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Vi er skrøbelige kar! Og livet igennem kommer der nye
skår. Det føles næsten, som om det bliver mere og mere
skrøbeligt som årene går, og der kommer flere og flere
skår. – Og så kan det blive så stort for os, at al skrøbelighed
til trods, så er vi renset i Jesu blod, og så gør det ingenting,
hvor skrøbelige vi end kan føle os.
Carl Richard Hansen, side 65.

„

Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der
ikke tror, skal dømmes. Det er nogle afsindigt hårde ord.
Men Jesus ønsker i sin ufattelige kærlighed ikke andet
end at lede os til sin frelse. Han taler til os sandt og ærligt
uden omsvøb for at få lukket øjnene op på os, så vi kan
se vores reelle status i denne verden. Han ønsker, i sin
store omsorg for lige præcis dig, intet andet end at vække
dig op af din åndelige søvn, for at du dog må få øje på, at
uden Jesus i dit liv skal du før eller senere stå foran Gud
som din dommer.
Her går Jesus ikke på kompromis. Så meget elsker han
dig. Han vil, at også du skal nå frem til hans frelse.
Jim Sander Christensen, side 63.
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SÅDAN SKAL DU SE PÅ DIG SELV
Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for
synden, men levende for Gud i Kristus Jesus
(Rom 6,11).
Når jeg ser på mig selv, kan det som udgangspunkt se godt nok ud. Jeg passer mit studie,
jeg har en ren straffeattest og betaler min skat.
Ja, jeg synes da også ofte, jeg gør gode ting
for andre mennesker.
Jeg skal imidlertid ikke se på mig selv særlig
længe, før der begynder at dukke nogle mindre pæne ting op. Tanker, ord og handlinger,
som jeg helst vil holde for mig selv. Ja, når
jeg begynder at se rigtig efter, kan jeg finde
mange eksempler på det, som Bibelen kalder
synd; det ved mig, som skiller mig fra Gud.
Derfor er det så underligt, at Paulus skriver,
at vi skal se på os selv som døde for synden.
Synden virker nu ellers ret levende! Ja, jo
mere jeg ser på den og fokuserer på den, jo
mere levende synes jeg, den bliver!
Så er det befriende, at verset slutter med ”i
Kristus Jesus”.

Verset er dermed en opmuntring til at se på
og fokusere på den, jeg er i Jesus.
Ved troen på ham er jeg nemlig forenet med
ham, så at det, der gælder for ham, gælder
for mig. På korset betalte han med sit blod
prisen for synden, og nu lever han efter sin
opstandelse og himmelfart for Gud. Ved troen
på ham gælder det for mig! Min synd er opslugt og udslettet af Jesu blod, og jeg lever
med Gud som min kærlige far.
Verset er derfor ikke en opfordring til at se
på mig selv og grave alt det dårlige frem, som
jeg bør ændre på og arbejde med. Nej, i stedet opfordres jeg til at rette mit blik mod det,
som gælder for mig ved troens forening med
Jesus.
Også når alle de forkerte tanker og handlinger plager mig, og jeg ikke kan blive fri fra
dem. Ja, netop dér må jeg rette mit blik mod
min virkelighed i Jesus og sige til mig selv,
at selvom synden opleves levende i mig, så
er jeg i ham død i forhold til synden, men
levende for Gud.

Jesper Aagaard,
København, jurastuderende
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TROSKAB MOD EVANGELIET
I VORT SLÆGTLED
Af Mikkel Vigilius

En morgen stod en pige frem i bibelskolens
foredragssal for at holde morgenandagt. Hun
havde været på bibelskolen i godt et halvt år.
Nu var der noget, som hun gerne ville dele
med os. Hun tog udgangspunkt i Salme 73,
vers 28: ”Men at være Gud nær er min lykke,
jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg
kan fortælle om alle dine gerninger.”
Det er mere end ti år siden, og jeg husker
ikke hvert ord, hun sagde. Men jeg husker
hendes budskab:
At være Gud nær er det, vi får lov til at opleve her på bibelskolen. Vi kommer Gud nær
gennem det ord, vi hører. Det har jeg oplevet. Og det har været hårdt! Det har været
utrolig hårdt. For inde i Guds nærhed ser jeg
jo mig selv, som jeg er. Og det er ikke noget
rart syn. Jeg ser min synd og egoisme og urenhed. Og her i Guds nærhed er det blevet klart
for mig, at jeg har fortjent at gå fortabt, og at
jeg kan gå fortabt! Det er en forfærdelig
tanke.
Men i Guds nærhed er det også blevet utrolig stort for mig, at Jesus er min frelser. At
han har sonet og fjernet al min synd. At han

har påtaget sig og har frelst mig fra Guds dom
og fortabelse. At jeg har fred med Gud ved
ham.
I Guds nærhed er Jesus blevet stor for mig
som aldrig før. Og derfor er det sandt, det,
som der står i verset: ”At være Gud nær er
min lykke!” For i Guds nærhed er Jesus blevet min trøst og glæde. Nu handler min kristendom ikke om mig og mine gerninger, men
om Jesus og hans gerninger. Det er hans gerninger, jeg vil vidne om!
Den morgenandagt står i min erindring som
et klart og velsignet billede på åndelig vækkelse.
Vækkelse: en bibelsk virkelighed
Vækkelse er ikke et bibelsk ord, men det er
en bibelsk virkelighed. Bibelen er fuld af
eksempler på mennesker, som i mødet med
den levende Gud afsløres som fortabte syndere, men ledes frem til fred og vished om
frelse ved Guds eget løfte om nåden i Jesus.
De bibelske eksempler spænder fra Adam
efter syndefaldet (1 Mos 3,8ff.) til Johannes
på Patmos (Åb 1,17f.).
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Vækkelse indebærer ifølge ordets betydning,
at man vågner. Hvad er det første, der sker,
når vi vågner om morgenen? Det første er, at
vi bliver klar over, hvor vi er. Vi kan have
været langt væk i vore drømme i en anden
tid, et andet sted, og i en helt anden tilstand.
Men så vågner vi og ser virkeligheden: Jeg
er her, i denne seng, i denne tilstand! Det er
at vågne. Det er vækkelse.
Vækkelse i bibelsk forstand er, at vi vågner
op og erkender, hvor vi står i forhold til Gud.
Vi kan have været langt væk i vore egne religiøse drømme og forestillinger om vores forhold til Gud. Men så kommer Guds ord til
os, og Guds ord er et åbenbaringsord. Det
åbenbarer for os, hvor og hvordan vi står i
forhold til Gud, og så ser vi virkeligheden:
Her er jeg! Dette er min situation!
Vi kan opleve åndelig vækkelse både under
loven og under evangeliet. Under loven ser
vi, hvor fortabte vi er i os selv. Under evangeliet ser vi, at vi har fred med Gud og evigt
liv – ved Jesus alene. Det samlede mål for
loven og evangeliet er at lede os til Jesus, så
vi finder vores fred og trøst i ham og ønsker
at vidne om ham og hans gerninger.
Åndelig vækkelse sker ikke kun én gang i en
kristens liv. Vi har brug for vedvarende åndelig vækkelse og fornyelse. Men en kristens
liv begynder altid med åndelig vækkelse.
Vækkelse ved trofaste vidner
Tror du på Jesus som din frelser? Lever du i
troens glæde over, at han én gang for alle har
fuldbragt frelse for dig?
Hvis det er tilfældet, så har du med sikkerhed haft nogle mennesker i dit liv, som har
rakt dig Guds ord i lov og evangelium. Der
var nogle, som i troskab mod Guds ord fortalte dig om den levende og hellige Gud, så
du forstod, at du i dig selv var under hans

FØR OG NU I

vrede og dom. Det blev levende og afgørende
for dig: Jeg må frelses! Og du blev frelst, fordi
du hørte det forunderlige evangelium om, at
Jesus på korset sonede og én gang for alle
fjernede al din synd og herved skabte fred
mellem dig og Gud. Du hørte dette evangelium, og det skabte tro i dit hjerte.
Det evangelium, som gav dig troen, har været genstand for hån og foragt til alle tider og
i alle kulturer. Indefra reagerer vi alle imod
det. For den menneskelige fornuft er det tåbeligt, for den menneskelige følelse anstødeligt, og for den menneskelige religiøsitet
amoralsk.
Men det var dit livs lykke, at du mødte nogle
mennesker, som ikke skammede sig over
dette evangelium, men elskede det og var tro
imod det. De havde selv fundet deres fred,
trøst og rigdom i evangeliet om Jesus som
vores frelser. De havde erfaret, at ordet om
korset er Guds kraft til frelse (Rom 1,16; 1
Kor 1,18). Derfor gav de det videre til dig.
Tak til Gud for disse trofaste vidner!

Åndelig vækkelse sker ikke kun
é n g a n g i e n k r i s t e n s l i v. Vi h a r
brug for vedvarende åndelig
vækkelse og fornyelse. Men en
kristens liv begynder altid med
åndelig vækkelse.

I mit liv var det mine søndagsskolelærere,
juniorlærere og lejrledere. Det var mine lærere på den kristne friskole, forkynderne i min
menighed, og det var først og sidst min far
og mor. De fortalte mig om den hellige og
levende Gud, så jeg lærte at frygte ham.
Jeg forstod, at det var alvorligt og åndeligt
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livsfarligt at trodse Gud, og at synden må
bekendes og gøres op.
Men jeg forstod også, at synden stak dybere
end til de konkrete handlinger. Jeg så, at synden var en uløselig del af mig selv, og at jeg
derfor i mig selv var og forblev under Guds
dom og vrede.
Hvad skulle jeg gøre? Jeg vidste det ikke.
Men så fortalte disse trofaste vidner mig, at
Jesus én gang for alle havde gjort alt til min
frelse. Guds fulde dom og vrede havde ramt
Jesus i mit sted. Al min synd blev sonet og
fjernet af ham på korset. Og det liv, jeg skulle
have levet, det havde han allerede levet for
mig. Alle Guds bud og krav havde Jesus opfyldt i mit sted. Jeg kunne bare sige tak og
hvile i det fuldbragte!
Da jeg hørte dette evangelium, skabtes troen
på Jesus i mit hjerte. Da var det, som om et
tykt lag af mørke skyer på himlen skiltes, og
solens lys brød igennem med fuld kraft og
klarhed. For første gang i mit liv kunne jeg
se opad med frimodighed og tro, at Gud virkelig var for mig som min gode, kærlige og
trygge far – for Jesu skyld!
Hvor er jeg taknemlig for disse vidner! Deres troskab mod evangeliet blev min frelse!
De talte et ord til mig, som deres egen naturlige religiøsitet reagerede mod, og som omgivelserne kun havde hån og ringeagt til overs
for. Men de levede selv i modtagelse af Guds
ord. Derfor erfarede de den åndeligt livgivende, trosskabende og befriende kraft i
evangeliet om Jesu frelse.
Og derfor gav de dette evangelium videre til
mig, Gud ske tak og lov!
Troskab i vort slægtled
Nu er det mig, der er lærer, forkynder og forælder. Er jeg tro imod det ord, der førte mig
selv til frelse? Er jeg villig til at tale Guds

ord i lov og evangelium i mit slægtled, så det
får lov at gøre sin gerning til frelse? Er jeg
villig til at trodse den naturlige religiøsitet i
mig og omkring mig – i kærlighed til mennesker, i kærlighed til evangeliet og i kærlighed til Jesus?
Vi har forskellige kald og tjenester som
kristne. Men uanset hvilken tjeneste, vi har,
så tager den i sidste ende sigte på dette ene: i
vores generation at tage vare på og videregive det ene, sande og åndeligt livgivende
evangelium om Jesu fuldbragte frelse.
I Filipperbrevet nævner Paulus med taknemmelighed en række kristne brødre og søstre,
som har forskellige opgaver i det kristne arbejde. Men uanset opgavernes og tjenesternes
forskellige karakter, så kan Paulus sige om
alle disse troende: ”De har kæmpet sammen
med mig for evangeliet” (Fil 4,3).
Det er vores fælles kald som kristne til alle
tider: at kæmpe for evangeliet.
Er vi tro – i vort slægtled?
Åndeligt liv i hjerterne
Det handler ikke om, at vi skal bevare og videreføre en bestemt teologisk eller organisatorisk tradition. Det handler om, hvorvidt der
skal skabes åndeligt liv i hjerterne i vort
slægtled eller ej.
Når Jesus viser sig på himlen, og denne verden går under, hvad står så tilbage? Kun én
ting: Det åndelige liv, som er virket i hjerterne ved Guds ord og evangelium. Alt andet
brænder op.
Hvis vore traditioner eller organisationer bliver et mål i sig selv, da har vi mistet synet for
det kristne arbejdes egentlige hensigt.
Vores kald og opgave er at hjælpe mennesker til at blive frelst ved troen på Jesus. I det
arbejde kan vore institutioner og organisationer være et redskab, men aldrig mere end
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det. Når Jesus viser sig på himlen, så har kun
ét værdi og betydning: det åndelige liv, som
er skabt i hjerterne ved evangeliet.
I det lys forstår vi et udsagn af den norske
teologiprofessor Carl Fredrik Wisløff: ”Hvad
vi ikke udretter ved Guds ord, udretter vi ikke
i det hele taget.”

Er jeg tro imod det ord, der førte
mig selv til frelse? Er jeg villig
til at tale Guds ord i lov og evangelium i mit slægtled, så det får
lov at gøre sin gerning til frelse?

I det lys bliver det også klart, at vi må ransage os selv, om vi virkelig er tro mod det
ord, som alene kan skabe åndeligt liv i hjerterne.

Hvad nytter det, at vi viderefører et fint og
flot kristeligt institutions- og organisationsarbejde, hvis vi svigter på dette punkt?
Så skal alt det, vi har arbejdet med og brugt
vores tid og kræfter på, brænde op ved Jesu
genkomst (1 Kor 3,10-15). Det har ingen evig
værdi. Det er menneskeværk, og som
menneskeværk vil det brænde op (2 Pet 3,10).
Kun Åndens værk vil bestå, og Åndens værk
er den tro på Jesus, som er skabt i hjerterne
ved evangeliet.
Det store spørgsmål i forbindelse med Jesu
genkomst er ikke, om Jesus vil finde kristne
kirker, institutioner og organisationer. Det vil
han. Men vil han finde troen? (Luk 18,8) Det
er den, han ser efter. Den er den eneste herlighed, Jesus finder på denne jord: hjerternes
levende tro på og glæde over ham.
Gud give, at vi i vort slægtled må være tjenere for det ord, som kan skabe denne tro!
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APOSTLENES FORKYNDELSE
TIL VÆKKELSE
Af Mikkel Vigilius

I forlængelse af mit teologistudium fik jeg
mulighed for i fire år at forske i de nordiske
vækkelsesbevægelser. På forhånd forestillede
jeg mig, at jeg skulle tage udgangspunkt i
1800-tallets store vækkelser.
Men da jeg gik tilbage til 1800-tallet, opdagede jeg, at vækkelserne i 1800-tallet hang
sammen med og udsprang af vækkelserne i
det foregående århundrede. Og da jeg så gik
tilbage til 1700-tallet viste det sig, at det
samme gjorde sig gældende for vækkelserne
her.
På den måde bevægede jeg mig gradvist længere og længere tilbage i kirkens historie,
indtil jeg til sidst kom til apostlenes tid. Da
jeg efter denne vandring genlæste Det Nye
Testamente, slog det mig: Vækkelseskristendom er ikke en særpræget kristendomstype,
som opstod på et tidspunkt i kirkehistorien.
Det er ganske enkelt Det Nye Testamentes
kristendom!
Og tilsvarende med vækkelsesforkyndelsen.
Den opstod ikke på et tidspunkt efter
apostlene. Vækkelsesforkyndelsen er apostlenes egen forkyndelse. Og ikke nok med det:

Apostlene formaner os til at være tro mod
denne forkyndelse og videreføre den: ”Du
skal tage det, du har hørt af mig som eksempel på sund forkyndelse i tro og kærlighed
ved Kristus Jesus” (2 Tim 1,13)!
Apostlenes forkyndelse
Hvordan prædikede apostlene?
Hvis vi medregner apostlenes forsvarstaler,
så er der 11 evangeliserende prædikener i
Apostlens Gerninger1. I disse taler samler alt
sig om ét centrum: evangeliet om syndernes
forladelse i Jesus.
I alle talerne går apostlene med det samme
til det, som er selve hovedsagen: menneskets
forhold til Gud. Det er det, de vil tale med
mennesker om og hjælpe mennesker med.
Taler apostlene til hedninger, så forsøger de
ikke med argumenter at overbevise dem om,
at der findes en Gud, der har skabt verden og
er alles herre og dommer. Nej, de
proklamerer, at Gud er alles skaber, herre og
dommer, og så tror de på, at mennesker i ordet om Gud virkelig møder Gud.
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Vækkelseskristendom er ikke en
særpræget kristendomstype, som
opstod på et tidspunkt i kirkehistorien. Det er ganske enkelt
D e t N y e Te s t a m e n t e s k r i s t e n dom!
I forkyndelsen om menneskets forhold til Gud
gør apostlene det tydeligt, at mennesker har
ét altoverskyggende problem: synden mod
Gud og Guds dom over synden. Det er dette
ene problem, som apostlene vil gøre alvorligt for mennesker, og det er dette problem,
som de vil hjælpe dem med.
Hjælpen giver apostlene i en klar proklamation af Guds kærlighed til og frelsesvilje over
for de fortabte og i en klar forkyndelse af
evangeliet om Jesu frelsergerning og syndernes forladelse i hans navn.
På denne baggrund kalder de alle mennesker
til omvendelse og frelse – med det samme! I
nogle prædikener når apostlene ikke at få talt
ud og når derfor ikke frem til evangeliet. Men
målet for deres forkyndelse er tydeligvis, at
alle mennesker skal se deres synd og ledes til
evangeliet om syndernes forladelse i Jesus.
At apostlenes forkyndelse skulle have netop
dette indhold, var ikke noget, de selv fandt
på. Jesus havde selv fortalt dem, hvad de
skulle prædike. I sin sidste samtale med dem
sammenfattede Jesus indholdet i det, de skulle
prædike: ”Således står der skrevet: Kristus
skal lide og opstå fra de døde på den tredje
dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag” (Luk 24,46-47).

I apostlenes breve ser vi, at de kommer ind
på og forkynder om alle sider af den kristne
tro og det kristne liv. Men det sker altid på
grundlag og i lyset af evangeliet om den fuldbragte frelse i Jesus. Derfor vil apostlene som
det første og afgørende lede mennesker til
personlig tro på Jesus.
Troskab mod evangeliet
I den hedenske verden var den almindelige
forventning, at talsmænd for en ny tro skulle
overbevise deres tilhørere ved at demonstrere
kundskab og veltalenhed.
Blandt apostlene havde Paulus de bedste forudsætninger for at imødekomme disse ønsker.
Men Paulus vidste, at de, som blev vundet
ved menneskelig kundskab og veltalenhed, i
virkeligheden slet ikke blev vundet. Deres
hjerter ville være uforandrede. Det åndelige
liv i hjerterne kunne alene skabes ved evangeliets ord om Jesu kors.
Derfor var det dette evangelium, han ville
prædike. Ordet om korset er Guds kraft til
frelse (Rom 1,16; 1 Kor 1,18). Derfor måtte
alle høre dette ord og vindes ved det.
Den åndelige livslinje
Vækkelsen, som begyndte med apostlene, var
enestående i kraft og varighed, men omkring
år 350 ebbede den ud. Den døde dog ikke
helt. Videre frem igennem kirkehistorien kan
vi igennem alle århundrederne følge en åndelig livslinje af levende kristendom. Til enhver tid har der været kristne, der har levet
for den hellige Guds ansigt i modtagelse af
Guds ord i lov og evangelium. Hos dem er
troen på Jesus og vidnesbyrdet om ham blevet holdt frisk og levende. Når en ny vækkelse er brudt frem, er den altid begyndt hos
disse kristne.
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Vækkelseskristendommens udvikling op
igennem kirkehistorien er blevet sammenlignet med et flodløb. Til tider er floden bred og
brusende. Den er iøjnefaldende, og den river
meget med sig. Til andre tider snævres floden ind, strømmen bliver svagere, og den kan
til sidst blive til en uanseelig bæk. Ind imellem kan den lille bæk gå under jorden og blive
til en underjordisk kilde, som ingen ser og
ingen bemærker.

I forkyndelsen om menneskets
forhold til Gud gør apostlene det
tydeligt, at mennesker har ét altoverskyggende problem: synden
mod Gud og Guds dom over synden. Det er dette ene problem,
som apostlene vil gøre alvorligt
f o r m e n n e s k e r, o g d e t e r d e t t e
problem, som de vil hjælpe dem
med.

Men den er der fortsat, og vandet i kilden er
fortsat klart, rent og frisk!
Det er fra denne lille kilde, at en ny flod på et
tidspunkt vokser frem.
Vi lever ikke i en vækkelsestid i Norden. Floden er ikke stærk og stor i vor tid. Vi lever i
en frafaldstid, hvor floden snævres ind. Men
denne tid er nu engang vor tid. Her er vi sat,
og her er vi kaldet til at være tro mod evangeliet.
Vores troskab må først og fremmest ytre sig
i, at vi selv lever i en stadig modtagelse af
Guds ord. Meget er vigtigt i vore liv som
kristne. Men dette ene er absolut nødvendigt:
at vi som Maria finder pladsen ved Jesu fødder og tager imod hans ord som et ord til os –
til mig.
Da vil vi selv ved Guds Ånds gerning blive
bevaret som en del af den åndelige livsstrøm.
Kun da kan vi i vor tid og i vort slægtled være
til åndelig hjælp for andre.

1 ApG 2,14-47; 3,12-26; 4,8-12; 7,2-53; 10, 3443; 13,16-41; 14,15-17; 17,22-31; 22,1-21;
24,10-25; 26,2-29.
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FRAFALDETS FORKYNDELSE
Af Mikkel Vigilius

Hvorfor er frafaldet kommet i vores tid? Der
kan næppe gives ét dækkende svar. Men som
troen kommer ved den sande forkyndelse af
Guds ord, sådan vil frafaldet uundgåeligt
komme, når denne forkyndelse forsvinder.
Hvis vi ser på de sidste par hundrede år i
Norden, så havde vi to store frafaldsbølger
for henholdsvis 200 og 100 år siden. I begge
tilfælde kom frafaldet i forlængelse af, at en
ny generation af forkyndere vendte sig fra
den klare forkyndelse af Guds ord i lov og
evangelium.
Det er tankevækkende, at deres argumenter
for at gøre det var udtalt positive og sympatiske, og at vi møder de samme argumenter i
dag.

med forhånelse og kritik af bibelsk kristendom. Den kristne tro blev kritiseret for at repræsentere en naiv overtro, et negativt menneskesyn, et sort gudsbillede og en barbarisk
frelsesforståelse.
Navnlig de mest veluddannede blev påvirket
af disse tanker, og i tiltagende grad valgte de
at holde sig væk fra kirken. Den ældre generation af pietistiske præster ville ikke ændre
deres budskab for at holde på eller vinde folk.
Men en yngre generation af præster tænkte
anderledes. De mente, at man burde præsentere kristendommen, så den bedst muligt appellerede til og kunne blive modtaget af samtidens veluddannede og oplyste folk. Svaret
blev den rationalistiske teologi.

Rationalismen
I Norden var 1700-tallet præget af pietistiske vækkelser. Navnlig i Danmark og Norge
var det store flertal af præster pietister med
en klar og vækkende forkyndelse til omvendelse og frelse.
Men sidst i 1700-tallet skete der noget nyt.
Den franske oplysningsfilosofi slog igennem

Den rationalistiske teologi ville komme tidens
mennesker i møde ved at nedtone alt det i
den kristne tro, som kunne virke særligt anstødeligt på dem: underne og det overnaturlige i Bibelen, menneskets arvesynd og
grundlæggende syndighed, Guds vrede og
dom over synden, nødvendigheden af Jesu
forsoning af synden, skellet mellem frelste
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og fortabte og den dobbelte udgang på livet
til himmel eller helvede.
Nogle af de rationalistiske præster fornægtede direkte centrale bibelske dogmer. Men
de fleste nedtonede bare det anstødelige.
De rationalistiske præster lagde stor vægt på
apologetik. De ville forsvare den kristne lære
over for intellektuel kritik og fremstille den
intellektuelt acceptabel. Det var vigtigt, at tilhørerne forstod, at man godt kunne være intelligent og kristen på samme tid.
Undervejs i den apologetiske proces skete der
imidlertid gradvis en omtolkning af det
kristne budskab. Synd og nåde, frelse og fortabelse, forsoning og retfærdiggørelse gled i
baggrunden. I stedet blev kristendommen
fremstillet som den bedste vej til et godt og
harmonisk menneskeliv og samfundsliv.
Professor i kirkehistorie Lorenz Bergman
påpeger, at rationalisterne havde et positivt
mål: ”Man ville vinde de dannede klasser for
kristendomen”. 1 Men i ønsket om at
omformulere evangeliet, så det kunne modtages af de dannede, endte man med at omforme evangeliet, så det mistede sin åndelige
klarhed og kraft.
Nogle steder, navnlig i de store byer, kunne
de rationalistiske præster i begyndelsen samle
folk, som glædede sig over deres begavede,
velformulerede og sympatiske forkyndelse.
Men det varede kun en kort tid. Snart begyndte kirkerne at tømmes. De vantro fandt
ud af, at der var forfattere, kunstnere og
videnskabsfolk, som var bedre til at formidle
inspirerende tanker end præsterne. Og de troende erfarede, at den nye forkyndelse var
åndeligt gold og død.
I år 1800 var der flere aflyste gudstjenester i
Danmark på grund af tomme kirker end i dag!
Den forkyndelse, der skulle give kirken nyt

liv og vinde samtidens mennesker for kristendommen, endte med at tømme kirken både
for åndeligt liv og for mennesker.

I ønsket om at omformulere
evangeliet, så det kunne modtages af de dannede, endte man
med at omforme evangeliet, så
det mistede sin åndelige klarhed
og kraft.
Liberalteologien
Omkring 100 år senere gentog det samme
mønster sig. 1800-tallet havde været præget
af stærke vækkelser i hele Norden, og en stor
del af præsterne var vækkelsespræster. Men
sidst i 1800-tallet kom en ny bølge af
kristendomskritik. Både marxismen, darwinismen og fritænkeriet kritiserede den bibelske kristendom for at være for uvidenskabelig og undertrykkende.
Folk, som blev påvirket af de nye tanker,
vendte kirken ryggen. Den ældre generation
af vækkelsespræster fastholdt, at også disse
mennesker måtte høre vækkelsens ord til
omvendelse. Men en yngre generation af præster mente, at man burde komme kritikerne i
møde. Præsterne burde demonstrere kulturelt
vidsyn og videnskabelig indsigt, så folk forstod, at man kunne være begavet og kristen
på samme tid. De burde nedtone de dele af
den kristne tro, som kritikerne stødte sig mest
på, og i stedet tale om det, som de kunne have
sympati for.
På mange punkter kom den liberale forkyndelse til at ligne den rationalistiske. Det var
generelt de samme dele af det bibelske budskab, man nedtonede og udelod i forkyndelsen: arvesynden, Guds vrede, Helvede, for-
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soningen.
De liberale præster fortiede også de dele, som
i særlig grad kunne virke uvidenskabelige:
skabelsen, syndefaldet, jomfrufødslen, ånderne og genkomsten.
Evolutionslæren blev generelt anerkendt af
de liberale præster som en sand fremstilling
af menneskets tilblivelse. Kun gradvist blev
det klart, at de derved fornægtede både det
historiske syndefald, menneskets arvesynd og
skyld, Guds retfærdige vrede over synden og
nødvendigheden af en historisk forsoning.
Med tiden gled alt dette ud af forkyndelsen.
Apologetikken fik en ny opblomstring.
Mange liberale teologer lagde vægt på med
gode intellektuelle argumenter at forsvare
kristendommen. Men gradvist bevægede de
sig længere og længere væk fra bibelsk kristendom. De ville gå samtiden i møde og formulere en kristendom, der kunne accepteres
af samtiden. De endte med en kristendom på
samtidens præmisser.
Når det anstødelige blev udeladt i den liberalteologiske forkyndelse, kom kristendommen
ikke længere til at handle om at frelse fra
Guds vrede og dom. Der skete en accentforskydning fra forsoning til forvandling, fra
retfærdiggørelse til helliggørelse. Kristendommen blev fremstillet som vejen til et nyt
og bedre liv og til en ny og bedre verden.
Den liberale teologi ville på ingen måde nedbryde kristendommen. Den ville udbrede den
i en ny tid. Målet var positivt og sympatisk.
Som professor i kirkehistorie Carl Fredrik
Wisløff formulerer det:
”Den liberale teologi ville nu vise mennesker
med en moderne videnskabelig indstilling, at
kristendommen havde meget at give dem alligevel – hvis man forstod den ret2.”
De mest velformulerede liberalteologer

NU III

kunne til at begynde med tiltrække nogle af
dem, som reagerede mod den gamle kristendom. Mange, som have en kristen baggrund,
åbnede sig for den liberale kristendom, fordi
den virkede positiv og intellektuelt stimulerende.

Den liberale teologi ville på ingen måde nedbryde kristendommen. Den ville udbrede den i en
ny tid.
Men for det store flertal blev liberalteologien
bare en mellemstation på vej væk fra al kristen tro. Liberalteologien gav mennesker frihed til at forkaste alt det i Bibelen, som ikke
stemte med samtidens tanker og ønsker. Det
endte med, at der intet blev tilbage, som var
værd at tro på.
Liberalteologien ville vinde mennesker for
kristendommen, men endte med at forårsage
et kolossalt åndeligt frafald i hele den vestlige verden.
Skal historien gentages?
Nu er der igen gået 100 år. Vi oplever igen
en bølge af kritik mod bibelsk kristendom.
Den kritiseres for at være eksklusiv, fordømmende, uvidenskabelig og psykisk nedbrydende.
Der er næppe nogen kristen, som er upåvirket af kritikken. Gradvist kryber den under
huden på os selv. Vi føler i tiltagende grad
indefra, at kritikerne kan have ret. Derfor er
vi også lydhøre, når yngre teologer og præster taler om, at den gamle vækkelsesforkyndelse ikke er egnet til at nå vor tids
mennesker. Vi må tage hensyn til de særlige
tanker, følelser og forudsætninger, som vor
tids tilhørere har. Folk i dag vil reagere me-
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get negativt på en myndig forkyndelse af
Guds dom over synden, af forsoningen og af
kaldet til omvendelse. Det er bedre, hvis vi
udvikler en forkyndelse, som opleves begavet, sympatisk og relevant af vor tids mennesker. Så vil folk lytte til os, og så har vi mulighed for at nå dem.
Lyder det ikke rigtigt?
På de følgende sider skriver jeg om en forkynder, som i betydelig grad lever op til disse
idealer: Timothy Keller. Han er formentlig
den mest velansete, respekterede og populære

forkynder blandt bibeltroende kristne i Danmark i dag.
Mange i den yngre generation af forkyndere
ser hen til ham som et forbillede.
Han kan sige og skrive meget godt. Men når
det drejer sig om forkyndelse til mennesker i
vor tid, så repræsenterer han i foruroligende
høj grad en videreførelse af de tanker og strategier, som kendetegnede rationalisterne og
liberalteologerne.
Er vi på vej ind i det samme spor igen? Skal
historien gentage sig?

1 Bergman, Lorenz, 1941, Kirkehistorie II. Del,
København, 159.

2 Wisløff, Carl Fredrik 1971, Norsk Kirkehistorie Bd. III, Oslo, 215.
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TIMOTHY KELLER
OG EVANGELIET
Af Mikkel Vigilius

Timothy Keller er formentlig i dag den mest
indflydelsesrige kristne teolog og forkynder
i verden. Hans indflydelse beror ikke mindst
på hans bøger, som har opnået stor udbredelse og popularitet i de senere år. Foreløbig
er seks bøger af Keller oversat til dansk1. Der
er kommet én Keller-bog om året i Danmark
siden 2010. De er blevet bestsellere på det
kristne bogmarked, ligesom de er blevet det
internationalt.
Der er næppe nogen anden enkeltperson, som
i højere grad end Keller præger de bibeltroende kristne i Danmark. Derfor er det værd
at beskæftige sig med ham.
Inden du læser videre, vil jeg minde om, at
denne artikel om Timothy Keller er den fjerde
i en serie. Denne artikel bygger oven på de
tre tidligere og vil både indirekte og direkte
henvise til dem. Derfor vil jeg opmuntre dig
til at læse de tre første artikler om ”Vækkelse
før og nu” i dette blad.
Kirke i New York
Keller er født i 1950 og har siden 1989 været
leder af en kirke i New York, Redeemer

Presbyterian Church. Kirken har fra begyndelsen søgt at nå storbyens unge og fortrinsvis de intellektuelle. Mange unge akademikere i New York kommer fra andre dele af
USA og har erfaringer med sig fra kristne
menigheder i den amerikanske provins.
For en stor del gælder det, at de bærer på en
indre reaktion og modvilje mod den kristendom, de har mødt i deres opvækst. De har
oplevet den moraliserende, selvretfærdig,
hård og dømmende. Når de bliver en del af
storbyens postmoderne og intellektuelle
miljø, rejser der sig også hos mange af dem
en række kritiske spørgsmål til kristendommen. De overvejer, om de kan være tro mod
deres intellekt og samtidig tro på den bibelske kristendom. Det er disse unge, Keller i
særlig grad ønsker at nå.
I bogen Gud for skeptikere skriver Keller om,
hvad der skal til for at nå disse unge. Ifølge
Keller har de brug for kristne, der kan fremstille kristendommen intellektuelt troværdig
og tiltrækkende. Når de møder kristne, som
er ”sofistikerede og smarte”, vil de åbne sig2.
De unge akademikere sætter pris på, at man
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møder dem på en høflig, intelligent og respektfuld måde3. Forkyndelsen må ifølge
Keller undgå det svulstige og sentimentale
og bør i stedet være intelligent og nuanceret4.
Som det fremgår, orienterer Keller sig i høj
grad ud fra, hvad der på det intellektuelle plan
kan virke overbevisende. Hans fokus er på
menneskers intellektuelle blokeringer. Vejen
frem er at tale på en måde, som kan fjerne de
intellektuelle blokeringer. Først når dette er
sket, kan mennesker komme til tro.

Folk i dag vil reagere meget negativt på en myndig forkyndelse
af Guds dom over synden, af forsoningen og af kaldet til omvendelse. Det er bedre, hvis vi udvikler en forkyndelse, som opleves begavet, sympatisk og relevant af vor tids mennesker. Så vil
folk lytte til os, og så har vi mulighed for at nå dem.
Ly d e r d e t i k k e r i g t i g t ?
I Gud for skeptikere formulerer Keller nogle
argumenter, der skal fjerne blokeringerne. Vi
skal senere vende tilbage til Kellers argumenter og se på den kristendom, han ender med.
Men først skal vi se på Kellers overordnede
tanker om, hvad der skal til, for at et verdsligt menneske kan komme til tro på Jesus.
At lede verdslige mennesker til Kristus
I en artikelserie, som kan findes på hjemmesiden for The Gospel Coalition, redegør Keller for, hvad han mener, er afgørende for ”At
lede verdslige mennesker til Kristus”5.

I det følgende vil jeg gengive hovedpunkterne
i Kellers program for effektiv evangelisation.
Ifølge Keller har ”enhver kultur, som er
fjendtlig over for kristendommen en række
alment anerkendte holdninger, som automatisk får kristendommen til at fremtræde
usandsynlig”. I forskellige kulturer er der forskellige grunde til, at man er vantro over for
kristendommen.
”I den ene kultur er man vantro over for kristendommen af de direkte modsatte årsager
af dem, som skaber vantro i en anden kultur.”
I middelalderen, hvor de vestlige samfund
generelt var kristne, var det meget enkelt at
evangelisere. Men siden har kulturen skabt
nogle holdninger, som skaber en fjendtlig
holdning hos folk og får kristendommen til
at fremstå latterlig. Det er disse kulturelle
forhold, som gør det så vanskeligt at
evangelisere i dag.
I forkyndelsen til postmoderne mennesker må
vi ifølge Keller gøre to ting (kursiveringerne
nedenfor er Kellers egne).
Først må vi med gode argumenter nedbryde
kulturens intellektuelle blokeringer: ”Kort
sagt må du på kulturens egne præmisser (det
vil sige: ud fra dens egen definition af retfærdighed, logik og mening) vise, at dens
indvendinger mod kristendommen ikke holder.”
Dernæst må vi knytte kulturens egne drømme
og ønsker til historien om Jesus: ”Kort sagt
må du i overensstemmelse med kulturens egne
(bedste) drømme, ønsker og overbevisninger
vise, at kulturens egen historie ikke vil finde
en løsning og en lykkelig slutning uden
Kristus.”
Hvordan skal man konkret gøre dette i forkyndelsen? Keller foreslår, at man bruger en
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”sandwich”-model. En sandwich har normalt
tre lag, og det bør den evangeliserende forkyndelse også have.
Første lag: Jesus som svar på kulturens
spørgsmål
Det første, vi bør gøre i den evangeliserende
forkyndelse til vor tids mennesker, er at give
en ”attraktiv og fængende” præsentation af
kristendommen.
”Jesus må fremstilles som svaret på de spørgsmål, kulturen stiller.”
Når vi prædiker, må det blive tydeligt, at vi
har omsorg for kulturen.
”Kristendommen må præsenteres som svaret
på kulturens primære spørgsmål og håb.”
Hvad er den postmoderne kulturs spørgsmål
og håb? Det er bl.a. håbet om en verden i
fred. Keller giver et eksempel på, hvordan
man kan præsentere evangeliet, sådan at det
bliver svaret på kulturens håb om en verden i
fred.
Her vil det ifølge Keller være godt at understrege, at Gud har skabt verden til at være
præget af glæde, fred og kærlighed. Vi mennesker har imidlertid valgt at være selvcentrerede og at søge ting snarere end Gud og
vores næste.
”Dette har ført til et tab af fred – inden i os
selv, indbyrdes mellem os og i naturen.”
Men Gud valgte at redde os.
”Selvom Gud havde mistet os, så besluttede
han at vinde os tilbage. Han kom ind i verden i personen Jesus for at tage hånd om alle
årsagerne til og resultaterne af vores brudte
forhold til ham. Ved sit selvopofrende liv og
sin selvopofrende død eksemplificerede han
det liv, vi må leve, og reddede os fra det liv,
vi har levet.”
Ved sin opstandelse pegede Jesus frem mod
en ny himmel og en ny jord med fuldkom-

men glæde, fred og herlighed. Når vi tror på
Jesus, kommer hans riges kraft ind i os.
”Kristus giver os en fuldkommen ny identitet og befrier os både fra selvretfærdighed og
selvfordømmelse. Vi sættes fri til at elske
mennesker, som vi tidligere tog afstand fra.”
Vi sættes også ind i et nyt fællesskab af mennesker, hvor vi kan opleve en forsmag af livet på den nye jord.
Med dette har Keller demonstreret, hvordan
evangeliet kan ”præsenteres for vores kultur
som en enestående ressource til at leve i fred
med hinanden i et pluralistisk samfund”.
Vore tilhørere må fornemme, at evangeliet er
svaret på deres egne dybeste drømme og håb.
”Kristendommen må fremstilles attraktiv for
folk.”
Andet lag: Svar på blokeringer
Det andet, vi må gøre i forkyndelsen, er ifølge
Keller at tage hånd om alle kulturens intellektuelle blokeringer mod kristendommen.
Mennesker vil ikke tage imod vores budskab,
før vi har taget hånd om deres kulturelt bestemte, intellektuelle blokeringer.
Keller opregner de seks blokeringer, som er
mest dominerende blandt postmoderne unge
i en storby som New York. Til hver blokering giver Keller et kort svar.
Den femte blokering, Keller nævner, handler om, hvorfor Jesus skulle dø på korset.
”Hvorfor kan Gud ikke bare tilgive os?”
Keller svarer ved at minde om, at al tilgivelse
medfører smerte hos den, som tilgiver. Når
en anden har gjort os uret, så siger vores retfærdighedssans os, at der er en gæld, der bør
betales, og at den bør betales af den skyldige.
Når vi tilgiver, så gør det ondt på os, fordi vi
oplever det svært, at den skyldige går fri.
”Hvis vi ikke kan tilgive uden smerte (på
grund af vores retfærdighedssans), så er det

NYT LIV
2-2015

ikke overraskende, at Gud heller ikke kunne
tilgive os uden smerte.” Derfor måtte Jesus
dø på korset.
Den sjette blokering handler om Bibelens
troværdighed. Hvordan kan vi tro på Bibelen i vores postmoderne og oplyste tid?
Keller svarer ved at påpege, at vores indvendinger og reaktioner mod Bibelen er kulturelt bestemte. Meget af det, som vi postmoderne vesterlændinge reagerer mod, vil
folk i andre kulturer og vore egne børnebørn
uproblematisk tage til sig. Keller fastslår med
udhævet skrift: ”Bibelens anstødelighed er
kulturelt bestemt.”
Tredje lag: Grundig præsentation af frelseshistorien
Det tredje lag i den evangeliserende forkyndelse er en mere grundig præsentation af den
bibelske historie om frelsen. Keller giver et
eksempel på, hvordan dette kan gøres.
I eksemplet begynder Keller med at argumentere for, at vi dybest set alle tror på Gud. Ifølge
den kristne tro har Gud ønsket, at vi skulle
leve i en god verden og elske hinanden med
en selvopofrende kærlighed. Men vi lever
ikke i kærlighed, og det er ”vores største problem”. Vi er selviske og bygger vores liv på
os selv i stedet for på Gud. Inden i os medfører det tomhed, længsel og åndeligt slaveri.
Uden for os medfører det afstand til andre,
konflikt og social uretfærdighed.
Keller præsenterer herefter to forskellige svar
på disse problemer. Det første svar gives af
religionen, som prædiker, at vi får det godt
med Gud og får det godt i verden, hvis vi
lever moralsk. Men religionens vej fører kun
til overlegenhed hos nogen og underlegenhed hos andre, til selvretfærdighed, strid, krig
og vold.
Evangelisk kristendom lærer, at vi får det godt

med Gud af ren nåde. Når vi kommer ind på
denne vej, får vi en dyb ydmyghed, en dyb
indre selvsikkerhed, en ægte respekt for andre, og vi sættes fri til at tilsidesætte vore egne
behov til gavn for andre.
I forlængelse heraf foreslår Keller, at vi taler
om Jesus, og at vi betoner det følgende: ”Al
tilgivelse indebærer lidelse, og den eneste
måde, hvorpå Gud kunne tilgive os og genoprette retfærdighed i verden uden at ødelægge os var ved at komme ind i verden og
give sig selv hen og lide og dø på korset i
personen Jesus Kristus. Både korsets resultat (frihed for skam og skyld; bevidsthed om
vores betydning og værdi) og korsets mønster (kraft ved at tjene, rigdom ved at give,
glæde ved at lide) forandrer radikalt den
måde, vi forholder os på til Gud, os selv og
verden.”
Keller foreslår, at vi slutter af med at argumentere for troværdigheden af Jesu opstandelse og dens betydning: ”Hvis Jesus er opstået som et varsel om fornyelse af hele den
materielle og fysiske verden, så tilskynder det
de kristne til at arbejde for at genoprette
skaberværket (ved at bekæmpe fattigdom,
sult og uretfærdighed), og det giver de kristne
et evigt håb om, at deres arbejde ikke er forgæves, ligesom det også fjerner frygten for
døden.”
Kellers bøger
De af Kellers bøger, som har vundet størst
udbredelse, er de, som præsenterer og forsvarer det centrale i kristendommen: De fortabte sønners Gud, Gud for skeptikere, Ikke
alt som glimrer er Gud og Kongen. Her følger Keller sin egen model for evangeliserende
forkyndelse.
Hvordan skal vi vurdere disse bøger?
Keller er meget velformuleret. Han mestrer
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at skrive, så man hører ham tale. Det gør hans
bøger lette at læse. Han er en god psykolog,
som sætter præcise ord på mange af vore
skjulte tanker og følelser. Han kender sin
Bibel og kaster ofte nyt lys over kendte bibelske tekster. Han kender sin samtid og kan
relatere sit budskab til den. Han er belæst og
citerer fra mange forfattere, frem for alt fra
C.S.Lewis. Han kender storbyen og ved, hvad
storbyens intellektuelle unge reagerer mod i
den kristne tro.
Det sidste kan være både en ressource og en
fare. Hvis man ved, hvad tilhørerene vil reagere mod i ens budskab, kan man tage sig
ekstra god tid til at uddybe og begrunde det.
Faren er, at man nedtoner, fortier eller forandrer de dele af budskabet, som tilhørerne reagerer mod. Netop dette kendetegner i ulykkelig høj grad Kellers forkyndelse.
Lad os se på de enkelte punkter i Kellers forkyndelse.
1) Synden
Keller definerer i alle sine bøger synden som
selviskhed. Synd er, at vi bygger vores identitet, lykke og liv på os selv og ikke på Gud.
Konsekvensen er alle mulige former for
ulykke. ”Når man definerer synd på denne
måde, kan vi se adskillige måder, hvorpå synden ødelægger os personligt6.”
”Et liv, der ikke har Gud til centrum, fører til
tomhed7.”
Men selviskhedens synd fører ikke kun til
ulykke i det enkelte menneskes indre. ”Synden har ikke bare en indre virkning på os,
men også en ødelæggende effekt på samfundslivet8.”
Som eksempler nævner Keller racisme,
klassestolthed, kønsdiskrimination, undertrykkelse, krig og social uretfærdighed.
Men synden har endnu videre konsekvenser.

Hele naturen og alt det skabte er blevet ødelagt. ”Sygdomme, epidemier, hungersnød,
naturkatastrofer, alderssvækkelse og død er i
lige høj grad en følge af synden9.”
Kellers definition af synden i sine bøger svarer til det, vi så i hans forkyndelsesprogram
ovenfor (s. 15-17). Her blev synden defineret som selviskhed, og Keller fremhævede
som syndens konsekvenser: ”Et tab af fred –
inden i os selv, indbyrdes mellem os og i naturen”. Længere fremme fastslog Keller, at
den selviske og destruktive synd er ”vores
største problem”. Det er en vurdering, som
går igen i hans bøger: ”Det er vores hovedproblem10.”
Der er ingen tvivl om, at Timothy Keller har
fat i et bibelsk anliggende, når han definerer
synden som en destruktiv selviskhed, som
ødelægger både det enkelte menneske, samfundet og verden. Men at definere synden og
syndens konsekvenser på det vandrette plan
som vores største problem er ikke i pagt med
Bibelens ord og syn på sagen.
Hovedproblemet
Hvad er hovedproblemet for det faldne menneske ifølge Bibelen? Det er ikke syndens
følger i det indre, i samfundet og i verden.
Det afgørende er ifølge Bibelen syndens følger i vort forhold til Gud: at vi med vores
synd har trodset ham og bragt os ind under
hans retfærdige vrede og dom.
I de profetiske bøger i Bibelen afslører profeterne igen og igen det vantro folks konkrete
synder på det vandrette plan, men de standser ikke her. De afslører, at folkets dybeste
og mest alvorlige problem er deres forhold
til Gud: at de har Gud imod sig og er under
hans dom. Det samme møder vi hos apostlene
i Det Nye Testamente.
Syndens følger i menneskelivet er synlige for
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alle, også de vantro. Alle med psykologisk
selvindsigt, politisk horisont og økologisk
bevidsthed – idealer for de fleste storby-akademikere – kan se syndens konsekvenser på
det vandrette plan. Men ingen kan af sig selv
se den hellige Guds retfærdige, fortærende
og evige vrede. Den må åbenbares for os ved
at blive forkyndt for os som en virkelighed –
til vækkelse!
Det sker igen og igen hos både profeter og
apostle. Men det sker aldrig hos Timothy
Keller.

Hvis man ved, hvad tilhørerene
vil reagere mod i ens budskab, er
faren, at man nedtoner, fortier eller forandrer de dele af budskabet, som tilhørerne reagerer mod.
Det er ikke, fordi Keller benægter Guds vrede
og dom. Spredt i hans bøger er der formuleringer, som viser, at han tror på, at vi må
frelses fra Guds vrede og dom. Men når han
i sine bøger forkynder for sine nutidige modtagere om, hvad der er vores ulykke som syndige mennesker, og hvad vi har brug for at
blive frelst fra, så er det altid syndens konsekvenser på det vandrette plan, som betones
og bliver den altoverskyggende hovedsag.
Når vi skal vurdere en forkynder, skal vi ikke
spørge, hvad han er villig til at bekende, hvis
han bliver spurgt. Vi skal spørge, hvad han
betoner. For det er det, han præger med.
I sine bøger betoner Keller aldrig Guds vrede
og dom.
Bibelens forkyndelse
Her er der en fundamental og radikal forskel
på Kellers forkyndelse og den forkyndelse,

vi møder i Bibelen. Profeter, apostle og Jesus
selv gør det rystende og vækkende klart for
de uomvendte, at de er under Guds vrede og
dom.
Ezekiel: ”Nu er enden over dig. Jeg sender
min vrede mod dig. Jeg dømmer dig for din
færd. Gengælder dig alle dine afskyelige
handlinger. Jeg viser dig ingen barmhjertighed, ingen skånsel” (Ez 7,3-4).
Johannes Døber: ”Øgleyngel, hvem har bildt
jer ind, at I kan flygte fra den kommende
vrede?” (Matt 3,7).
Jesus: ”Den, der er ulydig mod Sønnen, skal
ikke se livet, men Guds vrede bliver over
ham” (Joh 3,36).
Paulus: ”Guds vrede åbenbares fra himlen
over al ugudelighed og uretfærdighed hos
mennesker, som undertrykker sandheden ved
uretfærdighed” (Rom 1,18).
Den virkelighed, som åbenbares i disse ord,
er den uomvendtes sande og egentlige nød.
Hvorfor vil Keller ikke forkynde denne virkelighed, så den bliver den afgørende nød for
den uomvendte?
Keller kan tale om forkyndere, som er på
”Helvede-linjen”, og som ofte taler om faren
for Helvede11. Men han taler om dem med
ironisk distance. Det er tydeligt, at han ikke
selv vil være en af dem.
I Bibelen er der ingen, der taler mere om
Helvede end Jesus. Han fulgte om nogen
”Helvede-linjen”, og det samme gjorde hans
apostle. Vi har brug for forkyndere, som vil
gå i deres spor.
2) Frelsen
Der er en uløselig sammenhæng mellem definitionen af vores nød og definitionen af frelsen. Hvis den afgørende nød er vore hjerters
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selviskhed og den ulykke, som den medfører
på det vandrette plan, så må frelsen nødvendigvis bestå i en forvandling af vore hjerter,
så vi begynder at gøre godt. Når Keller taler
om frelsen, er det netop dette, han betoner.
”Hvad behøver vi for at komme fri af lænkerne fra vores særlige slags fortabthed? (...)
Hvordan kan hjertets indre dynamik blive
forandret fra frygt og vrede til glæde, kærlighed og taknemmelighed?12”
”Du har brug for en fuldstændig forvandling
af dit hjertes motiver13.”
”Du må forvandles (...) Den afgørende forskel på en farisæer og en, der tror på Jesus,
er hjertets indre motivation14.”
”Løsningen er ikke simpelthen at ændre sin
adfærd, det er at nyorientere sig og fokusere
hele sit hjerte og liv på Gud15.”
”Lad hans kraft reproducere hans karakter i
dig16.”
”Evangeliet gør det muligt at have et sådant
radikalt anderledes liv17.”
Hvad er frelsens hovedindhold? Er det forsoning eller forvandling? Er det frelse fra
Guds dom eller et nyt og bedre liv? I Kellers
bøger ligger hovedvægten på forvandlingen
og det nye liv.
Det er ikke, fordi Keller benægter forsoningen. Flere steder i hans bøger, særligt i Kongen, kan man møde klare udsagn om forsoningen18. Men når Keller i sine bøger taler
om frelsen, så er det generelt frelsens frugter
på det vandrette plan, som betones, og ikke
forsoningen på det lodrette plan. Den accentforskydning fra forsoningen til forvandlingen, som karakteriserede rationalismen og
liberalteologien, karakteriserer også Kellers
forkyndelse.
Vi mødte det allerede i Kellers forkyndelsesmodel ovenfor (s.15-17). Her fastslog han,
at Jesus ved sit liv og sin død eksemplifice-

rede det liv, vi må leve, og befrier os fra det
liv, som vi tidligere har levet. Jesus befrier
os fra selvretfærdighed og selvfordømmelse
og sætter os fri til at elske mennesker. Korsets resultat er, at vi befries for vores skam
og skyld og bliver bevidste om vores betydning og værdi. Korsets mønster er, at vi får
kraft ved at tjene, rigdom ved at give og glæde
ved at lide. Begge dele, både korsets resultatet og korsets mønster, forandrer den måde,
vi forholder os på til Gud, os selv og verden.
Keller fremstiller Jesu kors som et middel for
os til at få og leve et nyt og forvandlet liv.
Dette motiv er det centrale og bærende i
Kellers bøger, når han skriver om Jesu kors
og frelse.
Bibelens forkyndelse
I Bibelen er forsoningen i centrum. Sonofferet
til Gud er bogstaveligt talt den røde tråd i Det
Gamle Testamente, og Jesu soning af vor synd
under Guds vrede er evangeliets centrum i
Det Nye Testamente. I Bibelens forkyndelse
til uomvendte er det altid frelsen på det lodrette plan, i forhold til Gud, som er i centrum.
Hvad Jesus skulle tilvejebringe, var: ”Frelsen i deres synders forladelse” (Luk 1,77).
Hvad apostlene skulle forkynde, var: ”Omvendelse til syndernes forladelse” (Luk
24,47). Når vi tager imod denne frelse, skabes der et nyt liv i os. Men det nye liv er frelsens frugt. Det er en følge af, at vi er kommet
ind i et andet forhold til Gud ved Jesu fuldbragte frelse.

Keller fremstiller Jesu kors som
et middel for os til at få og leve
e t n y t o g f o r v a n d l e t l i v. D e t t e
motiv er det centrale og bærende
i K e l l e r s b ø g e r, n å r h a n s k r i v e r
om Jesu kors og frelse.
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Når vægten i frelsesforståelsen forskydes fra
det lodrette plan til det vandrette plan, sker
der en vægtforskydning fra retfærdiggørelse
til helliggørelse. Helliggørelsen kommer i
centrum og bliver frelsens hovedindhold. Det
er fatalt for troens liv. Den frelsende tro lever af at høre om og være rettet mod, hvad vi
for Jesu skyld har i forhold til Gud: fuld retfærdighed, fred, barnekår og evigt liv. Netop
ved at vi hører og modtager dette evangelium,
skabes og virkes helliggørelsens nye liv i os
(Joh 7,38-39; 15,1-8; 1 Kor 1,30-31; Gal 3,15; Tit 2,11-12).
Vægtforskydningen fra retfærdiggørelsen til
helliggørelsen var karakteristisk for rationalismen og liberalteologien. Vi finder den
samme vægtforskydning hos Keller. Men
hvorfor vælger Keller at sætte noget andet i
centrum for sin forkyndelse end Bibelen?
Kulturens spørgsmål
Måske er det afgørende svar givet i den første del af Kellers forkyndelsesmodel (se s.
15-17). Her fastslog Keller programmatisk:
”Jesus må fremstilles som svaret på de spørgsmål, kulturen stiller.” ”Kristendommen må
præsenteres som svaret på kulturens primære
spørgsmål og håb.”
Dette program ønsker Keller selv at følge. I
samme grad, han gør det, bliver det umuligt
for ham at lægge hovedvægten på Jesus som
vores forsoner. For kulturen har aldrig spurgt
om en forsoner. Det spørgsmål er der ingen
kultur, som stiller af sig selv. Det spørgsmål
må vækkes i os af Guds ord. Men det vil
Keller ikke være redskab for. Det er uforeneligt med hans program.
Han har sat sig for, at han vil tage udgangspunkt i kulturens egne spørgsmål og vil vise,
at Jesus er svaret på dem. Derfor må han nødvendigvis flytte accenten fra Jesus som for-

soner til Jesus som forvandler. Når han forkynder om Jesu korsdød, må han lægge vægt
på at tale om Jesu korsdød som et middel,
der kan hjælpe os til at opnå det, vi selv håber på og ønsker: nye og bedre liv og en ny
og bedre verden.
Man kunne ønske, at Keller under sin læsning af Apostlenes Gerninger ville overveje:
Hvorfor er der ingen apostle, der prædiker
på den måde, som jeg anbefaler? Hvorfor
vælger de alle, når de står i forkyndelsens situation over for de uomvendte, at tale om
forholdet til Gud og om frelsen fra Guds dom?
Hvorfor prædiker apostlene med stolthed og
frimodighed evangeliet om Jesu forsoning på
korset, selvom det er en forargelse for jøder
og en tåbelighed for grækere?

K e l l e r h a r s a t s i g f o r, a t h a n v i l
tage udgangspunkt i kulturens
egne spørgsmål og vil vise, at
Jesus er svaret på dem. Derfor
må han nødvendigvis flytte accenten fra Jesus som forsoner til
Jesus som forvandler.
3) Jesu død
Når Guds vrede og dom nedtones, og når Jesu
forsoning nedtones, så bliver det i sagens
natur svært at forklare, hvorfor Jesus måtte
lide og dø på korset. Keller ved, at mange
vantro stiller dette spørgsmål.
”’Hvorfor var Jesus nødt til at dø?’ er et
spørgsmål, jeg langt oftere har fået stillet af
folk i New York end spørgsmålet ’Er der en
Gud?’19”
Keller undviger ikke spørgsmålet. Men hvor
er det nedslående at læse, hvad han skriver
som svar!
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I Gud for skeptikere bruger Keller et helt kapitel (kap 12) på dette spørgsmål. Her giver
Keller to grunde til, at Jesus var nødt til at
dø.
a) Det gør ondt at tilgive
Den første grund er, at al tilgivelse gør ondt
på den, der tilgiver. Dette er generelt i Kellers
bøger hovedbegrundelsen for, at Jesus måtte
lide og dø20. Det gør ondt på os at tilgive, og
sådan måtte det også gøre ondt på Gud.
Keller tager udgangspunkt i den følelse, der
opstår i os, når nogen gør os uret. ”Når du
har vært udsat for en stor uret, har du en uudslettelig følelse af, at gerningsmanden har
pådraget sig en gæld, som man må forholde
sig til21.”
Keller afviser, at løsningen kan være at lade
den skyldige lide for sin synd: ”Hvis vedkommende lider, vil du måske begynde at føle en
vis tilfredsstillelse og have en følelse af, at
han nu er ved at betale af på sin gæld. Der er
imidlertid nogle alvorlige problemer ved
denne mulighed. Det kan føre til, at du selv
bliver hårdere og koldere (...) Tilmed føler
gerningsmanden og hans venner og familie
ofte, at de har ret til at give igen over for din
hævn. En sådan ond cirkel af reaktion og
gengældelse kan gå for sig i årevis. En uret
blev begået mod dig – ja. Men når du forsøger at få din ret gennem hævn, forsvinder det
onde ikke22.”
En anden og bedre løsning er at tilgive. Men
det gør ondt. ”At afstå fra at lange ud efter
den anden, når du ønsker at gøre det med hele
dit væsen, gør ondt (...) Det gør frygtelig ondt.
Mange mennesker siger, at det føles om en
slags død23.”
Vi kan føle, at vores ønske om hævn er udtryk for noget godt. Men det er det ikke: ”Ønsket om hævn er imidlertid ikke motiveret af

god vilje, men af ond vilje. Måske siger du:
’Jeg vil bare drage dem til ansvar’, men i virkeligheden er din motivation et ønske om at
se dem lide (...) En cyklus af gengældelse vil
begynde (...) Du må underkaste dig
tilgivelsens omkostningskrævende lidelse og
død24.”
”Enhver, der tilgiver en stor uret, går gennem død og opstandelse og erfarer nagler,
blod, sved og tårer25.”
Sådan er det for os, og sådan er det for Gud.
Det gør ondt at tilgive. Derfor var Jesus nødt
til at dø på korset.
Hvad opnår Keller med denne fremstilling?
Han opnår for det første at problematisere det
bibelske billede af Gud som hævnens og straffens Gud.
Bibelens billede af Gud
”Herre, du hævnens Gud, du hævnens Gud,
træd frem i stråleglans! Rejs dig, du jordens
dommer, gør gengæld mod de hovmodige!”
(Sl 94,1-2).
”Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld, han kommer og frelser jer” (Es 35,4).
”Jeg tager hævn, jeg skåner ingen, siger han,
som løskøber os, Hærskarers Herre er hans
navn” (Es 47,3-4).
Ifølge Bibelen er Gud hævnens Gud. Guds
hævn er god, og den udfoldes i straf. Det er
en frygtelig sandhed for den, som har Gud
imod sig. Men det er en sandhed, som samtidig bærer evangeliet. For evangeliet er budskabet om, at Guds Søn på korset én gang
for alle blev ramt af Guds hævn og straf over
vor synd, og at synden derved én gang for
alle blev udslettet (Rom 3,22-26; Hebr 9,26;
1 Joh 2,2; 4,10).
Sådan taler Bibelen. Men sådan taler Keller
ikke, når han vil begrunde Jesu død.
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Et andet evangelium
Keller fremstiller ønsket om hævn og straf
som ondt og uværdigt, og han fremstiller det
som umuligt, at hævn og straf kan udslette
synden. Det gør han vel at mærke i en sammenhæng, hvor han drager en umiddelbar
parallel mellem hjertelaget hos os mennesker
og hjertelaget hos Gud. Som vi har det i vore
hjerter, sådan har Gud det i sit hjerte. Det er
den bærende tanke i Kellers argumentation.
Med sin afstandtagen fra hævn og straf som
noget per definition ondt og uværdigt giver
Keller uundgåeligt støtte til vore hjerters dybe
modvilje mod budskabet om Guds hævn og
straf. Få sider af Guds ord vækker så meget
anstød i vores postmoderne tid som dette. Det
er hårdt at forkynde det. Men det er absolut
nødvendigt, hvis mennesker skal høre evangeliet. For evangeliet er netop, at Guds retfærdige hævn og straf, der skulle have ramt
os, ramte vores stedfortræder Jesus Kristus.
Keller tilbyder en fortolkning af Jesu kors og
død, hvor vi bliver fri for at høre om Guds
hævn og straf. I stedet får vi en fortolkning,
hvor Keller projicerer vore syndige hjerters
uvilje mod at tilgive over på Gud og hans
hjerte! Vi får en fremstilling af Gud som en
gud, der lider ved at skulle tilgive os. Han
har en indre modstand imod det. Han oplever det urimeligt. Men han gør det alligevel.
Og – derfor måtte Jesus dø!
Giver det mening? Er det en sand forkyndelse
af Bibelens evangelium?
Det lykkes for Keller at give en fortolkning
af Jesu kors, som nutidige skeptikere og vantro næppe vil finde den store grund til at reagere mod. Men det bibelske indhold og budskab i evangeliet er fjernet. Det er et andet
evangelium end det bibelske – uden kraft til
frelse.

b) Kærlighed bærer andres lidelse
Den anden grund til, at Jesu måtte dø, er ifølge
Keller, at der i alle kærlige relationer sker en
udveksling, hvor man påtager sig og rummer
noget af det tunge og svære i andres liv. Også
denne fortolkning af Jesu død går igen i flere
af Kellers bøger26.
Keller bruger eksemplet med kærlige forældres forhold til deres børn. Forældrene må
tilsidesætte mange af deres egne ønsker for
børnenes skyld. Det koster noget. Det er et
offer: ”Al livsforvandlende kærlighed til
mennesker med alvorlige behov er et stedfortrædende offer27.”
Når Keller i sine bøger bruger formuleringen ”et stedfortrædende offer”, så er det igen
og igen denne mening, han lægger i den: at
man engagerer sig i og rummer det svære i
andres liv28.
Netop det må forældre gøre: ”Medmindre du
ofrer meget af din frihed og en stor del af din
tid, vil dine børn ikke vokse op som sunde,
funktionsdygtige individer (...) Enten bringer du offeret, eller også kommer de til at gøre
det. Det er dem eller dig. Enten lider du midlertidigt og på en frigørende måde, eller også
kommer de til at lide tragisk og på en meningsløs og destruktiv måde. Det er – i det
mindste delvis – op til dig. Al virkelig
livsforvandlende kærlighed er et stedfortrædende offer29.”
Derfor måtte Jesus dø.

Få sider af Guds ord vækker så
meget anstød i vores postmoderne tid som budskabet om
Guds hævn og straf. Det er hårdt
at forkynde det. Men det er absolut nødvendigt, hvis mennesker skal høre evangeliet.
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”Hvordan skulle Gud kunne være en kærlighedens Gud, hvis han ikke personligt tager
del i lidelsen under den samme vold, undertrykkelse, sorg, svaghed og smerte, som vi
erfarer?30”
Det var dette, Gud gjorde på korset. ”Da Jesus
led med os, identificerede han sig med verdens undertrykte, ikke med deres undertrykkere. Al livsforvandlende kærlighed medfører en udveksling31.”
Liberalteologerne og Keller
At Jesus på korset solidariserede sig med os
og led med os var et hovedmotiv i
liberalteologernes fortolkning af Jesu kors.
Liberalteologerne ønskede at skåne deres tilhørere for det brutale og anstødelige budskab
om Jesu stedfortrædende straflidelse under
Guds retfærdige vrede. Derfor valgte de i stedet at give denne fortolkning af korset: Jesus
gik ind i vor lidelse og led med os.
Når Keller taler om Jesu ”stedfortrædende
offer”, er det igen og igen denne mening, han
lægger i det.
Hvorfor følger Keller i liberalteologernes
spor? Hvorfor forkynder han ikke med klarhed og kraft, at Jesus måtte dø, fordi Guds
retfærdige dom og straf måtte falde? At det
var nødvendigt på grund af Guds retfærdige
væsen og vores syndige væsen. At det kun
på sonofferets grundlag var muligt for Gud
at tilgive os og modtage os i fred.
Netop dette er jo Bibelens stærke og klare,
vækkende og frigørende budskab.
Bibelen om Jesu død
”Herren er en lidenskabelig og hævnende
Gud (...) og lader ingen ustraffet” (Nah 1,3).
”Han lader ikke den skyldige ustraffet” (2
Mos 34,7).
”Enhver må dø for sin egen synd” (Jer 31,30).

”Syndens løn er død” (Rom 6,23).
”Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev
straffet, for at vi kunne få fred” (Es 53,5).
”Jeres synder er tilgivet jer for hans navns
skyld” (1 Joh 2,12).
Hvorfor viger Keller uden om dette budskab?
Det er tydeligvis ikke, fordi han ikke tror på
det. Rundt om i hans skrifter er der formuleringer, som viser, at han er klar over, at den
sande og egentlige grund til, at Jesus måtte
dø, er, at det var nødvendigt for at frelse os
fra Guds retfærdige vrede og dom. Havde
dommen ikke ramt Jesus, måtte den ramme
os.
Men hvorfor løfter han ikke dette budskab
op, udfolder det og proklamerer det til tro og
frelse for sine tilhørere?
Jeg tror, vi igen skal finde svaret i Kellers
program for evangeliserende forkyndelse.
Svar på kulturens præmisser
Når Keller behandler spørgsmålet om nødvendigheden af Jesu død, behandler han det
som et spørgsmål, der rejses af skeptikere,
der har problemer med den kristne tro. Skeptikerne oplever det anstødeligt, barbarisk og
primitivt, at Gud kræver hævn, død og blod,
når nogen har forbrudt sig mod ham32. De
oplever en intellektuel blokering i forhold til
den bibelske forsoningslære. Hvordan skal
man forholde sig til den udfordring?
Det har Keller selv forklaret i sit program
ovenfor (s. 15-17). Vejen frem er med gode
intellektuelle argumenter at nedbryde kulturens blokeringer over for og indvendinger
mod kristendommen: ”Kort sagt må du på
kulturens egne præmisser (det vil sige: ud fra
dens egen definition af retfærdighed, logik
og mening) vise, at dens indvendinger mod
kristendommen ikke holder.”
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Når Keller vil følge dette program, bliver det
i sagens natur umuligt for ham at prædike og
udfolde det bibelske budskab om Jesu nødvendige, stedfortrædende straflidelse under
Guds vrede. For det er netop dette budskab,
hans tilhørere har blokeringer overfor.
Keller er tvunget til at give en tolkning af
Jesu kors, som hans skeptiske tilhørere kan
acceptere på kulturens egne præmisser. Derfor kommer Kellers forkyndelse af korset til
at handle om Guds indre modvilje mod at tilgive os og Jesu solidariske deltagelse i vores
lidelse.
Paulus og evangeliet
Det er tankevækkende, at Paulus i sin tid oplevede præcis den samme modstand mod
korsets evangelium, som Keller oplever i dag.
Men Paulus gik en helt anden vej end Keller.
Paulus vidste, at Guds frelseskraft er knyttet
til evangeliet om Jesu stedfortrædende straflidelse. Selvom det er et budskab, som i alle
kulturer og i alle menneskehjerter møder
modstand, så har Gud valgt at gøre sin frelsende gerning netop gennem dette budskab.
Derfor må vi prædike det – uafkortet, klart
og frimodigt: ”For vel er ordet om korset en
dårskab for dem, der fortabes, men for os,
der frelses, er det Guds kraft” (1 Kor 1,18).
”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet;
det er Guds kraft til frelse for enhver, som
tror” (Rom 1,16).
På Paulus’ tid var det ikke mindst de intellektuelle, som havde indvendinger mod og
blokeringer over for korsets evangelium. De
ville have en kristendom, som kunne forenes
med deres fornuft. Men Gud havde valgt en
anden vej: ”Da Gud i sin visdom ikke ville,
at verden skulle kende ham gennem sin egen
visdom, besluttede Gud at frelse dem, som
tror, ved den dårskab, der prædikes om” (1

Kor 1,21).
Derfor var det evangeliet om korset, Paulus
ville prædike også blandt de vise grækere i
Korinth: ”Da jeg kom til jer, brødre, forkyndte
jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde
besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af noget andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet (...) for at jeres tro ikke skulle afhænge
af menneskers visdom, men af Guds kraft”
(1 Kor 2,1-5).
Den sidste sætning er vigtig. Gud har knyttet
sin frelsekraft til et budskab, der til enhver
tid og i en hver kultur vil støde an. Det er et
budskab, som selv ikke den største strategiske og oratoriske visdom kan gøre attraktivt
og acceptabelt. Sådan har Gud villet, at det
skulle være, for at vi i forkyndelsen og missionen skulle være helt afhængige af hans
kraft og hans gerning til frelse.
Vi skal i al enkelhed være tro mod evangeliet! Vi er forvaltere af et dyrebart og vidunderligt evangelium. Det eneste, der kræves
af os, er, at vi er tro mod det, tager vare på
det og videregiver det sandt og uafkortet.
Tænk hvilken frihed, hvilken kilde til frimodighed og hvilken hjælp til målrettethed i tjenesten, der ligger i dette!
”Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder; her kræves det så af forvaltere, at de findes tro” (1 Kor 4,1-2).
4) Helvede
Den klare og vækkende forkyndelse af Helvede er blevet kald for den kristne forkyndelses ”kanariefugl i mineskakten”. Når kanariefuglen dør af iltmangel, er det et spørgsmål om kort tid, før alle dør. Sådan er det,
når den ransagende og vækkende forkyndelse
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om Helvede forsvinder.
Netop dette skete under rationalismen og
liberalteologien, og det er værd at bemærke,
hvordan det skete. Det var de færreste rationalister og liberalteologer, som benægtede
Helvede. De fleste anerkendte Helvedes virkelighed, men de nedtonede den i deres forkyndelse. De ville ikke forkynde om Helvede
til vækkelse og omvendelse.
Mange af dem gled også ind i omtolkninger
af Helvede, så de selv og deres tilhørere slap
for at tænke om Helvede som et grufuldt
pinested, hvor mennesker i evighed er underlagt Guds vrede, dom og straf.
Netop disse træk genfinder vi hos Keller.
Når Keller generelt undviger at forkynde ransagende og vækkende til vantro om Guds
vrede og dom, kan det ikke undre, at han
undviger at forkynde vækkende om Helvede.
Jesus gør det igen og igen, men Keller gør
det ikke.
Når Keller behandler Helvede, er det typisk
under en apologetisk synsvinkel, hvor han
søger at give en fremstilling af Helvede, som
kan virke så lidt anstødelig som mulig. Den
mest udførlige behandling af Helvede gives
i Gud for skeptikere (kap 5)33.
Keller indleder kapitlet med at gøre opmærksom på, at vores modstand mod tanken om
Helvede er kulturelt bestemt. Derefter påpeger han, at Guds vrede er udtryk for hans
kærligheds reaktion mod det onde: ”Hans
vrede er rettet mod ondskab og uretfærdighed, fordi det ødelægger skaberværkets fred
og glæde34.”
Endelig fastslår Keller, at bevidstheden om
en regnskabsdag i forhold til al ondskab kan
sætte os fri fra at tage os selv til rette her i
livet.

En karikatur
Efter disse indledende bemærkninger går
Keller over til at gengive, hvordan mange
mennesker – fejlagtigt – forestiller sig Helvede: ”I dag har mange den opfattelse, at
Helvede fungerer på denne måde: Gud giver
os en tid, men hvis vi ikke har truffet de rette
valg, når livet er forbi, kaster han vores sjæl
i Helvede for al evighed. Idet de stakkels sjæle
falder gennem rummet, råber de om nåde,
men Gud siger: ’For sent! Du har haft din
chance. Nu kommer du til at lide!35”
Ifølge Keller er dette en helt forkert forståelse: ”Denne karikatur misforstår selve det
ondes natur36.”
Vi er som mennesker skabt til at være i Guds
nærhed, og derfor kan vi kun ”trives, blomstre og udfolde vores fulde potentiale for hans
ansigt” 37. Helvede er, at vi mister denne mulighed.
I Helvede kommer vi i stedet til at opleve de
negative følger af vores selviskhed. Ilden i
Helvede er et billede på det selvdestruktive i
det selviske sind. Allerede i dette liv kan vi
se, at det selvkredsende liv fører til selvødelæggelse i form af bitterhed, misundelse
og angst. Vi må regne med, at det selviske
menneske vedbliver at være selvisk i evigheden.
Helvedes lidelser er altså ikke noget, der påføres mennesket udefra, men noget, der kommer indefra. ”Helvede er da den evige forlængelse af den kurs, der er udstukket af en
sjæl, som har levet et selvoptaget og selvkredsende liv38.”
De fortabte vil være i Helvede
I hele dette kapitel i Gud for skeptikere, citerer Keller kun to bibeltekster. Den første er
lignelsen om den rige mand og Lazarus (Luk
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16,24-31). I åbenbar strid med bibelteksten
påstår Keller, at Lazarus har været den rige
mands tjener før døden, og at den rige mand
vedbliver at behandle ham som sin tjener efter døden. Heri ser Keller en bekræftelse af,
at et selvisk hjerte vedbliver at være selvisk i
evigheden, og at det dybest set bare ønsker
at få lov at leve selvisk.
På denne baggrund konkluderer Keller, at
Helvede er det sted, hvor de selviske selv
ønsker at være og ønsker at blive: ”Helvede
er kort sagt ens frit valgte identitet borte fra
Gud (...) Ingen beder nogensinde om lov til
at forlade Helvede39.”

hjertes begær.”
Ud fra disse ord fastslår Keller: ”Alt, hvad
Gud til sidst gør, er at give mennesker, hvad
de allermest ønsker sig, deriblandt at blive
fri for ham. Hvad kan være mere fair?43”
Keller afslutter sin argumentation med et citat fra C.S. Lewis’ bog: ”Til sidst er der kun
to slags mennesker – dem, der siger til Gud:
’Din vilje ske’, og dem, til hvem Gud siger:
’Din vilje ske’. Alle, som er i Helvede, har
valgt det. Uden dette eget valg kunne der ikke
være noget Helvede. Ingen sjæl, som alvorligt og stadigt begærer glæden, vil nogensinde
gå glip af den44.”

Keller underbygger sin fortolkning af Helvede med en række citater fra C.S.Lewis’ bog
Den store skilsmisse. I denne bog beskriver
Lewis i fortællingens form en række afdøde
menneskers møde med Himlen og Helvede.
I bogen fremstilles Helvede som en trist by
præget af smålige og selviske mennesker,
men det tydeliggøres, at de fortabte selv ønsker at være i Helvede. ”Det er ikke et spørgsmål om, at Gud sender os i Helvede40.” Det
er menneskers frie valg, at de vil være i Helvede.
Helvede er i Lewis’ fremstilling ”det største
monument for menneskets frihed”41. For her
kan de selviske få lov at være selviske.
Keller tilføjer: ”Derfor er det en parodi at
forestille sig, at Gud kaster mennesker i et
hul, alt imens de råber: ’Undskyld! Lad mig
slippe ud!’42” De, som ender i Helvede, vil
netop ikke ud.

Den sidste sætning er gådefuld. Hvad mener
Lewis med den – og Keller? Der kastes lys
over sætningen, når man læser Lewis’ bog
Den store skilsmisse. Her fremstilles Helvede
som et sted, som det er muligt at forlade. Hvis
man fortryder sin selviskhed og gerne vil
frelses, så kan man forlade Helvede og
komme i Himlen.
Lewis fastslår i flere af sine bøger, at ”Helvedes dør er lukket indefra”. Vil man gerne
ud, kan man komme det. For dem, som vil
ud, bliver Helvede en tidsbegrænset skærsild. I overensstemmelse med disse tanker bad
Lewis for de afdøde45.
Lewis’ tanker om Helvede er uden kontakt
med Bibelen. Det samme må siges om Kellers
tanker. Det er ganske enkelt rystende, at en
mand, som bekender sig som bibeltro, og som
anerkendes som sådan, i så radikal grad kan
tilsidesætte Bibelens klare ord.

I denne sammenhæng inddrager Keller den
anden bibeltekst. Han citerer ordene i Rom
1,24, som ikke handler om de vantros fortabelse i evighed, men om deres forhærdelse
her i livet: ”Derfor prisgav Gud dem til deres

Er det sandt, at Gud ikke kaster mennesker i
Helvede?
Bibelens svar er klart: ”Frygt ham, som efter
at have slået ihjel har magt til at kaste i Helvede. Ja, jeg siger jer: Ham skal I frygte” (Luk
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12,5).
Er det sandt, at lidelsen i Helvede kommer
fra de fortabte selv og ikke fra Gud?
”Hvis nogen tilbeder dyret og det billede og
sætter dets mærke på sin pande eller sin hånd,
skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i Hans vredes bæger, og han
skal pines i ild og svovl for øjnene af hellige
engle og lammet. Og røgen fra deres pinsler
stiger op i evighedernes evigheder” (Åb 14,911).
Er det sandt, at de fortabte hellere vil i Helvede end i Himlen?
”Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig
skal komme ind i Himmeriget, men kun den,
der har gjort min himmelske faders vilje”
(Matt 7,21).
”Mange skal stræbe efter at komme ind, men
vil ikke kunne. Når husets Herre har rejst sig
og lukket døren, og I stiller jer udenfor og
banker og råber: Herre, luk os ind! – så vil
han svare jer: Jeg ved ikke, hvor I er fra (...)
Bort fra mig, alle I, som øver uret! Dér skal
der være gråd og tænderskæren, når I ser
Abraham og Isak og Jakob og alle profeterne
i Guds rige, mens I kastes udenfor” (Luk
13,24-28).
Og vi kunne blive ved.
Det er ubegribeligt, at Timothy Keller som
erklæret bibeltro vover at tilsidesætte så klare
og stærke bibelord og fremsætte en lære om
Helvede, som udelukkende hviler på hans
egne og C.S.Lewis’ falske forestillinger.

George
MacDonald
(18241905)

Keller, Lewis og MacDonald
I epilogen til Gud for skeptikere giver Keller
udtryk for, hvor meget han har modtaget fra
og er blevet præget af Lewis: ”Der forekommer citater af Lewis i næsten hvert eneste
kapitel. Det ville være forkert af mig ikke at
vedgå, i hvor høj grad mine tanker om troen
kommer fra ham46.”
Men hvor har C.S.Lewis sine tanker om Helvede fra? Det lægger han ikke skjul på. Han
har dem fra den liberale teolog George
MacDonald.
George MacDonald var Lewis’ teologiske og
åndelige læremester. I et forord til en antologi af MacDonalds skrifter skriver Lewis:
”Denne antologi har som nævnt ikke til formål at styrke MacDonalds ry som forfatter,
men at sprede hans åndelige lære (...) Jeg har
aldrig lagt skjul på, at jeg betragter ham som
min læremester. Faktisk tror jeg ikke, at jeg
nogensinde har skrevet en bog, hvor jeg ikke
citerer ham. Men jeg har ikke indtryk af, at
de, som har taget så venligt imod mine bøger, har været tilstrækkeligt opmærksomme
på denne forbindelse. Min ærlighed driver
mig til at understrege den47.”
MacDonald var en skotsk, liberalteologisk
præst og forfatter, der bl.a. fornægtede et evigt
Helvede og Jesu stedfortrædende straflidelse
under Guds vrede. På grund af sine liberale
synspunkter måtte han først forlade sit præsteembede, men da liberalteologien blev mere
udbredt, fik han lov at vende tilbage48.
C.S.Lewis modtog en stærk teologisk præg-

C.S.
Lewis
(18991963)

Timothy
Keller
(f. 1950)
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ning fra MacDonald. Som MacDonald anså
Lewis en stor del af Bibelens historiske stof
for myter og tilsluttede sig evolutionslæren.
Lewis fornægtede også Jesu stedfortrædende
straflidelse under Guds vrede, og hans syn
på Helvede blev i betydelig grad formet af
MacDonald49.
I bogen Den store skilsmisse optræder George MacDonald som en guide i Himlen. Han
var død, da Lewis skrev bogen, og som en
hyldest til sin læremester fremstillede Lewis
ham i bogen som den, der udlægger sandheden om Himmel og Helvede. Når Keller, som
gengivet ovenfor, afslutter sin argumentation
med et citat fra Den store skilsmisse, så er
det McDonalds fortolkning af Helvede, han
citerer og giver videre.
Kellers begrundelse
Hvorfor vælger Keller at tilsidesætte Bibelens klare ord og lade sin lære forme af liberalteologi?
Det har han selv givet et meget ligefremt svar
på. I et foredrag til prædikanter om forkyndelsen af Helvede siger han: ”Moderne mennesker slås med forestillingen om, at Gud
udtænker pinsler, som han kan ramme ulydige mennesker med. Men når synd fremstilles som slaveri, og når Helvede fremstilles,
som noget, vi selv vælger, som en slags evigt
slumkvarter i universet, så bliver Helvede
langt mere forståeligt50.”
Igen gør Keller intet andet end at følge sit
eget program for evangeliserende forkyndelse. Når samtiden har intellektuelle blokeringer i forhold til noget i den kristne tro, så
må han fremstille sit budskab på en måde, så
det kan accepteres på kulturens egne præmisser.
At budskabet undervejs i denne proces forandres, synes Keller ikke at være opmærk-

som på.
Spørgsmålet er, om vi er det?
5) Skabelsen
Som det fremgår af Kellers program for evangeliserende forkyndelse, anser han de intellektuelle anstødssten i den kristne tro for at
være den afgørende, åndelige blokering for
vor tids skeptiske og vantro mennesker. En
af de største anstødssten er den bibelske lære
om menneskets skabelse.
Bibelen lærer, at Gud skabte mennesket af
jord i en enkeltstående skabelseshandling, og
at mennesket fra begyndelsen var skabt i
Guds billede – højt hævet over det øvrige
skaberværk (1 Mos 1-2). Fra det første menneske nedstammer ifølge Bibelen alle mennesker på jorden, og derfor kan Jesus føre
sin stamtavle tilbage til mennesket Adam
(ApG 17,26; Luk 3,23-38). Da det første
menneske blev skabt, var alt godt, og der var
ingen død (1 Mos 1,31). Døden kom ind i
verden, fordi det første menneske syndede
(Rom 5,12).
Hvordan forsvarer Keller denne lære i mødet med tilhængere af evolutionslæren? Han
gør det igen ved at give et svar, som kan accepteres på kulturens egne præmisser.
Her er svaret: ”Evolutionslæren forudsætter,
at de mere komplekse livsformer er udviklet
af mindre komplekse former gennem en naturlig udvælgelsesproces. Mange kristne tror,
at Gud tilvejebragte livet på denne måde. For
eksempel har den katolske kirke, som er verdens største trossamfund, fremsat officielle
udtalelser, der hævder, at evolutionen er forenelig med kristen tro51.”
Keller mener, at løsningen er at anerkende
evolutionslærens forklaring på, hvordan livet og mennesket er blevet til, og så regne
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med, at Gud stod bag evolutionen og styrede
den: ”Jeg tror, Gud havde en finger med i
den naturlige udvælgelsesproces52.”
Til støtte for sit syn – at evolution og bibelsk
tro kan forenes – henviser Keller til den teistiske evolutionist Francis Collins og hans
bog The Language of God53. En vurdering af
denne bog findes på Nyt Livs hjemmeside54.
Med sin anerkendelse af evolutionen kan
Keller bevare sin intellektuelle respektabilitet i mødet med skeptikere og vantro. Men
det bliver umuligt for ham at fastholde den
bibelske lære om menneskets skabelse.
Hvis mennesket er blevet til gennem en evolution, så var der lidelse, sygdom og død i
verden før mennesket. Så er det ikke os mennesker, der har bragt synden og døden ind i
verden, men Gud! Så er Gud ikke længere
fuldkommen god og kærlig. Gud er ophavet
til synden og døden og alt ondt. Så er Gud
den skyldige, ikke os, og frelsen bliver meningsløs.
For 100 år siden kæmpede de bibeltro kristne
mod liberalteologerne, som argumenterede
for en anerkendelse af evolutionslæren. De
bibeltro så, at evolutionslæren var uforenelig med det fundamentale i Bibelens lære om
skabelse, syndefald og frelse. De så, at de i
sidste ende var selve det frelsende evangelium, der stod på spil.
Ser vi det i dag?
Kellers grundtanke
Kellers bøger er som nævnt ovenfor de mest
solgte og mest læste blandt bibeltroende
kristne i Danmark. Det er bøger, som formidler præcis den samme slags kristendom som
den, der mødte os i rationalismen og i liberalteologien. Alt det anstødelige i Guds ord og i
evangeliet fortones, forties eller fornægtes.

Tilbage bliver en kristendom, som samtiden
kan acceptere, men som har mistet lysets klarhed og saltets kraft.
Kellers intentioner er de bedste. Han vil nå
samtiden med evangeliet. Det er hans udgangspunkt og mål. Hvor i processen er det
så, at det går galt?
Går vi tilbage til de første afsnit i Kellers
forkyndelsesprogram (s.15-17), så begynder
han der med at præsentere sin grundtanke.
Grundtanken er, at hver kultur har sine egne
kulturelt bestemte blokeringer i forhold til
den kristne tro.
Selv modstanden mod det anstødelige i Bibelen er ifølge Keller kulturelt bestemt. Keller fastslog med selvvalgt kursivering:
”Bibelens anstødelighed er kulturelt bestemt.”
Han konstaterede videre, at det er disse kulturelt bestemte blokeringer, som gør folk
uimodtagelige og fjendtlige over for kristendommen. Derfor er det vores opgave i forkyndelsen at fjerne disse blokeringer. Når vi
har gjort det, vil mennesker være åbne for at
tage imod budskabet.
Netop her går det galt.
Hvad der går galt, ser vi i lyset af Paulus’ ord
om sin egen forkyndelse.
Paulus er meget bevidst om, hvilke kulturbestemte blokeringer, han står overfor: ”Jøder kræver tegn, og grækere søger visdom”
(1 Kor 1,22). Og evangeliet om Jesu kors vil
de ikke vide af. Det er ”en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger” (v.23).
Men Paulus ser, at disse kulturbestemte blokeringer kun er et overfladefænomen. De er
kun et symptom på et langt dybere problem:
et syndigt hjerte, som er bundet i vantro og
trods mod Gud og i åndelig blindhed. I dette
hjerte er der en indædt modvilje og modstand
mod evangeliet.
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Derfor er det vantro menneske ganske enkelt
helt ude af stand til at forstå og tage imod
evangeliet: ”Et sjæleligt menneske tager ikke
imod det, som kommer fra Guds ånd; det er
en dårskab for sådan et menneske, og det kan
ikke fatte det” (1 Kor 2,14).
Åndens gerning ved evangeliet
Hvordan kan et sådant menneske da blive
frelst? Det sker ikke ved, at man fjerner de
blokeringer, som et sådant menneske i en given kultur bruger som undskyldning for at
afvise evangeliet. Man kan drive nok så megen begavet apologetik. Det ændrer intet ved
hjertet modstand. Denne modstand kan kun
nedbrydes på en måde: ved Guds Ånds gerning.
Ånden alene kan åbenbare frelsens herlighed
for menneskers hjerter og føre dem til tro:
”Hvad intet øje har set og intet øre har hørt,
og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem,
som elsker ham, det har Gud åbenbaret for
os ved Ånden” (1 Kor 2,9).
Denne åbenbaring giver Ånden ikke ud af den
blå luft. Han giver den gennem evangeliet om
Jesu fuldbragte frelse på korset. Netop det
evangelium, som ingen mennesker vil vide
af, og som vore hjerter har en indædt modvilje mod, netop det er Guds Ånds redskab
til at åbenbare frelsen. Det er Guds kraft til
frelse (Rom 1,16; 1 Kor 1,18).
Derfor skal det prædikes – uafkortet og klart!
Vi skal ikke fortone eller fortie nogen del af
evangeliet for at tækkes kulturen. Vi skal prædike det fuldtonende og forløsende.
Lov og evangelium
Hvem er evangeliet forløsende for? Det er
det kun for dem, der har set deres sande situation i sig selv som fortabte syndere under

Guds dom. Derfor må loven forkyndes.
Paulus havde selv gjort erfaring af, at det var
loven, som afslørede ham som en fortabt og
fordømt synder (Rom 7,7-13). Det var på
baggrund af lovens dødende og dømmende
gerning, at evangeliet blev til trøst, forløsning og tro for ham (Gal 2,19-20).
Paulus og de øvrige apostle prædikede med
stor frimodighed både lovens klare ord om
Guds vrede over synden og evangeliets klare
ord om den fuldbragte frelse i Jesus. Overalt
hvor de kom frem skabte dette budskab modstand. Hjerterne rejste sig i protest og i had,
og hadet rettede sig mod forkynderne.
Apostlene blev bogstavelig talt pisket, stenet
og banket fra by til by. Men i hver ny by stillede de sig op og prædikede det ene og samme
budskab igen. For de vidste, at mennesker kun
kunne blive frelst ved, at loven åbenbarede
deres synd og Guds vrede, og evangeliet
åbenbarede Guds kærlighed og nåde i Jesus.
Derfor var apostlene tro mod Guds ord i lov
og evangelium, og Guds Ånd ledsagede dette
ord og gjorde sin frelsende gerning gennem
det.
Apostlenes program
Drev apostlene ikke apologetik? Jo, det
gjorde de uden tvivl. Men de drev aldrig handel med Guds ord! De forandrede ikke på
nogen måde budskabet for at komme tilhørerne i møde. For de vidste, at netop det anstødelige budskab var det frelsende budskab.
Derfor måtte det forkyndes fuldtonende,
uafkortet og klart:
”Vi driver jo ikke som alle de andre handel
med Guds ord, men taler renfærdigt på Guds
vegne, for Guds ansigt i Kristus” (2 Kor 2,17).
”Vi har sagt nej til det skjulte og skændige
og går ikke frem med snedighed og forfalsker
heller ikke Guds ord, men bringer sandhe-
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den frem og anbefaler således os selv til ethvert menneskes samvittighed for Guds øjne”
(2 Kor 4,2).
”Vi forkynder sådan, som Gud har fundet os
værdige til at få evangeliet betroet, ikke for
at behage mennesker, men Gud, som prøver
vort hjerte” (1 Thess 2,4).
”Søger jeg at være mennesker til behag? Var
det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener” (Gal 1,10).
”Stræb efter at stå din prøve for Gud som en
arbejder, der ikke behøver at skamme sig,
men går lige på med sandhedens ord” (2 Tim
2,15).
Der er en uforenelig modsætning mellem
disse apostolske ord, og så det forkyndelsesprogram, som Keller anbefaler, og som han
selv repræsenterer.
Kellers modtagere
Keller går ad de stier, der i forvejen er nedtrampede af rationalister og liberalteologer.
De valgte i deres tid at omforme budskabet,
så det blev nemmere at tage imod for samtidens skeptikere og vantro. Men når de
omformede budskabet, tog de kraften ud af
både lov og evangelium, og der kom ingen
åndelig frugt af deres bestræbelser.
Men deres forkyndelse havde en anden virkning. Rationalisternes og liberalteologernes
forkyndelse, som i udgangspunktet var rettet
til skeptikere og vantro, blev hørt af mange
troende. Gradvist blev de troende tilhørere
præget af en ny, positiv og optimistisk kristendom uden betoning af Guds vrede, syndens alvor, Jesu forsoning og Helvedes forfærdelige virkelighed.
Gradvist og umærkeligt blev de troende ført
væk fra en bibelsk tro. Den forkyndelse, som
skulle lede de vantro til evangeliet, endte med
at lede de troende væk fra det. Konsekven-

sen af både rationalismen og liberalteologien
var et kolossalt frafald.
Er det samme ved at ske igen?
De mest populære af Kellers bøger er i udgangspunktet rettet til skeptikere og vantro.
Det er derfor, de anstødelige sider af det
kristne budskab i så høj grad er fortonede,
fortiede eller fornægtede i bøgerne.
Men hvem er modtagerne af disse bøger?
Bøgerne er bestsellere blandt kristne, og de
modtages med begejstring. Det er vor tids
mest populære bøger i de kristne menigheder.
Kellers prægning
Hvad sker der med kristne, som lader sig
præge af Kellers bøger?
Hvis vi lader os præge af en kristendom uden
anstød, vil vi uundgåeligt blive fremmede
over for de anstødelige dele af Guds ord. Vi
vil gradvist vænne os til en kristendom, som
er i harmoni med vore egne menneskelige
tanker og følelser.
I samme grad dette sker, vil vi udvikle en tiltagende modvilje mod de forkyndere, som
fortsat lægger røst til de anstødelige dele af
Guds ord. Vi vil i stadig højere grad reagere
mod dem og føle, at de ødelægger vores
kristne glæde. Hvad skal det gavne, at vi hører om Guds strenghed og vrede, om Helvedes forfærdelige virkelighed, om syndens alvor og Guds nådesløse straf?
Når vi tilstrækkelig længe har været fri for
disse sider af Guds ord, vil vi til sidst med
oprigtig indignation vende os mod de forkyndere, som lægger røst til dem. Vi vil være
overbeviste om, at de er på afveje. Det, de
kommer med, kan umuligt være sandt, sundt
og bibelsk. For det er helt i strid med den
kristendom, vi selv har fundet ro og glæde i.
Sådanne forkyndere vil vi ganske enkelt ikke
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lytte til. I stedet vil lytte til dem, som bekræfter os i den kristendom, vi har fået det godt
med.

Det var præcis dette, som skete i forlængelse
af rationalismen og liberalteologien.
Er det ved at ske igen?

1 2010: De fortabte sønners Gud, 2011: Gud for
skeptikere, 2012: Ikke alt der glimrer er Gud,
2013: Det Meningsfulde ægteskab, 2014: Kongen, 2015: Glem dig selv.
2 Keller 2011, 22.
3 Samme, 28; se endv. 15.18f.
4 Samme, 73.
5 Keller, Timothy 2000, Deconstructing
Defeater Beliefs. Leading the Secular to Christ.;
resources.thegospelcoalition.org/library/
deconstructing-defeater-beliefs-leading-thesecular-to-christ.
6 Keller 2011, 215.
7 Samme, 218.
8 Samme, 218.
9 Samme, 222.
10 Keller 2014, 46; se også s. 48 og Keller
2011,227.
11 Keller 2011, 9-10.
12 Keller 2010, 65; se også s. 60.
13 Keller 2011, 231.
14 Samme, 240.
15 Keller 2011, 224; se også s. 47.235.237. 250254.286.
16 Keller 2014,194; se også s.182,193.
17 Keller 2010, 74; se også s.75.87.94.
18 Keller 2014, 200.236-238.242.245-246. 256.
19 Keller 2011, 242.
20 Keller 2010, 71-76; Keller 2011, 242-249;
Keller 2012, 101-109; Keller 2014, 125-126.
21 Keller 2011, 243.
22 Samme, 243.
23 Samme, 244.
24 Samme, 246.
25 Samme, 248.
26 Keller 2011, 250-258; Keller 2014, 170-174.
27 Keller 2011, 251.
28 Samme, 251. 256; Keller 2014, 170-174.
29 Keller 2014,172.
30 Keller 2011, 252.
31 Samme, 252.
32 Keller 2011, 242; Keller 2014, 170.173.

33 Keller 2011, 101-119.
34 Samme, 108.
35 Samme, 111.
36 Samme, 111.
37 Samme, 111.
38 Samme, 111.
39 Samme, 113.
40 Samme, 114.
41 Samme, 114.
42 Samme, 114.
43 Samme, 115.
44 Samme, 115.
45 C.S.Lewis 1988, Den store skilsmisse,
Scandinavia; George Sayer 1995, Jack C.S.Lewis’
liv, Scandinavia, 215-216; www.patheos.com/
blogs/jesuscreed/2012/04/04/c-s-lewis-and-merepurgatory; apilgriminnarnia.com/2011/08/25/themarriage-of-now-and-then-a-review-of-c-s-lewis‘
-the-great-divorce.
46 Keller 2011, 307.
47 Lewis, C.S. 1978, George MacDonald. An
Antology, Macmillan, New York.
48 en.wikipedia.org/wiki/George_MacDonald;
www.george-macdonald.com/resources/theology.
html; www.christianitytoday.com/ch/131christi
ans/musiciansartistsandwriters/macdonald.html.
49 Think On These Things Articles, C.S.Lewis,
September 2006, Vol 12, Issue 8; experimental
theology.blogspot.dk/2010/06/george-macdonaldjustice-hell-and.html; en.wikipedia.org/wiki/
C._S._Lewis; www.george-macdonald.com/
resources/cs_lewis.html.
50 Schweitzer, William M. 2013, “’BrimstoneFree Hell’: a new way of saying the same old
things about judgment and hell?“ i: Engaging with
Keller, eds. Campbell, I.D & Schweitzer, W.M.,
Darlington, England, 81.
51 Keller 2011, 125.
52 Samme, 133.
53 Samme, 125-126, 173-174.
54 www.nytliv.dk/resource/the-language-of-goden-kritisk-vurdering (eller søg på ‘language‘).
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VÆKKELSENS REDSKABER
Af Mikkel Vigilius

Både rationalismen og liberalteologien
medførte et omfattende frafald fra den kristne
tro. Men efter frafaldet kom der nye
vækkelser. Det skete både i 1800-tallet og i
1900-tallet. Begge gange skete det ved
mennesker, som var tro mod apostlenes klare
forkyndelse af Guds ord i lov og evangelium.
Vækkelsen i 1800-tallet havde sit udgangspunkt i de små kredse i hjemmene. Her
samledes man om Guds ord, som det stod i
Bibelen, og som det blev forkyndt i gamle
prædikensamlinger. I dette ord mødte de
forsamlede Gud i hans ophøjede hellighed og
i hans nåde i Jesus, og ved dette ord blev troen
skabt i deres hjerter. Lovprisningen til Gud
for hans kærlighed og nåde i Jesus begyndte
at gennemtrænge de små forsamlinger, og fra
disse forsamlinger udgik der vidner og
forkyndere, som blev redskaber til vækkelse,
hvor de kom frem.
Det er tankevækkende at se, hvilke redskaber
Gud valgte at gøre brug af.

Johan Philip Jeansson
I Danmark var der næppe nogen vækkelsesprædikant, som blev redskab til så omfattende
og stærke vækkelser, som præsten Johan
Philip Jeansson.
Som taler var han formelt set ubehjælpsom.
Kirkehistorikere har påvist, at op mod 90%
af indholdet i hans prædikener var klippet ud
af andres prædikensamlinger1.
Jeansson klippede imidlertid ikke tilfældigt.
Han klippede de stykker ud, som bedst kunne
hjælpe de uomvendte til at se alvoren af deres
fortabte tilstand og hjælpe alle til den fulde
frihed i troen på Jesus.
Jeansson brændte for menneskers frelse, og
den brand var tydelig i hans forkyndelse. Han
talte omsorgsfuld og varmt, vækkende og
evangelisk. Jeansson sled sig op i arbejdet
for menneskers frelse og døde i en alder af
kun 43 år. Men mange kristne familier i dag
kan føre deres åndelige historie tilbage til
hans forkyndelse.
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Hans Nielsen Hauge
I Norge vandrede Hans Nielsen Hauge på
kryds og tværs af landet drevet af en stærk
indre kaldsbevidsthed: at han på Guds
befaling skulle gå med vækkelsens ord til
omvendelse og frelse.
Hauge var ulærd og blev ringeagtet af både
præsterne og de veluddannede. Han
udmærkede sig heller ikke ved særlige
naturgaver som taler. Men hans forkyndelse
var båret af en enestående åndskraft og
myndighed. I mødet med hans ord følte
tilhørerne sig stillet over for Gud selv, og det
var et rystende møde.
Hauge talte stærkt om Guds vrede og dom,
og om det nødvendige og fulde brud med
synden. Under Hauges forkyndelse blev det
ubærligt at have et uopgjort forhold til Gud.

Efter frafaldet kom der nye
v æ k k e l s e r. D e t s k e t e b å d e i
1800-tallet og i 1900-tallet.
Begge gange skete det ved
m e n n e s k e r, s o m v a r t r o m o d
apostlenes klare forkyndelse af
Guds ord i lov og evangelium.
Hauges forkyndertjeneste endte med, at han
blev fængslet, fordi han uden at være præst
havde optrådt som forkynder. Han blev sat i
tugthus i det meste af ti år og blev både
psykisk og fysisk knækket. Han døde i en
alder af 52 år. Men endnu i dag kan man
mange steder i Norge se, på hvilken side af
de store elve, Hauge vandrede. På den side,
hvor Hauge kom frem, ligger der bedehuse,
hvor mennesker endnu i dag samles om Guds
ord.

Carl Olof Rosenius
I Sverige blev Carl Olof Rosenius den mest
fremtrædende vækkelsesprædikant i 1800tallet. Som ung havde han forsøgt at uddanne
sig som teolog, men kunne ikke gøre
uddannelsen færdig. Følgelig forblev han,
livet igennem en lægprædikant og blev på
grund af sin ringe uddannelse ringeagtet af
mange præster. Men hans forkyndelse bar rige
og varige frugter.
Rosenius levede selv for Guds ansigt, og i
mødet med Guds ord blev han igen og igen
plaget af store anfægtelser. Netop derfor
vidste han også, hvilket ord der kunne trøste
en anfægtet, og det lagde han røst til i sin
forkyndelse. Han prædikede med enestående
klarhed evangeliet om den én gang for alle
fuldbragte og evigt gyldige forsoning i
Kristus, hvorved al synd er bragt ud af verden,
og hele verden har fred med Gud. Hans
forkyndelse var båret af vidnesbyrdets
klarhed og kraft.
Som taler var han nærmest monoton. Hans
forkyndelse var skriftudlægning, og på
talerstolen stod han stille. Ind imellem løftede
han den ene arm. Det var alt. Men der var
ånd, liv og kraft i budskabet.
Hans forkyndelse blev redskab til åndeligt liv
og frelse hos tusinder i hans egen levetid, og
gennem hans skrifter gør den stadig i dag
denne gerning.
Vækkelse i 1900-tallet
Der kom vækkelse igen i 1900-tallet – efter
liberalteologerne.
Generelt blev de nordiske vækkelser i 1900tallet færre og mindre end vækkelserne i
1800-tallet. Men de kom, og de kom alene
ved forkyndere, der videreførte apostlens
klare forkyndelse til omvendelse og frelse.
Den mest fremtrædende vækkelsesprædikant
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i 1900-tallet i Norden var professor Ole
Hallesby. Han havde som ung selv været
påvirket af liberalteologien, men i forlængelse
af sin omvendelse så han den som en
dødsfjende for den sande tro og forkyndelse.
Han kendte meget vel dens argumenter om,
at de moderne og veluddannede ikke skulle
mødes med den gamle forkyndelse om dom
og nåde i Jesus. Studenter og højtuddannede
kunne ikke længere tage den slags
forkyndelse alvorligt. Den var under deres
værdighed.
Ole Hallesby havde selv om ung troet på disse
argumenter. Men gennem sin omvendelse
havde han erfaret den frelsende kraft i evangeliet om Jesu forsoning af synden, og på den
baggrund kom det til at stå ham klart: ”Der
går intet særtog til himlen for studenter.”
Studenter må frelses på samme måde som alle
andre – ved en klar forkyndelse i lov og
evangelium.
I Norge tog Ole Hallesby sammen med Carl
Fredrik Wisløff initiativ til et kristent arbejde
for studenter. Målet var at forkynde det
samme budskab til studenter som til alle
andre. Dette arbejde blev redskab til tusindvis
af studenters vækkelse, omvendelse og frelse.
I Danmark var der i 1956 en gruppe studenter,
som ønskede et kristent studenterarbejde af
samme art. De tog kontakt til Carl Fredrik
Wisløff, og det endte med, at en dansk
søsterorganisation blev dannet. Den kom
siden til at hedde KFS, Kristeligt Forbund for
Studerende.
Af liberale teologer blev den nye organisation
betragtet som et håbløst projekt. Tiden var
løbet fra vækkelsesforkyndelsen. Det var en
anden forkyndelse, der skulle til i det 20.
århundrede. Men de unge ledere havde selv
erfaret kraften og livet i korsets evangelium.

Derfor både ville og kunne de forkynde det.
En ungdomsvækkelse brød ud i Danmark og
strakte sig gennem 1960´erne og 1970´erne.
I Sverige dannedes en lignende studenterorganisation, og også her erfarede man, at
ordet om korset ikke havde mistet sin kraft.
Vækkelse i vor tid
Der er gået 200 år siden rationalismen og 100
år siden liberalteologien. Nu er der igen
røster, som fortæller os, at en ny tid kræver
en ny form for forkyndelse. Det nytter ikke
at prædike det gamle budskab om Guds dom,
forsoningen og omvendelsen.
Vil vi lytte til disse røster? Eller vil vi lytte til
røsten fra Paulus i hans testamentariske brev
til Timotheus?
Paulus skrev dette brev fra dødscellen. Han
vidste, at det var et spørgsmål om kort tid,
før nøglen blev sat i døren, og han skulle ud
og knæle for bødlens sværd. I sin celle hører
han om, hvordan frafaldet vinder frem. I
provinsen Asien, hvor Paulus erfarede den
stærkeste og rigeste vækkelse, har alle vendt
sig fra ham (2 Tim 1,15). Det budskab, Paulus
kom med, ønsker de ikke længere at høre.
Hvad tænker Paulus, når han hører det? Hvad
vil han råde sin unge medarbejder til? Vil han
bede Timotheus overveje, om det er et andet
budskab, der skal nu, fordi tiderne har ændret
sig.

Der er gået 200 år siden
rationalismen og 100 år siden
liberalteologien. Nu er der igen
r ø s t e r, som fortæller os, at en ny
tid kræver en ny form for
forkyndelse.
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Paulus’ ord til Timotheus har bud til os i dag
i vores frafaldstid, hvor mange fortæller os,
at et nyt budskab må til:
”Du skal tage det, du har hørt af mig, som
eksempel på sund forkyndelse, i tro og
kærlighed ved Kristus Jesus (...) Jeg
indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus
Jesus, der skal dømme levende og døde, så
sandt han kommer synligt og opretter sit rige:
Prædik ordet, stå frem i tide og utide,
overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og
med stadig undervisning! For der vil komme
en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde

lære, men skaffe sig lærere i massevis efter
deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører.
De vil vende det døve øre til sandheden og
slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet
koldt, bær dine lidelser, gær din gerning som
evangelist, og fuldfør din tjeneste!” (2 Tim
1,13; 4,1-5).
Gud give, at vi må tage det til os, og Gud
give os en ny generation af forkyndere, som
prædiker sandhedens ord i lov og evangelium
med kærlighedens røst og med evangelisk
klarhed og kraft!
1 Olesen, Elith 1986, “Johan Philip Jeansson som
rejsepræst og prædikant“ i: Kirkehistoriske
Samlinger 1986, 131-166.

Gud har knyttet sin frelsekraft til et budskab, der til
enhver tid og i en hver kultur vil støde an. Det er et
budskab, som selv ikke den største strategiske og
oratoriske visdom kan gøre attraktivt og acceptabelt.
Sådan har Gud villet, at det skulle være, for at vi i
forkyndelsen og missionen skulle være helt afhængige
af hans kraft og hans gerning til frelse.
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Nyt Liv har fået en ny hjemmeside!
Her gives en kort præsentation af ti af hjemmesidens grundlæggende funktioner, hvoraf de
første fem er helt nye i forhold til den tidligere hjemmeside:
1. Ugens vidnesbyrd og ugens citat
På forsiden vil der ske noget nyt hver uge. Mange har sagt
ja til at bidrage til hjemmesiden med et ”ugens vidnesbyrd”
ud fra et bibelvers – til opbyggelse, formaning og trøst.
Derudover vil der hver uge komme et nyt citat fra ressourcearkivet (klik på citatet for at læse/høre sammenhængen).
2. Kristendommen forfra
Vi kan alle have brug for at høre om kristendommen ”forfra” og vende tilbage til det allermest centrale i troen. Men undersiden ”Kristendommen forfra” giver os også mulighed for at
henvise søgende og åndeligt uafklarede mennesker til et sted på nettet, hvor de på evangelisk
luthersk grund kan møde basal undervisning, forkyndelse og vidnesbyrd, der vil lede dem til
Jesus. På siden ligger pt:
- Mikkel Vigilius’ videoundervisning Den kristne
tro, hvor der løbende bliver tilføjet nye afsnit.
- Arne Helge Teigens Troslære på nettet i dansk
oversættelse.
- Wilhelm Buschs bog Hvad skal jeg med Jesus?
i tekst og lyd.
- En samling artikler og prædikener med en klar
og enkel forkyndelse og et kald til omvendelse.
- En samling af artiklerne i serien Sådan kom
jeg til tro fra Nyt Livs blad.
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I bunden af siden er der desuden en emneoversigt,
hvor man kan klikke på fx ”mening med livet” eller
”tilgivelse” og få en liste med artikler/prædikener,
der er udvalgt med særlig tanke på søgende.
3. Stil spørgsmål
Vi har på den nye
hjemmeside givet mulighed for at stille spørgsmål om den kristne tro.
Der er ikke etableret noget ”svarpanel”, men vi forsøger
at få forskellige bibeltro præster, forkyndere og undervisere til at hjælpe med svarene, som lægges ud på nettet, så
de kan blive alle til gavn.
4. Ressourcearkivet
Ressourcearkivet er hjemmesidens centrale funktion. Her
samles videoundervisning, prædikener, artikler fra bladet,
artikler skrevet til hjemmesiden, uddrag af bøger og oversatte artikler fra andre sammenhænge. Arkivet vil løbende blive udbygget med nyt stof, og de
nyeste ressourcer vil altid ligge øverst i arkivet, så det er muligt at få overblik over, hvad der
senest er sket på hjemmesiden.
Samlingen af ressourcerne giver mange muligheder for fritekstsøgning på et emne eller søgning ved hjælp af fanebladene. To eksempler på, hvordan man kan bruge arkivet:
a. Vælg et emne fra emneoversigten, fx bøn. Så vil du få en liste over alt materiale på Nyt
Livs hjemmeside, der handler om bøn.
Hvis der kommer for mange resultater frem, kan du afgrænse søgningen yderligere ved at
vælge to emner, fx bøn og sygdom – så kommer kun de ressourcer frem, som handler om
begge emner.
Du kan også afgrænse søgningen
under ”type”, hvor
du kan vælge, at
du kun vil have
ressourcer af fx typen ”lyd”. Man
kan også vælge
andre typer som fx
”korte/enkle artikler”, ”video” eller
”netartikler” (= artikler, som kun findes på hjemmesiden).
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b. I stedet for at tage udgangspunkt i et emne, kan du også vælge at tage udgangspunkt i et
skrift i Bibelen eller en prædikant/forfatter. Vælger du fx ”Johannesevangeliet”, vil du få en
liste over alle materialer på Nyt Livs hjemmeside, der handler om dette skrift.
Kapitel og vers angives under de enkelte ressourcer, hvor der også er en kort introduktion til
artiklen/prædikenen.
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5. Blog
En hjemmeside giver på en anden måde
end et blad, der udkommer tre gange om
året, mulighed for aktualitetsstof. På
bloggen vil vi lægge aktuelle kommentarer med vejledning i tiden, små opbyggelige klip fra bøger og blade mv. Flere
forskellige vil medvirke.
6. Lejre
Hvis du vil høre en prædiken fra en lejr, kan du bruge ressourcearkivet (jf. pkt. 4), men du
kan også gøre som på den gamle hjemmeside: Vælg en lejr, så vil du få en liste med forkyndelse og programmer for de enkelte år.
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7. Bladet
Du kan læse hele bladet, som det ser ud på
tryk, eller du kan klikke dig ind på de enkelte
artikler med mulighed for udskrift, deling på
sociale medier eller fuldskærmslæsning, som
gør artiklen læsevenlig på computerskærm,
mobil eller tablet.
Under ”Serier i bladet” kan du finde en oversigt over serier og lederartikler, der har været i
Nyt Livs blad siden nr. 1-2010.
Der er også mulighed for at tilmelde sig bladet
eller komme med kommentarer til redaktionen.
8. Bøger
På listen over Nyt Livs udgivelser gives information om bøgerne og mulighed for bestilling. Der er desuden en underside på vej
med anmeldelser af bøger fra andre forlag.
9. Præsentation
Under ”Om Nyt Liv” kan
man man bl.a. læse om Nyt
Livs formål, historie, vedtægter og struktur, og man
kan finde informationer
om, hvordan man støtter Nyt Livs arbejde økonomisk.
10. Overblik og nyheder
På forsiden kan du altid se de fire nyeste ressourcer, der er blevet tilføjet til siden. Desuden
vil der komme praktiske informationer, annoncer mv.

Fortæl andre om hjemmesiden, brug den selv, og bed om, at hjemmesiden må blive et redskab
for, at Guds ord må nå ind i menneskers hjerter – til vækkelse, opbyggelse og bevarelse i
troen! Kommentarer og forslag kan sendes til Henrik Gren Hansen på webmaster@nytliv.dk.
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VI HAR ALT I JESUS
”Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare.” Sådan sang en god flok børn og juniorer omkring bålet onsdag aften på dette
års bibellejr. En aften, jeg husker med glæde,
da den var fyldt med bøn, historier, der pegede på Jesus, snobrød og hygge – samt en
lille smule uhygge i det natløb, som børnene
dernæst skulle af sted på. Børnene var glade
og stemningen var god, så det var en sand
velsignelse at få lov til at spille for på guitaren rundt om den varmende ild.
Og den følelse af velvære og glæde har været gennemgående i min uge på bibellejr
2015.
Jeg har oplevet et livgivende fællesskab
blandt søstre og brødre i alle aldre, hvor jeg
har fået lov at tale med en håndfuld juniorer
om, hvorfor Jesus kom til jorden for at frelse
os, og sammen med dem sunget sange om
Guds kærlighed til os.
Der har desuden været tid og mulighed for at
tale sammen på tværs af alder om smerter og
glæder i kristenlivet, samt tid til eftertanke
og bøn, både alene og sammen til bedemøder
om formiddagen. Latter har ikke været en
sjældenhed, og Djurslands Efterskole har
været fyldt med isspisning, bræt- og boldspil,
samt nye venskaber og grin.
Det var en stor glæde hver aften og nogle
eftermiddage at kunne sætte sig og lytte til
Guds ord. Det var opbyggelse for troen at få
undervisning af Mikkel Vigilius lørdag aften
og Johnn Hardang om Bjergprædikenen de
følgende seks aftener med hovedtemaet ”Følg
mig”.

Det var opløftende at høre, at vi som kristne
ikke udelukkende skal leve i tristhed og
trængsel, men at vi i evangeliet finder lykkens hemmelighed: at vi har alt i Jesus.
Bønnens virkelighed blev også stor for mig
på en helt ny måde, da Johnn pegede på bønnen som et sted at få næring for sjælen, et
sted at gå for den fattige sjæl og se, hvor rig
han er i Jesus, samt et sted i stilhed at rustes i
afmagten. Bøn er ikke en præstation over for
Gud eller mennesker, men handler derimod
om mit forhold til min far i Himlen. Og der
er sandelig magt i de foldede hænder.
Ud over god og sand forkyndelse var bibellejren fyldt med musik og sang, der pegede
på Jesu gerning på korset og på hans omsorg
for os. Som Lina Sandell skriver i en af de
sange, som blev sunget på lejren:
Alle dage han mig leder,
kraft og råd han kalder sig;
lige vældig er hans nåde,
hvad der så end møder mig.
Lykkens hemmelighed er, at vi har alt i Jesus.
Det må være vor glæde, uanset hvad vi møder i vores liv.

Louise Andersen,
Aarhus, lærerstuderende.
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Af Bent Christensen
Fjellerup, 12/7 2015
Du er indbudt til fest!
Som indledning på beretningen vil jeg gerne
minde om et ord fra Luk 14,16: ”Der var en
mand, som ville holde et stort festmåltid og
indbød mange (dvs. alle).”
Det er Jesus, der med en lignelse vil tale med
os, som er samlet i dag. Tale med os om, hvad
det er, vi står midt i. Ser vi os omkring, melder der sig mange spørgsmål: ”Hvad er det,
der sker?”
Vi får svaret her. Vi står midt i forberedelsen
til en stor fest. Den skal holdes i Himlen og
er bestemt for hele verden.
Vi får en svag anelse om, hvad det er, der
sker, hvor overvældende stor festen bliver,
når vi ser på naturen
en forårsdag eller en
tidlig sommerdag.
Alt er fantastisk.
Vi ved godt, at det
kun varer kort, snart
falmer og visner det
hele. Men sådan er
det ikke med den
fest, Jesus indbyder

til, den skal vare evigt.
Jeg mødte dette ord en dag, jeg kom hjem fra
et godt møde, som jeg takkede for og var glad
for. Men samtidig havde jeg en klar følelse
af, at jeg lille menneske ikke kunne overskue
det hele og ikke kunne se, hvor vejen skulle
gå. Da fandt jeg hvile i dette budskab: ”Du
står midt i forberedelsen til en meget stor fest,
og det er ikke dig, der har ansvaret for festen.”
Her og nu oplever vi ofte det, som Paulus og
Silas oplevede i Filippi. Indbyggerne kom
med beskyldninger: ”Disse mennesker skaber uro i vores by” (ApG 16,20). Det føles
urimeligt.
Men husk: Ansvaret er ikke dit. Du står midt
i forberedelsen til en fest, der er så overvældende, at ingen af os kan fatte det. Alle er
indbudt, men der er nogle, der ikke vil med.
Senere, men ikke nu. Derfor er der modstand.
I teksten fra Luk 14 fortæller Jesus, at alt er
færdigt. Derfor sender han nu sine tjenere ud
for at sige: ”Kom, nu er alt rede!” (v.17).
Men hvorfor begynder festen ikke?
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Manden, den treenige Gud, vores himmelske
Far, vores bror, vil have alle med!
Jesus vil have alle med. Det er af hensyn til
os, at han venter. Men de indbudte havde ikke
tid ...
Så står der, at han sender sine tjenere ud igen
for at indbyde alle dem, der ikke kunne selv,
alle dem med fejl, alle syndere, alle dem, der
lever på gaden, på livets skyggeside.
Og når salen er fyldt, lukkes døren, og festen
begynder.
Så er spørgsmålet for mig: Er jeg blandt dem,
der tager imod indbydelsen og er optaget med
at gøre mig rede til festen, at få min synd gjort
op? Eller er jeg blandt dem, der har så travlt
med alt andet, så jeg kommer for sent til festen? Jeg vil godt nok gerne med, men jeg
kommer for sent! Jeg kender ikke ”Manden”
så godt, så det er ikke det, jeg er mest optaget
af.
Der står om Lydia i ApG 16, 14-15: ”Lydia
lyttede til Herrens ord, og Herren åbnede
hendes hjerte, så hun tog dem til sig.”
Det er vores bøn og vort ønske for denne dag,
denne Bibellejr og for alt Nyt Livs arbejde,
at det må ske igen. At mennesker lytter, at
Herren åbner hjerterne, så vi tager imod Jesus.
Medarbejdere og ledere
Der er ikke i det forløbne år sket nogen ændringer i antallet af ansatte eller i deres
ansættelsesgrad. Men vi har inden for de sidste par år drøftet fremtiden og er i gang med
et generationsskifte.
Nye vilkår
Sidste år omtalte jeg nogle forhold, som jeg
gerne vil gentage:
Meget i vort land har forandret sig, og ikke
alt er dårligt. Aldrig har vi haft så gode muligheder rent materielt. Vi har nogle tekniske

muligheder i dag, som vi ikke havde tidligere.
En af de ting, som har ændret sig meget inden for det sidste halve århundrede, er
familiemønsteret. Da Nyt Livs arbejde begyndte først i 60‘erne, var det i mange familier sådan, at far gik på arbejde, og mor var
hjemme og kunne tage over, når far var væk.
Sådan er det kun hos få i dag. Familierne er
generelt blevet mere pressede og stressede,
og forældrenes overskud af tid og kræfter til
at deltage i Guds riges arbejde er blevet mindre.
For arbejdet i Nyt Liv har det også betydning, at det kun er meget få af dem, som deltager i Nyt Livs lejre, som ser arbejdet i Nyt
Liv som deres første og vigtigste kald i Guds
rige. Langt de fleste har deres primære engagement et andet sted. Det er ikke noget, vi
beklager, men det giver nye vilkår for arbejdet.
Ser vi på listerne over de ting, der er i gang,
og listerne over de mange ting, som vi modtager forslag om at sætte i værk, så ser vi på
hinanden og tænker: Hvem har kræfter til
dette? Hvem har mulighed for at tage over?
Sidste år nævnte jeg to eksempler på ting, vi
meget gerne vil sætte i værk, hvis vi kan få
kræfter og ressourcer til det:
1) Jeg tror, det er mere end 20 år siden, vi i
gamle referater finder ønsket om en ny udgave af Lovsangstoner. Flere har spurgt, om
det er muligt at købe den nuværende udgave.
Vi ønsker at bevare de gamle vækkelsessange
og evangeliske sange, som har været kendt
og brugt i Nyt Livs arbejde fra begyndelsen,
men vi vil gerne udvide Lovsangstoner med
nye sange som f.eks. ”Pladsbyttet”.
Fra Forretningsudvalget har vi et forslag til
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næste landsudvalgsmøde om at begynde et
arbejde med at udvælge de sange, vi gerne
vil have med i en ny udgave.
Vi tænker på et forløb over 3-4 år, hvor vi for
at færdiggøre arbejdet tænker på at købe
hjælp det tredje eller fjerde år til denne opgave.
2) Et kursus for forkyndere og ledere. En ny
generation af forkyndere og ledere har brug
for sund bibelsk og evangelisk vejledning i
deres tjeneste. Enhver tjeneste i Guds rige
udspringer af evangeliet, og det er afgørende,
at forkyndernes og ledernes forventning er
knyttet til Guds Ånds gerning gennem Ordet. Hver ny genration må lære det indefra:
”Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved
min Ånd, siger Hærskarers Herre.”
Vi talte også om dette på sidste årsmøde, og
vi har nu sat en cirka-dato på det første kursus. Det bliver, om Gud vil, ultimo oktober/
primo november 2017. Det er så tanken også
her at købe hjælp til at stå for gennemførelsen af dette kursus.
Ny ansættelse?
Det betyder at vi ikke har taget beslutning
om yderligere ansættelser i Nyt Liv, men at
vi prøver at ansætte venner til at løse bestemte
opgaver.
Henrik Gren Hansen
Når det gælder Henrik Gren Hansens arbejde,
består hans stilling forsat af følgende opgaver:
- Redaktionsopgaver ved Nyt Livs blad.
- Ansvar for Nyt Livs hjemmeside. Der er
brugt mange timer på dette arbejde, både af
Henrik og af det udvalg, der har haft ansvar
for denne opgave.
- Forlagsarbejde.
- Deltagelse i lejre og kurser.

- Undervisningsopgaver.
- Forkyndelse.
- Administrative opgaver.
Vi glæder os over, at der er meget bud efter
Henrik som forkynder og underviser.
Henrik er i det forløbne år flyttet fra Esbjerg
til Snejbjerg og har p.t. hjemmekontor.
Vi har været meget glade for det kontorfællesskab, som Henrik har været med i på
Arken i Esbjerg. Herfra skal der lyde en stor
tak til Arken i Esbjerg. Vi arbejder på, at
Henrik kommer ind i et lignende kontorfællesskab i Herning.
Mikkel Vigilius
Mikkel Vigilius er forsat redaktør af Nyt Livs
blad i en 40% stilling. Han er ansat 60% som
lærer på bibelskolen LMH i Hillerød. Fra Nyt
Liv ser vi det som en vigtig opgave, at Mikkel forsat kan virke på LMH.
Vi glæder os over vore to ansatte, de er forskellige som nat og dag, men forskelligheden bliver brugt i et godt og frugtbart samarbejde.
Bed for dem. Forbønnen er den vigtigste tjeneste i Nyt Liv.
Bed for alle, der har et ansvar i Nyt Liv. Bed
om Guds ledelse i de skridt, der skal tages,
og om Guds velsignelse i de ting, der skal
gøres. Bed om, at vi må få de kræfter og de
midler, vi har brug for i det arbejde, som Gud
vil, at vi skal gøre.
Nyt Livs blad
Nyt Livs blad udkommer tre gange om året
og er en af Mikkels vigtigste arbejdsopgaver.
Undervisning på nettet
Da Mikkel fra 1. august 2012 fik mere arbejdstid i Nyt Liv, begyndte han med enkel
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troslæreundervisning på internettet. De første 15 udsendelser er lavet færdige og kan
findes på hjemmesiden.
Bibellejr
Vi ønsker at fastholde et meget enkelt program med god plads til forkyndelse, undervisning og kristent fællesskab.
En stor tak, fordi der hvert år er nye, der
melder sig som medarbejdere!
I årets løb kommer der mange forslag om ting,
der kunne gøres anderledes. Det er ikke alle
forslag, der bliver til virkelighed, men tak til
alle, der bruger tid på at komme med konstruktive kommentarer og forslag. De bliver
modtaget positivt, taget alvorligt og brugt, så
langt der er mulighed for det. Tak, om I forsat vil komme med gode råd og idéer. Vi ser
ikke alt!
For alle generationer
Børne-, junior- og ungdomsprogrammet er en
integreret del af lejren. Vi ønsker ikke, at
generationerne skal fordeles på forskellige
lejre. Det er en gave og en glæde, at hele familien kan være sammen. Vi glæder os over,
at der igen i år er en meget stor flok af børn
og unge.
Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der er sammen med børnene og de unge på bibellejren.
Tak til alle jer, der bruger af jeres ferie til
denne vigtige opgave, så børnene og de unge
gennem undervisning og aktiviteter rækkes
evangeliet om Jesus.

Men der er brug for nye medarbejdere, og
jeg vil gerne lægge spørgsmålet hen til jer
unge, til jer børnefamilier, og jer unge bedsteforældre: Skal den kommende generation
møde evangeliet, er det måske mig eller os,
der skal melde os til at hjælpe? Hjælpe med
de gaver, vi hver især har fået betroet.
En opgave, som vi ofte mangler hjælp til, er
pasningen af de mindste børn under aftenmøderne. Kan det passe?
Forårslejr og nytårslejr
Ud over bibellejren har vi hvert år haft en
nytårslejr og en forårslejr.
Vi har i landsudvalget beslutte at stille nytårslejren på pause, ikke på grund af manglende
deltagere, men på grund af mangel på resurser.
Forårslejren har vi næste år flyttet til sidste
weekend i uge 7, og vi regner med, at det
bliver en ”uge 7-lejr” i mange år frem. Det
passer bedre for Djurslands Efterskole, og vi
kan på denne måde have en fast dato hvert
år. Det er godt for skolen, og det letter planlægningen betydeligt, at vi kan lave aftaler
nogle år frem. Vi skifter derfor navn til
”vinterlejr”.
Det bliver næste år bl.a. Mikkel Vigilius der
taler på vinterlejren.
Nyt Livs forlag
Forlaget har som formål at udgive nødvendige bøger, der hvor vi ser et formål og et
behov.

47

NYT

LIV

48

FORMANDENS ÅRSBERETNING

Siden sidst har vi indledt et samarbejde med
Bethesdas boghandel i København.
Nyt Livs forlag har stadig adresse på Storskovvej 10 i Dronninglund. Se nærmere oplysninger om forlaget på hjemmesiden.
Kontoret passes udelukkende ved frivillig arbejdskraft. Arbejdet vokser ganske stille, og
det glæder vi os over. Tak for dette!
Ydremission
De seneste år har vi arbejdet sammen med
Dansk Balkan Mission. Det er et arbejde, der
forener omsorgen for menneskelige behov
blandt især sigøjnere med en meget klar og
central evangeliserende forkyndelse.
Vi er glade for dette samarbejde og ønsker
vore venner Guds rige velsignelse i arbejdet.
Djurslands Efterskole – Nyt Livs skole
Nyt Livs repræsentanter i bestyrelsen for
Djurslands Efterskole var frem til generalforsamlingen i maj Sidsel Dørken, Poul Erik
Haahr og Jørgen B. Knudsen.
Sidsel har her i foråret bedt om at blive fritaget for dette arbejde. Det er for vanskeligt at
forene det at bo i København med et
bestyrelsesarbejde i Fjellerup.
Som afløser for Sidsel har
vi spurgt Kirsten Elisabet
Nissen Hansen. Og Kirsten
har sagt ja. Det glæder os
meget, og jeg vil byde Kirsten velkommen! Samtidig
vil jeg gerne sige en stor tak
til Sidsel for det år, der er
gået, vi ser frem til, at der
bliver en anden gang.
Der er sket meget på skolen siden sidste år, både når
det gælder renovering,
elevtal, og medarbejdere.

Det, der har fyldt mest det sidste år, har være
forstanderskiftet. Anders Christensen har
ønsket at prøve noget nyt og er nu ansat i
Krifa.
Efterskolen har per 1. august ansat Bent
Molbech Pedersen som ny forstander.
Herfra vil vi gerne sige tak til skolens bestyrelse for samarbejdet i det forløbne år. Tak til
Tom og til alle de øvrige medarbejdere!
Lad os huske skolen og alle dens ansatte i
vores forbøn. Og så vil jeg gerne igen opfordre alle, der har mulighed for det, til at melde
sig ind i skolekredsen og deltage i generalforsamlingen.
KSK’s opgaver i Nyt Liv
Det er KSK’s bestyrelse, der har ansvaret for
Nyt Livs bygninger på Djurslands Efterskole.
Det nye byggeri har fyldt meget i vores tanker.
Bygningen er nu færdig og godkendt af myndighederne.
I det forløbne år er Jørgen Christensen og
Christian Lønbæk gået i gang med at bytte
roller, så Christian Lønbæk fremover bliver
formand for KSK.
Jørgen er stadig med i KSK’s bestyrelse. Fra
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Landsudvalget vil vi gerne sige en kæmpe
tak til Jørgen for mange års tro tjeneste, men
også tak for et forsat arbejde i bestyrelsen.
Hans Erik Nissen har jo lært os, at i Guds
rige er der ikke noget, der hedder pensionsalder.
Her fra Landsudvalget vil jeg gerne sige KSK
en kæmpe tak for det store arbejde, de året
igennem har udført med vedligeholdelse af
bygninger og campingplads, og nu sidst indretning af en ny legeplads.
Tak for godt samarbejde med bestyrelsen!
Konstituering af landsudvalget
Ifølge vedtægterne skal der være mellem 7
og 15 medlemmer i Landsudvalget. Tak til
alle, som beder for os, der er med i Landsudvalget! Tak, om I også vil være med til at
bede Gud kalde nye medlemmer frem.
LU består i dag af Søren Lindhard Thomsen,
Hans Peter Hansen, Ruth-Nina Magelund,
Martin Thise Holm, Jacob Bach Christensen,
Peder Hovgaard, Bent Christensen, Jesper
Aagaard og Martin Kirkegaard Dørken.
Ved årsskiftet 2014/15 ønskede Svend Aage
Paulsen at træde ud af bestyrelsen, og jeg vil
gerne her sige en stor tak for et godt samarbejde gennem mange år. Samtidig vil jeg
gerne byde Jesper Aagaard velkommen. Jesper er gift med Judith, og de bor i Vanløse.
Vi glæder os til samarbejdet. Jesper regner
med at blive færdig som jurist inden for de
nærmeste måneder.
Derudover deltager Jørgen Christensen og
Christian Lønborg som repræsentanter for
KSK, og Mikkel Vigilius og Henrik Gren
Hansen deltager som ansatte.
Ledelsen på skolen deltager normalt ved begyndelsen af landsudvalgets møder med nyt
fra skolen.
Noget af det, der har glædet mig mest de se-

neste år, er, at der nu er et flertal i landsudvalget af yngre, modne mennesker.
I det nye år skal vi have valgt en ny til at
passe informationen og modtage tilmelding
til bibellejr og vinterlejr. Stor tak til Peder
for din trofasthed og for dit store arbejde gennem mange år. Vi glæder os over, at Peder
forsat vil tage ansvaret for Nyt Livs regnskab
og sørge for ind- og udbetalinger.
Vi har også et ønske om at finde en person,
der kan og vil overtage arbejdet med at holde
styr på vore ansattes ansættelsesforhold. Tak,
om I vil være med til at bede disse personer
frem.
Når vi til januar skal konstitueres, skal der
vælges en ny formand. Vi er i gang med at
forberede dette, men jeg vil allerede nu sige
tak til alle for mange gode år på denne post.
Tak
Til slut vil jeg gerne på landsudvalgets vegne
bringe en stor tak til alle dem, der gør et stort
og ulønnet arbejde året igennem, for at det
hele kan lade sig gøre! Tak for forbøn,
tjenstvillighed, medleven, gaver og gavebreve!
Og tak til I andre i landsudvalget for et godt
samarbejde og et godt fællesskab!
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SOMMEREN ER FORBI
Af Johnn Hardang

Hvor er tårerne?
Profeten Jeremias er blevet kaldt tåreprofeten
i Israel. Og det er ikke tilfældigt. Mere end
en gang i sit lange profetskrift åbner han hjertet for os, så vi får indblik i et hjerte, der lider
og græder over et folk, som har vendt Gud
ryggen.
Lad mig citere et afsnit for dig, som måske
stærkere end noget andet sted i bogen viser
os, hvorfor netop Jeremias blev kaldt tåreprofeten i Israel. Guds folk var blevet bortført fra deres land og var i fangenskab i Babel. Grunden var denne: De havde svigtet og
forladt Israels Gud.
Jeremias skriver det sådan i kapitel 8,18-9,1:
En uhelbredelig sorg rammer mig, mit hjerte
er sygt. Hør skriget fra mit folks datter i hele
det udstrakte land! Er Herren ikke på Zion,
har det ingen konge? Hvorfor krænkede de
mig med deres gudebilleder, deres fremmede
og tomme guder? Sommeren er forbi, efteråret er til ende, men vi er ikke frelst. På grund
af mit lemlæstede folks datter er jeg knust,
jeg sørger, jeg er grebet af gru.

Er der ikke balsam i Gilead, er der ingen
læger dér? Hvorfor er mit folks datters sår
da ikke blevet lægt?
Gid mit hoved var fyldt med tårer og mine
øjne en tårekilde; så ville jeg græde dag og
nat over de dræbte hos mit folks datter.
Hvor mange af os kristne i Norden i dag har
det på samme måde? Hvor mange af os kan
bruge de samme ord, som Jeremias brugte?
Jeg er bange for, det er skræmmende få, om
nogen i det hele taget.
Men er det bedre fat med Norden i dag, end
det var med Israel på Jeremias’ tid? Nej, det
står nok ikke bedre til. Men hvor er tårerne
henne? Og hvor er de, der græder?
Vintermørket i Norden
I et af versene i Jeremias’ Bog kapitel 8 er
det folket selv, der taler. Og det kan se ud
som om, de er begyndt at erkende deres sande
stilling: Sommeren er forbi, efteråret er til
ende, men vi er ikke frelst.
I denne sætning ligger der to erkendelser. For
det første: Vi har haft vores anledninger og

NYT LIV
2-2015

vores muligheder for at blive frelst. Gud talte
til os. Han elskede os og ville både lede, tilgive og give os lægedom. Men vi hørte ikke.
Og vi bøjede os ikke under Guds vældige
hånd.
Og for det andet: Nu er det for sent! Eller:
Det er i hvert fald i færd med at blive for sent.
Jeg har tænkt en del på denne sætning på det
sidste og har slet og ret været plaget af den.
Ikke først og fremmest med tanke på Israel,
men med tanke på vores nordiske lande.
Tænk lidt efter, også du. Tænk på vores nordiske lande: Hvor har Gud velsignet os og
været god mod os! I mere end tusind år har
evangeliets lys været tændt over Norden.
Guds ord har været forkyndt. Vækkelsesbølger har skyllet ind over vores lande, gang
på gang. Hjerter har fået lægedom, og liv er
blevet forvandlet. Gud har gjort sin frelsende
og fornyende gerning i generation efter generation.
Men hvad er situationen i dag? Jo, den er som
i Israel: Sommeren er forbi, efteråret er til
ende, men vi er ikke frelst.
Måske er vi nærmere vintermørket, med
hårde og kolde og uimodtagelige hjerter, end
det er godt at tænke på?

Vintermørket i dit liv
Og tænk lidt efter, også på dit eget liv: Har
ikke også du været genstand for Guds omsorg og godhed? Er der nogen synd, han ikke
har tilgivet dig for, når du bad ham om det?
Har du én eneste dag været svigtet og forladt
af Gud, overladt til dig selv?
Har Gud nogensinde brudt sine løfter eller
ikke holdt noget af det, han har sagt i sit ord?
Jo, du har svigtet Gud. Men har han svigtet
dig?
Hvordan står det så til i dag? Hvad er din
stilling, lige nu, i forhold til den levende Gud?
Det er vel ikke i færd med at blive vintermørke også i dit liv?
Bønnens vej
Der er to ting, du skal gøre i denne situation:
Bed dig ind i Guds nærhed, så lidt af hans
hjertelag for det folk, du er sat iblandt, også
kan blive dit hjertelag.
Og påkald Jesu navn! Bed ham gøre vinter
til vår, også i dit hårde og kolde hjerte. Sådan nogle bønner hører Gud. Han, som altid
er fuld af nåde og barmhjertighed. Og som
elsker at frelse og bringe fornyelse til den,
som beder ham om det.

Johnn Hardang,
Bergen, radiopræst

Artiklen er oversat af Henrik
Gren Hansen fra www.p7.no.
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Rob Parsons:
Når troen bliver for
trang
LogosMedia 2014
144 sider
149,95 kroner
Er det en nødvendig bog? Ja, i høj grad. Er
det en uproblematisk bog? Nej. Er det en
velskrevet bog? Både og. Omtrent sådan må
opsummeringen lyde, efter at jeg har læst de
136 sider af den britiske forfatter Rob Parson,
der er jurist og har grundlagt en kristen
familieorganisation.
Der burde for længe siden være skrevet en
bog som denne. Bogens ærinde er kort sagt
at kortlægge faldgruberne for kristne forældre, når det gælder det at medvirke til – og
ikke modvirke – at børnene lever med Jesus
hele livet.
Forfatterens påstand er, at mange børn har
forladt troen, fordi de tager afstand fra forældrenes genspejling af og opdragelse i den
kristne tro – ikke fordi de reelt tager afstand
fra Gud.
Spørgsmålet er, i hvor høj grad han har ret,
men jeg er ikke i tvivl om, at det ulykkelige
er sket og stadig sker. Derfor bør alle kristne
forældre tage følgende spørgsmål op: Står jeg
som forælder med alle mine bestræbelser på
at give børnene det bedste i virkeligheden i
vejen for, at de møder Gud selv? Eller står
mit liv og mine prioriteringer i vejen?
Bogen nævner og behandler en lang række
forhold, som vurderes at være en fare for troens vækst i børnehjerterne: optagethed af
småting, travlhed, kynisme, hykleri, dømmesyge, skuffelse over andre kristne, skuffelse

over Gud m.fl.
Det er alle områder, hvor der er
grund til at tage sin forældrerolle
op til overvejelse. Vi forældre er
syndere og gør ikke alting rigtigt,
og derfor har vi brug for vejledning. Faktisk er en af Rob Parsons
pointer, hvor vigtigt det er, at forældrene tør vedgå deres fejltrin
over for børnene og bede om tilgivelse for
dem. Det er det mest håndgribelige eksempel, som man kan give et barn på, hvordan vi
må gøre over for Gud.
Problematiske steder
Som nævnt er der flere steder i bogen, der
indholdsmæssigt er problematiske og muligvis er udtryk for en teologisk forskydning.
Kapitel 3 hedder ”Lad småtingene ligge” og
omhandler de uskrevne succeskriterier, der
gælder for, hvad der skal til for at blive accepteret i kristne fællesskaber. Her nævnes
bl.a. piercinger og forkerte venner som noget, menigheden kan have svært ved at acceptere. I bogen nævnes drengen David, der
af den grund holdt op med at komme i kirken
og ikke siden er kommet tilbage.
Her opfordrer forfatteren til at lade småtingene ligge og koncentrere sig om det væsentlige. Og hvad er det så? Med henvisning til
Matt 25 om verdensdommen argumenteres
der for, at det gælder om at gøre det rigtige
for at være blandt dem på den højre side.
Derfor skulle menigheden have rost David
for at give penge til hjemløse og besøge en
syg på hospitalet i stedet for at hænge sig i
hans piercing og dårlige venner: Alligevel
føler David, at hvad angår nogle af de store
spørgsmål – dem, der virkelig betyder noget
for Gud, og derfor også dem, som menigheden lægger mest vægt på – gør han, med Guds
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hjælp, visse fremskridt (s. 36).
Det kan lyde rigtigt og godt, men for mig at
se rummer det en stor grad af almenreligiøsitet. Hvis jeg anstrenger mig for at
være et godt menneske, skal det med Guds
hjælp nok lykkes. Og skidt så med, at det
kniber med nogle småting – det må Gud og
mennesker bære over med.
Der henvises også underbyggende til Matt
23,23 om farisæerne, der giver tiende af
mynte, dild og kommen, men forsømmer det
i loven, der vejer tungere. Uheldigvis er sidste del af verset ikke citeret: ”Det ene skal
gøres og det andet ikke forsømmes.”
Netop det viser, hvad problemet med forfatterens vejledning på dette område er. Gud er
ikke en, der bare ser gennem fingre med småting. Han fælder dom over vores mangel på
kærlighed til næsten, og han fælder også dom
over vores forsømmelser i det små. Så gælder det om at kunne skelne mellem, hvad der
har med menneskelig smag at gøre, og hvad
der kan få alvorlige evighedskonsekvenser
for en ung. For mig at se vil en piercing i de
fleste tilfælde være udtryk for det ene, mens
dårlige venner udgør en åndelig fare for de
fleste.
Problemet er vigtigt at tage op. Gennem tiden er der uden tvivl mange i kristne sammenhænge, der har fået andre til at føle sig
forkerte ved at komme med blikke og små
kommentarer om tøj, makeup, levevis m.m.
Alt for mange har gjort det på en dømmende
måde uden at lade barnet/den unge fornemme
den broderkærlighed og omsorg, der må og
skal ligge bag.
Rob Parson leverer imidlertid et teologisk og
menneskeligt set tvivlsomt bud på at løse en
generationskonflikt, der til alle tider har eksisteret.

Pladsen tillader ikke at gå ind på flere eksempler, men det kræver en vis sortering at
få det rette udbytte af bogen.
Form
Med hensyn til bogens form lider den i nogen grad af en komposition, der er præget af
det, man kunne kalde eksemplets magt. Bogen er spækket med beretninger fra forfatterens og andres liv, hvilket er med til at gøre
bogen meget letlæst. Beretningerne har imidlertid ofte en belærende funktion, så der ud
fra dem sluttes og konkluderes.
Denne metode rummer en stor svaghed, idet
bogens argumentation og vejledning i et vist
omfang hviler på beretningerne, i stedet for
at beretningerne blot kunne fungere som små
hverdagsglimt. Brugen af eksempler er altid
en balancegang, og i denne bog er der tendens til overbalance.
Bogens form er også præget af en til tider
standup-lignende humor, som virker lidt malplaceret. I et ellers indholdsmæssigt vigtigt
afsnit om, at Gud ingen børnebørn har, skriver forfatteren om sit forestående første barnebarn: ”Det bliver en helt ny erfaring for
mig, og et interessant aspekt ved det er, at
jeg derved får mulighed for at give Gud baghjul.”
Det er for mig at se en plat og uheldig måde
at udtrykke sig om Gud på, og stilen går igen
flere steder i bogen.
Konklusion
Bogen sætter fokus på et vigtigt og ofte overset område i den kristne menighed – betydningen af forholdet mellem forældre og børn.
Den kan være udgangspunkt for vigtige
snakke om området, men den bør ikke sluges
råt.
- Erik Fuglsang
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DEN LANGE VEJ TIL JESUS
Af Mikkel Vigilius

Den lange vej til Jesus
Jim sad på sit lille værelse på Nørrebro. Han
var midt i trediverne og var netop blevet løsladt fra endnu et fængselsophold. Han kunne
ikke længere holde styr på, hvor mange gange
han havde siddet inde – eller for hvad. Det
sidste ophold havde handlet om et bankrøveri, og det havde kostet ham 4 år.
Efter løsladelsen havde han været indskrevet på en døgninstitution for stofmisbrugere,
som havde hjulpet ham med et værelse. Han
vidste, at han snart ville miste værelset igen.
Alle hans penge ville gå til alkohol og narko.
Han ville ikke betale sin husleje, og så ville
han ende på gaden som hjemløs – igen.
Han kendte mønsteret. Han var alkoholiker,
stiknarkoman, venneløs, vanekriminel, hans
liv var et kaos, og han ønskede kun at afslutte
det.
”Jeg kunne ikke tænke på andet end at tage
mit eget liv. Jeg havde fået bistandshjælp fra
kommunen og kørte ind til Istedgade, hvor

jeg kunne købe piller. Jeg købte Ketogan og
Rohypnol for flere tusind kroner, 12 elefantøl
og 20 røde Look, og så tog jeg tilbage til værelset for at gøre det forbi med mig selv. Jeg
drak øllene og slugte alle pillerne, og så troede jeg, at det var slut.
Da jeg vågnede, havde en cigaret brændt sig
ind i min højre pegefinger, og jeg var lammet fra livet og ned. Jeg kunne ikke gå i 14
dage og havde det bare værre end før.”
Ikke længe efter prøvede Jim igen:
”Jeg forsøgte mig med en sprøjte og rengøringsmiddel. Jeg tog alle de rengøringsmidler, jeg kunne finde i køkkenet – klorin osv.
– og så sprøjtede jeg så meget ind, som jeg
kunne. Men jeg vågnede igen.”
Kort efter det sidste selvmordsforsøg mødte
Jim Gud. Eller rettere: Gud mødte Jim. Det
skete på en metalrist på KFUM’s sociale kollegium på Islands Brygge i København. Gud
standsede ham, naglede ham til risten og talte
til ham, så han ikke var i tvivl om, hvad der

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.
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skete. Det var den 17. december 1994. Den
dag satte et absolut skel i Jims liv.
Far og mor
Jim voksede op på Vesterbro i København.
Han blev født i 1958 med en fire år ældre
storesøster. Hans far og mor havde mødt hinanden i en boksehal:
”Min morbror var nordisk mester i boksning,
og han tog engang min mor med for at vise
hende boksehallen. Der mødte hun min far,
som også var bokser.”
Jims far var alkoholiker: ”Han kom først hjem
fra værtshuset, når det lukkede, og når han
kom hjem, bankede han min mor. Da jeg var
4 år gammel, havde hun fået nok og smed
ham ud. Så var hun alene med mig og min
søster.”
”Min mor var ekspeditrice i et stormagasin i
strømpeafdelingen. Hun var smuk som en
dronning og gik meget op i sit udseende. Som
jeg husker det, gik hun til frisør tre gange om
ugen.
Hun var ude af stand til at give fysisk kærlighed, omsorg og varme. Jeg husker, at jeg en
dag havde scoret et fantastisk mål i fodbold
nede i gården og løb glædesstrålende op ad
bagtrappen for at fortælle hende det, og da
jeg kom ind i lejligheden, sprang jeg op på
hendes skød af bare glæde.
Hun skubbede mig væk, gav mig en flad og
råbte i hovedet på mig: ’Det gør du aldrig
igen!’ Hun ønskede ikke, at jeg rørte ved
hende.”
Når der endelig var fysisk kontakt mellem
Jim og hans mor, var den snarest negativ:
”Når jeg ikke opførte mig ordentligt, kunne
hun gribe fat i min arm og bore sine lange
negle ind, så blodet løb ned ad armen.”
”Da jeg blev en stor dreng, hørte jeg fra min

moster, at min mor aldrig ville have haft mig.
Hun havde forsøgt sig med både strikkepinde,
amerikansk olie, løbeture op og ned ad trapperne og alt muligt. I mit tilfælde gælder det
virkelig, at det var godt, at jeg blev født, før
aborten blev fri.
Alligevel havde min mor sin egen måde at
vise mig kærlighed på. Når hun havde frokostpause i stormagasinet, løb hun på sine
højhælede sko over til en bager og købte fire
stykker wienerbrød, og så løb hun med dem
hen til vores opgang, op i lejligheden og serverede wienerbrødene på to tallerkener til mig
om min søster, to wienerbrød til hver, og så
løb hun tilbage.
Det var hendes frokostpause, og det var hendes måde at vise kærlighed på.”
Tæsk
Da Jim blev syv år, giftede hans mor sig for
anden gang:
”Min stedfar tæskede ikke min mor, men derimod mig, når jeg igen havde lavet noget møg.
Jeg fik snart et stærkt ønske om at komme
væk. Første gang jeg løb hjemmefra, var jeg
syv år. Jeg blev fundet af kriminalpolitiet efter en nat, hvor jeg havde sovet i en opgang.
Da jeg kom hjem, ventede der bare en ekstra
stor omgang tæsk.
Nede i gården var det mig, der stod for tæskene. Jeg fandt ud af, at jeg var stærk, selvom
jeg var lille. Jeg kan huske en dag, hvor jeg
legede i sandkassen med en legetøjsbil, og
der kom to af de store drenge. Lange Per var
cirka dobbelt så høj som mig, og hans bror
Frank var omtrent lige så høj. De tog min bil.
Det ville jeg ikke finde mig i, så jeg røg på
dem og bankede dem, begge to.
Kort efter var jeg oppe i lejligheden og hørte,
at det ringede på døren. Min mor åbnede, og
jeg hørte hende sige ude i entreen: ’Nej, det
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kan ikke passe!’ Så kaldte hun mig derud. Der
stod de to brødre med deres far imellem sig.
Da jeg kom derud, så faren ned på mig med
et helt forkert udtryk i ansigtet og spurgte min
mor: ’Er det Jim?’
Da hun bekræftede det, vendte han sig om
og gav først den ene af sine sønner en flad og
så den anden. Så tog han dem i armene og
trak dem ned ad trappen igen.”
De rigtig hårde drenge
Jim satte sig i respekt i gården, men han blev
også ensom.
”Jeg bankede jo de andre og tog deres ting.
Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle opføre mig
over for de andre børn. Jeg havde ligesom en
indre drivkraft, der drev mig til at gøre alt
det forkerte. Til sidst ville de ikke lege med
mig, og forældrene ville heller ikke have, at
de gjorde det.
Jeg forstod det ikke. Jeg kan huske, at jeg
løb rundt i gården og ledte efter de andre børn
og kaldte på dem. Jeg vidste, at de var der og
gemte sig, men jeg forstod det ikke. Jeg blev
ked af det og følte mig ensom. Men efterhånden blev jeg god til at skjule mine følelser. Ingen måtte se mine følelser.”
I den tilstand blev Jim tiltrukket af de rigtigt
hårde drenge: ”Vi var en gruppe, som alle
sammen var kørt af sporet, og vi begyndte et
liv med kriminalitet og druk. Det begyndte,
da jeg var omkring ti år. Vi stjal med arme og
ben. Vi kunne ikke være i en forretning uden
at stjæle. Vi boede lige ved siden af DSB’s
godsterminal. Der var ingen alarmer, kun
vagthunde, og dem var vi ikke bange for. I
godsvognene lå der kassevis af cigaretter og
sprut. Så vi sneg os derover om natten og
slæbte kasse efter kasse hjem.
Vi havde et kælderrum, hvor vi havde klub,
og der drak vi som idioter. Det var totalt af-

sporet. Vi var ikke mere end 10-12 år, og snart
kom der også piger med.”
Småtyverierne udviklede sig snart til mere
alvorlige tyverier:
”Vi tog med S-toget op til Holte til de store
og dyre villaer, og så stjal vi guld og sølv.
Det var gode tider for indbrudstyve, for der
var ingen alarmer. Guldsmedene i København
stillede ingen spørgsmål. De var fløjtende ligeglade. De smeltede bare det hele om. Vi
kunne nemt få op til 30-40.000 kroner på en
enkelt tur.”
Gradvist gled drengene ind i rockermiljøet:
”Der var nogle gutter, som var kørt så fuldstændigt af sporet. Der var grov og ond vold,
og der var ingen grænser.”
Det var de folk, der blev Jims forbilleder. Han
deltog selv i volden og blev fortrolig med
både politigården og detentionen.
”Men jeg var under den kriminelle lavalder,
så efter en nat i detentionen var jeg ude igen.
Det rørte mig ikke. Jeg blev bare hårdere og
hårdere.”
Skole og konfirmation
Skolen kunne Jim ikke tage alvorligt:
”Jeg var der sjældent, og jeg blev smidt ud af
den ene skole efter den anden, fire i alt tror
jeg. Til sidst kom jeg på et hjem, hvor skolepsykologerne skulle prøve at hitte rede i mit
komplekse indre, men her kom jeg op at slås
med en lærer, og så blev jeg også smidt ud
derfra. På et tidspunkt prøvede de at rykke
mig en klasse op i skolen. De mente, jeg var
kvik nok til det, og håbede, at det ville hjælpe,
hvis jeg kom sammen med nogle, der var lidt
ældre. Men det hjalp heller ikke. Jeg gik ud
af 9. klasse som 14-årig, og det var så det.”
I Jims barndom var der ingen kristen prægning ud over den, han mødte i skolens under-
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visning og i konfirmationsforberedelsen. Men
også fra konfirmationsberedelsen blev han
smidt ud:
”Præsten ville ikke have mig. Så fik min mor
mig ind hos en gammel præst i nærheden. Han
havde som krav, at jeg skulle sige Fadervor,
men han kunne ikke få mig til det. En dag
kom han på besøg og fortalte min mor om
problemet. Hun blev tosset, og så jeg valgte
jeg at sige det – og blev konfirmeret.”
Hjemmefra
Hvad der måtte have været af barndom i Jims
liv, sluttede, da han blev 14 år. Da smed hans
mor stedfaderen ud og fandt sammen med en
ny mand, som hun havde mødt på et værtshus. Den nye mand flyttede fra sin lille lejlighed på Frederiksberg, som han overlod til
Jim. På det tidspunkt havde Jim en kæreste,
og de flyttede sammen i den lille lejlighed:
”Vi var begge to 14 år gamle og flyttede ind
i lejligheden med en kanin og en flaske whisky.”
I de følgende år havde Jim flere forskellige
småjobs. Længst tid var han i et antennefirma,
hvor chefen satte stor pris på ham:
”Jeg var dygtig og havde en masse energi og
knoklede fire timer efter, at de andre var gået
hjem.” Men Jim stjal og snød også der, og til
sidst blev det opdaget:
”Chefen kaldte mig ind på sit kontor. Han
græd. ’Jeg havde store planer med dig, Jim’,
sagde han. Jeg hørte bare på ham. Det gjorde
intet indtryk. Intet gjorde indtryk. Heller ikke,
da min kæreste skred.”

Jeg var under den kriminelle lava l d e r, s å e f t e r e n n a t i d e t e n t i o nen var jeg ude igen. Det rørte
mig ikke. Jeg blev bare hårdere
og hårdere.

Spirituskørsel
Sideløbende med de skiftende jobs deltog Jim
i mange forskellige former for kriminalitet
og udviklede et stadigt mere omfattende
alkoholmisbrug. Da han blev 18 år, begyndte
han at kombinere alkohol og bilkørsel, og så
begyndte hans fængselshistorie.
”Jeg røg i fængsel for spirituskørsel første
gang, da jeg var 19 år. I alt kom jeg ind 4-5
gange for spirituskørsel.”
Det er et under, at ingen kom alvorligt til
skade ved Jims kørsel. Tredje gang, han blev
dømt for spirituskørsel, var han årsag til en
af de mest omfattende trafikulykker i Københavns historie. Efter et mislykket røveriforsøg
i en guldsmedeforretning kørte Jim med en
promille på over 3,5 gennem København med
speederen i bund. Han torpedererede den ene
parkerede bil efter den anden og kørte til sidst
direkte ind i siden på en Mercedes-taxa, som
blev kastet op på køleren af hans egen Ford
Mustang, hvorefter Jim med taxaen på køleren fortsatte ind i en benzinstander og væltede den. Den ulykke kostede ham kørekortet for bestandig.
”Jeg burde have været død mange gange.
Efter at jeg mødte Gud, kom jeg en dag tilbage til mit gamle stamværtshus på Vesterbro. Jeg satte mig ned med min cola for at
fortælle nogle af de gamle kammerater, hvad
der var sket. ’Jeg har mødt Gud!’, sagde jeg.
En af de andre sagde, at det sådan set var det,
de havde regnet med. ’Hvad mener du?’,
spurgte jeg. ’Du burde have været død så
mange gange, så det er klart, der måtte være
en eller anden mening med, at du skulle leve.”
Nogle år efter bilulykken sov Jim en nat i en
vens lejlighed. Han havde fyldt sig med hash,
alkohol og stesolider og var faldet i søvn på
vennens seng, fuldt påklædt og med en tændt

57

SERIE

58

SÅDAN KOM JEG TIL TRO XIII

cigaret i hånden. Han var alene i lejligheden,
og ingen registrerede branden, før vinduerne
eksploderede med et brag, og flammerne
væltede ud af lejligheden. Jim vågnede ikke
ved braget. Han vågnede ganske kort, da
røgdykkerne bar ham ud, og siden på
kommunehospitalet. Her fik han at vide, at
både dyne og madras var brændt væk. Røgdykkerne havde fundet Jim på sengens rødglødende fjedre, som havde brændt sig ind i
hans tøj. Han burde ikke have kunnet overleve det, men Gud ville det anderledes.
Mod bunden
De ti år, fra han var 25 til 35, var i Jims liv én
lang tur mod bunden: ”Det gik bare mere og
mere ned ad bakke. Jeg gik fuldstændig i
hundene. Jeg levede på gaden og levede kun
for at drikke og dope mig. Jeg røg i fængsel
for vold, røveri, svindel – alt muligt. Men jeg
var ligeglad.”
På et tidspunkt bad Jim om at blive indlagt
på et psykiatrisk hospital, men efter et par
dage udskrev de ham: ”Jeg var bare så langt
ude. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre.
Det mest logiske for mig var at røve en bank.
Jeg gik ind i en legetøjsforretning, hvor jeg
stjal en legetøjspistol. Jeg stjal også en cykel
og en taske, og så røvede jeg en bank for
47.000 kr.”
Kort efter blev Jim arresteret, og det endte
med fire års fængsel. Det var under dette
fængselsophold, han blev stiknarkoman.
Da han blev løsladt, var Jims eneste ønske at
dø.
Mødet med de kristne
Efter de mislykkede selvmordsforsøg og
nogle mislykkede forsøg på at komme ud af
misbruget fik Jim et værelse på KFUM’s sociale kollegium i København. Her mødte han

nogle kristne, som havde omsorg for ham:
”Der følte jeg mig tryg. Der var godt at være.
Vi arbejdede på et beskyttet værksted fra
8.00-12.00 hver dag, og fritiden brugte jeg
på at gå ture i København.”
”På det tidspunkt var jeg på metadon-vedligeholdelse. Den normale dosis er på 8 cl. Jeg
havde fyldt lægen med så meget løgn, at jeg
fik udleveret, hvad der svarer til en sodavandsflaske. 21 cl om dagen. Jeg kunne ikke
fungere uden. Min krop var ødelagt. Når jeg
vågnede om morgenen, var mine muskler låst
fuldstændigt fast, og det smertede. Jeg måtte
først ryge en pibe hash og have metadonen.
Så kunne jeg tage et bad og se ud som om,
jeg havde styr på mig selv – selvom jeg havde
både 3., 4. og 5. verdenskrig rasende inden i
mig.”
På en af sine daglige vandreture mødte Jim
en dag en pige på Strøget, som han kendte
fra tidligere. Hun var pusher på Vesterbro og
ville gerne takke Jim for en tjeneste, han
havde gjort hende engang. Hun fortalte om
en lejlighed, hvor han med et kodeord kunne
få adgang. Hvis han kom lidt senere, ville hun
give ham alt det stof, han kunne indtage, gratis:
”Jeg gik derover, sagde kodeordet og fyldte
mig så med hash, coke og dope.”
Bagefter var det ikke til at skjule, at han var
påvirket:
”Da jeg prøvede at snige mig ind på kollegiet, blev jeg stoppet af en meget omsorgsfuld stemme, som råbte: ‘Åh, Jim, hvad er
det dog, der sker med dig!?‘ Det var Susanne,
en pige fra Jylland, som kom fra en indremissionsk familie. Da jeg kom hen til hende
spurgte hun mig: ‘Jim, må jeg ikke få lov til
at bede for dig?‘ Jeg anede ikke, hvad hun
talte om, men jeg sagde, det var okay, for hun
virkede meget omsorgsfuld. Så lagde hun sin
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hånd på min arm og bad for mig. Bagefter
gik jeg over på mit værelse og faldt omkuld.”
Mødet på risten
14 dage senere skulle Jim ind på apoteket for
at hente metadon. Han sad og drak kaffe i
dagligstuen, hvor han udskød afgangen. Men
til sidst måtte han rejse sig for at tage af sted.
Han gik ned ad kollegiets lange og mørke
gang, drejede til højre, åbnede døren ud til
gårdspladsen og trådte ud på jernristen:
”I ét nu stod jeg som naglet til risten. Jeg
kunne ikke bevæge mig. Så hørte jeg en
stemme, som råbte inden i mig: ‘Jim, det er
Gud, der taler til dig, så nu hører du efter.‘ I
samme sekund stod alt lysende klart for mig.
Jeg vidste, at Gud elsker mig. Jeg blev fyldt
af en strøm af kærlighed, jeg aldrig havde følt
før. Den begyndte at fylde mig nede fra fødderne, og så bevægede den sig længere og
længere op gennem kroppen. Da den nåede
mit ansigt, lyste jeg op i det største smil, jeg
nogensinde har haft, og jeg ved, at det strålede ud af mig de næste tre dage, så folk pegede fingre ad mig i bussen. Jeg følte mig
fuldstændig omsluttet af Guds kærlighed, og
den var 1000 gange stærkere end nogen kærlighed, jeg havde mødt før.”
Det var lørdag den 17. december klokken
cirka 11 om formiddagen.
Allerede dagen efter var Jim til gudstjeneste
for første gang – i Solvang kirke på Røde
Mellemvej på Amager. Her mødte han igen
Susanne og nogle andre unge fra Indre Mission, som tog imod ham med åbne arme.
Dagen efter havde Jim en aftale med lægen
på det distriktscenter på Nørrebro, hvor han
havde fået tildelt metadon-vedligeholdelse.
Jim fortalte om sit møde med Gud og bad om
hjælp til at trappe ud af metadonen:

”Men han kunne ikke få mig ind på et
behandlingssted. Ingen ville tage imod mig,
fordi jeg havde for mange mislykkede
behandlingsforløb bag mig.”
Jim blev sendt videre til en anden læge:
”Jeg fortalte ham det, som det var: ’Jeg har
mødt Gud!’ Efter halvanden times samtale
indvilligede han i at indlægge mig. Jeg blev
indlagt på den lukkede afdeling under diagnosen Skizofreni!”
På den lukkede afdeling fik Jim hjælp til at
blive metadonen kvit:
”Jeg fortalte, at jeg kunne eksistere på 4 cl
om dagen og foreslog, at vi skar ned med en
halv cl om ugen. Jeg sov stort set ikke hele
denne periode. Jeg sad 1½ måned i en stol og
gyngede af smerter. Men jeg kom ud.”
Mødet med Lise
Under opholdet på den lukkede afdeling
havde de unge kristne fra Solvang Kirke besøgt Jim. ”De fortalte mig om Jesus, og hvad
han havde gjort for mig til min frelse. Men
jeg forstod det ikke. Jeg vidste, at jeg havde
mødt Gud. Men evangeliet om Jesus var lukket for mig.”
Senere begyndte Jim at komme i en lille bibelkreds i en villa på Rhodosvej på Amager.
En dag fortalte husværten, at han havde en
god plan for Jim: ”‘Du skal på højskole! På
Luthersk Missions Højskole i Hillerød. Jeg
har talt med forstanderen. De har en sommerhøjskole, der varer en uge, og du har fået en
friplads.‘
Jeg anede ikke, hvad jeg skulle forvente på
den højskole, og jeg skilte mig jo lidt ud. Jeg
kan huske den første dag, hvor jeg kom ned i
dagligstuen. Jeg havde korte ærmer på, så
man kunne se mine tatoveringer op og ned
ad armene. Jeg satte mig midt i en stor hjørnesofa med armene oppe på armlænet, og så
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kom folk ind og satte sig. Til sidst var de to
andre hjørnesofaer fyldt til randen, og jeg sad
stadig alene!
Jeg havde heller ikke fattet det der med, at
man skulle have sin Bibel under armen. Så
da det første møde gik i gang, hørte jeg en
meget venlig stemme ved siden af mig, sige:
‘Du må godt se i min Bibel!’ Det var Lise.
Hun skilte sig også temmelig meget ud. De
fleste var jo meget ældre end mig, men Lise
var kun 30 år. Hun havde tidligere været på
et 10 måneders-ophold på højskolen, men var
blevet stoppet op af den tanke, at hun skulle
med på denne her sommerhøjskole. Hun forstod ikke hvorfor, men var sikker på, at det
var Guds vilje. Vi begyndte at snakke og gå
ture sammen hver dag. Hun var et rigtigt dejligt menneske, syntes jeg.”
Senere på sommeren mødtes jeg med Lise i
København. Jeg anede ikke, hvordan jeg
skulle gebærde mig. Jeg ville meget gerne
have en kone, og jeg vidste, at det skulle være
en bekendende kristen kvinde. Det havde jeg
fået at vide af de unge fra Solvang Kirke.
En af dem havde sagt til mig: ’Tænk over det
på den her måde, Jim. Hvis du står på en
skammel og giver hånden til en kvinde, som
står nede på jorden, hvad er så nemmest: at
du trækker hende op, eller at hun trækker dig
ned?’ Svaret var jo indlysende, så jeg vidste,
at jeg skulle have en kristen kvinde.
Men jeg havde jo aldrig mødt sådan nogen
kvinder før, så jeg var vist temmelig kikset.
Alligevel fandt vi ud af at blive kærester.”
Jim og Lise blev gift på fireårsdagen for hans
møde med Gud, den 17. december 1998.
Åndeligt mørke
Efter brylluppet flyttede Lise og Jim sammen
i et lille etværelses rækkehus, som Lise havde
købt. Jim havde taget 10. klasses-eksamen på

en VUC-skole og var begyndte på et toårigt
studenterkursus, hvorfra han som klassisk
sproglig student havde direkte adgang til det
teologiske fakultet, hvor han skulle læse teologi for at blive præst.
Der var nok nogle stykker omkring Jim, som
havde deres tvivl om, hvorvidt det ville lykkes for ham. Men det gjorde det – mod alle
odds. Hvad der derimod ikke lykkedes for
Jim var at sortere i alt det, der mødte ham på
teologistudiet.
”Jeg var rationelt tænkende, og alt, hvad der
blev argumenteret rationelt for, det tog jeg til
mig. Jeg var på ingen måde åndeligt levende
under teologistudiet. Evangeliet var lukket for
mig. Derfor havde jeg ingen åndelig dømmekraft og tog det hele til mig.
Jeg havde ingen problemer med at læse teologi. Det, jeg havde problemer med, var det,
som Lise kunne finde på at sige, når jeg kom
hjem. Når hun talte om Adam og Eva og den
slags, kunne jeg reagere med at sige, at hun
måtte være rablende vanvittig, hvis hun troede på det. Hun blev selvfølgelig meget ked
af det, men hun stod heldigvis fast på det,
som hun troede på, og som jeg først kom til
tro på langt senere, nemlig at Jesus er Guds
Søn, korsfæstet for vore synder og åbenbaret
til tro for os i Guds hellige ord – Bibelen.
Under teologistudiet blev det klart for os, at
vi åndeligt levede i to forskellige verdener.
Men Lise var sikker på, at det var Gud, som
havde ført os sammen, og hun bad derfor
utrætteligt for mig.”
Med tiden blev det svært at finde en menighed, hvor de begge kunne være glade for at
komme:
”Engang havde vi været til en lovsangsgudstjeneste. Jeg syntes simpelthen, det var
for meget, og det sagde jeg også, da vi kørte
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hjem: ’Sådan nogle idioter! Jesus mig her og
Jesus mig der. De gør jo Jesus til Gud!’ Lise
forsøgte at fortælle mig, at det så sandelig
også var, hvad hun troede på, men jeg overhørte hende bare og blev ved med at skælde
ud. Det var umuligt for hende at få mig beroliget. I stedet begyndte hun at bede Gud om
at åbne mit hjerte for evangeliets sandhed.
En anden gang sad vi til noget kirkekaffe sammen med en gruppe fra Luthersk Mission. Det
var mod slutningen af teologistudiet. En af
dem begyndte at snakke om Djævelen, og jeg
sagde det, som jeg mente det: ’Jeg tror ikke
en meter på det der!’
Da jeg sagde det, var der en gammel missionær, som røg tilbage, rejste sig fra stolen og
sagde til mig: ’Så har du lang vej igen!’”
Evangeliet åbner sig
Det underlige var, at netop på dette tidspunkt
havde Jim ikke lang vej igen. Han nærmede
sig afslutningen af sin lange vej til Jesus.
Straks efter sin embedseksamen og Pastoralseminariet fik han embede på Lolland. Han
og Lise fik hurtigt et godt forhold til menighedsrådet og gudstjenestemenigheden. Jim
prædikede, som han havde lært det på universitetet, og ingen i sognet havde problemer
med det.
”Hvad der så sker, kan jeg ikke forklare. Hvor
kommer det fra? Jeg ved det ikke. Men efter
et halvt års tid i embedet får jeg pludselig en
uudslukkelig tørst efter opbyggelig litteratur.
Jeg bliver åndeligt sulten, som jeg aldrig har
været det før, og jeg suger til mig af god,
opbyggelig litteratur. Jeg læser Carl Fredrik
Wisløff, og det er ren manna. Jeg oplever, at
det her, det mætter mig åndeligt, og jeg vil
bare have mere.
Evangeliet begynder at åbne sig for mig.
Gradvist bliver det klart for mig, hvad Jesus

har gjort for mig til min frelse, og troen vokser frem i mig. Jeg læser Luther og Rosenius,
og stille og roligt oplever jeg, at vi deler én
og samme tro på Jesus.
Jeg begynder at forstå, hvad det hele handler
om: synd og nåde, frelse og fortabelse, lov
og evangelium og Jesu fuldbragte frelsesværk. Og det begynder jeg så at prædike ved
gudstjenesterne. Lise er dybt taknemlig til
Gud for hans vidunderlige bønnesvar. Til
gengæld er der andre, der begynder at tage
afstand.”
De folk i sognet, som før var så glade for deres
nye præst, oplevede nu i tiltagende grad, at
de ikke brød sig om det, han sagde:
”En dag er der en kvinde, der rejser sig midt
under gudstjenesten og går ud. Bagefter ringer hendes mand til mig: ’Min kone kan ikke
holde ud at høre på dig’, sagde han. Jeg svarede ham, at det kan jeg ikke gøre noget ved.
’Kan du ikke, eller vil du ikke?’ spurgte han
mig så. Og jeg sagde det, som det var: ’Jeg
hverken kan eller vil’.”
De troendes fællesskab
I takt med, at konflikterne tog til i sognemenigheden, blev det klart for Jim, at han og
Lise havde brug for et kristent fællesskab,
hvor de kunne komme og høre Guds ord:
”Jeg sagde det til Lise, som jeg oplevede det:
’Vi bliver nødt til at komme et sted, hvor vi
kan få åndelig føde’. Det sted fandt vi så i
den lille Luthersk Missions-forsamling i Rå
på Lolland. At komme dertil var som at
komme hjem åndeligt talt. Det var utroligt
godt for os og for mig. Vi oplevede et varmt
og dejligt fællesskab, hvor vi delte den
samme tro på Jesus, og hvor der var meget
stor plads til det enkelte menneske.”
”Vi blev fire år i sognet på Lolland, og i de
sidste år fik jeg lov til stille og roligt at vokse
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åndeligt. Det var en Guds ledelse og velsignelse, at jeg endte i et sogn, hvor jeg havde
tid og ro til at læse. Jeg kunne sidde 2-3 dage
i træk og bare læse god, opbyggelig litteratur. Det ændrede mig indefra. Jeg blev sulten
efter retfærdighed, og jeg blev mættet ved
evangeliet om frelsen i Jesus.
Udviklingen kunne høres i mine prædikener.
Der var mange, som ikke ville høre, at de var
syndere. Men det var blevet afgørende for
mig at prædike, så folk forstod, at Gud måtte
ofre sin søn for at frelse os. Jeg ville, at
konfirmanderne skulle forstå, at korset var
det vigtigste, der var sket i deres liv. Jeg fik
en fraktion imod mig, men andre tog imod
evangeliet og glædede sig.”
Efter fire år på Lolland fik Jim embede i RindKollund-Kølkær pastorat ved Herning i Jylland:
”Her oplever jeg, at jeg er kommet helt ud i
friheden. Jeg har det godt med menighedsrådet, jeg har en menighed, som gerne vil tage
imod Guds ord, og vi kommer i et missionshus, hvor vi oplever de troendes fællesskab.
Vi er meget velsignede, og det er en stor
glæde for mig at forkynde Guds ord her. Både
Lise og jeg er meget glade for at bo i Kølkær.”
Den lange vej til Jesus
Når Jim ser tilbage, er datoen den 17. december 1994 fortsat skelsættende i hans liv. Den
dag mødte Gud ham på risten og overbeviste
ham om sin kærlighed. Men der gik lang tid
fra det første møde med Gud, til han så Jesus
som sin frelser. Nu er frelsen i Jesus hans største glæde. Han takker for den, hviler i den og
vidner glad og gerne om den. Sådan lød det i
Jims prædiken den 14. maj 2015:

Der var mange, som ikke ville
høre, at de var syndere. Men det
var blevet afgørende for mig at
prædike, så folk forstod, at Gud
måtte ofre sin søn for at frelse
os.
”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og
bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”
Her – hos Jesus – rækkes hvilen os ganske
gratis, for den gives os på baggrund af Jesu
fuldbragte offer og ikke på grund af noget
som helst i os eller af os. Alt er gjort af Jesus,
og nu skal vi så bare komme til ham og tage
imod frelsen af hans hånd ganske gratis, af
ren og skær nåde.
Nu kan det så godt være, at der sidder en og
tænker – det lyder alt sammen meget godt,
hr. præst. Gratis, siger du. Vi skal intet gøre,
for alt er gjort af Jesus, men vi skal da vel
lige tro – ikke?
Jo, vil jeg så svare, tro skal vi, men heller
ikke her hverken kan eller skal vi udrette noget som helst, for kun og absolut kun Jesus
kan give os den levende tro på hans ufattelige undergerninger. Vi må komme til ham og
bede ham om at give os den levende tro, hvilket han også hellere end gerne vil gøre gennem sit glædelige budskab – evangeliet.
Ved at høre evangeliet om vor frelse åbnes
vore øjne for den rigdom, vi ejer i Jesus. Det
er hele formålet med dagens evangelie-læsning. Her er nemlig ikke bare tale om et budskab givet til os mennesker, men derimod om
et budskab, der på alle måder placerer os dybt
ind i en helt ny åndelig kontekst. Det er et
budskab, som sætter et afgørende skel mel-
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lem mennesker. Ja, der er intet mindre end
en evighed i Guds rige til forskel på det menneske, som hørte budskabet uden at tro det,
og så det menneske, der hørte budskabet og
fik givet at tro det.

Derfor siger han også andetsteds, at den er
salig – altså ovenud lykkelig – som ikke
forarges på ham, for i forargelsen skubber vi
genstanden, som vi forarges over, bort, og
får ikke nogen glæde af den.

”Den, der tror og bliver døbt, skal frelses;
men den, der ikke tror, skal dømmes.”
Det er nogle afsindigt hårde ord, som er talt
til os af den Gud, som vi postulerer, er kærlighed, men hvorfor nu det? Jo, det er lige
præcis, fordi Jesus, i sin ufattelige kærlighed,
ikke ønsker andet end at lede os til sin frelse.
Han taler til os sandt og ærligt uden omsvøb
for at få lukket øjnene op på os, så vi kan se
vores reelle status i denne verden. Han ønsker, i sin store omsorg for lige præcis dig,
intet andet end at vække dig op af din åndelige søvn, for at du dog må få øje på, at uden
Jesus i dit liv skal du før eller senere stå foran
Gud som din dommer.
Her går Jesus ikke på kompromis. Så meget
elsker han dig. Han vil, at også du skal nå
frem til hans frelse.

Får evangeliet derimod åbnet dine øjne for
den enorme rigdom, som du ejer ganske gratis i Jesus, må glæden helt automatisk vælde
frem fra dit forløste indre og dit hjerte begynde at takke Jesus, som gav sig selv for at
frelse dig.
Guds fuldbragte frelsesværk i Jesus Kristus
sætter øjeblikkeligt den, der hører og tror, ind
i den største af alle opgaver – nemlig at fortælle det glædelige budskab videre.
For Gud har valgt at lade sit frisættende budskab om frelsen i hans Søn gå videre frem ud
i denne verden gennem mund-til-øre metoden. På nøjagtig samme måde som vi i dag
hørte evangelisten gøre. Gud til ære og os til
gavn.
Amen.
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SANGE MED HJERTET XI

ET SKRØBELIGT KAR
Af Carl Richard Hansen

1. Selv kun et intet, intet,
i støvet for synderes ven,
et skrøbeligt kar, der renset
til Mesterens brug stilles hen;
renset – at han kan mig fylde,
når frem på hans bud jeg skal gå,
men skrøbelig – så jeg altid
fra ham min styrke kan få.
Selv kun et intet, intet,
i støvet for synderes ven,
et skrøbeligt kar, der renset
til Mesterens brug stilles hen.

2. Selv kun et intet, intet –
dog ført i hans ledebånd,
en tjener, der står ved døren
og venter et vink af hans hånd;
en harpe, som toner længe,
når han på strengene slår,
men villig til stille at hænge,
til atter hans hånd den når.
Selv kun et intet, intet –
dog ført i hans ledebånd,
en tjener, der står ved døren
og venter et vink af hans hånd.

3. Selv kun et intet, intet –
og må det med smerte end ske,
jeg lægger mig dybt i støvet,
at verden min Jesus må se.
Selv kun et intet, intet,
men ham være ære og pris!
Han er velsignelsens kilde
med strømme fra Paradis.
Selv kun et intet, intet –
og må det med smerte end ske,
jeg lægger mig dybt i støvet,
at verden min Jesus må se.
G.M. Taylor/H.P. Mollerup, 1905
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Intet i mig - alt i Jesus
Den pågældende sang er en af de sange, som
jeg ofte vender tilbage til, fordi jeg synes, den
sætter tingene så godt på plads.
I bund og grund er det jo sådan, at der intet
er hos mig, der kan bestå for Guds åsyn, og
derfor er jeg selv kun et intet, intet, men i
Jesus har jeg alt, for i troen på ham og med et
”fuldbragt” fra Golgata ejer jeg hele den himmelske rigdom i Jesus, og kun i Ham.
Og hvor er det vigtigt, at vi bliver fastholdt i
den stilling, for alt, hvad vi selv tror, vi kan
og gør af egen kraft og vilje, vil i bund og
grund bare føre os væk fra livet i Jesus, og så
når vi aldrig frelst hjem.
Flere og flere skår
En anden ting i den sang, som til stadighed
er til hjælp og trøst for mig er, at der står: Et
skrøbeligt kar, der renset til Mesterens brug
stilles hen.
For hvor er alt hos os skrøbeligt. Jeg tænker
tit på noget i en bog, der hedder Håbets Dal,
og som handler om Bethel – et hjem for handicappede børn i Bielefeld i Tyskland. Der
fortælles der om en meget svækket dreng, der
ellers ingenting kan, men som med et tændt
lys skal tænde lys i adventskransen. Men han
taber lyset, så det lykkes ikke.
Så er der en anden meget svækket dreng, der
i smerte udbryder: ”Der er skår i alting!”
Og det får stedets leder til at fortælle børnene,
at det var derfor, det blev jul – netop fordi
der er skår i alting.
Et skrøbeligt kar! – og livet igennem kommer der nye skår. Det føles næsten, som om
det bliver mere og mere skrøbeligt som årene
går, og der kommer flere og flere skår. – Og

så kan det blive så stort for os, at al skrøbelighed til trods, så er vi renset i Jesu blod, og
så gør det ingenting, hvor skrøbelige vi end
kan føle os.
Tjenesten som et skrøbeligt kar
Men vi er altså skrøbelige kar, der er sat til
side til Mesterens brug. Og det er der en stor
trøst i. Det afhænger nemlig ikke af, hvor
gode vi er til at lægge strategier og få visioner i den tjeneste, vi måtte have fået af Herren. Nej, for vi er skrøbelige kar, der renset
til Mesterens brug stilles hen.
Og så er din tjeneste ikke længere dit ansvar,
men Hans! – Vi får lov at være disse skrøbelige kar, der er sat til side til Mesterens brug.
Og så er det Jesus selv, der skal tage sådan et
kar i brug, når han har brug for det.
Ikke på grund af vore ideer og vore tanker,
men når han – Mesteren selv – vil bruge det,
der alligevel kun kan bruges, når han gør det.
Det er noget af det, der giver hvile i en tjeneste for Herren. Hvor er det godt at være selv
kun et intet, intet – at være et skrøbeligt kar,
men vide at det skrøbelige kar er renset af
Jesus og vil blive taget i brug, når han vil,
men også kun, når han vil.
Smerteligt, men velsignet
Men det kan også være smertefyldt, for vores egen vilje og egne tanker vil så let stikke
hovedet frem og tage magten. Så er det, at
han igen bøjer os i støvet. Og i bund og grund
så er det velsignet, for så bliver Jesus det vigtigste for os igen, og skal vi være til hjælp og
velsignelse for andre, så må vi altså holdes
fast i den stilling, hvor vi selv kun er et intet,

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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intet, for først da kan Jesus blive vort alt.
Og så er det også så rigt at blive fastholdt i
den stilling, at jeg bare er det skrøbelige kar,
der er stillet hen til Mesterens brug. Jeg får
lov at hvile i det – det er ikke noget, jeg selv
skal, men Mesteren tager selv karret i brug,
når han skal bruge det.

Så er din tjeneste ikke længere
d i t a n s v a r, m e n H a n s ! – Vi f å r
l o v a t v æ r e d i s s e s k r ø b e l i g e k a r,
der er sat til side til Mesterens
brug.

Jeg må selv, den ene gang efter den anden,
vende tilbage til denne sang, for det giver
hvile midt i alt det, som jeg ikke fik gjort, og
som jeg synes, jeg fik gjort så dårligt.
Jeg får bare lov til at være det skrøbelige kar,
der renset til Mesterens brug stilles hen.

Carl Richard Hansen,
Aalborg, ingeniør, nu
pensionist
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UDEN FOR REFERAT
Af Henrik Gren Hansen

Resumé: Kjeld og Malenes datter Isabel er psykisk langt nede og stærkt anfægtet i forhold til
sin egen og forældrenes tro. Malene har forsøgt at hjælpe sin datter ved bag Kjelds ryg at
ringe og invitere missionæren Frederik. Hun vil have ham til at tale med Isabel, til trods for
at Frederik ifølge Kjeld netop er den, der har udløst Isabels problemer.
Præsten Joakim har andet at kæmpe med. Hans hustru Irene har fået lavet en test, som viste,
at det barn, de venter, er i risikogruppen for at lide af Downs syndrom. Ingen af dem kan se,
hvordan de skal kunne magte den opgave. Irene har tilkendegivet over for sin mand, at hun er
i tvivl, om de skal få en abort.
”Nå, er vi ved at få samling på tropperne?”
Joakim mønstrede de fremmødte til
menighedsrådsmødet, som højlydt snakkende
var i færd med at finde deres pladser om det
brede bord i mødelokalet. Det var som altid
Pia, der gik forrest i smalltalken. Hendes arbejde som aerobicinstruktør gav hende en
mængde muntre historier på rede hånd, som
blev illustreret så rundhåndet undervejs, at
det var svært ikke at le med.
”Javel!” sagde hun højt, og smækkede hælene sammen, vel vidende at præstens let
hævede stemme var signal til en mere seriøs

tone. ”Næh vent, vi mangler da Kjeld, gør vi
ikke?”
Ganske rigtigt. Joakim havde bemærket det,
men lod som ingenting. Kjeld var ellers
punktligheden selv. Normalt. Men det var jo
ikke normale tider hos direktørens. Det vidste de andre vel lidt om også, så det ud til på
udvekslingen af små blikke og beklagende
mimik. Men det måtte ikke gøres til et tema.
Joakim rømmede sig let.
”Vi må hellere så småt begynde alligevel. Det
kan være, han dukker op. Jeg har ikke fået
afbud fra ham, men der kan jo komme så

”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 personerne er uden fejl. Alle skal de møde Gud. Men hvem er rede?
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mange ting ind fra højre, når man er i hans
position.”
Den lille flok trak stolene ud og tog plads om
bordet.
”Ja, det var altså ikke for at spolere den gode
stemning.” Joakim grinede lidt for at opbløde
den pludselige stilhed. ”Vi har det jo hyggeligt sammen, det skal vi også tage hånd om,
så det er fint, vi lige kommer nogle minutter
før. Det kan da også være, at vi skal have
afsat en aften engang til at dyrke det der sociale lidt mere … Men det bliver ikke lige i
aften! Vi har – som I kan se – en fyldig dagsorden foran os.”
Joakim så rundt og noterede sig med et lille
smil de løftede øjenbryn: ”Og jeg kan se, at I
har lagt mærke til, at i aften er dagsordenen
rund og grøn.”
Alles øjne var klistrede til det store, grønne
cirkelpapir, der var uddelt på forhånd. Thomas nikkede synligt og rytmisk frem for sig
med sit lange hoved, mens han stangede tænder med sin stiftblyant og forsøgte at finde
hoved og hale i præstens nye påfund.
”Ja, man skal jo nogle gange bryde lidt med
formerne for at få tankerne i gang. Jeg synes,
en traditionel dagsorden godt kan blive sådan lidt – dosmerseddelagtig, I ved. Sådan
en to-do-liste, som Irene plejer at lave til mig
derhjemme, hvor jeg kan slå hjernen fra og
så begynde med at støvsuge – tjek – købe ind
– tjek – og så videre.
Der skulle gerne være lidt mere sammenhæng
i det, vi laver i aften. Og af samme grund har
jeg ikke givet emnerne numre. Så må vi bare
tale sammen og springe lidt i det, som det nu

udvikler sig. Ja, det bliver lidt udfordrende
for referenten, men du klarer det jo nok, Sofie?”
Sofie så mut på ham fra sin computerskærm.
Hun var først i trediverne, adoptivbarn med
koreanske rødder, altid ulasteligt klædt og
med et stort sølvspænde i håret. Idéen faldt
tydeligvis ikke i hendes smag.
Det var Joakim også godt klar over. Men han
måtte indrømme for sig selv, at han nød det
en smule, når han fik lejlighed til at drille
perfektionistiske ordensmennesker med lidt
”ud af boksen”-tanker.
”Det ville nok være rart, hvis du ville begynde
at sende dagsordenen lidt i forvejen ...” begyndte hun. Joakim brød af.
”Jaja, jeg skal prøve. Men der skal jo også
være plads til lidt spontanitet, ikke?” Joakim
blinkede indsmigrende til hende med et bredt
smil. Nu gjaldt det om at bevare den positive
tone. Hurtigt videre.
”Som I kan se, så har cirklen fået et centrum.
Det tænker jeg som omdrejningspunktet for
alle de emner, der ellers svæver omkring på
papiret. Den enkelte og den anden står der.
Det er centrum.
Hvordan får vi i vores menighed taget hånd
om ‘den enkelte‘, som Kierkegaard taler så
meget om, så den enkelte føler sig mødt og
set; så det opleves vedkommende at komme
i menigheden? Og så har vi modpolen, der
helst ikke skulle være en modpol: ‘den anden‘ – eller ‘de andre‘: Hvordan kan alle vi
vidt forskellige enkeltindivider indgå i et
fællesskab, uden at der kommer splittelse og
dårlig luft imellem os?”
Joakim lod ordene hænge lidt i luften, mens
han så rundt på forsamlingen, der stadig var
optaget af at studere det cirkelrunde papir.
”Ja, jeg ved godt, det er stort og bredt, og vi
opfinder nok ikke den dybe tallerken i aften.
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Men prøv at tænke på det som centrum – også
når vi kommer rundt om alle de andre ‘småting‘. Hvordan kan præcis denne ‘småting‘
bidrage til at styrke fællesskabet?”
”Det er super, Joakim!” Pia var med og kiggede op. Flere af de andre mumlede nogle
positive lyde.
Godt.
”Men selvom det er lidt utraditionelt stillet
op, så holder vi selvfølgelig fast i, at vi skal
have en form for indledning til at begynde
med. Indledninger er vigtige! Det håber jeg
også, I ved, I, der slider i det med mødeledelse
søndag efter søndag. Uden indledningen bliver det alt for ‘lige på‘. Vi har brug for lige at
– ah! – trække vejret og samle tankerne om,
hvor vi er nu, og hvad det hele handler om.
Det er en vigtig ting, I gør – hver søndag!”
Joakim fangede blikket på Thomas, Pia og
Hans Christian, der tog opmuntringen til sig.
Udmærket lige at få det flettet ind.
”Her i aften kunne jeg godt tænke mig at indlede med at fortælle lidt om noget af det, jeg
havde med konfirmanderne i sidste uge. Vi
fik nemlig en rigtig god snak om evigt liv ...”
Alle hørte velvilligt på, mens Joakim fortalte.
Det var som regel en god idé at tage udgangspunkt i noget, man havde oplevet i ugens løb.
Det blev mere nede på jorden så: konkret kristendom uden for mange abstrakte tankegange. Og samtidig fik menighedsrødderne
også lidt indblik i, hvad man faktisk foretog
sig som præst.
Joakim så rundt på mødedeltagerne og talte
sig efterhånden varm.
Det havde jo været en herlig oplevelse at se,
hvordan konfirmanderne efterhånden kom
med i snakken. De blev engageret ved den
lidt alternative computerspilsvinkel, der lå tæt
op ad deres egen verden. Og så blev de ført

videre over til rent faktisk at forholde sig til
det evige liv.
Og fra at have tænkt i ”fromme” og fantasiløse baner om evigheden, kom der snart det
ene efter det andet kreative forslag til, hvad
evigheden skulle gå med, og hvor vidunderligt det hele ville blive.
Der var selvfølgelig de pigede forestillinger
om, at i Himlen ville der ikke være nogen
dårlige hårdage, og man ville bare altid se
hammergodt ud.
Men efterhånden kom der også mere modne
tanker på banen om et liv i fred og fuldkommen tryghed og kærlighed. Og så var det jo
oplagt at knytte til ved den tanke og fortælle,
at det var jo lige præcis den fred og den kærlighed mellem mennesker, som vi allerede nu
skulle have til hinanden. “Det nye liv begynder i skolegården!“
Hvordan kan vi konkret i hverdagen arbejde
på at skabe “paradis på jord?“
Det var en herlig snak, der kom ud af det.
Ikke altid nemt at lukke op ind til teenageverdenen, men når det så virkelig lykkedes,
så var det alle forberedelserne værd!
Joakim så rundt på de andre med strålende
øjne. Deres blikke reflekterede helt præstens
glæde. Her var der virkelig noget, de kunne
være fælles om i menighedsrådet: vigtigheden af at få de unge med. Var der nogen vanskeligere opgave end at få troens flamme til
at fænge i den opvoksende generation? Og
var der noget mere glædeligt og livsbekræftende, end når det rent faktisk lykkedes?
Det var en god måde at begynde mødet på.
Tonen var allerede nu slået an til en positiv
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og åben diskussion om menighedens fremtid
og fællesskab.
Egentlig utroligt at man magtede at finde ind
i den tone. Joakim fik et øjebliksbillede af
den anstrengte stemning derhjemme. Endnu
en dag hvor Irene havde gået og vogtet på
ham, og de havde bidt ad hinanden ved hver
en lejlighed. Ikke ligefrem paradis på jord.
Hun var sygemeldt med noget stressagtigt.
Og så var det ikke nemt at være præst med
hjemmearbejdsplads.
”Under punktet ‘ydre faciliteter‘” – det var
Sofies stemme, der skar igennem – ”vil jeg
godt lige pege på, at bordfodboldbordet trænger til at blive smurt. Det larmer i forvejen
forfærdeligt, men når det så også knirker ...”
”Den ta’r jeg.”
Erik, skolens pensionerede pedel, var mand
for at få rettet op på det problem. Han var en
mand af få ord. Der kunne godt gå et helt
møde, uden at han havde sagt andet end ”den
ta’r jeg”; men det sagde han så også med
jævne mellemrum. Han var guld værd for
menigheden, den mand.
”Og ...” Sofie noterede stadig på computeren, men ville sikre sig at komme til orde igen.
”Og … kaffemaskinen.” Hun var færdig med
at skrive og kiggede op. ”Den drypper. Altså:
Når man har tappet kaffe til kanderne, så bliver den ved med at dryppe ...”
”Altså, det gør de vel, sådan nogle”, brød Pia
ind, lettere utålmodigt.
”Nej, det gør de da absolut ikke – hvis de
fungerer, som de skal!” Sofie holdt på sit.
”Det er da dødirriterende for os, der er på
kaffeholdet en gang i måneden – ja, det er vi
jo altså nogle, der er – at man aldrig kan vide,
hvornår man kan fjerne kanden, uden at ...”
”Ja, den ta’r jeg også.”
Joakim så taknemligt på Erik.

”En lidt større ting.” Det var den midaldrende
tømrer Hans Christian, der rakte fingeren op.
”Ved godt at vi har haft det oppe flere gange
før. Men når vi snakker om ydre faciliteter,
så kan jeg ikke lade være med at tænke på
husets facade. Den trænger altså til en opstrammer – det er vi mange, der mener. Især
bogstaverne ”Laudes” – de ligner jo noget,
der er trukket op af … et eller andet ...”
Joakim så hurtigt over på Erik. Der var ikke
mange ting, der kunne hidse Erik op. Men
lige præcis den her diskussion … Der måtte
gribes ind, før det kørte af sporet.
”Ja, det er jo en større snak, du tager fat i der,
HC” skyndte han sig at bryde ind. ”Og det er
en sag, hvor der er mange følelser i klemme,
ved du nok. Det er jo ikke bare et spørgsmål
om det rent æstetiske, der er også noget med
tradition, kontinuitet … Og så videre.”
Hans Christian trak vejret ind, klar med et
modsvar, men Joakim nåede at fortsætte: ”Så
… Ja, vi skal have snakken på et tidspunkt,
det er helt sikkert, for det betyder noget med
facaden; facaden er jo vores ‘ansigt udadtil‘,
kan man sige, og jeg tror, den har en større
betydning, end man sådan lige tænker på –
også for at folk udefra kan føle sig velkomne.
Men jeg tror, vi må sige, at vi bliver nødt til
at udskyde det til engang, hvor vi har mere
tid til at gå i dybden med det – og hvor vi
også har haft tid til lige at stikke fingeren i
jorden hos nogle flere.”
”Jeg har faktisk efterhånden stukket fingeren i jorden rigtig mange steder ...” begyndte
Hans Christian igen.
”Jamen det er da godt at se, at du har fået den
op igen ...” Pia tog fat i Hans Christians endnu
oprakte hånd og grinede til højre og venstre.
”Ej, undskyld, HC, jeg er sådan set enig med
dig, jeg er bare sådan lidt … Jeg synes, vi
snakker så tit om praktiske ting – handyman-
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ting. Jeg synes måske ikke rigtigt, det er det,
der er oplægget til i aften.”
Hun så op mod Joakim, som med et lille nik
gav hende tegn til at fortsætte.
”Jeg kunne godt tænke mig at tage fat i noget af det, der står derude øverst til højre i
cirklen – om gudstjenestens form og liturgi.”
”Jamen så ...” Hans Christian lettede lidt på
sine buskede øjenbryn og lænede sig tilbage
i stolen med armene over kors.
Pia tog sig ikke af hans fornærmede attitude,
men talte engageret videre.
Nu havde hun jo ikke været mødeleder så
længe, vidste hun godt. Men hun dristede sig
alligevel til at have en mening om tingene.
Og efter hendes mening var møderne alt for
meget lige som før, Laudes blev en frimenighed. Det var alt for typisk missionshusagtigt
suppe-steg-is – indledning, prædiken, frit vidnesbyrd.
Joakim så over på Thomas. Den forventede
reaktion udeblev ikke. Han var aldeles ikke
enig. Der var kommet mange flere led i gudstjenesten nu – ja, alene det, at det var blevet
en gudstjeneste med præst og nadverfejring
og indgangsbøn og udgangsbøn, det var da
noget helt andet. Ja, og så var der blevet mere
plads til lovsang og …
”Jamen, du må da indrømme, at vidnesbyrdene … De er da i hvert fald forudsigelige!
Jeg kan fortælle dig på forhånd næsten hver
gang, hvem der går op. Jeg havde nær sagt:
Jeg kan næsten også fortælle dig, hvad de vil
sige! Og sangene … Vi vil jo gerne have de
unge med, ikke? Det må simpelthen bare ikke
blive så stift det hele …”
Joakim sukkede lidt og lod de to kamphaner
få tid til at komme ud med deres kæpheste.
Han vidste også, nærmest ord til ord, hvad
Thomas og Pia ville sige, før de åbnede mun-

den. Det var en frugtesløs diskussion.
Og frugtesløse diskussioner – dem havde han
ærligt talt nok af for tiden.
Irene var atter engang der for hans indre blik:
”Skal du bare sidde der og hænge foran computeren?”
”Yeah, Irene, det er sådan set mit arbejde ...”
”Og du synes ikke, der er andre ting, der er
vigtigere at tage dig af lige nu …?”
”Nu er det jo ikke alt, der foregår ved en
computerskærm, der er uvigtigt, vel skat?”
Dræberblikke, smækken med dørene, korte
små kommandoer: ”Hent det, gør lige det,
hjælp mig lige her ...”
Måske skulle hun bare fokusere på at lade op
og komme tilbage på arbejde igen i stedet for
at bruge al sin energi på at hundse rundt med
ham? Det kom der i hvert fald ikke noget godt
ud af.
Det var selvfølgelig en hård tid for hende …
Og han havde også haft de bedste intentioner om at være der for hende så meget som
muligt. Det havde han virkelig. Men det var
ligesom om, hans forsøg på hjælpsomhed
bare blev mødt med utaknemlighed og endnu
mere krævementalitet. Det var ligesom om,
hun ingen forståelse havde for, at det i mindst
lige så høj grad var en hård tid for ham. Han
erfarede virkelig også indefra, at ingenting
var så stressende og opslidende, som når livet kørte løs for fuldt blus, mens de afgørende
livsvalg bare hang deroppe og svævede, uden
at man fik snakket dem igennem.
Men hver gang, han prøvede at lægge op til
noget, var hun sur. Og hver gang, hun selv
prøvede at lægge op til noget, var hun også
sur.
Det var så opslidende det hele. Men han
kunne jo ikke også bare give slip og droppe
arbejdet.
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Nå, nu var tiden vist inde til at bryde ind.
”Jeg tror sagtens, jeg kan følge dig, Pia. Vi
havde nogle former før. Så fik vi nogle nye.
Det kastede en masse nyt og kreativt af sig.
Men nu skal vi passe på, at de nye former
ikke bare størkner, så de bliver en spændetrøje for kreativiteten, ligesom de gamle former var.”
”Præcis! Det er lige det, jeg mener!” Pia var
fyr og flamme.
Joakim så på Thomas, der var faldet lidt sammen i sin lange krop.
”Samtidig så vil jeg give dig ret i, Thomas, at
der virkelig er sket noget. Det er ikke suppesteg-is længere. Vi har fået en meget mere
fleksibel form, hvor der er noget for alle. Og
selvom vi så skal være åbne for – og glade
for – nytænkende impulser fra sådan nogle
gode folk som Pia, så tror jeg heller ikke, vi
er færdige med – endnu – at udforske, hvad
der kan fyldes i de nuværende rammer.
Vi skal tænke kreativt, ja, men vi skal også
være varsomme med at slynge al liturgi og
kontinuitet over bord. Frem for alt skal vi
selvfølgelig være åbne for, hvad Ånden lægger os på hjerte til de enkelte søndage – ud
fra Guds ord.
Og så må vi også bare sige, at vi er forskellige personer – du, Pia, er helt din egen, og
Thomas, han er også helt sin egen – og det er
godt med den forskellighed!”
”Amen!” Det var Inger, der kom på banen
for første gang. Gode, rare Inger. Joakim
havde kendt hende, siden han var barn. Og
dengang var hun også gråhåret, så hun måtte
efterhånden være temmelig gammel.

Det kneb hende at følge med nogle gange,
når diskussionerne fløj over bordet. Men hun
havde et dejligt, åbent sind. Og så havde hun
en forbilledlig trofasthed mod sin menighed
og en rørende tillid til sin unge præst.
Hun sagde ikke mere end det, men hun sagde
det med sådan en fasthed og varme, at diskussionen på en eller anden måde fandt sin
afslutning her. Både Thomas og Pia så nogenlunde tilfredse ud. Joakim smilede taknemligt til hende.
”I øvrigt,” sagde han og vendte sig mod Pia,
”i øvrigt er det jo ikke alle vidnemøder, der
forløber lige forudsigeligt.”
”Nej, dét skal jeg lige love for,” stemte Thomas i. Han havde været mødeleder den aften, som de allesammen tænkte på.
Joakim skyndte sig at bryde af: ”Nu er det
ikke tiden til at tale om enkeltpersoner eller
enkelthændelser her. Men helt overordnet så
er noget af det, der fylder i mit hoved som
præst lige nu, at det er min fornemmelse, at
der rører sig noget i vores menighed. Der er
en uro – en utryghed – en usikkerhed – tendens til splittelse – jeg ved ikke rigtigt, hvad
jeg skal kalde det. Men vores fællesskab er i
hvert fald udfordret. Og vi ved vist godt alle
sammen, hvem ...”
Et kraftigt tag i dørhåndtaget fik alle til brat
at vende hovedet over mod døren. Ind trådte
Kjeld, ildrød i hovedet. Med en gentagen
fnysen gennem næseborene slængte han sin
jakke hen over en stolekant. Joakim så forskrækket på den store skikkelse, der blev stående ved stolen med armene langs siden, lidt
svævende ud fra kroppen, mens han stadigt
prustende besvarede præstens blik med glødende øjne.
Ved det mindste signal til et spørgsmål fra
Joakims åbne mund, busede det ud af ham:
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”Vi skal have sat en stopper for Frederik –
og det med det samme!”
”Jamen, hvad er der sket …?”
Kjeld ignorerede spørgsmålet og fortsatte
med uhørt ophidselse: ”Han skal ikke have
lov til at fortsætte sin undergravende virksomhed i vores menighed. Han splitter os jo
ad! Driver en kile ind imellem os. Sår splid.
Danner kliker. Han ...” Kjeld gispede lidt efter vejret, mens han gik hen til sin plads. ”Ja,
hvis vi ikke sætter en stopper for ham, så ved
jeg ikke, hvor vi ender henne.”
”Hvordan præcis mener du, at vi skal sætte
en stopper for ham?” Joakim så intenst på
ham.
Der kom ikke noget øjeblikkeligt svar. Kjeld
var tydeligvis ude af sin sædvanlige sindsligevægt.
”Hvad er det, der er sket, Kjeld? Vil du ikke
fortælle os det?”
Stadig intet svar.
”Det er et lukket forum, det her, ved du.”
Kjeld så rundt på de forsamlede. Det var som
om, gassen var gået ud af ham – som om,
han havde været så fyldt af denne ene tanke
om at få sat en stopper for Frederik, at da
budskabet omsider var blevet råbt ud, vidste
han ikke helt, hvad han skulle gøre af sig selv.
”Min datter har været meget syg,” sagde han
nu med en underlig, ru stemme.
”Ja, vi holder det her mellem os,” sagde han
med lidt af sin gamle tone og rankede ryggen. Så fortsatte han med den samme rustenhed i stemmen: ”En kraftig depression, forvirrede, selvdestruktive tanker, tavshed og
indelukkethed. Ja, det har været en hård omgang – for os alle tre.”
Kjeld så rundt med et hærget blik.
Flere slog forlegent øjnene ned. Joakim forstod det godt. Det var svært at håndtere, at
direktøren pludselig sad der og var ynkelig.

Som menighedens kasserer, eller ”pengemand”, som han yndede at kalde sig selv, var
han normalt den effektive og handlingsorienterede forretningsmand, der sjældent
eller aldrig gav noget af sig selv på møderne.
Ja, man kunne nogle gange være i tvivl om,
om der egentlig var et levende og sårbart
”selv” bag det værdige korpus og den konstant følelsesparerende kynisme, der var en
del af hans image.
Joakim flyttede lidt på sig og så på de andre,
men ventede spændt på, hvad der ville
komme.
”Det er Frederik, der har gjort det,” sagde
direktøren med tung overbevisning i stemmen. ”Det var Frederik, der dengang vi inviterede dem, lige efter de var kommet hjem,
infiltrerede vores hjem med sin mørke kristendom og fordømmende pegefingre.
Isabel blev ikke den samme efter deres besøg. Hun er en af de sarte sjæle, der virkelig
kan tage skade af at høre om sådan noget.
Der er nogle mennesker, hvor sådan noget
bare går lige ind, og hvor de ikke ligesom
kan lægge det fra sig igen og leve videre i et
normalt liv. Det sætter sig.”
Kjeld gav et lille kast med hovedet, som om
han vågnede op fra en drøm, og så nu med et
fastere blik rundt på de forsamlede.
”Da Frederik så rejste sig op og fik lov til,”
Kjeld sendte et sideblik til Thomas og Joakim, ”eller i stort omfang fik lov til at stå der
og fortælle os alle sammen lige op i hovederne, at vi er en forsamling ‘uden Jesus‘ –
ja, så kan I nok tænke, hvordan det igen har
aktiveret og forstærket de tunge tanker i
Isabels hoved – og mon ikke, der er flere an-
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dre, der har det som hende? Vi kender jo ikke
alle.”
”Men hvad er det helt konkret, der ...” Joakim kunne ikke holde det uafklarede spørgsmål tilbage, men Kjeld lod ham ikke stille
det til ende. Med en stemme, der bævede af
det samme raseri, som han havde entreret lokalet med, fortsatte han:
”I aften har jeg fået at vide, at Frederik – uden
min viden og uden min tilladelse – har været
i mit hjem igen.”
Pia, Erik og Hans Christian, der alle havde
siddet med nedslåede blikke, så øjeblikkeligt
op.
”Ja, han har været i mit hjem.” Kjeld hævede
stemmen. ”Han har besøgt min kone, og han
har været inde hos min datter for at tale med
hende om ‘den sande kristendom‘!”
”Af egen drift?” Joakim spærrede øjnene op.
Dette var virkelig en uventet drejning.
Kjelds øjne flakkede lidt. ”Ikke direkte. Og
så alligevel – hvis I forstår. Altså min kone
ringede jo til ham først, men det var jo ikke
hende ... Det var Isabel, der ...
Efter den aften til vidnemødet gik hun jo fuldstændig ind i sig selv. Og vi prøvede alt muligt – ja, du kom jo også forbi, Joakim, selvom
du havde så frygteligt travlt – men det hjalp
jo ikke noget – og det eneste, min kone åbenbart har kunnet få ud af Isabel, var, at hun
ville snakke med Frederik.
Og hvad gør man så ikke som mor i den situation? Selvom hun vidste, jeg ville sætte
mig imod det.
Men når Isabel får sådan en tanke om at se
Frederik, så er det vel det tydeligste bevis på,
at det er den her hjemvendte missionær, der
er roden til – det hele.”
Kjeld gik i stå.
Erik rømmede sig lidt, som om han ville sige

noget. Alle kiggede på ham, men han forblev
tavs. Det ville heller ikke ligne ham at blande
sig i sådan noget.
Joakim skulle til at gå videre. Så kom spørgsmålet fra Erik, stille, men med fasthed: ”Hvordan gik det så?”
Kjeld drejede sig mod den gamle pedel med
en hast, som om han blev udsat for et bagholdsangreb. ”Hv-hvad mener du? Hvordan
gik hvad?”
”Samtalen.” Eriks øjne skød lyn et kort øjeblik, så faldt hans ansigt tilbage i de sædvanlige rolige folder.
”Samtalen? Ja, det ved jeg da ikke!” Kjeld
var oprørt. ”Det er jo ikke det, den her sag
handler om. Hør her! Jeg har lige fået at vide,
at min datter – altså, forestil jer, hvis det var
jeres datter ...”
Joakim fik en lynsnar fornemmelse af, at
Kjeld var ved at rode sig ud i noget, han ikke
ville komme godt fra. Nu gjaldt det om at få
noget konstruktivt ud af det.
”Kjeld, jeg tror, at vi alle sammen har en klar
fornemmelse af, hvad sagen drejer sig om.”
Joakim så fast på ham. ”Og jeg tror, at vi alle
sammen er enige om, at det her er en svær
historie – og den bliver mellem os.
Jeg … ville egentlig ikke have haft det her til
at blive en diskussion om personer. Men nu
er Frederik nævnt. Og så vil jeg sige det til
jer, som det er, at hvis Frederik fremturer med
sin – undergravende virksomhed, som du
kalder det, Kjeld – så kommer jeg som præst
for menigheden ikke uden om at skulle have
en snak direkte med ham.”
”Hvis han fremturer …” Kjeld reagerede
prompte. ”Hvor meget mere vil du have ham
til at gøre? Nej, han skal sættes på plads –
irettesættes – offentligt, fra prædikestolen –
nu på søndag – eller så hurtigt, som du kan få
noget formuleret.”
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Afbrydelsen tændte et eller andet i Joakim:
”Nu er det jo ikke dig, der er direktør i det
her firma, Kjeld Yding Madsen!” slap det ud
af ham. Ordene og det bidende eftertryk i
tonefaldet fik alles øjne til at søge op mod
den unge præst for bordenden.
”Ja, undskyld.” Joakim fik lynhurtigt kontrol
over stemme og tanker igen. ”Men jeg tror
ikke, vi kommer nogen vegne med at fordømme nogen. Jeg tror i hvert fald, at dialog
må være første skridt.”
En pludselig tanke slog ned i Joakim. ”Jeg
tror, at det, det først og fremmest gælder om,
er vi gør os klart, at Frederik slet ikke er så
‘farlig‘, hvis I forstår. Han kan godt fremstå
sådan. Og han kan sige mange alvorlige ting
fra mikrofonen. Men i virkeligheden er han
bare rigtig meget – lige som alle os andre.
Det er i hvert fald det, jeg har ...”
Joakim standsede i sin sætning. Syv par øjne
var klistret opmærksomt til ham. Ordene
kaldte på en nærmere forklaring.
”Ja, jeg har jo Josva til konfirmandundervisning i år. Og … Ja, man hører jo nogle ting
som præst, som man ikke sådan kan give videre, så det skal jeg ikke gøre. Bare glem det
igen. Men jeg vil sige det så som en helt generel ting, at: Jo tættere, man kommer på et
menneske, jo mere finder man ud af, at – også
det menneske er egentlig bare et menneske!”
Der blev tavshed et par sekunder. Pludselig
var der noget rart over stemningen – som om
tonen fra den indledende smalltalk var ved at
komme tilbage.
Så busede det ud af Pia: ”Ved I egentlig godt,
at der går rygter i skolen om, at Josva er homoseksuel? Ja, altså, det er jo ikke, fordi ...
En høj lyd afbrød Pias lavmælte stemme. Det
gav et sæt i Sofie, som tog sig til hjertet og
kiggede bebrejdende i retning af lyden. Det
var Erik, der havde plantet sin store næve

solidt i bordet. Uden et ord rejste han sig op,
så kort rundt på forsamlingen og tog sin hat
og jakke fra knagerækken. Han gik uden at
se sig tilbage.
Resten af mødet blev en tam affære. Joakim
forsøgte med alle midler at redde stemningen, men den var og blev slukøret efter Eriks
bratte exit.
Kjeld og Joakim indgik en form for kompromis: Kjeld måtte foreløbig trække sit krav om
en offentlig irettesættelse tilbage – til gengæld måtte Joakim love snarest muligt at opsøge Frederik og få den snak.
Men i øvrigt skulle alt, hvad der angik Frederik holdes uden for referat.
***
På vej hjem i bilen syntes Joakim, at han så
dobbelt. Hovedet fungerede ikke længere.
Trætheden var overvældende. Han skulle bare
hjem. Og sove. Hvis han altså kunne slippe
forbi Irene. Der var ... ikke lige flere, der
skulle prikke til ham i dag. Dynen var hans
eneste ven lige nu. Den var til gengæld et
ufatteligt dejligt bekendtskab.
Det lykkedes Joakim at snige sig ind i seng
uden at vække Irene. Hvis hun ikke spillede
fornærmet og sov rævesøvn i hvert fald. Det
orkede han ikke at tænke på. Nu skulle der
bare soves.
Homoseksuel? Kunne det virkelig passe?
Stakkels dreng. Med sådan en far ...
Sikke en aften …
Stå ansigt til ansigt med Frederik. Se ham i
øjnene og sige … Ting og sager.
Heldigvis ingen der kunne tjekke op på noget. Private samtaler – en god ting.
Mmm … Dyne.
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Prædikestolen. Den var ligesom større end
normalt. Man var så højt oppe. Svævende
over alle andre. Lidt svimmel ved at se ud.
Men de sad der jo. Den kære menighed. Forventningsfulde. Stirrende. Stirrende? Hvorfor så stirrende?
Nej, der var ikke noget galt. Tøjet var på. Det
sad endda fint. Manuskriptet i hånden. Projektoren med powerpoint-slidesene kørte
upåklageligt i dag. Alt var forberedt. Det var
den perfekte prædiken. Noget til alle. Både
den ene og den anden lejr.
God, aktuel indledning. Og så tre ord fra
bibelteksten ind i vores tid. Det var altid lidt
skægt at sige, at man havde tre punkter – igen
i dag. De drillede ham med det. Godmodigt.
Og han kunne godt tage det. Det var ligesom
blevet et varemærke: altid finde tre ting. Og
gentage de tre ting til sidst. Det blev mere
konkret på den måde. Og nemmere at huske.
Tonerne fra bandet døde ud. Der blev helt
stille. Tid til at tale. Ordene bølgede over salen. De hørte og tog imod. Nikkede glade og
smilede tilbage, strålende. Han vidste, det
ville være en fængende indledning. De genkendte sig selv i det, han sagde.
Eller … Hvordan var det de sad? De så så
dukkeagtige ud.
Nej-nej-nej. Tegn fra teknikken. Mikrofonen
var ikke ordentligt justeret. Havde de overhovedet hørt noget? Åh. Frygtelige hyletone,
da der blev skruet op. Skal jeg tættere på?
Nej? Skal jeg længere væk? Ja?
Længere væk?
Nå, vi prøver igen … Hahaha. Det er ikke
nemt.

Flimrende. Så mange gode ord. Så gennemtænkt. Så gennemarbejdet. Så vel indøvet. Og
så alligevel denne kvælende, trykkende fornemmelse.
Bølgerne i rummet. Det var som om, bølgerne
tog ordene. Fordrejede dem. Kastede dem op
i vejret, så de svævede der en tid, før de dykkede ned igen. Men de nåede ikke længere
end til overfladen, før de blev hvirvlet op
igen.
Svimmelhed – hvorfor var prædikestolen
også så høj? Svært at prædike i øjenhøjde så.
Kunne man tage fat i kanten? Ja, genialt! Og
så hæve bagkroppen op, så man lå vandret,
sådan halvvejs ude over prædikestolen. Der
var heldigvis et lufttryk nedefra, så det ikke
blev for hårdt i armene.
Men det gjorde da ikke noget, hvis de troede, han havde gået til fitness.
Nu svævede han ud over kanten med det
meste af kroppen. Meget tættere på menigheden nu; det var som om, den også var kommet op til ham.
De lo sammen. Sikke de grinede. Fantastisk
som det vendte, efter han fandt på det trick
med at komme ud over prædikestolen. Tårerne trillende i øjenkrogene – af indforståethed, kærlighed, velvære. Tre ting. Hahaha.
Tre ting! Alles øjne strålede.
Pludselig tæt på overbalance i armstrækkene
ud over kanten. Der sad Frederik. Smil og
latter også til ham. Ingen forskel på folk, nej.
Men han smilede ikke.
Kom nu, Frederik. Kom nu med! Hvis dét
her ikke er fællesskab … Se bare ud på de
andre. De er med. Kan du ikke mærke
lufttrykket? Ja, vi er jo faktisk ligesom blevet rykket op i skyen. Alle vi andre!
Måske er det dig, der er ”left behind” dernede? Hva? Dig og din homo … Dig og din
undertrykte søn. Du er godt klar over, hvad
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du har gjort ved ham, ikke? Stakkels dreng.
Du er godt klar over, at ...?
Lufttrykket. Forbistret. Det faldt. Faldt …
Hårdt at holde sig oppe nu. Nu var det med
egne kræfter.
Pludselig så fjollet at hænge der i armene ud
over prædikestolen.
Var det egentlig ikke en prædiken, der skulle
holdes? Det var jo faktisk ikke noget fitnesscenter, det her.
Frederik. De øjne. Pulveriserende nøgterne.
Med Bibelen i hånden, klar til at høre Guds
ord. Og så alligevel ingen skuffelse i øjnene.
De var ligesom bare ventende.
Vent – var de ord om Josva … Røget ud over
hele menigheden?
Nu gjorde det uudholdeligt ondt i armene.
Svært at holde alting oppe. Men Frederik –
det var jo ikke det, jeg ville. Jeg havde forberedt en prædiken. Ud fra teksten. Ud fra …
teksten. Se her, du kan få mit manuskript. Nej,
du må ikke gå nu. Du må ikke gå! Hører du?
Vend dig om! Vend dig om, mand! Jeg kan
ikke blive hængende her!
Frederik vendte sig. Han havde Josva i hånden. Klyngede sig til sin søn. Tårerne ud ad
øjnene.
Men det var ikke Frederik længere.
Far? Far!? Du er da ikke her?
Nej, se ikke sådan på mig. Ikke igen. Jeg kan
ikke holde til det. Du ødelægger mig jo! Forstår du det ikke? Du ser jo ikke alt, hvad jeg
kan … Se nu her, far! Det er slet ikke ...
Nej-nej-nej.
Armene svigtede. Det hårde gulv var knusende.
”Irene?”
Joakim satte sig op med et sæt, badet i sved.
Skulderen værkede fælt.

Irene vendte sig med en langsom bevægelse.
Hun havde sorte rande under øjnene. Tydeligvis havde hun ikke sovet.
”Du drømmer, Joakim,” sagde hun tørt. Men
der var alligevel noget som en bæven ved
hendes mundvige. For første gang i lang tid
så de hinanden i øjnene – og fastholdt blikket.
”Irene! Jeg elsker dig!”
Joakim halvvejs hviskede, halvvejs gispede
ordene ud.
Ordene havde ingen effekt på hendes udtryk.
Hun var helt ubevægelig.
Åh – ikke mere mareridt.
”Irene, jeg har tænkt over det … Ja, selvfølgelig har jeg tænkt over det. Jeg har tænkt
over det hele tiden. Det er det, der har fyldt
alting for mig. Ligesom for dig.”
Der kom noget som en ironisk trækning over
Irenes ansigt.
”Undskyld, skat, jeg ved ikke, hvordan jeg
skal sige det her rigtigt. Men jeg ved én ting:
Vi skal beholde barnet!”
”Det – ved du?” Irene smagte på ordene.
”Okay? Og hvad så, hvis jeg ikke ved det?”
Irenes ord faldt sarkastisk. Men Joakim mærkede noget andet i hendes stemme.
Joakim fastholdt hendes blik et stykke tid.
Så sagde han – med en varme og en vægt,
som det var længe siden, han havde talt til
hende med: ”Jeg ved det, fordi jeg ved, at du
også ved det!”
Der var noget som et glimt af håb, der fløj
over hendes blå øjne.
”Det er det eneste rigtige. Irene – vi vil følge
Guds vilje. Vi bliver nødt til at have ham med
i vores liv. Ikke?”
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Hun slog øjnene ned, men nikkede svagt.
”Og barnet?” hviskede hun.
”Barnet?” Joakim var et øjeblik desorienteret, indtil han mødte lynet i Irenes øjne. Men
han svarede i samme øjeblik: ”Gud vil give
os styrke, Irene. Det er jeg sikker på. Han
sender ikke sådan noget, uden ...”
Hun åbnede munden for at sige noget, men
han fortsatte:
”Irene, det skal ikke lyde letkøbt, det her. Det
er det ikke – tro mig! Det bliver et stort bjerg
for os. Det kommer til at kræve ofre – ikke
mindst fra mig. Det er jeg indstillet på. Det
bliver hårdt arbejde, det bliver opslidende.
Du skal beholde dit arbejde – måske ned på
deltid. Jeg må selv skrue kraftigt ned for blusset. Vi kommer til at sige farvel til nogle
drømme. Men det er det rigtige. Det ved jeg
Det er jo vores barn, Irene – vores barn!”
”Ja.” Irene lagde sig ned. ”Vores barn.” Hun

så pludselig uendeligt træt ud. ”Jeg tror ikke
lige, jeg kan … Men … Mon ikke vi kan sove
i fred nu – begge to?”
”Det tror jeg.”
Joakim lagde sig på puden. Han prøvede at
bede. Om tilgivelse. For alt det i dag. Det var
svært at samle tankerne. Men det føltes rigtigt.
”Og Joakim?” Irene vendte sig igen. ”Du må
undskylde min tone de her dage ...”
Joakim lagde fingrene på hendes læber og
strøg hende ømt gennem håret. ”Det er lige
så meget mig, Irene. Undskyld.”
Han holdt en lille pause og bare så på hende.
”Der er mange ting, vi skal have rettet op på
… Der er – så meget ...”
Hun lignede pludselig sig selv fra for fem år
siden.
De krøb ind til hinanden.
Snart svøbte en tung søvn sig barmhjertigt
om dem begge.

Tag jer i agt for farisæernes surdej, deres hykleri. Der er intet hemmeligt, som ikke skal
åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Derfor: Hvad I har sagt i mørket, skal
blive hørt i lyset, og hvad I inde i kamrene har hvisket folk i ørerne, skal prædikes ud fra
tagene.
Og jeg siger til jer, mine venner: Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel og derefter ikke er i
stand til at gøre mere. Jeg vil vise jer, hvem I skal frygte: Frygt ham, som efter at have slået
ihjel har magt til at kaste i Helvede. Ja, jeg siger jer: Ham skal I frygte (Luk 12,1-5).
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FRA TRE LEJRE TIL TO
NYTÅRSLEJR PÅ PAUSE
I 2009 opstod ønsket om at genoptage Nyt Livs nytårslejr efter mange års pause.
Siden da har vi afholdt seks nytårslejre med bibeltimer, festaften og bøn for det nye
år. Lejrene har været velsignede med god forkyndelse og bibelundervisning, og vi
har glædet os over den brede alderssammensætning. Det er godt at kunne mødes
ung og gammel og tale om troen og livet.
Fra i år sætter vi igen nytårslejren på pause. Pausen er foreløbig på ubestemt tid,
men vi har et håb og et ønske om at kunne genoptage lejrene på et senere tidspunkt, og forhåbentlig bliver pausen ikke så langvarig som sidst. Grunden til, at vi
stopper op, er ikke manglende tilslutning, men manglende ressourcer til det praktiske arrangement, herunder ikke mindst det, som hører til køkkenet.
Har du mulighed for at hjælpe, hører vi meget gerne fra dig på mail:
nygadodo@hotmail.com eller tlf. 2811 4609.

FORÅRSLEJR BLIVER TIL VINTERLEJR
Fra næste år bliver forårslejren rykket til sidste weekend i uge 7, jf. formandsberetningen s. 47. Vi håber på, at mange af dem, som har glædet sig over at være med på
nytårslejren, vil se det som en mulighed at tage med på denne lejr i stedet.
I 2016 bliver det bl.a. Mikkel Vigilius, der skal forkynde Guds ord. Sæt X i kalenderen
d. 19.-21. februar.
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For et år siden gjorde vi opmærksom på,
at lageret med bogen Hvad skal jeg med
Jesus? var ved at være tomt.
Tak for alle gaver, der er blevet givet til
projektet siden da.
Vi er ikke nået i mål med indsamlingen,
men har besluttet at genoptrykke bogen i
efteråret sammen med de øvrige udgivelser fra Nyt Livs forlag / Bibelskolens elevforening.
Støt projektet ved at indbetale et beløb til
Nyt Livs konto 0891-000 10 10 659 mærket bogprojekt.

“I er jo alle
fælles med
mig om nåden“
(Fil 1,7).

Husk at læse
“Ugens vidnesbyrd“ på nytliv.dk.

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 email: nyt.liv@fiberpost.dk.
Du kan nu også benytte Swipp eller Mobilepay.
Telefonnummeret er: 2985 1713.

Returneres ved
varig adresseændring

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

NYT LIV

Thyrasvej 15
8600 Silkeborg
Danmark
NY

Tilmelding via formularen på Nyt Livs
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Vi er skrøbelige kar! Og livet igennem kommer der nye
skår. Det føles næsten, som om det bliver mere og mere
skrøbeligt som årene går, og der kommer flere og flere
skår. – Og så kan det blive så stort for os, at al skrøbelighed
til trods, så er vi renset i Jesu blod, og så gør det ingenting,
hvor skrøbelige vi end kan føle os.
Carl Richard Hansen, side 65.

„

Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der
ikke tror, skal dømmes. Det er nogle afsindigt hårde ord.
Men Jesus ønsker i sin ufattelige kærlighed ikke andet
end at lede os til sin frelse. Han taler til os sandt og ærligt
uden omsvøb for at få lukket øjnene op på os, så vi kan
se vores reelle status i denne verden. Han ønsker, i sin
store omsorg for lige præcis dig, intet andet end at vække
dig op af din åndelige søvn, for at du dog må få øje på, at
uden Jesus i dit liv skal du før eller senere stå foran Gud
som din dommer.
Her går Jesus ikke på kompromis. Så meget elsker han
dig. Han vil, at også du skal nå frem til hans frelse.
Jim Sander Christensen, side 63.

„

„
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