, lige så flittigt har han altid
gentaget, at vi som kristen menighed må tage
imod homoseksuelle med åbne arme og give
dem al mulig hjælp og støtte til at leve med
Jesus. Det er hårdt at være homoseksuel og
kristen, men så er der jo så bare endnu mere
grund til at vise dem kærlighed og tage sig af
dem. Josva, hvis din far havde hørt, at du
tænkte på, om du var homoseksuel, så ville
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han give dig et stort, stort knus – og så ville
han falde på knæ for Gud sammen med dig.
Så godt kender jeg ham! Jeg ved, at han ville
gøre lige præcis det! For der er én ting, der
fylder for far – og det er, at vi i vores familie
skal leve ærligt med Gud med al vores synd
og sætte vores lid til Jesus som vores ét og
alt – for så kan vi sammen nå hjem til Him-
len! Ingen synd for stor – ingen for lille – til
at være dækket af blodet fra ham, der gik i
døden for at frelse syndere.”
Josva smilede taknemligt til sin mor. Han
kunne høre sin fars ord. Næsten se ham for
sig. Det virkede så rigtigt og så indlysende,
når hun sagde det. Det var godt at høre på
hendes kære stemme. Josva klemte kraftløst
sin mors hånd.
I det samme kom der en mand i hvid kittel og
to sygeplejersker ind ad døren.
“Undskyld,” sagde sygeplejerskerne. “Vi var
på en anden stue. - Din mands.”

De holdt en lille pause, stod og kiggede lidt
på hinanden. Så tog lægen ordet. Med dybt
bevæget stemme sagde han: “Vi skal des-
værre fortælle jer, at jeres mand og far, Fre-
derik, er gået bort for ganske kort tid siden.”
Josva klemte sin mors hånd igen. De så hin-
anden i øjnene. Hun så så bange og hjælpe-
løs ud. Og han følte sig helt ét med hende i
det sug af savn og tomhed, der gik gennem
lokalet. Men samtidig var der også noget an-
det. Han hviskede noget til hende. Så svagt
og energiforladt. Først hørte hun det ikke. Så
gentog han det med en kraftanstrengelse, så
højt at også lægen og sygeplejerskerne hørte
det: “Ja, mor”, kom det. “Men – hvor er det
godt for far.”
Josva lukkede øjnene og så det klareste bil-
lede af sin far – lige dér, hvor han selv havde
været for kort tid siden. I Jesu favn.

“Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod
dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere.”
Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han
fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til
ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din
søn. Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv
ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven,
slagt den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han
var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste (Luk 15,18-24).

Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da den
frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv: Vi har Abraham til
fader. For jeg siger jer: Gud kan opvække børn til Abraham af stenene dér. Øksen ligger
allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i
ilden (Matt 3,7-10).
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Den bibelske lære om de to køn er i dag
under hårdt pres.  Der er ikke kun to køn,
hører vi, men mange, og vi kan frit vælge
og veksle mellem de mange muligheder.
Vore børn skal ikke lære, at de har et be-
stemt køn. De skal lære, at de frit kan vælge.
Transkønnede skal støttes i at vælge et an-
det køn end kroppens.
KAMPEN OM KØNNET belyser den nye
kønsideologi fra et bibelsk, biologisk og
sjælesørgerisk perspektiv. Målet er at give
hjælp til at glæde sig over og fastholde
Bibelens lære om de to køn.
Bogen er på 141 sider og koster 98 kr. Der
gives rabat ved køb af sæt til studiegrupper,
bestyrelser m.m. Henvendelse til Nyt Livs
Forlag på tlf.: 2341 5591 eller e-mail:
svag@info.dk. Se mere på nytliv.dk.
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VELKOMMEN PÅ BIBELLEJR 2019
D. 13.-20. JULI

PÅ DJURSLANDS EFTERSKOLE

Aftenmøder fra lørdag til lørdag
Mikkel Vigilius og Peter Olsen gennemgår de syv bønner i
Fadervor, én bøn for hver aften. Mikkel forkynder de første
f ire aftener, Peter de resterende tre.

Praktisk info
Hvis du er campist, så tilmeld dig/jer på tilmelding@nytliv.dk,
for at vi nemmere kan få overblik over f.eks. børne-, junior- og
teenmøderne og de praktiske opgaver, som skal fordeles.
Ankomst lørdag d. 13. fra kl. 9. Husk at melde ankomst i informationen.

Programmet er vedlagt dette blad
Evt. ændringer og ekstra info vil fremgå af forsiden på nytliv.dk.

Tilmelding og spørgsmål
Kontakt Bente Christensen på tlf.: 2339 1830 eller e-mail: tilmelding@nytliv.dk.
Tilmelding til bibellejr 2020 starter mandag d. 15/7-19 i informationen kl. 14.45.

Nyt Livs årsmøde d. 14. jul i 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.
Før årsmødet er der gudstjeneste v/Esper Thidemann kl. 10.30.
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Giv en gave til Nyt Livs arbejde
Alt Nyt Livs arbejde drives af frivillige gaver, herunder Nyt
Livs blad, som udsendes gratis til alle, som ønsker at modtage
det. Vi er taknemmelige for de midler, vi bliver betroet.

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

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

FØLG MED PÅ NYT LIVS BLOG
Bloggen er en underside til nytliv.dk
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„

„
Vi kan fristes af den tanke, at vi nu har hørt om korset og
blodet, og at det må være tiden at komme videre og tage
teologiens mange andre emner under behandling.
Men dette er en djævelsk tanke. For det er alene ved at
betragte Jesu store offer, at troen skal vækkes i os. Det er
først her, vi lærer ret at betænke Guds inderlige kærlighed
til os. Derfor må det også være vor bøn, at vi altid og
uophørligt må have blikket rettet mod Jesus. Ja, at vi må
have en længsel efter altid at være sammen med Jesus.
Mads Jakob Thorlund Jakobsen, s. 62.

„

„

Returneres ved
varig adresseændring

Thyrasvej 15
8600 Silkeborg
Danmark

Israelitterne reddede ikke deres førstefødte fra at dø i Egypen
ved at bede meget, men ved at stryge Lammets blod på
dørstolperne. Bønnen er en kristens åndedræt, ikke selve
livet. Livet er Kristus. Åndedrættet, bønnen, er et tegn på
liv. Hvis livet dør, stopper åndedrættet. Men så langt hjertet
slår, ånder mennesket også.
Timo Laato, s. 25.

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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