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„

Når man er stærk i troen på sig selv, er det et udslag af
Guds kærlighed, når man kommer haltende ud fra mødet
med Ham. Hans velsignelse har slået mig til krøbling, for
at Hans nåde og ære kunne finde udtryk i mig.
Jørn Pedersen, side 76.

Sine tjenere vil Gud altid bruge på en måde, som gør, at
de ikke skygger for ham, hans ære, magt og kærlighed.
Netop derfor vælger han mennesker i sin tjeneste, som
ikke er noget i menneskers øjne, og netop derfor sørger
han også for at føre dem sådan i livet, at de fratages
troen på egen magt og kraft, og samtidig bliver styrket i
troen på Herren.
Arne Helge Teigen, side 56.
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FRIMODIGHED FOR GUD OG MENNESKER
Men Paulus og Barnabas talte med frimodighed og sagde: Guds ord måtte forkyndes
for jer først. Men siden I afviser det og ikke
anser jer selv for værdige til evigt liv, så vender vi os til hedningerne (ApG 13,46).
Det, som møder os her i dette vers, er to
vidners ufattelige frimodighed.
Kun en uges tid havde de været i Antiokia i
Pisidien, og det var endnu kun Paulus’ første
missionsrejse.
Det var begyndt så godt. Da Paulus og
Barnabas kom, gik de straks hen i synagogen på sabbatten! Og de ledende i synagogen gav dem ordet (v. 15).
Da talte Paulus og beviste ud fra skrifterne,
at den Jesus, der var blevet uskyldigt henrettet af Pilatus, korsfæstet, død og begravet,
samt opvakt fra de døde – Han er den af Davids slægt, som Gud har udvalgt. Han er den,
Johannes Døberen vidnede om, skulle
komme, og Han er den, ved hvem, Gud giver
syndernes forladelse.
”Det skal I altså vide, brødre, at det er ved
ham, der forkyndes jer syndsforladelse; og i
alt det, hvori I ikke kunne gøres retfærdige
ved Moseloven, bliver enhver, der tror, gjort
retfærdig ved ham” (v. 38-39).
Da folk forlod synagogen, bad de om at høre
mere den efterfølgende sabbat. Den efterfølgende sabbat var næsten hele byen kommet
sammen for at høre Herrens ord. Der var
mange hedninger, som også gerne ville høre.
Og nu blev jøderne misundelige og begyndte
at modsige og spotte det, Paulus sagde.

Paulus og Barnabas kunne her have valgt at
sige stop. Rystet støvet af deres fødder, opgivet og taget hjem – eller måske bare rejst videre?
Du og jeg ville nok have gjort det?
Men der står noget andet om Paulus og
Barnabas. Noget utroligt opmuntrende: ”Men
Paulus og Barnabas Talte med frimodighed.”
Hvor mange i dag har ikke mistet frimodigheden i tjenesten for Herren eller i kristenlivet? Er du en af dem?
Du magtede ikke kaldet som husfar eller husmor. Eller du følte, der var så mange ting i
menigheden, du altid skulle tage stilling til.
Eller dine klassekammerater kunne ikke forstå dig, og du skulle konstant forklare de
samme ting igen og igen. Eller du turde ikke
længere forkynde det, Gud pålagde dig at gå
med; tiden var imod, ingen ville høre. Eller
du faldt i en synd – og nu ved alle hvor elendig du er.
Du mistede frimodigheden.
Hvor du end står i livet, eller hvem du end er
– vil du se på Paulus og Barnabas? De mødte
hård modstand, og dette var kun begyndelsen. De mødte modstand fra jøder – dem, som
burde have vist forståelse, støtte og glæde.
De mødte modstand og kunne have tænkt, at
det måske var, fordi de havde sagt noget forkert! De mødte modstand, selvom de var udsendt af Helligånden og talte sandt.
Paulus og Barnabas havde mange ”grunde”
til at miste frimodigheden, men ”Guds ord
måtte forkyndes”, som der står.
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De holdt sig Guds ord for øje midt i tjenesten
og modstanden. De holdt sig det evige liv for
øje, som modstanderne ikke så sig værdige
til. Derfor bevarede de frimodigheden. De fik
hjælp og støtte ved Guds ord og håbet om
det evige liv i Jesus.
Det kan lyde så let og enkelt, og vi har ingen
ret til at tro, det var let for Paulus og Barnabas
at være frimodige her. Det har været svært,
men vi må formode, der var en afgørende ting
mere, som gav dem frimodighed, nemlig
hedningernes glæde i Helligånden, sådan som
vi kan læse senere i beretningen.
Paulus og Barnabas fik at se, at mange hedninger tog imod evangeliet om Jesus og blev
glade. Det betød mere end jødernes spot og
modsigelser.
Du, der har mistet frimodigheden. I kristenlivet, i tjenesten, i bønnen, i modgangen eller på grund af synden. Vil du åbne hjertet
for Guds ord, endnu en gang i denne time?
Vil du lade være at afvise evigt liv, som jøderne gjorde, og tro evangeliet om Jesus?
Da har du fået frimodighed for Gud, og mennesker, ved evangeliet.
Du føler det måske ikke, du mærker stadig
synden, mærker mismodet, kampen i samvittigheden, og din nød er endnu den samme –
ja, modstanden er der.
Men du har frimodighed i noget helt uden
for dig selv og uafhængig af dig selv nu. For
det har du set, at Paulus og Barnabas havde i
en situation, hvor man kunne have forventet

alt andet end frimodighed.
Du har set, hvordan hedninger hørte ordet om
Jesus og troede det, de hørte – så det vil du
også.
Du har læst Paulus forkynde, at Jesus døde
og opstod helt efter Skrifterne, for at Gud ville
give syndsforladelse ved Ham til alle. Og i
alt det, hvori du ikke kunne gøres retfærdig
ved Mose lov, bliver du, der tror, gjort retfærdig ved Jesus.
Du tænker: ”Jeg vil ikke afvise Gud, men –
om ikke helt glad og fri, så i det mindste bange
og lidt frimodig – bare tro og gribe hans herlige ord om Jesus, som virkelig døde og opstod for mig. Jeg vil gøre det, også selvom
”modstanden” endnu er der, og måske vokser?
Jeg forstår det ikke, men jeg vil ikke afvise
Gud, bare fordi jeg ikke føler mig frimodig
og ikke har gjort det længe. Nej, jeg vil bare
tro på Jesus og have min frimodighed i Ham
– ikke i mig selv.”
Jesus siger: ”I verden har I trængsler; men
vær frimodige, jeg har overvundet verden”
(Joh 16,33).

Ruben Skov Jensen,
Ringkøbing, tavlemontør/
elektriker.
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NÅR FORSVAR
BLIVER TIL ANGREB
Af Henrik Gren Hansen

Jesus spurgte da de tolv: ”Vil I også gå jeres
vej?” Simon Peter svarede ham: ”Herre,
hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord,
og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige”
(Joh 6,67-68).
En nedadgående kurve
”Det er ikke let at være Gud eller statskirke i
Island i disse tider.”
Sådan lød indledningen på en internetartikel,
jeg læste for nylig1. Med det karakteristiske
strejf af humoristisk-distanceret blasfemi,
som er blevet almindelig god tone i vores tid,
også i ellers saglige nyhedsartikler.
Artiklens ærinde var at redegøre for en undersøgelse, der viste, at ingen islændinge
under 25 år tror på den bibelske skabelsesberetning. Altså: 0 % af de adspurgte under
25 år.
I aldersgruppen 25-44 år var det 10,1 %.
Og i aldersgruppen 55+ var det 25 %.
Ud fra en menneskelig analyse af udviklingen i Island, må vi sige, at alt tyder på, at
troen på den bibelske skabelsesberetning er
uddøende. Hvis udviklingen fortsætter, vil der

ikke gå mere end et par generationer, før
bibeltroskaben er helt forsvundet.
Guds perspektiv og menneskers
Selvom der er tale om en på alle måder tragisk udvikling i Island, vil jeg gerne indlede
med at præcisere: Udviklingen er på ingen
måde, som journalisten antyder, ”synd for”
Gud.
Jeg tror, at det netop er i sådan en situation,
vi må citere det fjerde vers af Salme 2: ”Han,
som troner i Himlen, ler.”
Det er en latter, som ikke signalerer ligegyldighed eller overbærenhed, for den følges op
af Guds vrede og harme (v. 5). Men det er en
latter, som med sin vælde og kraft åbenbarer
det groteske og tragikomiske i skaberværkets
små sammensværgelser mod Skaberen.
Netop sådan må evolutionsteorien tage sig ud
i Guds perspektiv. ”Som om pottemageren
regnes som leret! Kan en ting sige om ham,
der lavede den: ‘Han har ikke lavet mig?‘”
(Es 29,16).
Det er ikke menneskers tro eller tilslutning,
der bærer den almægtige, evige Gud, og men-
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neskers fremadstormende oprør og sammensværgelser, så overvældende og medrivende
de end kan føles her på jorden, mærkes ikke
engang som et lille vindpust i Guds tronsal:
Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mand var døde.
Anderledes påtrængende kan stormen føles
for os. Det forsvindende lille mindretal af
bibeltro kristne står ikke upåvirkede tilbage
af verdens rasen.
Hvis der er noget, der kan rokke ved de fleste menneskers overbevisning, så er det at
stå alene med deres tro. Og da især, hvis man
kan genkende verdens trang til oprør mod
Bibelens Gud som en uophørlig drift i sit eget
hjerte ...
Under beskydning
Selvom det ikke er 100% af hele verdens ungdom, der afviser den bibelske skabelsesberetning, så hælder den nedadgående kurve
noget nær lige stejlt over det meste af den
mere og mere afkristnede vestlige verden.
Skabelsesberetningen er under skarp beskydning, ikke bare i Island, men alle vegne, hvor
Big Bang og evolutionsteorien har vundet
indpas som videnskabeligt fastslåede,
indiskutable kendsgerninger.
Som den svenske, skabelsestroende geolog
Mats Molén har erfaret: ”Udviklingslæren
betragtes så godt som altid som et videnskabeligt faktum. Derfor er det svært at fremføre noget andet synspunkt uden at blive regnet for mere eller mindre uvidende, mærkelig eller bagstræberisk2.”
Men det handler ikke ”bare” om skabelsesberetningen. Angrebet på skabelsesberetningen er ikke kun et angreb på de første par

kapitler i Bibelen. Det er et angreb på hele
Bibelens troværdighed og på hele Guds
frelseshistorie.
Evolutionstroen står i vores tid som en basal
komponent i den modreligion til kristendommen, som tidsånden udgør. Det videnskabelige ”bevis” for, at Gud ikke har skabt verden som beskrevet i Bibelen, er samtidig et
”bevis” for, at bibeltro kristne i hvert fald ikke
kan tage patent på hele sandheden.
Det kan være i orden og socialt acceptabelt
at tro på ”en højere magt” og lade sig ”inspirere” af Bibelen. Men bare at ”underkaste”
sig alt, hvad der står i en gammel bog uden at
sortere i det – og måske endda oplære sine
børn til at gøre det samme! – det er ikke noget, der bør høre hjemme i et moderne, oplyst samfund.
På helt samme måde, som et moderne videnskabeligt oplyst menneske ikke bør kunne tro
på den bibelske skabelsesberetning, så bør et
moderne humanistisk menneske heller ikke
kunne acceptere Bibelens barbariske fremstilling af mennesket som fundamentalt ondt
og skyldig til en evig pine i Helvede. Det forekommer indlysende, at denne tankegang hører en svunden tid til.
Ligesom det forekommer indlysende, at vi
ikke bare skal overtage en svunden tids seksualmoral, forestillinger om forskelle mellem
kønnene osv.

Hvis der er noget, der kan rokke
ved de fleste menneskers overbevisning, så er det at stå alene
med deres tro.
Så langt bibeltro kristne går stille med dørene og ikke fortæller nogen, hvad vi egent-
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lig tror på (og dette er den i sandhed fristende
fremgangsmåde i vores tid), så kan vi vel få
lov til at være nogenlunde i fred, på nær nogle
stikpiller og fordomme, som folk omkring os
slynger ud for at prøve os af.
Men der, hvor folk virkelig finder ud af, hvad
vi tror på, må vi være forberedte på en stærk
modstand og latterliggørelse, der kan komme
til at gøre rigtig ondt.
Under sådan en beskydning har vi som bibeltro kristne brug for et forsvar. Vi bliver
nødt til at kunne svare folk, når de spørger
os, hvordan vi dog kan tro på noget, der virker så indlysende urimeligt.
Apologetik
”Apologetik” er ordet for den ældgamle teologiske disciplin, som handler om at give svar
på fornuftens og kulturens indvendinger mod
kristendommens sandhed. Ordet kommer af
”apologia”, som var det græske ord, man
brugte om forsvarstaler holdt i retslig sammenhæng.
I den tidlige kristne kirke, mens de kristne
endnu blev forfulgt som et ikke-anerkendt
trossamfund i det romerske rige, var ”apologeterne” nogle lærde mænd, som over for de
romerske magthavere forsvarede den kristne
tro som en fornuftig religion, der ikke var til
skade for samfundet. Sådan har der været
”apologeter” op gennem hele kirkens historie, og behovet for apologetik – eller ”trosforsvar”, som det også kaldes – er ikke mindst
blevet aktualiseret af mødet med den moderne
massive bibelkritik, som præger vores verden.
Jeg tror, at de fleste kristne i dag, og måske
især unge kristne, regner trosforsvaret som
en selvfølgelighed. Når vi lever i en verden,
hvor det, vi tror på, bliver angrebet og gjort

til grin, så kan vi ikke bare ignorere det, men
må reagere ved at forklare, hvorfor anklagerne ikke har ret, og hvorfor tiden ikke er
løbet fra kristendommen.
Både for missionens sag og af hensyn til tvivlere i menigheden, er det vigtigt at have noget at sige over for de mange indvendinger.
Og det er sandt. Den kristne menighed har et
kald til at være ”rede til forsvar”, både udadtil og indadtil. Det kommer vi tilbage til i de
følgende to artikler.
Men netop fordi trosforsvaret for så mange
af os er så stor en selvfølgelighed, vil jeg her
begynde med at skrive om en oplevelse, jeg
havde for nogle år siden, og om de tanker,
som denne oplevelse satte i gang.
Det gode seminar
Det var til et seminar om Bibelens kanondannelse.
Vi sad en flok interesserede tilhørere, der
begærligt sugede alle informationerne til os.
Hvordan gik det egentlig til, at lige præcis
disse skrifter kom med i vores bibel? Hvordan kan vi vide, at alle de skrifter, der er samlet til vores udgave af Bibelen, er sande og
givet os af Gud? Og har der mon været skrifter, der også var Guds ord, som ikke er kommet med i Bibelen?
Vigtige spørgsmål, som fik gode og grundige
svar til seminaret. Det fyldte os tilhørere med
frimodighed til at læse Bibelen som Guds
hellige ord, hvor intet skal trækkes fra eller
lægges til.
Jeg talte bagefter med flere, der – ligesom
jeg selv – ytrede glæde over, at der kunne
gives en så detaljeret og gennemskuelig redegørelse for, hvordan Bibelen er blevet samlet til den bog, vi kender i dag. Vi skal ikke
være bange for, at der er noget, vi mangler.
Og vi kan regne fuldt og fast med, at alt, hvad
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der står, er Guds tale.
Hvis min oplevelse af seminaret var sluttet
her, ville det nok stille og roligt have fundet
sin plads i baghovedet, hvor der efterhånden
har lagret sig en lang række af den type bekræftelser på Bibelens troværdighed.
Men jeg talte også med en, der havde en helt
anden oplevelse af seminaret end jeg selv og
dem, jeg ellers snakkede med. Og det var tankerne fra denne korte samtale, der gjorde det
mest varige indtryk på mig.
Det gode spørgsmål
Hos denne kristne bror mødte jeg en ånd, som
vred sig og kviede sig ved at skulle lægge
øre til sådan et seminar. Og når jeg hørte på
ham, stod seminaret pludselig helt anderledes for mine øjne.
”Hvad er det, vi skal med sådan noget som
det her?” spurgte han oprørt.
Jeg så på ham og bad om nærmere forklaring: ”Hvad mener du?”
Men i det øjeblik, jeg havde stillet spørgsmålet og set ham ind i øjnene, begyndte det
at dæmre for mig, hvad det handlede om.
Denne bror var en ældre kristen. Hans bønner til bedemøderne vidnede om, at han gennem mange år havde levet i et nært og fortroligt forhold til Jesus. Han elskede sin herre
og frelser!
At stille spørgsmålet om Bibelens troværdighed og understøtte den ved hjælp af historiske metoder var for hans inderlige og levende
tro svarende til, hvis han skulle foranstalte
en undersøgelse af sin kones troværdighed:
Kan man nu også regne med hende? Mener
hun, hvad hun siger, eller er det bare noget,
hun finder på? Er der noget, hun holder skjult
for mig? Hvordan kan jeg sandsynliggøre, at

min kone rent faktisk er den, hun giver sig
ud for at være over for mig?
Absurde spørgsmål – unaturlige spørgsmål –
usunde spørgsmål. For den, der lever i et
sundt og godt ægteskab, vil sådan en slags
undersøgelse være overflødig. Og mere end
det: Hvis tankegangen bag undersøgelsen
vandt indpas, ville det virke direkte nedbrydende for den naturlige tillid mellem ægtefolkene.
Tilsvarende med den, der lever i et sundt og
godt forhold til Jesus: Er det ikke i bedste
fald overflødigt, i værste fald usundt og nedbrydende at arbejde med Bibelens troværdighed på anden måde end ved at høre det ord
om Jesus forkyndt, der vækker og skaber troens tillid?
Alt dette var ikke noget, han sagde, men jeg
mærkede, at det var det, der lå bag hans efterfølgende dirrende spørgsmål, som har
brændt sig fast i mig: Kan du fortælle mig,
hvordan det her kan lede mennesker ind i
samfund med Jesus?
Jeg kan ikke præcist huske, hvad jeg svarede
på spørgsmålet. Sikkert har jeg slukøret
mumlet noget i retningen af, at det i hvert
fald havde været godt for mig selv at lytte til,
og at jeg havde hørt om flere andre, der også
var glade for det.
Men jeg følte mig pludselig så fattig og så
lille i min svage tro.
Spørgsmålet har siddet i mig siden.
Jeg tror stadig, at seminaret om kanondannelsen tjente Guds sag. Men jeg tror også,
at det spørgsmål, jeg mødte, førte mig ind i
en ydmygelse, der var nødvendig. En ydmygelse, som drev mig hen på knæ for Guds
ord. Med tiggerarme rakt frem mod min levende herre og frelser: ”Herre, vær mig synder nådig!”
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Det farlige forsvar
Når denne ældre kristne brors korte bemærkninger gjorde så stort et indtryk på mig, tror
jeg, det skyldtes, at jeg her mødte noget som
en hilsen fra en svunden tid. En hilsen fra
den gamle vækkelsesånd, som efterhånden er
så slunken og udmarvet iblandt os, hvor den
overhovedet findes.
Og denne hilsen ramte mig på en måde, som
fik mig til at føle mig utryg og utilpas ved
hele det apologetiske projekt, som ellers er
blevet så naturlig en del af livet for mig som
ung kristen, der har været igennem mange
svære anfægtelser over angrebene mod min
kære Bibel.
Den fik mig til at stille spørgsmålet: Er det
ikke sådan, at man historisk aldrig har set en
vækkelsestid i forbindelse med et stort fokus
på trosforsvar? Er det ikke tværtimod sådan,
at de tider, hvor trosforsvaret har haft en
opgangstid, har været kendetegnet ved et stort
frafald og en tilpasning af kristendommen til
kulturen?
Jeg fik en stærk fornemmelse af, at netop dette
var tilfældet. Og et par nedslag i kirkens historie bekræftede mig i det.
Trosforsvar i den tidlige kirke
Først måtte jeg helt tilbage til oldkirken til
de mænd, som for eftertiden er blevet kendt
og berømmet som kirkens ”apologeter”.
Der er ikke noget at sige til, at disse mænd
for eftertiden står som helte i den kristne
kirke.
Når den tidlige kirkes apologeter forsvarede
den kristne tro over for de romerske magthavere, skete det for det første under meget farlige forhold. Oldkirkens apologetiske kamp
handlede ikke bare om at slippe for at blive
gjort til grin, men om at undgå at blive kastet
for løverne! Justin Martyr, den mest berømte
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af apologeterne, satte, som hans tilnavn vidner om, livet til i sin forsvarskamp.
Trosforsvaret skete for det andet med de bedste intentioner. Man ville beskytte de kristne
forsamlinger mod forfølgelser og henrettelser og samtidig forsøge at vinde den romerske overklasse for kristendommen.
Men midlerne, som man kæmpede denne
forsvarskamp med, var så farlige, at forsvaret måske blev det andet århundredes værste
angreb mod den kristne tro.
For at få de romerske magthaveres, og i særdeleshed kejserens, accept af den kristne tro,
mente de intelligente og veluddannede apologeter, at kristendommen måtte præsenteres
som en slags filosofisk system.
Marcus Aurelius, som var kejser i 161-180, i
en periode hvor der kom en stigende mængde
lokale forfølgelser af de kristne, var kendt
som ”filosoffen på kejsertronen”, og det var
hans mening, at kristendommen var både ulogisk og samfundsskadelig.
Denne anklage måtte man imødegå. ”Fordommene” om kristendommen måtte overvindes. Derfor lød budskabet fra apologeterne
for det første: ”Vi er ikke farlige!” Og for det
andet: ”Den kristne filosofi er ikke ulogisk
og barbarisk. Faktisk står den i direkte forlængelse af erkendelserne fra mange af de
filosoffer, vi sætter højest i vores tid.”
Når man sagde sådan, var det ud fra den klare
og menneskeligt set rigtige analyse, at det var
en sådan præsentation af kristendommen, der
kunne give sympati og tilslutning i den tid,
man nu levede under.
Men for at nå til den filosofiske præsentation af kristendommen på samtidens præmisser, var det nødvendigt at ændre eller i hvert
fald kraftigt nedtone centrale dele af det
kristne budskab.
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Trosforsvar i oplysningstiden
Netop denne apologetiske strategi ser vi fuldt
udfoldet i ”oplysningstiden”, som man gerne
benævner tiden i slutningen af 1700-tallet.
Det er en tid, der – trods åbenlyse forskelle –
minder forbløffende meget om vores tid, specielt når man ser på kirkens reaktioner.
Vi skal derfor bruge lidt mere tid på at se på
den kulturorienterede, apologetiske strategi
i oplysningstiden. Ikke for oplysningstidens
skyld. Men fordi vi kan lære så meget om
vores egen tid ved at studere den i historiens
spejl.

Kan du fortælle mig, hvordan
det her kan lede mennesker ind
i samfund med Jesus?

Ingen respekt for traditionel kristendom
Grunden til apologetik var i denne periode
ikke direkte kristenforfølgelser. Men 1700tallet er det århundrede, hvor kirkens tro,
menneskesyn og verdenssyn for alvor begynder at blive anfægtet af de moderne fritænkere
og filosoffer, som har lagt grunden for
kristendomskritikken i vores tid.
Det er ikke tilfældigt, at ”oplysningstiden”
har fået sit navn. Det var en tid, der i den
grad var præget af en fornemmelse af endelig at være nået igennem til den oplysning,
som tidligere tider havde manglet.
Og under det økonomiske opsving og de videnskabelige landvindingers betryggende
løfter herskede en uforbeholden optimistisk
tro på, at hvor den rette oplysning vandt frem,
ville det gode i mennesket blomstre op, og
verden ville blive et meget bedre sted.
Man var ikke i mål endnu, men den foreløbige top på verdenshistoriens stige var nået,

og udsigten fra dette punkt var så blændende
smuk, at det var meget lidt tillokkende at søge
ned ad stien for at hente erkendelse og indsigt.
Hvad der var overleveret fra tidligere tider
havde derfor i udgangspunktet ikke nogen
værdi, og gamle institutioner som kirken mistede al på forhånd givet autoritet. Det negative menneskesyn og det uvidenskabelige
verdenssyn, som kirken blev forbundet med,
blev genstand for ondsindede angreb og grov
satire fra toneangivende folk i den offentlige
debat.
Der var kort sagt ikke længere nogen respekt
om det at være præst eller det at være kristen
i traditionel forstand, og det var tydeligt for
enhver, at fremtidsudsigten for kirken måtte
være en hensygnen og stille død.
- Hvis altså man ikke gjorde noget! Hvis man
ikke på en måde ”genopfandt” kirken og retfærdiggjorde kristendommens gavn og eksistensberettigelse i en ny tid.
Hvordan kunne man så gøre det?
Det var, hvad man debatterede blandt præster og kristendomsvenlige filosoffer.
På fornuftens grund
Efter en menneskelig analyse var Bibelen –
som en samling skrifter fra meget gammel
tid – ikke i sig selv nogen naturlig autoritet.
Det kunne altså ikke betale sig at føre en
masse frem i tiden om, hvad ”der står skrevet” i de gamle bøger. Det ville der ganske
enkelt ikke blive lyttet til! Man ville tale forbi
hinanden, og på den måde ville det blive
tydeliggjort, at kirken tilhørte en svunden tid
og et andet paradigme.
Skulle kristendommen forsvares, og skulle
mennesker vindes for kristendommen, måtte
man vise, at det godt kunne lade sig gøre at
være kristen og samtidig et moderne, oplyst
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menneske. Man måtte kort sagt demonstrere, at kristendommen hang sammen
med den moderne, oplyste fornuft.
Det første trin i denne demonstration
foretog man helt uden om Bibelen,
alene på fornuftens grund.
Oplysningsfilosofferne argumenterede
for, at man ud fra almene fornuftsslutninger med tvingende nødvendighed måtte antage eksistensen af en
usynlig skabergud, en almen moral og
sjælens udødelighed.
Kommet så langt, havde man i hvert
fald vakt det moderne, oplyste menneskes interesse for at beskæftige sig med religion, og det betragtede man som det nødvendige ”trin 1” for at vinde folk for kristendommen.
Den gode religion
Det næste trin gik ud på at demonstrere, at
kristendommen var den sande religion.
Den tyske filosof Christian Wolff, som var
manden bag denne apologetiske model i to
trin, ønskede på det andet trin at fastholde og
forsvare alle kristendommens kendte læresætninger.
Men de fleste efterfølgere af den ”wolffianske” model var ikke helt så optagede af
det med dogmerne. Særligt læren om menneskets totale fordærv i arvesynden sprang
man let hen over.
Når interessen for religion nu var vakt med
trin 1, mente man, at det ville være dumt at
kaste det hele på gulvet igen på trin 2 ved at
fare frem med en masse ”tungt” bibelstof, der
virkede fremmed og frastødende på folk. Man
skulle tværtimod gå videre ved at tage fat i
de positive elementer af kristendommen og
lægge fokus her.
På den måde ville det blive åbenlyst for en-
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Oplysningstidens idealer omsat i kunst i Joseph Wrights
billede “En filosof forelæser om et planetarium“.
Lyset spreder sig symbolsk ud mod tilhørernes ansigter.

hver, at kristendommens idéer kunne betragtes som gode og sande også i en moderne tid.
Kirken skulle fremstilles som en slags ”åndeligt hospital”, hvor mennesker kunne
komme og møde positiv påvirkning og oplysning om det gode. På den måde ville man
få at se, at kirken også havde sin funktion og
positive nytte i den nye tids samfund som en
kanal for næstekærlighed og samfundsansvarlig tænkning.
Det var kirkens ulykke, at de ”tørre” præster
fra ortodoksiens tid og de ”sorte” præster fra
pietismens tid havde fordunklet disse positive sider af kristendommen. Men nu var en
ny generation af oplyste præster klar, som
havde aflagt sig de ”teoretiske” prædikener
om kirkens læresætninger og den ”nedgørende” og ”negative” tiltale af mennesket som
en uforbederlig synder. I stedet stod man klar
til at prædike på en langt mere jordnær og
hverdagsagtig måde om, hvordan man som
kristen skulle forholde sig i den og den situation, hvis man ville følge Guds vilje og gøre
det gode.
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De nye præster ville også selv komme til at
stå som foregangsmænd i det lokale arbejde,
så de blev inspirerende forbilleder og med
deres engagement gjorde det klart, at kristendommen ikke bare var ord, men også handling.
Gudstjenestens form
Med til demonstrationen af, at tiden ikke var
løbet fra kirken, hørte endvidere et stærkt
fokus på at opdatere gudstjenesternes form.
Sjældent er der i den danske kirkes historie
blevet skrevet så meget om form og liturgi
som i denne periode.
Nogle af tidens mest populære og debatterede bøger var kgl. konfessionarius Chr. Bastholms Den gejstlige talekunst (1775) og Forsøg til en forbedret plan i den udvortes Gudstjeneste (1785).
I Bastholms bøger møder vi det syn, at prædikenen og liturgien hører til den kommunikative kunst og dermed er et ”håndværk”,
som kirkens folk burde bruge mange flere
ressourcer på at dygtiggøre sig i.
Præsterne skulle have en retorisk skoling. De
skulle lære at forstå, hvordan deres taler virkede på folk; hvilke elementer der virkede
frastødende, og hvordan man med talekunstens midler kunne lære at flytte folk fra
ét sted til et andet og frembringe en positiv
reaktion.
Den ”gejstlige talekunst” var optaget af at
finde den rette balance i retorikken. For eksempel gjaldt det om at bruge ”rørende vendinger” og ”levende billeder” for at få folk
med, men det måtte ikke ske i et omfang, så
det blev smagløst og overdrevet. Blev talekunstens midler anvendt med den rette variation og dosering, ville det betyde, at både
tilhørerens hjerte og hjerne kunne engageres

og bevæges3.
Også talerens stemmeføring og kropsholdning skulle være nøje afmålt for at tilvejebringe den rette virkning. Den gejstlige
talekunsts to sidste store kapitler bærer overskrifterne ”Om udtalen” (s. 304-317) og ”Om
gebærderne” (s. 317-333). Og Chr. Bastholm
forklarer med en karakteristisk og opsummerende formulering, hvorfor talerens ydre
fremtræden også er vigtig: ”Jeg har [indtil nu]
talt om en god og nyttig tales indretning, for
så vidt den er henvendt til fornuften, viljen,
lidenskaberne og fantasien. Men tilhørerne
har også sanser, og disse må også i nogen
måde tilfredsstilles4.”
Med hensyn til talens emnevalg var det klart,
at de konkrete formaninger og oplysninger
om det gode liv og Åndens frugter skulle
fylde meget. Men taleren måtte have så meget respekt for sin ukendte tilhører, at han ikke
med sin tiltaleform gav indtryk af, at nogen i
forsamlingen hørte til de ”onde” mennesker.
I øvrigt måtte taleren sørge for ikke at bruge
en personlig, konfronterende tiltaleform som
”du”, men altid at inkludere sig selv under
tiltalen med det mere ydmyge ”vi”.
Hvis disse basale hensyn ikke blev fulgt, ville
tilhøreren føle sig stødt, måske endda vred,
eller også ville han med tiden blot ikke længere tage den barske tiltale seriøst5.
Den nye type taler skulle understøttes af en
justering af den øvrige form og liturgi. Gudstjenesterne skulle generelt være kortere og
mere afvekslende.
Og ikke mindst var der behov for en ny salmebog med en forkortelse og forenkling af
salmerne, hvor de alt for tørre og ”dogmatiske” dele blev frasorteret. I stedet skulle der
gøres plads til de lettere og mere følelsesmæs-
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sigt engagerende lovsange.
Satte man alt dette i værk, ville kirken uden
tvivl blive fyldt af mennesker igen. Og de
ville gå opløftede hjem – med et helt anderledes positivt billede af kristendommen end
før.
Menneskers strategier og Guds kald
Når man læser Chr. Bastholms fuldstændigt
ublu anvendelse af den retoriske videnskabs
erkendelser på prædikenen og gudstjenesten,
er det svært ikke at blive grebet af en væmmelse ved, hvor kunstigt han vil iscenesætte
tonen i kirken med henblik på at frembringe
de rigtige virkninger.
Og når man ser på hele oplysningstidens apologetiske model, kan man gribes af en undren over den store åndelige naivitet, der ligger bag at sætte sin lid til sådan en totrinsmodel.
Dog: Når vi fordyber os i kirkehistorien ikke
bare som en historie, men som et spejl, som
vi kan se på vores egen tid igennem, så fremtræder der pludselig uhyggelige ligheder
mellem dengang og nu.
Det er de samme kødelige tankegange, der
præger mange af de apologetiske forsøg, der
gøres i dag, også fra mennesker, der ellers
har ”hjertet på rettet sted”, som vi siger, og
som egentlig har de bedste intentioner om at
hjælpe den kristne menighed, nå ud til mennesker og forsvare den kristne tro6.
Og det er de samme kødelige tankegange, der
kan bemægtige sig enhver af os, når vi forbereder en andagt, en prædiken eller en lejr.
Men så nærliggende de end er, så repræsenterer disse tankegange et forsvar for den
kristne tro, som sker helt på menneskelige
præmisser og ud fra menneskelige, strategiske forestillinger, og det er uden løfter om
Guds velsignelse.
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Tværtimod taler Jesus selv meget alvorligt
om denne form for apologetik.
Jesus og den nedadgående kurve
I Johannesevangeliets sjette kapitel møder vi
en bemærkelsesværdig struktur, som ikke er
tilfældig.
Vi begynder med en flok på 5000 mand, der
følger Jesus og er meget begejstrede. Faktisk
er de så fulde af forhåbninger til Jesus, at de
er klar til at gøre ham til konge.
Men da Jesus begynder at tale til skaren, bliver de forargede; de ”skumler” og vender sig
væk.
Også disciplene, dvs. en snævrere kreds af
mennesker, der har fulgt Jesus gennem længere tid, er forargede over det, de har hørt:
”Mange af hans disciple, som hørte det, sagde
nu: ‘Det er hård tale, hvem kan holde ud at
høre på det?‘” (Joh 6,60).
Da Jesus hører, at de står og skumler sådan
for sig selv, kommer han hen og taler til dem.
Og det resulterer i, at også disse disciple vender sig væk og forlader Jesus!
Til sidst står kun de tolv disciple tilbage – og
af de 12 er den ene ”en djævel”, som kun
bliver tilbage med urene motiver.
I løbet af et kapitel går vi altså fra en kreds
på 5000 mand omkring Jesus, til en sølle lille
folk på 12 disciple, hvoraf den ene er så lidt
en discipel, at Jesus giver ham navn af djævel.
Brødrenes gode råd
Vi sidder naturligt tilbage med spørgsmålet:
Hvad var det, der gik så galt? Og hvad skal
Jesus nu gøre for at vinde mennesker for
troen?
I denne situation kommer Jesu brødre til ham,
dvs. Jesu halvsøskende, Josef og Marias børn.
De har fra afstand betragtet, hvordan det går
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nedad i ”meningsmålingerne” for deres storebror. Og nu kommer de til ham med et godt
råd. Johannes beretter:
”Jødernes fest, løvhyttefesten, var nær. Hans
brødre sagde da til ham: ‘Tag herfra og gå til
Judæa, for at dine disciple også kan se de
gerninger, du gør. Der er jo ingen, der gør
noget i hemmelighed, når han vil frem i offentlighed. Når du gør sådanne ting, så vis
dig for verden!‘” (Joh 7,2-4).
Når vi ser disse ord i deres sammenhæng,
bliver det meget tydeligt, at de udspringer af
præcis den samme ånd som oplysningstidens
trosforsvar. Brødrenes analyse er menneskeligt set så rigtig:
”Jesus, hvis du vil vinde mennesker for din
sag, så skal du da ikke gå rundt herude i
Galilæa og sige ting til folk, som ingen kan
holde ud til at høre på! Folk er jo ikke interesserede i at høre om, at du giver dit kød og
blod for verden. De fatter det ikke! De kan
ikke se, hvad al den snak om, at troen på dig
er den eneste vej til det evige liv, skal gøre
godt for. Du må prøve, om du kan nedtone
de dele af dit budskab lidt.
Og så må du gribe fat i det meget positive, du
jo også har at komme med – det, som har vist
sig virkelig at kunne appellere til folk – nemlig dine store undergerninger. Det er noget af
det, folk forventer sig af en rigtig Messias.
Så hvis du vil have folk til at tro på, at det er
dét, du er – så gå til Jerusalem under løvhyttefesten, hvor der er rigtig mange mennesker, og gør så et af dine største undere der.
Så skal du se: Så vil folkestemningen vende
igen!”
Jer kan verden ikke hade
Der kan fra en menneskelig, strategisk vinkel ikke sættes en finger på noget af det, brød-

rene her råder Jesus til. En stor underdemonstration vil uden tvivl skabe flere tilhængere af Jesus. For kender man den jødiske kultur og de jødiske messiasforventninger, er der ingen tvivl om, at det er den
type tegn og ”mægtige gerninger”, der kan
virke overbevisende og positivt på folk.
Havde Jesus været i Grækenland, ville brødrene kunne have fortalt ham, at han ikke behøvede fokusere så meget på tegn og undere,
men i stedet skulle fremføre sit budskab som
en overbevisende visdomstale (jf. 1 Kor 1,
22).
Vil man nå nogen vegne med folk, må man
tage bestik af den pågældende kulturs ønsker
og forventninger og indrette budskabet herefter. Sådan er ånden i brødrenes råd til Jesus.
Men Johannes skriver i det efterfølgende vers
noget meget alvorligt:
”For ikke engang hans brødre troede på ham”
(Joh 7,5).
Læg mærke til det lille ord ”for”.
Her har vi altså begrundelsen for, hvordan
brødrene kan råde Jesus, som de gør: De troede ikke på ham!
Dermed være ikke nødvendigvis sagt, at de
af kirkens apologeter, der forsvarer kristendommen ud fra en tankegang, der minder om
Jesu brødres, ikke er kristne. Men er de
kristne, så er de på dette punkt vildledte og
vildledende kristne. For det er vantroens ånd
og ikke troens ånd, der ligger bag brødrenes
apologetik.

Vil man nå nogen vegne med folk,
må man tage bestik af den pågældende kulturs forventninger og indrette budskabet herefter. Sådan er
ånden i brødrenes råd til Jesus.
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Som Jesus direkte siger til sine brødre i det
efterfølgende vers: ”Jer kan verden ikke hade,
men mig hader den, fordi jeg vidner om den,
at dens gerninger er onde” (v.7).
Det er tankevækkende ord. For er det ikke
sådan, at det i høj grad er det, der bor som et
dybt ønske i enhver af os? Vi vil være kristne,
som verden ikke kan hade! Vi vil ikke grines
af, vi vil ikke hånes. Vi vil fremstå som intelligente, sympatiske, åbne og opdaterede. Og
vi mener, at det er den eneste vej til, at vi
også kan vinde mennesker over på vores side.
Men ”mig hader verden”, siger Jesus. Og han
lader os forstå med klare og utvetydige ord,
at det altid vil gå den sande kristne kirke som
dens mester:
”Når verden hader jer, skal I vide, at den har
hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer” (Joh 15,19-20).
Når vi derfor som menigheder og som enkeltpersoner møder disse ord af Jesu mund:
”Jer kan verden ikke hade”, så skal vi vide,
at det ikke er noget positivt, men noget dybt
alvorligt. Når verden ikke kan hade de kristne,
så er det aldrig et tegn på, at verden er ved at
blive kristen. Det er et tegn på, at de kristne
er ved at blive som verden.
Derfor må et trosforsvar, der har som mål, at
kristendommen skal gøres mere socialt acceptabel i verden ved at undvige lovens dømmende ord, altid være et falsk trosforsvar –
og i virkeligheden er det et frygteligt farligt
camoufleret angreb mod den tro, som man
forsøger at forsvare.
Hvem skal vi gå til?
Ind i alt dette mørke og ind gennem al denne
tåge, som ”udspindes af uforstand og mande-
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vid7”, er der én lygte, der skinner med et velsignet klart skær.
Beretningen fra Johannesevangeliet er nemlig ikke kun beretningen om et kolossalt frafald fra Jesus. Det er samtidig beretningen
om en lille flok disciple, der forenes i en
meget stærk bekendelse af troen, som lyder
som svar på Jesu spørgsmål: ”Vil I også gå
jeres vej?”
Simon Peter svarer på discipelflokkens
vegne: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det
evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er
Guds hellige.
Jeg holder meget af denne bekendelse. Af
flere grunde.
For det første fremgår det af spørgsmålet
”Hvem skal vi gå til?” at disciplene bestemt
ikke er upåvirkede af situationen. Når disciplene ser de store menneskeskarer forlade
Jesus, så er der også noget, der rykker i dem.
De står alene. Og det er ikke noget, som de
på nogen måde kan ”godte sig” over eller
være glade for. Ensomheden i troen er ikke
noget, der fylder disciplene med en stærk
selvfølelse og en positiv oplevelse af at høre
til blandt de få trofaste, der bliver hos Jesus,
når alle andre går væk.
Den følelse, disciplene sidder med, efter den
store fiasko, som Jesu tale menneskeligt set
havde været, er en beklemthed, en nedtrykthed og en nagende tvivl på, om det hele nu
også kan være sandt.
Det ved Jesu brødre, og derfor siger de til
Jesus: ”Tag herfra og gå til Judæa, for at dine
disciple også kan se de gerninger, du gør.”
Med andre ord: Det er ikke kun for at vinde
flere for sagen, du skal tage til Judæa og gøre
dine undergerninger – det er også for at bevare de få, der endnu kan kaldes dine disciple.
De har brug for det, det må du forstå, Jesus!
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Ingen kan holde ud til at stå alene på den måde
i ret lang tid uden at blive knækket af presset.
Og igen: Hvor er det rigtigt set af brødrene!
Menneskeligt betragtet er der kun én vej at
gå for Jesus.
Men han går en anden. Han fortsætter med at
forkynde det ord, som er blevet til så stor forargelse.

Når verden ikke kan hade de
kristne, så er det aldrig et tegn på,
at verden er ved at blive kristen.
Det er et tegn på, at de kristne er
ved at blive som verden.
Det evige livs ord
Simon Peter og de andre disciple er nøjagtigt
lige så ramt af forargelsen over Jesus som alle
de mennesker, der har taget skridtet og vendt
sig væk fra ham.
Alligevel bliver de hos Jesus.
Af den ene grund: at de er blevet ramt i samvittigheden af det ord, Jesus har forkyndt.
Jesus har vidnet om verden, at ”dens gerninger er onde”. Sådan sammenfatter Jesus selv
det budskab, der gør, at mennesker forarges
på ham (Joh 7,7). Jesus har i sin store ”fiaskotale” forkyndt, at menneskers gerninger er så
helt igennem onde, at man må se aldeles bort
fra dem som et middel til at være Gud til behag. Den eneste vej til fred med Gud er gennem troen på hans søn (jf. Joh 6,28-29).
Og kan man ikke forestille sig, hvordan også
en mand som Simon Peter har taget anstød af
det ord?
Simon Peter, som så gerne vil være stor. Simon Peter, som har så svært ved at erkende

sit eget svigtende hjertes ondskab og egoisme.
Men Jesu ord er ikke som alle andre ord. Jesu
ord er ånd og liv (Joh 6,63). Og de ord har
ramt samvittigheden. Peters samvittighed har
vidnet sammen med Jesu ord om, at dette er
sandheden.
Og sammen med forargelsen og modstanden,
som bliver ved med at bølge op i Peters oprørske sind, har de samme ord tændt en funke
af fryd og himmelsk fred: Er det virkelig
sandt, at jeg er ond? Er det virkelig sådan,
Gud ser på mig? Bruger Gud det samme ord
om mig, som han bruger om Satan selv? Men
alligevel taler han om frelse – for en som mig
– gennem Jesus?
Jo, i sandhed: Du har det evige livs ord, min
Herre og Frelser. Du har ikke talt som alle
andre – smigrende, om alt det, jeg kunne
opnå, hvis jeg gjorde de rette ting. Nej, du
har set mig som den, jeg er – helt derned,
hvor jeg ikke vil kende mig selv. Derned i
det afskyvækkende dyb af boblende råddenskab, som jeg ikke vil kendes ved, og som
jeg prøver af alle kræfter at lyve om for mig
selv og for andre, men som du dog med din
helligheds glans har åbenbaret som den forfærdende sandhed om mig.
Du har ladet mig se et glimt af, hvem jeg selv
er, Jesus, og det glimt kan jeg ikke gøre mig
fri af. Det råber i min sjæl om dom og evig
pine, om Guds straf og vrede i evighedernes
evigheder.
Men din stemme hvisker også til mit hjerte
om en anden sandhed. Du forkynder mig din
nåde og skænker mig din frelse for ingenting. Netop fordi jeg er så helt igennem ond i
min vilje, i min tanke og i mine handlinger,
må du komme til mig og give mig dig selv.
Jeg må spise dit kød og drikke dit blod, og så
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må du være hele min retfærdighed og hele
min stolthed.
Hvor skal jeg gå hen? Det gør ondt at være
her. Men jeg kan ikke gå fra dig, Jesus. Gå
du heller ikke fra mig!
Ordet, der giver ånd og liv
Det er ikke underligt, at et menneske, der har
fået troens ånd, må stille sig skeptisk over
for det intellektuelle trosforsvar som vejen
til Jesus.
For det menneske har gjort sig en erfaring:
Det er forkyndelsen af Jesu ord med lovens
ransagende og dømmende ild og evangeliets
heldækkende og frisættende hvide klædning,
der skaber og fornyer troens liv. Intet andet
end dette budskab kan føre et menneske ind i
samfund med Jesus.
Det er troens folks erfaring gennem alle tider.

I

tere dette spørgsmål højt i Pontoppidans tid,
hvor kristendomskritikken var i stormende
fremmarch.
Men det bemærkelsesværdige svar lyder:
Han skal kun forsøge at adlyde ordet og give
dets virkning rum i sit hjerte, da mærker han
snart, at det har en overnaturlig og ret guddommelig fynd, kraft, liv og ånd hos sig til at
oplyse, overbevise, opmuntre, trøste og straffe
samvittigheden.
Efter dette spørgsmål og svar stopper al tale
om kristendomskritik og trosforsvar i Sandhed til gudfrygtighed! Nu skal læseren føres
ind i Ordet, det hellige, guddommelige ord,
som har kraft og liv og ånd til at skabe den
personlige tro!

Erik Pontoppidan formulerer det i bogen
Sandhed til gudfrygtighed, en lærebog i kristendom, som har sat et dybt præg på troens
folk i hele Norden.
Han spørger som det fjortende af de i alt 759
spørgsmål, som bogen stiller om den kristne
tro: ”Hvad skal det menneske gøre, som ikke
tror, at Skriften er Guds ord?”
Og der ville være rig anledning til at priori-

”Det er Ånden, som gør levende, kødet gør
ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd
og liv” (Joh 6,63).
Her er kilden til al mulig menneskelig ydmygelse! Kødet gør ingen gavn. Men her er også
kilden til en velsignet hvile i vores kald som
kristne: Jesu ord er ånd og liv.
Det er det ord, det kristne trosforsvar alene
må bygge på og lede hen til, hvis det skal
være et ægte forsvar for troen.
Men det betyder ikke, at vi skal ignorere
vantroens og tvivlens spørgsmål. Mere om
det i de to følgende artikler.

1 www.dr.dk/nyheder/kultur/tro/nyundersoegelse-ingen-islaendinge-under-25-aartror-gud-skabte-verden.
2 Mats Molen 2010: Og Gud skabte Darwin, s.
10.
3 Christian Bastholm 1775: Den geistlige
Talekonst, tilligemed en Bedømmelse over en af
Saurins Taler, s. 203-207. Bogen kan læses i
netudgave på books.google.dk (søg på ”Den
geistlige Talekonst”).
4 Bastholm 1775, s. 304.

5 Bastholm 1775, side 134-148.
6 For et nutidigt eksempel vil jeg henvise til
Mikkel Vigilius’ lederartikel ”Vækkelse før og
nu” i Nyt Liv 2-2015, særligt den fjerde del om
Timothy Kellers apologetiske evangelisationsmodel.
7 Med reference til salmen ”Gud, lad dit ord i
nåde lykkes”, Den Danske Salmebog 390, v. 3.
Det er i øvrigt en salme, der rummer en både
stærk og aktuel bøn, som vil være god at synge/
bede efter læsningen af denne artikel.
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VÆR REDE TIL FORSVAR
Af Henrik Gren Hansen

I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og
altid være rede til forsvar over for enhver,
der kræver jer til regnskab for det håb, I har
(1 Pet 3,15).
Den kristne menighed har fået en missionsbefaling. En befaling til at gå ud i verden og
forkynde om Jesus, døbe og oplære i den
kristne tro.
Men vi har faktisk også fået en ”apologetikbefaling”. En befaling til at ”være rede til
forsvar over for enhver, der kræver os til regnskab for det håb, vi har”.
I lys af kirkehistoriens mange påmindelser
om, hvor farligt det kan være at bevæge sig
ind på apologetikkens vej, kunne det ellers
være fristende helt at holde fødderne borte
fra den vej.
Men nu har vi en befaling i Guds ord om at
være rede til forsvar.
Og som det altid er: Hvis vi sætter en klar
befaling i Bibelen til side af frygt for, hvad
der kan gå galt, hvis vi indlader os på at følge
den, så vil det have alvorlige konsekvenser
på en anden måde. Vi kan aldrig ignorere dele

af Guds ord, uden at det fører ulykke med
sig.
Derfor skal vi nu se nærmere på, hvordan
Bibelen selv formaner os til at forsvare den
kristne tro over for verden og over for tvivlere i menigheden.
Mennesker vi møder
Peter forudsætter, at vi som kristne bliver
krævet til regnskab for ”det håb, vi har”.
Det er i sig selv tankevækkende. Hvornår er
du senest blevet krævet til regnskab for det
håb, du har?
Det bliver vi som kristne, når vi ikke skjuler,
hvad vi tror på. Når vi åbent og ærligt bekender, at vi tror på himmel og helvede, og når
denne tro får konsekvenser for vores omgang
med de mennesker, vi er sat iblandt, der efter
alt at dømme går på vejen mod fortabelsen.
Så vil du før eller siden møde spørgsmålet:
Mener du det? Tror du virkelig på, at mennesker, der ikke lige har den samme tro som
dig, ryger i Helvede?
Og følgespørgsmålene står i kø:
Hvis Gud er så god og så almægtig, som du
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siger – hvordan kan han så tillade så megen
ondskab?
Hvis det er rigtigt, alt det der med Adam og
Eva, hvorfor giver naturvidenskaben så et helt
andet billede af, hvordan verden blev til?
Mener du virkelig, at naturvidenskaben tager fejl?
Kan du svare mig på, hvorfor det lige skulle
være kristendommen, der er ”den sande religion”? Der er da så mange andre muligheder, og de kan vel være lige så gode? Tror du
ikke bare på Bibelen, fordi du lige tilfældigvis er født ind i en kristen familie?
Eller som spørgsmålet især har lydt siden Dan
Browns konspirationsteorier i romanen Da
Vinci-mysteriet: Ved du ikke, at det bare var
nogle biskopper i 300-tallet, der valgte, hvilke
skrifter, der skulle med i Det Nye Testamente?
Hvad mener du i øvrigt om alkohol? Abort?
Homoseksuelle? Kvindelige præster?
Og mange andre lignende spørgsmål kan vi
møde.
Det kan føles som et forhør. Og når Peter bruger ordet ”forsvar”, er det faktisk også det
græske ord ”apologia”, som leder tanken hen
på en retslig sammenhæng, hvor man sidder
på anklagebænken og skal prøve at forsvare
sig.
Men Peter siger altså, at det forsvar skal vi
være klar til! Vi skal ikke ignorere spørgsmålene fra de mennesker, vi møder. Vi skal
svare dem!
Spørgsmålet er så, hvordan vi skal svare.
Det fortæller sammenhængen os, så lad os se
nærmere på den.
Apologetikbefalingen i sammenhæng
”Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at
gøre det gode? Men skulle I også komme til
at lide for retfærdigheden, er I salige. Frygt
ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel; men

I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og
altid være rede til forsvar over for enhver,
der kræver jer til regnskab for det håb, I har,
men I skal gøre det med sagtmodighed og
gudsfrygt og med en god samvittighed, for
at de, der håner jeres gode livsførelse i
Kristus, må blive gjort til skamme, når de
bagtaler jer.
For det er bedre, om det er Guds vilje, at lide,
når man gør det gode, end når man gør det
onde. For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for
uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud” (1
Pet 3,13-18).

Hvornår er du senest blevet krævet til regnskab for det håb, du
har?
Det bliver vi som kristne, når vi
i k k e s k j u l e r, h v a d v i t r o r p å .
Trosforsvarets treklang
På hvilken måde skal vi forsvare vores tro
mod anklagerne fra verden?
Jo, vi skal gøre det ”med sagtmodighed og
gudsfrygt og med en god samvittighed”. Det
er den underliggende treklang, der må give
alle vores svar deres klangfarve.
Selvom trosforsvaret sker ind i en sammenhæng, hvor vi må sige, at det er den vantro
verden, der sætter dagsordenen ved at kræve
os til regnskab for det og det, så er det vigtigt
for Peter at fremhæve, at vores forsvar ikke
skal gives i menneskefrygt, men i gudsfrygt.
Den tilbagevendende fristelse for enhver, der
konfronteres med et angreb på troen, er ellers at forsøge at bøje lidt på budskabet for at
gøre det knapt så anstødeligt. Og Satan hvisker med sin alt for store ekspertise i mis-
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sionsstrategi, at det også netop er sådan, vi
må gøre – ikke bare for at undgå selv at blive
til grin, men også for at de mennesker, vi
møder, kan få brudt nogle af deres fordomme
og få et mere positivt billede af kristendommen, så de måske en dag vil overveje at
komme til tro.
Men vi må ikke give efter for den fristelse,
siger Peter. Vi skal bevare en god samvittighed. Og en kristen samvittighed forholder sig
først og fremmest til Gud og Guds ord. En
kristen samvittighed, sådan som den formes
af Helligånden, er bundet til sandheden og
kan ikke drive nogen form for handel med
Guds ord, men taler renfærdigt på Guds
vegne, for Guds ansigt i Kristus (2 Kor 2,17).
Det er netop med tanke på gudsfrygten og
den gode samvittighed over for Guds ord, at
Peter indleder sin formaning til at være rede
til forsvar med ordene: ”I skal hellige Herren
Kristus i jeres hjerte”. En bedre oversættelse
vil være: ”I skal hellige Kristus som Herre i
jeres hjerte” (jf. den norske bibel 88/07).
Det betyder i sammenhængen: Når mennesker kræver jer til regnskab, så må I ikke lade
deres forventninger eller deres formodede
reaktioner være styrende for jeres svar. Det
er Kristus alene, der skal råde over hjertet!
For selvom verden kommer og anklager jer,
så er det Kristus alene, I står til ansvar for,
som jeres Herre og Frelser.
Forsvaret for den kristne tro på de præmisser
vil ikke give os øget sympati fra verden.
Tværtimod vil svarene på verdens spørgsmål
komme til at afdække og tydeliggøre det anstød, som verden fornemmer i den kristne tro.
Derfor står befalingen til apologetik også i
sammenhæng med ordene om, at vi som
kristne må forvente at komme til at ”lide for
retfærdigheden” (v. 13).

Når Kristus er herre i hjertet, så må vi forvente, at verden vil behandle os på samme
måde, som den har behandlet ham før os.
Netop derfor nævner Peter som det første led
i treklangen, at vi må forsvare troen med
sagtmodighed. Vi må være sagtmodige – som
Jesus var det, da han red ind i Jerusalem på
et æsel, og da han senere hen i tavshed led
forhånelse og pine på vej mod Golgata.
Det betyder, at vi må bære ydmygelsen og
spotten fra verden uden at undsige os det, som
vi hånes for. Men vi må bære lidelsen, ”idet
vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede
ham, udholdt korset uden at ænse dets skam”
(Hebr 12,2).
For også for os venter glæden. Når blot vi
holder os til Guds ord, er der ingen, der kan
skade os!
Det betyder ikke, at vi ikke kommer til at lide.
Men det betyder, at midt i lidelsen for retfærdigheden, må vi vide os salige i Jesus! (v.
13-14). Vi har en skat, som verden ikke kan
tage fra os. Og derfor skal vi ikke frygte, hvad
alle andre mennesker frygter, men må klynge
os til håbet om den glæde, der venter os.
Trosforsvarets mål
Det er vigtigt at være opmærksom på trosforsvarets mål.
Målet er ikke at vinde verdens sympati for
kristendommen.
Men målet er heller ikke at støde de mennesker væk, som kommer til os.
Nej, målet er det samme, som Peter skriver
om Jesu mål: ”For også Kristus led én gang
for menneskers synder, som retfærdig led han
for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud.”
Vores mål er ikke at føre mennesker ind i
menighedens forsamling og få dem til at føle
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sig hjemme der. Vores mål er heller ikke at få
mennesker til at tage afstand til os og den
kristne tro. Vores mål er at føre mennesker til
Gud.
Derfor er trosforsvarets opgave altid den
samme: Vi skal bane vejen for, at mennesker
kommer til at høre Guds ord – så klart og
tydeligt og anstødeligt og livgivende, som det
står!
Et fæstningsværk mod Gud
Et andet hovedord i denne sammenhæng er 2
Kor 10,4-5: ”Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod
kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til
en lydig fange hos Kristus.”
Her får vi et malende billede på, hvilke kræfter, der gør sig gældende, når den bibeltro
kristendom hånes og spottes.
Den modreligion til kristendommen, som
tidsånden udgør, med evolutionsteorien som
en basal komponent, er i virkeligheden bygget som et fæstningsværk, der skal sikre verden mod Gud. Den er en tankebygning, der
har rejst sig i trods mod kundskaben om Gud
– og med trodsen mod Gud som sin inderste
bevæggrund.
Angrebene mod bibelsk kristendom præsenterer sig som sund fornuft med videnskabeligt belæg. Men der er intet objektivt og neutralt over det. Som Poul Hoffmann har formuleret det:
”I udviklingslæren har gamle Adam fået sit
hedeste ønske opfyldt: En religiøs legitimering af sin trang til at være dyr, med dyrets
ansvarsfrihed og uhæmmede tilfredsstillelse
af sine behov og lyster. Og den lader han sig
ikke fravriste igen af blotte kendsgerninger1.”

Når vi ser på de fnysende selvsikre kræfter,
vi som bibeltroende er oppe imod, kan det
være let at tabe modet. Vi kan selv rystes i
troen. Og vi kan have meget svært ved at forestille os, hvordan vi skal overbevise nogen
om, at Bibelen taler sandt.
Men her kommer nu en herlig opmuntring:
”Vore kampvåben er ikke verdslige, men
mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned.”
Hvor er det godt at vide: at trosforsvarets kraft
ikke afhænger af vores egen menneskelige
visdom og overtalelsesevner. Vores kald som
kristne er ganske enkelt at ”gøre enhver tanke
til en lydig fange hos Kristus”.
Gør vi det, vil mennesker igennem os møde
et klart og tydeligt vidnesbyrd. Et vidnesbyrd,
som kan volde anstød og føre til hån og spot.
Men et vidnesbyrd, som også er ”mægtigt for
Gud til at bryde fæstningsværker ned”, fordi
det er Guds ord, der giver vidnesbyrdet ånd
og liv.

Vores mål er ikke at føre mennesker ind i menighedens forsamling
og få dem til at føle sig hjemme
der. Vores mål er heller ikke at få
mennesker til at tage afstand til os
og den kristne tro. Vores mål er at
føre mennesker til Gud.
Historisk sandt
At vi skal gøre vores tanker til lydige fanger
hos Kristus, betyder ikke, at vi skal holde op
med at tænke og forholde os til de rationelle
anklager, som vores ikke-kristne omgangskreds rejser mod kristendommen.
Det er ikke noget bibelsk ideal, at vidnesbyrdet om Jesus skal gå hånd i hånd med en li-
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gegyldighed over for, hvordan Bibelens beretninger kan hænge sammen med den virkelighed, vi ser for vores øjne. For Bibelen
selv er det en vigtig sag at slå fast, at det er
sandt, det, der står skrevet her. Det er sandt –
og ikke bare sandt på en eller anden flyvskåndelig måde. Det er historiske sandheder.
Det er verdenshistoriske realiteter, vi møder
i de bibelske skrifter.
Tænk på indledningen til Lukasevangeliet/
Apostlenes Gerninger: ”Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os,
sådan som det er blevet overleveret os af dem,
der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets
tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i
rækkefølge, højtærede Theofilus, for at du
kan vide, hvor pålideligt det er, som du er
blevet undervist i” (Luk 1,1-4).
Eller tænk på Paulus’ ord: ”Er Kristus ikke
opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro
er også tom” (1 Kor 15,14).
Eller tænk på formuleringen i 2. Petersbrev:
”For det var ikke udspekulerede fabler, vi
byggede på, da vi forkyndte jer vor Herre Jesu
Kristi magt og hans komme, men vi havde
med egne øjne set Jesu majestæt” (2 Pet 1,16).
Og der kunne fremhæves mange andre eksempler.
Når det er så afgørende for Bibelen selv at
fastslå, at den ikke består af ”udspekulerede
fabler”, men af troværdige øjenvidneberetninger, så går vi imod det anliggende, hvis vi
ignorerer spørgsmålstegnene ved beretningernes faktiske sandhed, som om de skulle
være irrelevante for os.

Til fange hos Kristus
Det er en ærlig sag ikke at vide, hvad man
skal svare på de undertiden underfundige
spørgsmål, vi kan møde om Bibelen. Det er
også en ærlig sag, når en kristen forklarer, at
han ikke har følt behov for at søge svar på
sådan nogle spørgsmål, fordi hans overbevisning ligger på et dybere plan: i det møde med
Jesus, der overbeviste samvittigheden. Det er
jo sandt, og det er godt at få aflagt sit vidnesbyrd, for det er det vidnesbyrd om Jesus, der
kan føde troen.
Men bibelsk set bør der ikke være nogen
modsætning mellem det at leve sundt og godt
med Jesus og det at være optaget af at undersøge de bibelske sandheders sammenhæng
med den verden, vi oplever i det daglige, og
den viden, vi har – eller mener at have – i
dag.
Når vi for eksempel møder et menneske, der
afviser at forholde sig til Bibelen, fordi han
har hørt Dan Browns historisk fuldstændigt
grundløse teorier om Det Nye Testamentes
tilblivelse, så har den kristne menighed et kald
til at imødegå anklagerne ved selv at beskæftige sig med kirkens historie og på den måde
få klarhed over, hvordan det faktisk gik til
med udvælgelsen og samlingen af Det Nye
Testamentes 27 skrifter.
Når vi møder et menneske, der har et afvisende forhold til Bibelen, fordi han mener, at
naturvidenskaben har bevist, at den bibelske
skabelsesberetning ikke kan stemme med virkeligheden, så må vi som bibeltro tage til
genmæle og forklare, at vi har stor tiltro til
videnskaben, men ikke, når den bliver religiøs og bevæger sig uden for sine egne rammer.
Og ikke når den forbryder sig mod sine egne
principper ved for eksempel at kalde idéen
om makroevolution for bevist, selvom den
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er en skrivebordskonstruktion, der ikke hænger sammen med den virkelige verden.
Og når vi møder et menneske, der har set i en
eller anden fjernsynsudsendelse, at grundige
arkæologiske udgravninger har vist, at Israels folk aldrig har været slaver i Egypten, og
at hele den gammeltestamentlige fortælling
om Israel derfor er et stort opspind, så er det
guld værd at kunne henvise til kristne forskere med historisk indsigt og forstand på
arkæologiens principper, der kan give troværdige forklaringer på, hvad de arkæologiske
udgravninger viser.
Det afgørende for, at alle disse undersøgelser og argumenter skal kunne gavne Guds
riges sag er blot, at de foretages med den
ydmyghed, at vi holder tankerne som lydige
fanger hos Kristus.
For virkeligheden er, at når vi debatterer
kanondannelsen, skabelsesberetningen og
arkæologien, så er den naturlige menneskelige fornuft ikke nogen upartisk domstol, som
vi kan have tillid til, vil fælde den rette dom.
Når det gælder forholdet til Gud og til Guds
ord, er menneskets forstand ved syndefaldet
kommet ind i en total formørkelse, som giver sig udslag i, at vi af natur støder Gud væk.
Det betyder, at det ganske enkelt ikke kan
lade sig gøre at være neutral, når man forholder sig til Bibelen: Enten arbejder forstanden på vantroens præmisser for at så tvivl om
Guds ord, så man med sindsro kan tage afstand fra det, eller også arbejder forstanden
på troens præmisser for at ære Guds ord som
et historisk sandt, helligt og ufejlbarligt ord.
Poul Hoffmann
Et stærkt eksempel på, hvordan man kan
bruge forstanden på troens præmisser, var
forfatteren Poul Hoffmann, som nu er død,

men hvis herlige trosfrimodighed vi aldrig må
glemme. Ved en lejlighed så Poul Hoffmann
tilbage på sit liv med følgende ord, som siger
alt om fornuftens sunde plads i en kristens
liv:
”Siden [jeg blev omvendt] har der så været
halvtreds år, hvor Bibelen har været mit livselement, det meste af tiden også mit daglige
arbejde. Det har været halvtreds års ubrudte
bekræftelser af dens sandhed på alle planer.
Ikke sådan forstået, at jeg har behøvet bekræftelserne. Det er mere den anden vej rundt:
Ved man først, at det, der står i Bibelen, er
sandt, har man dermed den ægte objektive
basis for at erkende virkeligheden og se dens
sammenhænge, også i historie og naturhistorie. Sand objektivitet findes, men det er en
illusion at søge den i det faldne menneske;
den beror alene i Guds ord2.”
Ud fra denne stærke trosoverbevisning levede
Poul Hoffmann og skrev frimodigt imod
mange af de stærkeste indvendinger mod den
kristne tro fra den historisk-kritiske teologi,
darwinismen, humanismen, feminismen og
andre strømninger i tiden.
Også detaljespørgsmålene tog han op. Modsiger evangelisterne for eksempel ikke hinanden i julens og påskens beretninger? ”Nej”,
svarer Poul Hoffmann og giver en række eksempler på, hvad det er for nogle misforståelser, der ligger til grund for de almindelige
indvendinger. Og slutteligt demonstrerer han,
hvor forunderligt godt evangelisternes beretninger passer sammen, ved ganske enkelt at
sammenskrive dem, så de danner en tydelig
helhed3.
I Poul Hoffmanns værker ser vi, at det kan
forenes med en levende tro på Jesus at bruge
tid og kræfter på at svare på de spørgsmål, vi
møder. Det må blot ikke ses som en modsætning til eller ske på bekostning af det vidnes-
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byrd om Jesus, som er det, der alene kan give
troen, og dette vidnesbyrd finder vi også i
Poul Hoffmanns bøger.
Paulus
I sin forsvarstale til Kong Agrippa forsvarer
Paulus sig mod beskyldningen om, at det er
vanvittigt at hævde opstandelsen fra de døde.
Han hævder, at det, han fortæller om Jesu død
og opstandelse, ikke kan være undgået kongens opmærksomhed. ”Det er jo ikke sket i
en afkrog,” siger Paulus og henviser dermed
til, at Jesus jo var i Jerusalem.
Muligvis henviser Paulus også til det, han
skriver til korinthermenigheden: at Jesus efter sin opstandelse ikke bare har vist sig for
en lille inderkreds, men blev ”set af over fem
hundrede brødre på én gang, de fleste af dem
er endnu i live” (1 Kor 15,6).
Ja, I kan jo bare gå ud og spørge!
Det er denne type frimodige trosforsvar, som
i dag leveres af kristne historikere og arkæologer, der finder talrige vidnesbyrd om, at de
bibelske begivenheder har fundet sted nøjagtigt som beskrevet i den hellige Skrift.
Men vi skal lægge mærke til, at Paulus hverken i sin forsvarstale for Kong Agrippa eller
i sine ord til korinthermenigheden lader disse
ord stå alene. Paulus aflægger i samme åndedrag sit personlige vidnesbyrd. Ud over at
Jesu død og opstandelse er bevidnet af talrige kilder, er han nemlig også blevet set af
Paulus, som kalder sig selv et ”misfoster”.
”For jeg er den ringeste af apostlene, ikke
værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg,
hvad jeg er” (1 Kor 15,8-10).
Det er, fordi Jesus har vist Paulus så overvældende stor en nåde ved at stoppe ham op
og vise sig for ham, mens han endnu var en

hårdnakket forfølger af de kristne, at Paulus
nu ikke kan lade være med at vidne om den
nåde og forkynde om Jesus ”for store og
små”, så mennesker må omvende sig og få
del i frelsen og det evige livs håb (ApG 26,923).
Paulus er fyldt af glæde over livet i nådens
forunderlige virkelighed. Og det er dette personlige vidnesbyrd om, hvad vi har i Jesus,
der altid må være kernen, når vi forsvarer den
kristne tro.
Kaldet til trosforsvar
Det er altså ikke nødvendigvis overflødigt
eller ødelæggende for troens liv at gå ind i
spørgsmålet om Bibelens sammenhæng med
virkeligheden som reaktion på de angreb, vi
møder. Vi har faktisk som menighed et direkte kald fra Guds ord til at gå ind i dette
arbejde: ”Vær rede til forsvar!”
Det betyder ikke, at vi alle skal være naturvidenskabsmænd, arkæologer og historikere.
Vi må tjene Gud som de forskellige mennesker, vi er, med de nådegaver, vi har, og med
den viden, vi har. Først og fremmest må vi
leve et liv, hvor vi bekender troen på Jesus,
og så må vi afvente, hvilke spørgsmål vi
møder som en konsekvens af denne bekendelse.
Når vi har et kald til at svare på disse spørgsmål, er det først og fremmest, fordi det er af

Paulus er fyldt af glæde over livet i nådens forunderlige virkelighed. Og det er dette personlige
vidnesbyrd om, hvad vi har i
Jesus, der altid må være kernen,
når vi forsvarer den kristne tro.
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så afgørende betydning for Bibelen selv at
forklare, at den er historisk sand, og at den
beskriver en konkret virkelighed, som intet
menneske kan komme uden om.
Hvis vi som menighed signalerer, at det ikke
er af afgørende betydning for os, om Bibelen
er historisk og virkelig sand eller ej, så
underminerer vi den afgørende trøst, det er
for den anfægtede, at vores tro ikke er en idé,
men hviler på kendsgerninger, der er åbenbaret og fuldbragt historisk i den virkelige
verden.
Men når vi arbejder med indvendingerne mod
den kristne tro, er det af helt afgørende betydning, at vi holder os for øje – det, som vi i
vores iver for at forsvare troen alt for let kan
glemme – at der er tale om en åndskamp.
Det kristne trosforsvars opgave er først og
fremmest at afsløre, at alle de tilsyneladende
rationelle og uigennemskydelige indvendinger mod den kristne tro ikke er af en natur,
som kan kaldes objektive og neutrale, men i
virkeligheden kommer fra hjerter, der gennemsyrede af syndens slangegift hvisler og
hvæser imod Gud i selvrådighed og ondskab.
At det forholder sig sådan, kan rationelle
undersøgelser i sig selv aldrig åbenbare for
et menneske. Og i den apologetiske samtale
kan det være fortvivlende at se, hvordan et
menneske, der i udgangspunktet afviste
Bibelens Gud af én grund, nu har fundet sig
1 skriften.net/darwinisme-eller-kristendom.
2 skriften.net/af-en-fundamentalists-erindringer.

et andet fæstningsværk at gemme sig for Gud
i.
Men det skal ikke gøre os fortvivlede. Det
skal drive os til i bøn at lægge ham eller hende
i Guds hænder. Og når vi beder denne bøn,
må vi finde hvile hos Gud. For i en åndskamp
er det ikke mig og mine argumenter, der kan
føre et menneske til tro. Det er alene Guds
Ånd, der overbeviser et menneske, og det gør
han alene gennem Guds ord.
Det sande trosforsvar kendes på, at det ikke
leder uden om anstødet, men fører mennesker hen til det anstød, det altid vil være at
møde Bibelens Gud i forkyndelsen af Guds
radikale lov og lige så radikale evangelium.
Derfor: Når vi kaldes til at være rede til forsvar og til at gøre vores tanker til lydige fanger hos Kristus, så er vores første og største
kald det ene: at lade Kristi ord bo i rigt mål
hos os, og selv at leve med Gud og komme
til ham med alle ting. Så vil vidnesbyrdet fødes i os, så vi som Paulus fyldes af taknemmelighed over Guds ufortjente nåde og ikke
kan lade være med at vidne om den. Og så
vil vores ord i al deres mangelfuldhed og
svaghed være mægtige for Gud til at bryde
fæstningsværker ned og føre mennesker til
tro.
For i vidnesbyrdet om Guds frelse for den
ugudelige er der ånd og liv. Det er det ord,
der kan skabe troen. Og det er ved det ord
alene, Guds menighed skal bestå.
3 Poul Hoffmann 2007: Juleevangeliet – digt eller åbenbaring?, Lohse, og Poul Hoffmann
1991: Opstandelsen og livet, Lohse.
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HJÆLP FOR TVIVLEREN
Af Henrik Gren Hansen

Der er nogle, som I skal være barmhjertige
imod, nemlig dem, der tvivler (Jud 1,22).
Tabu eller ideal?
”Tvivlen er et spøgelse, som plager mig dag
og nat. Tanken om, at Gud måske ikke findes, og at det hele er et stort bedrag, vil ikke
lade mig i fred. Og det værste er, at når jeg
kommer i menigheden, føler jeg, at jeg er den
eneste, der har det sådan. Det er som om, de
andre slet ikke kender til den tvivl, men bare
lever stille og roligt med Gud, som om han
var en selvfølge for dem.
Og prædikanterne taler ikke et ord om de
spørgsmål, der virkelig plager mig, de tager
det altid for givet, at Gud findes, og at det,
der står i Bibelen er rigtigt. Jeg kan snart ikke
holde det ud mere ...”
Når jeg – særligt over for unge mellem 15 og
30 år – gengiver denne tankerække, møder
jeg som regel en forbavsende genklang. En
genklang, som i hvert fald har været nok til
at overbevise mig om, at følelsen af at være
”den eneste”, der slås med tvivl, er helt forkert.

Samtidig fornemmer jeg dog også, at en modreaktion mod det, man med en vis ret betragter som missionshusmiljøernes tabuisering af
tvivlen, allerede længe har været i gang, og
at denne modreaktion i nogle sammenhænge
er nået så vidt, at det nu nærmest betragtes
som noget lidt ”fint” at være tvivler.
I det postmoderne samfund har vi fået et nyt
ideal, der hedder, at vi som mennesker altid
skal være ”på vej”. Det samme ideal begynder vi nu i tiltagende grad også at møde i
menighederne.
De kristne, der siger, at de har fundet Sandheden, og som aldrig giver udtryk for tvivl,
bliver derfor mere og mere set på med skepsis: De må være uærlige over for sig selv,
mener man. Eller de må have lukket sig for
meget inde i menighedens osteklokke.
Det ”fine” er derimod at kunne stå åbent og
ærligt frem og fortælle, at man er en tvivler,
og at man ikke har alle svarene, men at man
er ”på vej”.
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Bibelens skildring af tvivlen
Går vi til Bibelen, er den forbavsende langt
fra både fortrængningen og forædlingen af
tvivlen. Tvivlen indgår i Bibelen i en åndskamp, som skal tages meget alvorligt.
Lad os tage et eksempel:
I Salme 73 beretter Asaf om sin store anfægtelse ved at se på, hvor godt det går de ugudelige. Det virker ikke til, at der er nogen som
helst retfærdighed til i verden. Evigt trygge
øger de ugudelige deres rigdom, samtidig
med at de spotter Gud og kalder ham blind
og dum. Asaf selv, som bestræber sig på at
leve et gudfrygtigt liv, bliver til gengæld ramt
dagen lang og tugtet hver morgen.
Hvor er retfærdigheden? Hvor er Gud? Er det
ikke åbenlyst for enhver, at spotterne har ret
i det, de siger?
Det er sådan en type tvivl, Asaf er blevet indfanget af. Og det er en tvivl, som Asaf ikke
kan slå sig til ro med. Tværtimod er tvivlen
noget, der konstant nager i Asafs indre, og
som efterhånden gør hans hjerte bittert.
Når Asaf i salmens indledning ser tilbage på
dette liv i tvivlens mørke, må han sammenfattende bekende: ”Jeg var nær snublet, mine
fødder var nær ved at glide” (v. 2). Asaf var
med andre ord nær faldet fra troen, hvilket
også ses af, at han har været fristet af tanken
af at tale som de ugudelige (v. 15).
Vi skal komme tilbage til, hvordan Asaf fik
hjælp. Men her er det vigtigt at bemærke,
hvordan tvivlen i en levende kristens hjerte
beskrives. Tvivlen er en fortvivlende tankerække, som holder et menneske fast mod dets
vilje. Tvivlen er en plageånd, som man ikke
kan blive kvit.
Sidst og værst er tvivlen en gift, som kan
fjerne et menneske fra Jesus. For tvivlen kan
gøre hjertet bittert over for Gud.

Går vi til Bibelen, er den forbavsende langt fra både fortrængningen og forædlingen af tvivlen.
Tvivlen indgår i Bibelen i en
åndskamp, som skal tages meget
alvorligt.
I bitterheden ligger en form for resignation,
som kommer efter tilstrækkeligt mange bristede forhåbninger og forgæves bønnekampe.
Efter at have kæmpet hårdt og længe med de
samme ting når de fleste mennesker til et
punkt, hvor de ikke orker kampen mere. Når
hjertet er blevet såret og skuffet tilstrækkeligt mange gange, forskanser det sig i bitterhed.
Bitterhedens forskansning er en form for
styrke, der gør det lettere at leve med de ting,
der før plagede en så voldsomt. Til gengæld
gør bitterheden det sværere og sværere at leve
med Gud i hverdagen. Det bliver sværere og
sværere rigtigt at tage lovens dom ind over
livet. Det bliver sværere og sværere at møde
evangeliets frisættende kraft. For Gud er
kommet på afstand. Og i hjertet er troen i det
stille ved at kvæles.
Barmhjertighed mod tvivleren
Tvivl er i Bibelen ikke noget fint og flot, som
hører til enhver ærlig kristens gudsforhold.
Tvivl er en tærende kraft, en ætsende gift,
som skal behandles, hvis den ikke skal føre
ind i vantro og mørke. Netop derfor skal den
heller ikke blot ignoreres og tabuiseres. Tvivlen skal mødes, og den skal hjælpes.
”Der er nogle, I skal være barmhjertige imod,
nemlig dem, der tvivler.” Det er overskriften
for Bibelens tale om tvivlen.
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Tvivlen er for den kristne, som al anden synd,
en plage, som man ikke kan leve i og have
det godt med. Som med al anden synd skal vi
ikke forvente at kunne blive tvivlen kvit. Men
som med al anden synd skal den heller ikke
idealiseres eller normaliseres.
Tvivlen er en plage. Og i tvivlen ligger kimen til frafald. Det ved den, der lever med
Gud og Guds ord i hverdagen, og samtidig
kæmper med tvivlen. Derfor har den kristne
tvivler brug for barmhjertighed og hjælp.
Spørgsmålet bliver da: Hvordan skal vi som
menighed vise barmhjertighed over for dem,
der tvivler? Hvad er det, der kan hjælpe?
Den samme hjælp
Her tror jeg for det første, at det er vigtigt, at
vi gør os klart, at tvivlens kræfter ikke er
noget andet end vantroens kræfter, som vi
møder, når verden kræver os til regnskab for
det håb, vi har. Det er ikke en anden ånd, vi
møder hos tvivleren end den, vi møder hos
den vantro.
Vi har som kristne endnu del i verdens ånd
og vantroens ånd, og det er denne ånd, der
viser sit ansigt, når vi indfanges af tvivlen,
ligesom når vi indfanges af enhver anden
synd.
Derfor er hjælpen mod tvivlen også grundlæggende den samme som hjælpen fra det
trosforsvar, der er skildret i de to første artikler.
Den værste hjælp, man kan give det tvivlende
menneske, er at give køb på bibeltroskaben,
sådan som det for eksempel ses, når kristne
prøver at få evolutionsteorien til at passe ind
i kristendommen, eller når kristne prøver at
bøde på lidelsens problem ved at underbetone
eller helt undgå talen om Guds almagt.
Sådan nogle anstødsfjernende manøvrer kan
vel føles som en hjælp – men prisen for så-

dan en ”hjælp” er høj: Den grundlæggende
tillid til Guds ord er væk, og gudsbilledet er
blevet fordrejet.
Den bedste hjælp og barmhjertighed, man kan
vise den, der lider af tvivlen, er, at føre det
menneske til Gud selv – til Guds ord, som er
ånd og liv.
Det betyder ikke, at vi skal ignorere tvivlens
spørgsmål. Vi skal så vidt muligt give hjælp
til at få svar på de konkrete spørgsmål, der er
en vedholdende plage for den, der tvivler.
Men når vi svarer, må forstanden arbejde på
troens præmisser – med det personlige vidnesbyrd som grundtone og med en urokkelig
bibeltroskab som fundament.
Det kristne fællesskabs betydning
Som skildret i indledningen af denne artikel
er noget af det allersværeste ved tvivlen følelsen af at stå alene.
Når vi som mennesker møder svære problemer, er det i alle sammenhænge af meget stor
betydning at have nogen at støtte sig til, der
kender og forstår problemerne, og allerhelst
nogle, der har oplevet noget lignende på egen
krop.
Det er det, der kan gøre det så befriende for
tvivleren at høre, når andre i menigheden fortæller om deres tvivl, og det er det, der kan
gøre det så forstemmende og frimodighedsdræbende at være i et fællesskab, hvor tvivlen ingen stemme får.
Men der hvor tvivlen normaliseres eller idealiseres i det kristne fællesskab, bliver hjælpen
hul og leder væk fra Gud. Vi hjælper kun
mennesker kortvarigt ved at fortælle dem, at
vi også selv kender til tvivl. Den ægte hjælp
gives ved at berette om, hvordan vi selv har
fundet hjælp i tvivlen.
Hvor det vidnesbyrd vinder frem, bliver det
kristne fællesskab, som ellers kan være så
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svært at komme i, til stor velsignelse for tvivleren.
”Der er nogle, I skal være barmhjertige imod,
nemlig dem, der tvivler.” Sådan vil Gud udøve sin barmhjertighed gennem menighedens
lemmer.
Men i sin store barmhjertighed har Gud også
gennem sit ord sat hver og en af os ind i et
kristent fællesskab, som vi aldrig kan takke
ham nok for: et fællesskab, der går på tværs
af tider og kulturer. Vi hører nemlig i Bibelen om mennesker af kød og blod, der i deres
tid og kultur har været igennem alle de samme
grundlæggende kampe, som vi står i, og som
nu aflægger deres vidnesbyrd for os til trøst
og hjælp gennem Guds hellige ord.
I Hebræerbrevet omtales disse mennesker
som ”en sky af vidner”, der står omkring os,
og som med deres vidnesbyrd skal hjælpe os
til at nå målet (Hebr 12,1).
Vi skal slutte med at møde vidnesbyrdene fra
to mennesker, der i sjældent høj grad har
været udsat for tvivlens anfægtelse, men som
fandt hjælp og trøst hos Gud.
Den ene af de to er Asaf, hvis tvivl og bitterhed vi allerede har mødt i indledningen. Men
først skal vi møde en beslægtet sjæl fra Det
Nye Testamente, nemlig disciplen Thomas.

Vi hører i Bibelen om mennesker
af kød og blod, der i deres tid og
kultur har været igennem alle de
samme grundlæggende kampe,
som vi står i, og som nu aflægger
deres vidnesbyrd for os til trøst og
hjælp gennem Guds hellige ord.

Troskæmpen Thomas
Disciplen Thomas er for eftertiden blevet
kendt som ”tvivleren” blandt disciplene.
Egentlig er det ikke helt retvisende.
For det første reagerede de øvrige disciple
også med vantro, da de blot hørte rygterne
om Jesu opstandelse: ”Det lød for dem som
løs snak, og de troede ikke kvinderne” (Luk
24,11).
For det andet er der nogle ord i Johannesevangeliet kapitel 11, som kan tyde på, at
Thomas’ forhold til Jesus før påskens begivenheder langt fra var tvivlerens forhold.
Johannesevangeliet kapitel 11 beretter om,
hvordan disciplene prøver at tale Jesus fra at
tage tilbage til Judæa, fordi de frygter for hans
(og vel også deres eget) liv. Men da Jesus
holder fast på at tage af sted til den døde Lazarus, er det Thomas, der sætter sig i spidsen
for discipelflokken og siger: ”Lad os gå med,
så vi kan dø sammen med ham” (Joh 11,16).
Det er ikke meget, vi hører om Thomas i Bibelen, og vi hører heller ikke meget om baggrunden for disse ord. Men jeg tror, at netop
disse ord kan kaste et nyt lys ind over Thomas’ reaktion i påskedagene.
Ordene viser for det første et stort heltemod
fra Thomas’ side: Han er parat til at sætte sit
eget liv til for at følge Jesus! Men det er mere
end et stort heltemod.
Helt hvor stærkt dette udsagn fra Thomas er,
forstår vi næppe, hvis vi ikke ved, hvor utænkeligt det var for en jødisk tankegang, at
Messias skulle dø. Det var så urimelig en
tanke, at Jesus flere gange direkte kan sige
til sine disciple, at han drager til Jerusalem
for at dø, uden at de på nogen måde er i stand
til at tage hans ord til sig. Messias skulle jo
være konge, Messias skulle skabe fredsriget,
Messias skulle forløse sit folk. Så kunne han
jo ikke bare dø – og da slet ikke dø en gemen
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forbryders død.
Thomas har uden tvivl delt de andre disciples
forventninger og har følt tanken om Jesu død
som noget uvirkeligt og urimeligt. Men på
dette tidspunkt i Johannesevangeliet kan Thomas altså sige til disciplene: ”Lad os gå med,
så vi kan dø sammen med ham.”
Hvad ligger der i de ord?
Jeg tror, at den ellers så stille og fåmælte discipel her træder frem som leder af discipelflokken med en bekendelse, der afslører en
tillid til Jesus, som bedst kan sammenlignes
ved den tro, Abraham udviser, da han er parat til at ofre sin søn Isak. Thomas tror ”med
håb imod håb”. Han tror Jesus på ordet med
en overbevisning så klippefast, at intet i verden, selv ikke så tydelig en demonstration af,
at Jesus ikke var Messias, som hans død ville
være, kunne få Thomas til at forlade sin herre
og frelser.
Den bitre Thomas
Og så sker det alligevel. Den næste replik, vi
hører fra Thomas’ mund, er, da disciplene
fortæller ham, at de har set Jesus. Til dette
svarer Thomas med voldsomt eftertryk: ”Hvis
jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og
stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke”
(Joh 20,25).
Hvad er der sket?
Der er sket det, at Thomas har stået ved Jesu
kors den frygtelige langfredag. Han har set
Jesus hænge på korset, vanæret på krop og
sjæl. Thomas har hørt spotten mod sin herre
og mester: ”Andre har han frelst, sig selv kan
han ikke frelse.”
Men værst af alt har han set en helt anderledes Jesus end den Jesus, han har lært at kende.
Spændt fast med hænderne naglet fast til kor-

set udstrålede Jesus den mest ydmygende afmagt. Det var ynkeligt at høre ham sige ”jeg
tørster” og få en svamp med eddike op i ansigtet. Det var forfærdende at høre Jesu selv
råbe: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forladt mig?”
Til det sidste håbede Thomas på et mirakel.
Selv da Jesus udåndede kunne Thomas ikke
lade være med at klynge sig til et sidste halmstrå af håb. Men så kom han der: Soldaten
med det lange spyd – og gjorde det endegyldigt forbi med Jesus. Der kom blod og
vand ud af hans sides sår. Det var det endegyldige bevis. Jesus var død.
Måske var Thomas den af disciplene, der
havde den største tro og tillid til Jesus. Desto
stærkere har langfredags begivenheder virket på Thomas.
Han holder sig ikke sammen med de andre
disciple bag lukkede døre af frygt for jøderne.
Jeg tror, det skyldes, at Thomas er fyldt af en
håbløshed og en meningsløshed så stærk, at
han ikke ser noget formål med at beskytte sit
eget liv. Alt, hvad han har levet for, er med et
slag blevet frataget ham.
Da disciplene møder ham, har han forskanset sig i bitterhed.
Billederne af Jesu naglemærkede hænder og
af soldaten, der stikker sit spyd ind i siden på
Jesus og gør alt håb ude, har brændt sig fast
på Thomas’ nethinde.
Derfor svarer han, som han svarer. Han siger
ikke bare: ”Det vil jeg se, før jeg tror det.”
Nej, Thomas giver med sine ord om naglemærkerne i Jesu hænder og spydstikket i Jesu
side en lille antydning af den unævnelige gru,
som langfredags begivenheder har været for
ham, og som nu har lukket hans hjerte fuldstændigt for at høre mere om Jesus.
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Korsets skjulte Gud
Asaf og Thomas er beslægtede skikkelser. De
var hårdere ramt af tvivlen, end de fleste bliver. Men måske kan vi alligevel genkende
noget hos dem.
Asaf og Thomas stod begge i nogle sammenhænge, hvor de følte sig alene, og hvor verdens ubarmhjertige spot mod den Gud, som
deres tro rettede sig imod, lød med tiltagende
larm og kraft.
Det i sig selv var hårdt. Men det, der gjorde
verdens spot så giftig, var især, at den kom,
mens Asaf og Thomas erfarede korset i deres
liv. De erfarede det, som Luther udtrykker
sådan, at Gud ”skjuler sig under sin modsætning”. Den Gud, som skulle være hellig, almægtig og retfærdig, fremtrådte i svaghed,
lod sig spotte og lod uretfærdigheden herske.
Det var, hvad Asaf og Thomas kunne se med
deres øjne. Det var, hvad alle deres sanser
fortalte dem. Og i deres hjerte oplevede de
mere og mere virkeligheden, sådan som spotterne gjorde.
Men nu var tiden inde for, at Gud ville vise
sin barmhjertighed.
Hjælpen for Asaf
Når Asaf vidner om, hvad der blev ham til
hjælp, bekender han, at han først søgte hjælpen gennem sin egen forstand: ”Jeg tænkte
efter for at forstå det” (Sl 73,16a).
Men Asaf fandt ingen hjælp i sine tanker og
analyser. Konklusionen er klar: ”Det var en
uret i mine øjne” (v. 16b).
Disse ord står som en sammenfattende konklusion på hele salmens første halvdel.
Men nu kommer salmens afgørende vendepunkt: ”indtil jeg kom til Guds helligdom”
(v. 17a).
Det er klart af hele salmens opbygning, at de
ord ”indtil jeg kom til Guds helligdom” er

det, der bliver den afgørende hjælp for Asaf.
Hvad møder Asaf da i Guds helligdom, som
betyder så stor en omvæltning for hans hjertes tanker?
Det behøver vi ikke gætte på. Vi ser af resten
af salmen, hvad det er, der fylder Asafs hjerte
efter dette møde med Gud i helligdommen.
Det, der fylder Asaf, er det, som han også
sætter som en overskrift for salmen: ”Gud er
god mod Israel, mod de rene af hjertet” (v.
1).
Og det er jo ellers lige netop det, som Asafs
erfaringer modsiger! Men i Guds helligdom
møder Asaf et ord, der har ånd og liv i sig til
at åbenbare en anden virkelighed for Asaf end
den, der fremtræder for hans sanser og forstandens umiddelbare analyser af, hvad der
foregår i verden.
I Guds helligdom møder Asaf et ord, der vækker ham, så han ser virkeligheden med troens øjne. Ordet gør ham vågen, så han ser, at
den tvivl, som han sidder fast i, ikke er en
neutral og objektiv analyse af verden, men
en farlig synd, en slangegift, som er ved at
bemægtige sig hans hjerte, så det vender sig
bort fra Gud.
I Ordet møder Asaf evighedens alvor. Han
møder den virkelighed, som jo egentlig skulle
være åbenlys for enhver: at et menneskes liv
er som et vindpust. Men dertil møder Asaf et
ord, der forkynder for ham, at ethvert menneske står til regnskab for den hellige Gud
med sit liv, og at Guds vrede og dom bliver
frygtelig over synderen, som ikke her på jorden hører Guds kald til omvendelse.
De gudløse fremstår ganske vist ”evigt
trygge”, mens de er optagede af at øge deres
rigdom og mæske sig med fede retter. Men
med troens øjne åbne kan Asaf se, at det er
lige det modsatte, de er. De er ikke trygge i
evighed! De har kun dette liv at glæde sig i.

NYT LIV
1-2016

Og dette liv på jorden er så ufatteligt kort, at
det kommer til at briste som en uvirkelig sæbeboble, når de ugudelige rammes af de evige
rædsler under Guds vredes dom:
”Ja, du stiller dem på glatte veje, du lader dem
falde i fordærv. Så hurtigt de går til grunde!
De omkommer, de bliver tilintetgjort af rædsler. Som en drøm, når man vågner, Herre, når
man står op, ringeagter man dens billede” (v.
18-20).
Da Asaf bliver vågen for evighedens alvor,
bliver det også klart for ham, hvad der virkelig betyder noget i hans liv: at nå hjem til det
evige liv hos Gud, som han har været så tæt
på at miste! ”Hvem har jeg ellers i himlen?
Hos dig ønsker jeg intet på jorden” (v. 25).
Er det nu ikke sat på spidsen? ”Hos dig ønsker jeg intet på jorden?”
Ikke når man som Asaf har fået et blik ind i
evighedens alvor. Asaf har set, hvordan Gud
virkelig viser godhed mod sit folk, også når
han tugter. Og Asaf ønsker intet andet af Gud,
end at han skal spare ham for den evige pine,
som venter de ugudelige, og i stedet føre ham
hjem til den evige herlighed.
Asaf ved med sig selv, at hvis det stod til ham
selv, ville han ikke nå det mål. Han har lært
sit eget bedrageriske hjerte at kende, og han
ved, at han har været tæt på at falde fra.
Men han har tillid til, at Gud vil holde ham
fast og føre ham hjem: ”Nu er jeg altid hos
dig, min højre hånd holder du fast. Du leder
mig med dit råd, du fører mig til herlighed”
(v. 23-24).
Guds råd er skjult for os mennesker, og vi
kan ikke altid forklare, hvorfor det og det
skulle ske. Men Asaf har lært en dyr lektie.
Han vil nu ikke længere leve sit liv på, hvad
han kan se og iagttage med sine sanser. Han
vil stole på Guds ord, som er det eneste, der

består. Ja ”om end min krop og mit hjerte
forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe
og min lod” (v. 26).

I Guds helligdom møder A s a f e t
ord, der har ånd og liv i sig til at
åbenbare en anden virkelighed
for Asaf end den, der fremtræder
for hans sanser og forstandens
umiddelbare analyser af, hvad
der foregår i verden.
Derfra stammer nu hele Asafs nye frimodighed: Han har lært at se bort fra sit eget forgængelige og bedrageriske hjerte og klynge
sig til Guds klippefaste ord.
Dette ord fylder ham med tak og lovprisning,
ja med lykke: ”At være Gud nær er min lykke,
jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg
kan fortælle om alle dine gerninger” (v. 28).
Hjælpen for Thomas
Thomas fik en noget mere ”håndfast” hjælp
mod tvivlen end Asaf. Og det er vel ikke så
få tvivlere, der har prøvet at være misundelige på Thomas. Thomas fik jo lov til at se
Jesus. Thomas fik det synlige tegn, han bad
om.
Hvorfor får jeg ikke det? Havde Thomas mere
brug for det, end jeg har? Hvorfor denne forskelsbehandling? Sådan lyder den misundelige tvivlers spørgsmål.
Men går man til beretningen om Jesu møde
med Thomas med misundelsen som indgangsvinkel, går man glip af hele beretningens mening.
Jesus kommer selvfølgelig til Thomas for
Thomas’ skyld. Men Jesus kommer også til
Thomas som en repræsentant for alle tviv-
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lere.
Beretningen er nedfældet af Johannes ved
Helligånden med tanke på alle os, der siden
Thomas’ tid har prøvet at tvivle på, om Jesus
virkelig er den, han siger, han er: ”Dette er
skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus,
Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv
i hans navn” (Joh 20,31). Sådan lyder hele
formålet med Johannesevangeliet – med
adresse direkte til os i dag.
Men for at hindre enhver tvivl om, at Jesus
opsøger Thomas med tanke på os, sker der
det besynderlige, at Jesus ligefrem ”træder
ud ad teksten” og henvender sig direkte til
os, idet han svarer på Thomas’ bekendelse
med ordene: ”Du tror, fordi du har set mig.
Salige er de, som ikke har set og dog tror”
(Joh 20,29).
Jesus kan jo ikke tale til andre i lokalet, da de
alle har set ham. Jesus taler altså til os.
”Salige er I!” siger Jesus.
Her sætter misundelsen ind igen. Tvivleren
længes efter at opleve de åndelige erfaringer
og tydelige tegn, som Thomas fik. Og den
tvivler, som ville have givet sit liv for at se,
hvad Thomas så, må spørge: Hvad saligt er
der dog ved ikke at se og må nøjes med at
tro?
Men igen er misundelsen forfejlet. Når Gud
ønsker at knytte vores tro til sit ord og ikke
til de synlige tegn, så kan vi opleve Guds tavshed som et slag i ansigtet. Men virkeligheden er, at Gud gennem tvivlen og anfægtelsen i sin barmhjertighed vil forankre vores
tro i Ordets løfter.
Den tro, der lærer at rette sig mod Guds nøgne
ord, uden stærke tegn og erfaringer – den tro
er i sandhed salig! For det er en tro, der står
på Ordets klippegrund. Det er en tro, der til
enhver tid – og ikke mindst når hjertet ellers

er mørkt og uroligt – kan finde trøst og frimodighed og glæde i den virkelighed, som
Ordet åbenbarer. Det er den tro, Gud ønsker,
at hans folk skal finde hvile i, og det er den
tro, som virkelig kan give en hvile og en fred,
som ”overgår al forstand”.
Som Agatha Rosenius formulerede det:
”Når livet er mørkt, jeg er bange og svag,
jeg skuer i Ordet, og der er det dag!”
Og som Lina Sandell skrev i en af de sværeste perioder i sit liv:
Så mørk er ej nat, så hård er ej nød,
at Jesus ej hjælpe formår,
mit lys og mit liv i mørke og død,
den samme i dag som i går.
Se, Jesus er nær,
skønt stundom han synes langt borte
Hvor så Lina Sandell, at Jesus var nær? Ikke
i det, hun umiddelbart oplevede og erfarede,
for når hun så på det, syntes Jesus langt borte.
Men i Skriftens ord så hun det: at Jesus var
hende nær med sin hjælp, med sit lys og med
sit liv. For selv når vi oplever det anderledes,
så er det sandt, at ”Jesus Kristus er den samme
i går og i dag, ja til evig tid” (Hebr 13,8).
Vi lever i tro
”Salige er de, som ikke har set og dog tror.”
Også gennem Thomas’ vidnesbyrd bliver vi
altså henvist til at søge hjælp mod tvivlen i
det ord, som alene har ånd og liv til at åbne
troens øjne, så vi ikke skal sidde fast i forstandens umiddelbare sanseindtryk og analyser af livet. For uden troen er forstanden
ikke nogen objektiv og neutral instans, den
er gennemsyret af slangens gift fra Edens
have. Kun gennem Guds ord får vi lys over
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livet og kan gribe ”det virkelige liv”.
Paulus udtrykker det sådan: ”Vi lever i tro,
ikke i det, som kan ses” (2 Kor 5,7).
Sådan er normaltilstanden for en kristen: Vi
lever ikke i det, som kan ses! Og det vil selvsagt være kilden til al mulig anfægtelse, for
vi orienterer os som mennesker normalt ud
fra det, vi ser med vores øjne.
Men Paulus siger faktisk dette i en sammenhæng, hvor han forklarer, hvordan han kan
være ”ved godt mod” (jf. 2 Kor 5,6.8). For
den tro, som Ordet skaber, er en ”fast tillid til
det, der håbes på, overbevisning om det, der
ikke ses” (Hebr 11,1).
Når vi lever i Ordet, når Kristi ord bor i rigt
mål iblandt os, så har det ord en kraft, en ånd
og et liv, som er en sand lægedom mod tvivlens gift. Derfor skal vi som kristne aldrig
acceptere, når tvivlens gift ætser i hjertet. Vi
skal kæmpe imod den med Ordets våben!
Vidnesbyrdene fra Asaf og Thomas viser os,
at tvivlen kan være en hård anfægtelse i en
kristens liv. Men de viser os også, at selv
under de værste omstændigheder, er tvivleren ikke i en position over for Gud, hvor han
har ret til at kræve et tegn.
Asaf erkender og bekender tvivlen som en
alvorlig synd, der har været tæt på at føre ham
ud i frafaldets mørke, og han ser tilbage på
sit liv i tvivl med skam og skyldfølelse: ”Dengang mit hjerte var bittert, og det nagede mig
i mit indre, var jeg et uforstandigt fæ, en stud
var jeg over for dig” (Sl 73,21-22).
Helt på samme måde ser vi også, at Thomas,
da Jesus i sin barmhjertighed strækker hænderne frem og indbyder ham til at røre og se
og mærke, netop ikke stikker fingrene i Jesu
hænder og hænderne i Jesu side, men falder
på knæ for Jesus og tilbeder ham med ordene:
”Min Herre, og min Gud!”

Her ser vi da, hvordan Gud i sin barmhjertighed ønsker at føre tvivleren og den frafaldne
tilbage til Ordet, og tilbage til den sande plads,
synderens plads på knæ for Jesus, så troens
bøn atter fødes: ”Herre, vær mig synder nådig!”
Herrens dag
Når spotten mod Bibelen tager til, så skal vi
vide, at dette er et sikkert tegn på, at endens
tid er nået. Underligt nok vil det være sådan,
at lige før Jesus faktisk kommer igen, så vil
stort set hele verden være enige om, at det
simpelthen er for langt ude at tro på det.
”For først og fremmest skal I vide, at der i de
sidste dage vil komme spottere, som følger
deres egne lyster, og som hånligt siger: ‘Hvad
bliver der af løftet om hans komme? Siden
vore fædre døde, er alting jo blevet ved at
være, som det var fra skabelsens begyndelse‘”
(2 Pet 3,3-4).
For mig selv har netop dette været den allerstørste kilde til tvivl: I Bibelen har vi Jesu
ord for, at han kommer ”snart”. Og nu er der
gået 2000 år, vi befinder os i et moderne,
højteknologisk samfund, og tanken om, at
Jesus lige pludselig skulle flænge Himlen som
et lyn fra øst til vest, virker så uendeligt fjern.
Jesu snarlige genkomst virker som et eventyr, når jeg står der og tømmer opvaskemaskinen, mens jeg kigger ud ad vinduet og ser
bilerne køre i deres faste rutefart mellem arbejde og hjem. Alting bliver jo ved med at gå
sin vante gang! Det er min erfaring, og det
har været menneskers erfaringer i tusindvis
af år:
”Slægter går, slægter kommer, og jorden er
bestandig den samme (…) Det, der var, er
det samme som det, der kommer, det, der
skete, er det samme som det, der vil ske; der
er intet nyt under solen” (Præd 1,4.9).
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Hvad bliver det til med Jesu komme?
Hånen og spotten finder en frygtelig genklang
i mit eget tvivlende hjerte.
Hvad skal vi gøre, når spotten tager til i de
sidste tider?
Peters svar er klart: ”I skal huske de ord, som
tidligere er talt af de hellige profeter, og vor
Herre og frelsers bud, som I har fået gennem
jeres apostle” (v. 2).

Når Kristi ord bor i rigt mål
iblandt os, så har det ord en
k r a f t , e n å n d o g e t l i v, som er en
sand lægedom mod tvivlens gift.
Derfor skal vi som kristne aldrig
acceptere, når tvivlens gift ætser
i hjertet. Vi skal kæmpe imod den
med Ordets våben!
Og fra dette ord minder Peter os nu om Noa
(v.5-6). De, der håner tanken om Jesu genkomst, overser beretningen om syndfloden,
siger Peter. Og de overser Jesu klare advarsel ud fra denne beretning. Jesus siger jo:
”Som det var i Noas dage, sådan skal det også
være ved Menneskesønnens komme. For i
dagene før syndfloden åd og drak de, giftede
sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa
gik ind i arken; og de ænsede ikke noget, før
syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan
skal også Menneskesønnens komme være”
(Matt 24,37-39).
Tænk, sådan er det at være kristen i de sidste
tider: Vi fremstår for verden som sådan nogle
tåber, der bygger et gigantisk skib midt inde
på landjorden, uden mulighed for at få det ud
i vandet – og så venter vi på, at det skal be-

gynde at regne!
Men på Noas tid udeblev syndfloden ikke.
Syndfloden blev til en verdenshistorisk realitet, som der er vidnesbyrd om den dag i dag
i snart sagt alle kulturers gamle kilder.
Og nøjagtig sådan vil det gå med Jesu genkomst. Ingen har fantasi til at forestille sig
den dag, men dommedagen bliver en verdenshistorisk realitet, som intet menneske slipper
uden om: ”Herrens dag vil komme som en
tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og
elementerne vil brænde op, og jorden og alt
det menneskeskabte på den vil vise sig som
det, det er” (2 Pet 3,10).
Hvad er det menneskeskabte da? Et luftkastel. En drøm om at være fri for Gud og Guds
dom. Et fæstningsværk, en tankebygning, der
rejser sig i trods mod den almægtige Gud. På
dommens dag går det hele i opløsning (v. 11).
Så står det ene spørgsmål tilbage: Er du kendt
af Jesus?
Herrens tålmodighed
Tænk, at vi har så klare ord i Bibelen om,
hvordan det vil være i de sidste tider!
Og disse ord om Jesu genkomst står netop i
en sammenhæng, hvor det gøres helt klart, at
der kan gå flere tusind år mellem Jesu første
og andet komme: ”Dette ene må I ikke
glemme, mine kære, at for Herren er én dag
som tusind år, og tusind år som én dag” (v.
8).
Tænk hvis der havde stået, at ”for Herren er
en dag som et år”, eller ”som ti år”. Men nu
står der ”som tusind år”. Råber dette vidnesbyrd ikke tilstrækkeligt højt om, at tiden ikke
er løbet fra at forvente Jesu genkomst?
Men det største vidnesbyrd er det, som nu
følger: ”Herren er ikke sen til at opfylde sit
løfte, sådan som nogle mener, men han har
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tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen
skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse” (2 Pet 3,9).
Hvor er det tragisk at tænke på: at det, som
for de fleste mennesker i dag står som et tegn
på, at kristendommen ikke kan være sand, i
virkeligheden er et tegn på Herrens tålmodighed og Herrens stærke frelsesvilje.
Er det dig, han venter på? Er det på grund af
dig, at jorden står en dag endnu?
Hør, hvor han indtrængende kalder på hver
en sjæl, der lever borte fra ham: Kom hjem!
Kom ind til det evige liv, mens du endnu kan!
For en dag bliver det for sent.
Og hør til slut denne lignelse af Jesus:
Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest
og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra
den riges bord, og hundene kom tilmed og
slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han
blev af englene båret hen i Abrahams skød.
Også den rige døde og blev begravet. Da han
slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes,

ser han Abraham langt borte og Lazarus i
hans skød. Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han
kan dyppe spidsen af sin finger i vand og
læske min tunge, for jeg pines i disse luer.
Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du,
fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på
samme måde det onde; nu trøstes han her,
mens du pines.
Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os
og jer, for at de, som vil herfra over til jer,
ikke skal kunne det, og de heller ikke skal
komme over til os derovrefra.
Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du
vil sende ham til min fars hus, for jeg har
fem brødre, for at han kan advare dem, så
ikke også de kommer til dette pinested.
Men Abraham svarede: De har Moses og
profeterne, dem kan de høre.
Nej, fader Abraham! sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig.
Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses
og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.
(Luk 16,19-31).
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INDTRYK FRA VINTERLEJR
Vi valgte Nyt Livs vinterlejr, fordi vi gerne
vil høre evangeliet om Jesus, som er den
eneste, der kan være os til trøst og gavn.
Med et lejrophold følger de mange goder, som
vi kender fra tidligere Nyt Livs lejre: den
meget gode bespisning fra køkkenet, frivilliges indsats, fællesskab i bøn og rigt
samvær i troen på Jesus.
Den første bibeltime var over Hebræerbrevet
3,7-19 med temaet ”Kom ind til hvilen”. De
næste to bibeltimer var fra Malakias’ Bog med
temaerne ”Dom i lys af evangeliet” og
”Dommens dag”. Den sidste bibeltime var
over 1. Kongebog 8 om ”Templets indvielse
– Salomons bøn”.

Menigheden i Hebræerbrevet står i fare for
at glide bort fra det, de har hørt, nemlig
evangeliet om Jesus. Og uden Jesus kan de
ikke nå troens mål: den evige hvile hjemme
hos Gud. Det er vores fare, at troen kan få et
andet indhold end Jesus, forsoningen og
korset.
Derfor skal vi fastholde Kristus, hvis vi skal
nå frelsens mål. ”For Guds ord er levende og
virksomt og skarpere end noget tveægget
sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl
fra ånd og marv fra ben og er dommer over
hjertets tanker og meninger” (Hebr 4,12).
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Gennem Malakias taler Gud stærkt om dom
over menneskers synd. Hvorfor dømmer Gud
synden i os mennesker?
Fordi Gud vil frelse os. Vi må
vide: ”Hvad skal jeg med
Jesus?”
Vi behøver soning for vore
synder, som beskrevet i tempeltjenesten.
Jesus er kommet som vor
ypperstepræst, som gik med
sit eget blod én gang for alle
ind i det Allerhelligste og
vandt os en evig forløsning.
Derfor samles vi ved Jesu
kors, hvor alt blev fuldbragt
for os. Her mangler vi ikke noget, for vi ejer
alt i Jesus.
På lejren fik vi tillige et indblik i Dansk
Balkan Missions arbejde i Rumænien, hvor
byggeopgaver og forkyndelse af evangeliet
for at gøre Jesus kendt går hånd i hånd.
Desuden er det glædeligt, at Hans Erik
Nissens andagtsbog Ét er nødvendigt er
oversat til engelsk, rumænsk og spansk, så
evangeliet kan blive til tro på Jesus.

NB! Det anbefales at
høre bibeltimerne fra
Vinterlejren på Nyt
Livs hjemmeside.

Sognepræst Thorkil
Lundberg, Struer

37

38

D

J U R S L A N D S

E

F T E R S K O L E

NYT

LIV

40 år med efterskole på Djursland
I år kan vi fejre 40 års jubilæum på Djurslands Efterskole. Det er med stor taknemmelighed til Gud og mennesker, at vi i dag fortsat kan lave skole, hvor evangeliets budskab
lyder. Vi glæder os over at have et bagland,
som beder for os. TAK for det. Vi har stort
behov for mennesker, der har hjerte for – og
beder for skolen.
Du er altid velkommen til at besøge skolen –
og søndag d. 22. maj er du særlig velkommen til Skolekredsens Generalforsamling.
Programmet fremgår herunder. På generalforsamlingen vil du høre om det seneste år
på skolen samt høre tanker om nutid og fremtid. Der er også mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelse og ledelse.

Og da vi har 40 års jubilæum, vil der være et
særligt jubilæumsprogram, hvor bl.a. tidligere
forstandere gæster skolen, og hvor kagebordet er lidt større end sædvanligt!
Vi glæder os til at byde jer velkommen!
De bedste hilsner
Forstander Bent Molbech
Viceforstander Tom Skuldbøl
Bestyrelsen for Djurslands Efterskole

Program for skolekredsens familiedag 22. maj 2016
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

12.15
13.30
15.30
16.30

Middag på DE
Generalforsamling
Kaffe og jubilæumsfejring
Tak for i dag

Dagsorden for generalforsamling Djurslands Efterskole 22. Maj 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og sekretær
Bestyrelsens beretning
Ledelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
a. skolens regnskab og b. skolekredsens regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt
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MINDEORD FOR
HANS ERIK NISSEN
Af Mikkel Vigilius

Onsdag eftermiddag den 27. januar døde
Hans Erik Nissen omgivet af sin nærmeste
familie: de tre døtre, hustruen Benedicte og
lillebroren Mogens.
Ved begravelsen holdt Mogens Nissen talen
i kirken og fortalte om den sidste tid frem til
Hans Eriks død: ”I august 2015 fik Hans Erik
konstateret prostatacancer med spredning til
hele skelettet. Hans Eriks sygdomsforløb var
kendetegnet ved bevidstheden om, erkendelsen af og åbenheden om, at nu rinder livet på
jorden ud. Hans Erik var ikke træt af livet,
men da han i december endegyldigt fik at
vide, at der ikke var yderligere behandlingstilbud, gav han mange gange udtryk for, at
Guds time for ham var kommet. Det stolede
han fuldt og fast på.”
Den 10. januar holdt Hans Erik Nissen sin
sidste prædiken i Melby valgmenighed. Hele
familien var med ved gudstjenesten, og han
brugte anledningen til at minde dem og os
alle om Guds trofaste arme, som havde båret
familien fra generation til generation, i medgang og i modgang, og som også nu ville bære
ham selv det sidste stykke ind over grænsen.

Han understregede vores kald som kristne til
at bære mennesker helt hen til Jesus, så de
kan blive evigt frelst ved ham. Og han mindede om præstens og prædikantens vigtigste
kald: at vise vejen til Himlen som blodets vej,
hvor vi frelses ved Jesu blod alene.
Den store, hvide flok
Hans Erik Nissen havde selv valgt den tekst,
der skulle prædikes over ved hans begravelse.
Det var Johannes’ Åbenbaring 7,9-17 om den
store, hvide flok, der står foran Guds trone i
Himlen. I sin tale over denne tekst understregede Mogens Nissen, at de, som er med i den
hvide folk, er kendetegnet ved to ting.
For det første deres diversitet, deres forskellighed: De kommer fra alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De kommer fra hele
jorden, med vidt forskellig baggrund, historie, kultur og sprog.
For det andet det, som de er fælles om, og
som binder dem sammen: De står foran Guds
trone og foran Lammet med deres fokus på
ham. De har tvættet deres klæder og gjort dem
hvide i Lammets blod.
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”Lammets blod, det er det, som Gud møder
os med gennem sit ord. Dets værdi er helt
afhængig af dets betydning for Gud. Gud har
gemt evangeliet i Lammets blod. Virkeligheden er, at hvis du vil kende sandheden og livet, så må du kende det, der har værdi for
Gud. Lammets blod betyder ALT for Gud!
Derfor har det en uendelig stor værdi for hver
enkelt af os: ’Jesu, hans søns blod renser os
for al synd’.
Det er netop det fællesskab, den store, hvide
flok har. De er mennesker, der intet andet har
at klynge sig til, end at Lammets blod må
rense dem rene fra al synd. At de i Kristus
Jesus må fremstilles som hellige, rene og retfærdig for Gud. Det er livet. Det er at vide, at
jeg intet selv har eller kan over for Gud, men
at han giver alt.
Det gav Hans Erik i den sidste tid selv udtryk for: at selv om der havde været mange
smerter, så var det en velsignet tid, for han
havde mistet sig selv og havde intet selv i
forholdet til Gud.
På gravstenen kommer der kun til at stå et
enkelt ord, det er ordet ’Nåde’. Det er det,
som kun Gud og Lammet kan give. Det er
alt, en synder kan bede om.”
Evangelisk afklaring
Hans Erik Nissen blev født i 1938 i en håndværkerfamilie, der var bosat på Frederiksberg, men havde stærke rødder i Sønderjylland.
Som dreng og teenager forestillede han sig,
at han skulle være landmand, men tre måneders arbejde på en onkels gård i konstant
regnvejr fik ham på andre tanker. Når det
endte med et teologistudium, hang det sammen med Hans Eriks personlige åndelige
udvikling.
I mange prædikener har Hans Erik fortalt om

de to led i sin personlige åndelige afklaring.
Det første led var hans egen beslutning som
teenager om at være en oprigtig kristen.
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Det var en god beslutning, men han erfarede,
at han ikke kunne gennemføre den: ”Det
gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det
onde, som jeg ikke vil, det gør jeg” (Rom
7,19). Det var hans erfaring.
Hjælpen fik han gennem den unge stud.teol.
Frank Jacobsen, som hver lørdag holdt bibelundervisning i sin lejlighed i Nørregade. En
aften betroede Hans Erik sig til ham, og de to
fandt et hjørne, hvor de kunne sidde og tale
uforstyrret sammen. Her talte Frank Jacobsen ud fra Esajas 53 om ham, som blev såret
for vore overtrædelser og knust for vore synder, Lammet der trådte i stedet for syndere.
Den aften åbnede evangeliet om den én gang
for alle fuldbragte frelse sig for Hans Erik
uden nogensinde at lukke sig igen.
I en portrætartikel om Hans Erik Nissen skriver Ditte Olsen om denne aften: ”Dér oplevede han at se ind i en ny verden. Dér så han,
hvor uendeligt rig han var på trods af sine
egne sejre og nederlag. Dér fik han en grund
at bygge på, som han aldrig siden mistede:
Jeg har alt det i Jesus, som jeg aldrig finder i
mig selv – alt hans er mit! Den aften følte
Hans Erik sig let som en fjer og behøvede
næsten ikke at træde i pedalerne for at komme
hjem. Cyklen kørte helt af sig selv – syntes
det ham1.”
Den evangeliske afklaring blev definerende
ikke blot for Hans Erik Nissens valg af studium og arbejde, men for hele hans livsgerning. Det blev hans hjertesag at formidle
Guds ord til herliggørelse af Jesu dyrekøbte
og fuldkomne frelse og til evangelisk frigjort
tro på ham.
Prædikant
Allerede som 17-årig blev Hans Erik prøvekaldet som prædikant. Han fik en tjenestetid
som forkynder på 50 år. Få forkyndere har i

hans generation holdt så mange prædikener
og haft så stor en virkekreds. Han prædikede
over hele Norden og på tværs af de lutherske
organisationer. Vi har i dag en rig skat på
mange hundrede optagede prædikener af
Hans Erik, som vi fortsat kan lytte til og
velsignes ved.
I Nyt Livs første årtier prædikede Hans Erik
både ved halmøder og ved lejrsamlinger arrangeret af Nyt Liv. Inden for de sidste ti år
fik han et nært forhold til Nyt Livs arbejde
og medvirkede i en årrække frem til 2014 som
fast prædikant på sommerens bibellejr. I valgmenigheden i Melby blev programmet tilrettelagt efter, at man kunne tage sammen på
bibellejr i Fjellerup.
Hans Erik Nissens forkyndelse var kendetegnet ved, at både loven og evangeliet blev forkyndt med klarhed og kraft. Han mindede ofte
om, at når Djævelen forsøger at tage loven
fra os, så er det dybest set ikke, fordi han vil
tage loven fra os, men fordi han vil tage evangeliet fra os.
I Guds frelsesråd er der en uløselig sammenhæng mellem lovens dømmende gerning og
evangeliets frisættende gerning. Den bibelske forkyndelse både sårer og læger, døder
og gør levende, fører ned i dødsriget og fører
op derfra igen – ved Jesus alene. Denne gerning må forkynderen gøre sig til redskab for.
Gør han det, vil nogle vende sig fra ham, men
det er omkostningen, hvis han vil tjene det
ord, som Gud gør sin gerning igennem, og
hvorved andre kan blive frelst.
Hans Erik var afklaret om, at dette var vilkårene for hans tjeneste, og han levede i Paulus’
ord: ”Er det nu mennesker, jeg vil have på
min side, eller Gud? Eller søger jeg at være
mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke
Kristi tjener” (Gal 1,10).
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Hans Erik Nissen mindede ofte
om, at når Djævelen forsøger at
tage loven fra os, så er det dybest set ikke, fordi han vil tage
loven fra os, men fordi han vil
tage evangeliet fra os.
Præst og forstander
Efter fire år som præst i Emdrup kirke kom
Hans Erik Nissen og hans hustru Benedicte
til Luthersk Missions Højskole i Hillerød som
forstanderpar. Her var de i 33 år.
I dagligdagen og i undervisningen mødte eleverne en forstander med en sjælden livsglæde.
”Lad i dig mig elske livet.” Den sangstrofe
og bøn opfyldtes i Hans Eriks liv. I troen på
Jesus glædede han sig over alt godt i livet og
formidlede glæden til eleverne på højskolen.
De mødte i ham et levende vidnesbyrd om,
at grundtonen i kristenlivet er glæde. Men det
blev også klart for dem, at glæden må have
sit ankerfæste i Jesus og hans fuldbragte og
evige frelse. I troen på Jesus kan vi bære at
miste alt i dette liv og stadigt eje alt i evighed.
Hans Eriks sidste tid blev et stærkt vidnesbyrd om dette. Han blev afklædt og mistede
alt i dette liv, men så meget stærkere strålede
glæden over den herlighed, som venter. De
sidste tekstbeskeder, han sendte fra sin telefon, havde et enslydende indhold: ”Jeg ligger her og venter på LIVET!”
I tiden som forstander skrev Hans Erik Nissen en række bøger. Af disse fik særligt
andagtsbogen Ét er nødvendigt stor betydning og udbredelse. Han skrev den i en periode, hvor Benedicte var alvorligt syg af

kræft. Det præger bogen. Den vidner om de
kors, som Gud kan lade os møde her i livet,
men også og ikke mindst om de løfter og den
frelse, som kan bære os i både medgang og
modgang.
I en lang årrække frem til 2005 indspillede
Hans Erik Nissen en radiogennemgang af de
bibelske skrifter. Guds Ord er levende hedder programmerne. Det blev til over 1200
programmer, som nu er tilgængelige på nettet som en kilde til åndelig opbyggelse, vejledning og berigelse.
I Bibelen mindes vi om, at Gud giver sin
menighed forkyndere med en særlig nådegave til at lede os til Jesus og gøre ham stor
for vore hjerter (Ef 4,11-15). Disse nådegaver
må vi takke Gud for og gøre brug af. Det er
en stor velsignelse, at vi fortsat både i tekst
og tale kan møde og beriges ved den nådegave, som Gud gav os i Hans Erik Nissen.
De sidste år
Efter tiden som forstander virkede Hans Erik
som omrejsende forkynder i en årrække, før
han i 2010 blev kaldet til at være præst for en
lille valgmenighed i Melby. Her fik Hans Erik
lov at virke i seks år.
Disse år blev både for ham selv, for Benedicte og for menigheden en meget rig tid.
Gang på gang gav Hans Erik i sin forkyndelse udtryk for, at han oplevede et enestående rigt og velsignet åndeligt fællesskab
med den lille menigheds medlemmer. Det var
en oplevelse, som i høj grad deltes af menigheden.
Tjenesten i Melby gjorde det muligt for Hans
Erik at være tættere på og bruge mere tid sammen sin familie til stor glæde for begge parter. At familien var og forblev Hans Eriks
første prioritet og største kærlighed, kom til
udtryk ved begravelsen, både i døtrenes rige
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vidnesbyrd og i Mogens Nissens tale:
”Familien havde stor betydning for Hans
Erik. Han var en omfavnende ægtefælle, far,
morfar og for mit vedkommende bror. Hans
kærlighed var umiddelbar og hjertelig, og han
lagde ikke skjul på den. Han var en aktiv
medlever både i sin nære familie og andres
liv. Alle jer børn, svigerbørn og børnebørns
ve og vel lå ham meget på sinde, og I var
altid omsluttet i hans forbøn, det ved I.”

Ved begravelsen fortalte Hans Eriks yngste
datter, Merete, at hun ved faderens dødsleje
fik lov at bringe ham det sidste vidnesbyrd
fra Guds Ord: ”Du velsigner den retfærdige,
du dækker ham med nåde som et skjold” (Sl
5,13). Det gentog hun for ham igen og igen:
“Du er dækket med nåde som et skjold.“ Hans
sidste ord var et bekræftende: ”Ja!”
Tak til Gud for, hvad han gav os gennem Hans
Erik Nissen!
1 Ditte Olsen, “Hans Erik Nissen – manden bag
forstandertitlen“, artikel i: En arbejdsdag for Herren, Festskrift til Hans Erik Nissen, LogosMedia
2003, s.18

Hans Erik Nissen skrev gennem sin tid som forstander på Luthersk Missions Højskole en
lang række lederartikler til bladet Båndet. En del af dem er samlet i bogen Mellem liv &
død (LMBE 1998). Her i bladet har vi valgt at bringe den sidste af Hans Eriks lederartikler.
Til denne anledning havde Hans Erik, som til sin begravelse, valgt en tekst fra Johannes‘
Åbenbaring. Det er versene fra Åb 21,5-8, hvor der står:
Og han, der sidder på tronen, sagde: “Se, jeg gør alting nyt!“ Og han sagde: “Skriv! For
disse ord er troværdige og sande.“ Og han sagde til mig: “Det er sket. Jeg er Alfa og
Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for
intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn.
Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og
afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl; det
er den anden død.“
Læs Hans Eriks betragtninger over disse vers og om sin forstandergerning på de følgende
sider.
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JESUS
DEN FØRSTE OG DEN SIDSTE
Af Hans Erik Nissen

Hvad har været det største ved opgaven på
LMH?
Jeg er ikke i tvivl! Det har været arbejdet med
Bibelen. At få lov til time efter time at gennemgå bibelske skrifter, kapitel efter kapitel
og vers for vers har ført en selv ind i Ordet
på en måde, som aldrig kunne ske ved et skrivebord. I Guds ords møde med den enkelte
opleves det levende. Man får lov til at erfare
det som ånd og liv.
Og i forberedelsen til dette møde har Guds
ord åbnet sig, og man har stadig set nye rigdomme i lov og evangelium.
Overraskelsernes bog
Bibelen kan og skal læses på mange måder. I
de senere år har jeg fundet hjælp ved at være
mere bevidst over for, hvor forskellig Bibelen er i forhold til vor naturlige tankegang.
Det er en af vejene til at finde ind i den verden, som intet øje har set, intet øre hørt, og
som aldrig er opkommet i noget menneskes
hjerte.
Johannes’ Åbenbaring er skrevet til menigheder, der som helhed var under trængsel. I

Smyrna måtte man indstille sig på fængsel,
og i Pergamum var Antipas blevet dræbt. De
syv menigheder lå ikke længere fra hinanden, end at man også der, hvor forholdene
var mere tålelige vidste, hvad der foregik.
I kapitel 21 vers 5-8 findes det eneste sted,
hvor Gud taler i direkte tale (læs teksten på s.
43, red.). I åbenbaringen af sig selv siger han:
”Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden.”
Hvis man prøver at forestille sig, hvilket budskab dette selvvidnesbyrd måtte lægge op til,
måtte det vel være, at menighederne på trods
af alt kunne vide sig trygge midt i deres store
vanskeligheder. Det er overraskende, at umiddelbart efter forsikringen om Guds nærvær,
tales der om tørst.
Men Gud, der kender hjerterne, ved altid,
hvordan de skal hjælpes.
Tørst
Sult er slemt, men tørst er værre. Når den gør
sig gældende med fuld styrke, er hele menneskets eksistens bestemt af den. Det gælder
vand eller død. Det er derfor tankevækkende,
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at Bibelen forbinder dette ord med ordet ”salig”. Der er en åndelig tørst, der fører til
salighedens tærskel. Den ligger ikke i naturlig forlængelse af, at vore muligheder er brugt
op, men den er Åndens gerning.
Noget af det mest dyrebare i mine år på skolen er sket i mødet med denne tørst. Da er
man inde i et frelsende spændingsfelt, hvor
afstanden mellem den tørstende og den levende Gud er uendelig kort.
Guds ”kom” er nærværende, så man ikke er i
tvivl. Det er den tørstende heller ikke. Han
oplever det ikke, som at det er ham, der gør
noget. Han står i mødet med en, der rækker
ham frelsens bæger, og lader ham drikke livet – det evige liv – ind i sig.
Sejr
Efter at have talt om tørst, taler Bibelen i
næste vers om sejr.
Der er en indre sammenhæng, som er milevidt fra vores tankegang. Sejr er for os overvindelse af modstand forbundet med stor kraft
og styrke hos os. I Guds ord er det helt stik
modsat.
Hoseas kaster lys ind over det ved at pege på
Jakob. Han siger om ham, at han kæmpede
med en engel og sejrede. Det er en konstatering af, hvad der skete ved Jabboks vadested.
Så fortsætter Hoseas med at sige, hvori sejren bestod. ”Han bad med gråd om nåde.”
Med disse ord beskriver han den største sejr
et menneske kan vinde.
Det er den, som tørster, der sejrer, når det er
Jesus, han tørster efter. Derfor er det et stadigt kald til al kristen forkyndelse: Skab tørst.
Det sker alene i mødet med den hellige Gud.
Møder den enkelte ikke Gud som den absolutte, der i kraft af sin autoritet med uimodståelig magt sætter synderen i gang med at
gøre det umulige, føres ingen ind i sønder-

knuselse, og Gud har ingen anden bolig her
på jord end det sønderbrudte, sønderknuste
hjerte.

Det er den, som tørster, d e r s e j r e r, n å r d e t e r J e s u s , h a n t ø r s t e r
e f t e r. D e r f o r e r d e t e t s t a d i g t
kald til al kristen forkyndelse:
Skab tørst.
At blive mæt
Bibelens tale om at mættes rummer det, vi
kender: Man mættes ved at få. Men der er
også en anden tanke: Du bliver mæt ved at
være et bestemt sted: ”Du mætter mig med
glæde for dit ansigt.”
De gamle jødiske rabbinere siger, at Guds
ansigt er Messias. Jeg tror, at de her har set
noget rigtigt og meget dybt. Jesus er Guds
væsens udtrykte billede. Guds herlighed hviler på hans ansigt. Ser du Jesus, ser du Gud.
Når du i evigheden ser Sønnen ansigt til ansigt, da er det Gud, du skuer.
Intet andet end Jesus kan stille den hunger
og trøst, han selv har skabt som lovens Gud.
Men han kan til gengæld også gøre det.
Hjertets svar i mødet med min Frelser og
Forsoner er frelsesjubel. Den er født af
Kristus-fylde, og det er nåde over nåde. Du
må sige med Paulus: Nu har jeg fuldt op! Jeg
har overflod! Jeg mangler intet!
Og dog kender sjælen tørsten: Om jeg dog
måtte nå frem til opstandelsen fra de døde!
Jo mere den stilles, des
stærkere bliver den.
Gud give, at den aldrig
slukkes, så længe vi er her.
Hans Erik Nissen (19382016) var forstander på
LMH i 1970-2003.
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FORKYNDELSE MED KRAFT
Af Mikkel Vigilius

Det er mit privilegium at være underviser på
en bibelskole. I en lektion talte vi om forkyndelsen. Hvilken slags forkyndelse har
givet jer selv mest? Det var spørgsmålet.
Der blev givet forskellige svar. Alligevel var
der en hovedlinje. Forkyndelse, der sætter os
fri! Forkyndelse, der taler alvorligt om vores
forhold til den hellige Gud, så vi bliver helt
færdige over for ham. Forkyndelse, som viser
os og gør det levende for os, at vi på grund af
Jesu blod kan stå og leve foran denne Gud –
med frimodighed!
”Hvor ofte hører I den slags forkyndelse?”
spurgte jeg.
Der blev stilhed et stykke tid.
”Meget sjældent”, lød det så. ”Jeg kan knapt
huske den sidste gang.”
Jeg har tænkt en del over den samtale.
Vi ønsker at forkynde Guds ord i lov og
evangelium. Det betyder ikke, at vi samler
os om et snævert udvalg af bibelske temaer
og tekster. Alle dele af Bibelen må forkyndes.
Men altid sådan, at Gud bliver stor, og vi
bliver små, Helvede bliver vores retmæssige
fortjeneste og Himlen Guds ubegribelige

nådegave, synden bliver konkret og syndsforladelsen dyrebar, Guds hellige vilje bliver
forpligtende og evangeliet om Jesus vores
stadige glæde og kraft.
Det er i dette spændingsfelt mellem lov og
evangelium, at troen skabes, det nye liv
vælder frem, og vi sættes fri!
Kan det passe, at vi er ved at miste det? Og
hvis det er tilfældet, hvad er da årsagen?
Frygt for tilhørerne
Jeg spurgte eleverne og fik et tankevækkende
svar: ”Forkynderne er bange – for de andre
kristne! De er bange for negative reaktioner.”
Der gives ikke én fyldestgørende forklaring
på afsvækkelsen af lov og evangelium i
forkyndelsen. Men elevernes svar har bidt sig
fast hos mig. For jeg genkender frygten hos
mig selv.
Forventningerne til forkyndelsen i dag går i
forskellige retninger. Men der er en stærk
tendens til at efterspørge afbalanceret forkyndelse. En nænsom og hensynsfuld forkyndelse. Ikke for nærgående og ransagende.
Ikke for radikal i sin afsløring af og dom over
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synden. Ikke for stærkt koncentreret om
soningen, blodet og korset. Ikke for personligt
udfordrende og for alvorlig i kaldet til
omvendelse fra synden. Ikke for lidenskabelig og myndigt insisterende. En
afbalanceret forkyndelse, der tillader os at
bevare den indre ro og balance i sind og sjæl.
Mon ikke vi er mange forkyndere, der har
mærket denne forventning? Og mon ikke vi
kender overvejelserne om, hvordan vi får
afleveret en prædiken, der ikke støder an, men
alligevel får sagt noget godt?
Vores målsætning bliver at lave ”en god
prædiken”, som gør det muligt for os fortsat
at have det godt med alle bagefter. Det går jo
ikke an, at vi støder vore tilhørere fra os!
Resultatet bliver en ufarlig og åndeligt
overfladisk forkyndelse, som hverken døder
eller gør levende, hverken sårer eller læger,
hverken knuser eller heler.
Der kan ligge flere ting bag efterspørgslen
efter en afbalanceret forkyndelse. Der kan
være tale om et berettiget og legitimt ønske
om at få alle sider og nuancer i det bibelske
budskab med og om at tilgodese en bredde
af prædikentyper og prædikantpersonligheder. I en vækkelsestradition må vi være
varsomme med at idealisere én bestemt type
prædikener og én slags prædikanter. På dette
område er den bibelske bredde og mangfoldighed stor.
Alligevel må vi ikke være blinde for, hvordan
kødet misbruger disse i sig selv berettigede
anliggender. Kødet ønsker at nedgøre og
afvise den vækkende forkyndelse, der stiller
os ansigt til ansigt med Gud. Fra bunden af
vort hjerte lyder livet igennem det råb, som
også lød til profeterne på Esajas’ tid: ”Tal ord,
der forfører os (…) Skaf os af med Israels

Hellige! (Es 30,10f.).
Mødet med den levende Gud
Forkyndelsens mål er at føre os ind i et møde
med den levende Gud, og dette møde har vi
af natur en dyb og indædt modvilje mod. Vi
ønsker for alt i verden at undgå det. For det
bringer os ud af balance, foruroliger og ryster
os, og dømmer alt vort eget!
Forkyndelsens mål er ikke at vække nogle
bestemte følelser hos os. Tager forkynderen
sigte på at vække følelser, forfejler han sit
mål. Hans kald er i al enkelhed at tale sandt
og klart om Gud ud fra Skriften og lede sine
tilhørere ind i et ret forhold til ham.
Men hvor dette sker med åndelig myndighed
og kraft, der lades vi ikke upåvirkede tilbage
som tilhørere. I mødet med Gud vakler alt
vort eget, og vi ser, at kun ét står fast og bærer
i liv og død og evighed: nåden i Jesus Kristus.
Herinde i centrum, i Guds nærhed, foran hans
trone – her bliver to ting stærke: syndserkendelsen og glæden over Jesu frelsergerning, anfægtelsen og fryden over det
fuldbragte! Her dør vi under loven, og her
vækkes vi til live ved evangeliet.

Forkyndelsens mål er at føre os
ind i et møde med den levende
Gud, og dette møde har vi af
natur en dyb og indædt modvilje
mod. For det bringer os ud af
balance, foruroliger og ryster os,
og dømmer alt vort eget!

De gamle sange
Det er tankevækkende at læse vore gamle
åndelige sange og salmer. De blev for de
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flestes vedkommende skrevet i vækkelsestider af folk, der levede i Guds nærhed i bøn
og tilegnelse af hans ord.
I disse sange brænder lov og evangelium
igennem med stor styrke. Der er ild og kraft,
nødvendighed og lidenskab i dem. Der tales
om synden, selvbedragets fare og mødet med
den hellige Gud med en alvor, tyngde og
erfaringsnærhed, som vi sjældent møder i
dag. Og der øves sjælesorg med en evangelisk
klarhed og frigørende kraft, som vi må spejde
langt efter i vor tid.
Hvad er hemmeligheden? Mon ikke, at de
selv var inde i Guds nærhed? At de selv tog
Guds ord til sig, og derfor kendte anfægtelsen
indefra. De frygtede helt reelt at leve på et
åndeligt selvbedrag og at blive forkastet af
Gud! For de havde med Den Hellige at gøre.
Derfor kendte de til at frygte ham.
Men derfor vidste de også, hvad der alene
kan hjælpe og trøste en anfægtet synder i
mødet med ham – ordet om Jesus!

Den åndskraftige og myndige forkyndelse
vokser ud af vort eget personlige liv med Gud.
Her bliver både lov og evangelium levende
for os selv. Her bliver vores hjerte ét med
budskabet. Her ser vi tilhørernes sande nød
og behov som en virkelighed! Her løses vi
fra menneskefrygten og får frimodighed og
kraft til at prædike Guds ord med myndighed.
Forsømmer vi dette samliv, kan vi stadig sige
de samme teologiske sandheder, men vi vil
med tiden opleve dem stadigt mere teoretiske
og selvfølgelige. Vi finder det unaturligt og
overflødigt at prædike de centrale grundsandheder til frelse og begynder indefra at forstå
dem, som efterspørger en anden forkyndelse.
Hvad gør en forkynder, når han mærker, at
dette er ved at ske?
Der er kun én vej frem. Det er ikke at fylde
nyt indhold i forkyndelsen, men at vende
tilbage til det, som er prædikantens første og
største kald: selv at leve Gud nær og selv tage
ordet til sig!

Prædikantens første og største kald
Den åndelige kraft kan forlade vores arbejde,
længe før vores teologi forandres.
Vi overlever ikke ved blot at fastholde gamle
principielle standpunkter. Det handler om at
leve Gud nær i personlig tilegnelse af hans
ord. Det handler om den tro og Ånd, som han
alene kan give os, og som til stadighed må
fornyes hos os.
Hvad former en god forkynder?
Luthers ord har fortsat gyldighed: meditation
over Guds ord, anfægtelse i mødet med Gud
og bøn til Gud.

Hvilepladsen
Her er der et evangelium til prædikanten.
Evangeliet er, at han må genfinde sin identitet
i det at være Guds barn for Jesu skyld. Han
er Guds nådebarn, før han er tjener. Hans
første og største kald er ikke at tjene de andre,
men som Maria at sætte sig ved Herrens
fødder, hvile ud og nære sig med Guds gode
ord – til ham selv.
Lad os bede for vore prædikanter, at de må
få hjælp til dette. Til velsignelse og berigelse
både for dem selv og for os alle!
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JEG KAN IKKE TRO!
Jeg har ofte hørt sætningen: ”Jeg kan ikke
tro”, og har tænkt en del på, hvad der ligger
bag disse ord.
Troen er ikke noget, vi kan, eller skal kunne.
Troen er så nøje knyttet til det, den er rettet
mod, at betragtes den isoleret, er det, som om
den ikke findes.
Du kan ikke se dit syn, men med dit syn kan
du betragte en genstand.
Du kan ikke høre din hørelse, men med din
hørelse kan du høre en lyd – et musikstykke
eller en tale.
Du kan ikke tro din tro, men i tro kan du hvile
hos Jesus, ved ordene om ham.
Da Gud ville frelse, lod han sin søn betale
hele prisen. Intet blev ladt tilbage, alt ér gjort.
For menneskelig tankegang er det forargeligt at blive frelst uforskyldt – en dårskab at
frelses ved bare at lytte og tro.
Når evangeliet lyder, skilles vejene. Enten
kommer troen ved det, som høres, eller også
føder og nærer det vantro.

Du kan ikke tro din tro, men i
tro kan du hvile hos Jesus, ved
ordene om ham.

Vantroen kan have karakter af anfægtelse,
som kan komme til udtryk i ordene: ”Jeg kan
ikke tro”.
Det kan godt virke fromt. Men når frelsen
forkyndes uforskyldt, så ligger troen ikke i,
hvad du kan.
Når du siger, at du ikke kan tro, er det ikke
en mangel ved din kunnen.
Troen er så nøje knyttet til de ord om Jesus,
som forkyndes dig, at du stempler evangeliet
som utroværdigt, når du siger, du ikke kan
tro.
Det uforskyldte er blevet til anstød for dig.
Det er dig imod. Du vil ikke slippe de sidste
strå i selvlivet og dækker vantroen med ordene: ”Jeg kan ikke tro.”
Disse fire ord siger ikke noget om dig, men
om Gud, at han er en løgner.
Es 55,3: ”Bøj eders øre, kom til mig, hør, og
eders sjæl skal leve.”
Læg øre til evangeliet. Se Ham, som blev gjort
til synd for dig, og som er nok til din frelse.

Peder Mikkelsen, Lystrup,
prædikant i Luthersk
Mission
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MED HÅB IMOD HÅB
Af Frank Jacobsen

Ved begravelsen
Vi sad for nogen tid siden en gruppe mennesker og talte om de ydre rammer om vore
begravelser.
Blandt andet berørte vi det spørgsmål: hvad
det betød, at der var mennesker, som sad længere nede i kirken, der ikke kunne se kisten.
Et af indlæggene fremhævede da, at ved begravelser var der intet at se – der var hovedsagen at høre.
Og det er jo pudsigt nok at tænke sig – hvis
man må bruge dette ord i denne sammenhæng
– at vi her har et eksempel på, hvorledes ”teologisk” tankegang kan få helt praktiske følger. For følgen af dette syn var, at dette var et
problem, som man ikke behøvede at gøre
noget ved – når blot alle kunne høre.
Ordet og den synlige virkelighed
Nu er der imidlertid noget i problemet, som
jeg mener er af almen, opbyggelig interesse.
Derfor nævner jeg det her.
For sagen er: at det er det afgørende at kunne
høre.
Og så alligevel: det, som så ofte gør, at Guds

ord griber mig så stærkt ved blandt andet sådanne lejligheder, er, at alt det, jeg i den stund
ser, strider mod det, jeg hører.
Jeg hører om sejr over døden, men jeg ser
døden. Jeg hører Herren tale om et levende
håb, men jeg ser håbløsheden.
Hvis jeg intet så, så ville ordene lyde som
kling-klang. Men når jeg ser alt stride mod
Ordet – ja, så er det et imponerende stærkt
ord, som lyder, fordi det er sandere og stærkere end døden.
Det er ingen sag at gå ude i livet og solskinnet og have al mulig medgang og så sige: ”af
jorden skal du igen opstå”.
Men det kan risle igennem mig med fryd at
sige de ord, mens øjet ser ned i en grav med
en kiste og med en påmindelse om, at alt dette
nu skal blive til jord.
Da er det ufatteligt stort: at der er et ord, som
er større og mægtigere end denne virkelighed.
Og her berører jeg noget af det mest centrale
i kristentroen. For det er jo netop: imod alt,
hvad man ser at tro Herrens ord.
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Abraham
Jeg har som overskrift gengivet nogle ord,
hvormed Paulus beskrev troen hos Abraham
– troens far.
Om ham siger han nemlig: ”Med håb imod
håb troede han (…) og var fuldt overbevist
om, at det, som Gud har lovet, har han også
magt til at gøre” (Rom 4,18.21).
Abrahams situation var den, at alt, hvad han
så hos sig selv og hos sin hustru, slukkede
ethvert håb om det, som Gud sagde: at de
skulle få en søn.
Men netop i den situation, hvor han så håbløsheden, blev Ordet stort og stærkt, og han forstod: Ja, men hvad Gud taler, det har han også
magt til at gøre.

Det er ingen sag at gå ude i livet
og solskinnet og have al mulig
medgang og så sige: ”af jorden
skal du igen opstå”.
Men det kan risle igennem mig
med fryd at sige de ord, mens øjet
ser ned i en grav med en kiste og
med en påmindelse om, at alt dette
nu skal blive til jord.
Da er det ufatteligt stort: at der er
et ord, som er større og mægtigere
end denne virkelighed.

Ordets kraft
Og vi kunne nævne utallige ting i kristendommen – ja i virkeligheden alt, hvad der er sand
kristendom – og se, at det er troens kår: at tro
imod alt, hvad øjet ser.
Tænk på dåbens vand. Tænk på nadveren.
Tænk på, at Ordet kalder en synder, som tror,
for retfærdig og hellig. Og så videre.
Se – og du ser intet andet end en virkelighed,
som er imod, hvad Ordet siger. Men hør Ordet, Gud taler imod det, dine øjne ser – da
hører du et guddomsord, som er liv og salighed.
Jo, jeg vil sige: Det er vigtigt for troen, at
øjnene ser virkeligheden – for ellers bliver
troen ikke fast på Ordet, men luftige og
uhåndgribelige drømme, som intet tåler, fordi
den intet virkeligt tror.
Frank Jacobsen (19312013), var præst, bl.a. i
Mariehøj.
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ABRAHAM
ET DÅRLIGT VALG?
Af Arne Helge Teigen

En af de skikkelser, som får en bred præsentation i Skriften, er Abraham.
Vi møder ham første gang i 1. Mosebog 11,27
og kan følge hans livshistorie i mange kapitler frem.
I det Nye Testamente vises der stadig hen til
ham som den mand, Gud udvalgte for at blive
stamfader for Israels folk, stamfader for Jesus
og åndelig far for de troende.
Der står ikke meget i Skriften om, hvorfor
Gud udvalgte netop Abraham. Og dog viser
hans historie os noget om, hvordan Gud går
frem, når han udvælger mennesker, både til
frelse og tjeneste.
I denne artikel skal der gives nogle glimt fra
Abrahams liv og historie med tanke på at
belyse spørgsmålet om, hvorfor Gud valgte
netop ham som sin tjener med tanke på sin
frelsesplan. Læseren vil forhåbentlig undervejs i læsningen blive drevet til selv at tænke
over, hvad der skal til for at kunne tjene den
levende Gud.
Abrahams tid og vores tid
Abraham levede i den anden store tidsepoke

i menneskehedens historie. Den tid, som
havde sin begyndelse efter syndfloden. Både
hans egen tid og den epoke, som gik forud
for denne, viser, hvordan syndens store magt
ytrer sig og fører menneskeheden ind i et
kollektivt frafald fra Gud.
På Abrahams tid havde Gud allerede to gange
grebet ind for at standse og begrænse udfoldelsen af syndens magt. Først ved syndfloden, dernæst ved at forvirre menneskenes
sprog.
Ligheden mellem Abrahams tid og den tid,
vi selv lever i, er slående. Grunden til det er,
at syndens kræfter har den samme magt også
i vores tid.
Over for den mentalitet, som præger vores
tid, føler troende mennesker let afmagt. Frafaldets kræfter synes at være stærkere end de
tiltag, de selv går i gang med, for at føre mennesker ind i troens samfund med den levende
Gud og frelser Jesus Kristus. Og desuden virker syndens dragende og bindende magt
stærkt også blandt kristne mennesker.
Men også i vores tid er der grund til håb om
frelse. Årsagen til det skal vi se nærmere på i
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det følgende.
Gud griber ind til frelse.
Ifølge Skriften gentager historien sig. Gang
på gang har menneskeheden bevæget sig mod
åndeligt mørke og frafald. Men gang på gang
har den almægtige Gud også grebet ind i vores verdens mørke historie for at frelse mennesker fra syndens magt og Guds dom.
De indgreb, Gud på den måde har foretaget,
er sker på de tidspunkter, hvor syndens magt
har virket stærkest, mørket tættest og håbløsheden størst.
Guds handlemåde følger i disse tilfælde altid
et bestemt mønster: Først taler Gud ind i verden om, hvad han vil gøre. Derefter gør han,
hvad han har lovet.
Ved at opfylde sine løfter, trods den modstand, Satan og den gudsfjendske verden byder ham, viser Gud sin almagt.
Den mørkeste og ondeste dag i menneskehedens historie er syndefaldets dag. Men selv
på den dag greb Gud ind og gav det første
løfte om frelse (1 Mos 3,15). Han ville knuse
Satan og tilintetgøre den magt, som synden
havde vundet over mennesket.
Dette løfte blev opfyldt, ved at Gud lod sig
føde ind i den onde verden som gudmennesket Jesus Kristus. Ved hans lidelse,
død og opstandelse er Satans og syndens
magt endegyldigt blevet knust.
For at denne frelse skulle blive mulig, måtte
Gud imidlertid først skabe et folk, som Guds
søn kunne fødes ind i, nemlig Israels folk.
Gud valgte Abraham
Det er på det punkt i frelseshistorien, hvor
Gud greb ind for at skabe Israel, vi møder
Abraham. Han er den mand, Gud vælger til
at blive Israels stamfader.
Abraham manglede ikke menneskelige kva-

lifikationer. Sandsynligvis var han højt begavet. Han var modig, klog og rig. Trods alle
disse fortrin manglede han dog den afgørende
forudsætning, for at Gud kunne bruge ham i
den tjeneste, han var valgt til. Han kunne
nemlig ikke få børn, fordi hans kone var barnløs.
Hvorfor valgte Gud så lige netop ham til at
blive stamfader til sit folk?
Svaret på dette spørgsmål lærer os noget helt
afgørende om, hvordan Gud går frem, når han
udvælger menneskelige redskaber med tanke
på at fuldføre sin frelsesplan. Gud vælger,
sådan at selv det mest ressourcestærke menneske oplever, at det ikke kan udføre den tjeneste, Gud vil bruge det til. Sådan var det
med Moses, David, Saul og Paulus, for at
nævne nogle.
Når det gælder Abrahams historie viser den
samtidig også, at Gud gav ham den afgørende
forudsætning for at kunne blive brugt af Gud,
nemlig troen.
Hvad dette betyder, kan imidlertid let misforstås. Der er nemlig mange meninger om,
hvad den tro, som kvalificerer til tjeneste for
Gud består i, også blandt mennesker, der bekender sig som kristne. Ikke sjældent møder
man den opfattelse, at det er nødvendigt at
have tilstrækkelig tro på sig selv for at blive
brugt af Gud. Men dette stemmer ikke med
den tro, Herren ser efter, når han søger en
tjener.
Dette forstår vi, når vi ser nærmere på, hvad
det er for en slags tro, Gud gav Abraham for
at kunne bruge ham.
Abrahams tro og vores tro
Abrahams tro har noget ved sig, som gør, at
den skiller sig væsentligt ud fra al anden tro,
vi møder hos mennesker. Den ytrede sig som
en tro på Herren alene, og den var af en så-
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dan karakter, at han blev frelst ved den.
Frelse ved tro består i, at Gud retfærdiggør
den, som selv ikke har gerninger at vise frem
for Gud. Sådan var det med Abraham, og sådan er det for dig, så sandt du har den sande
og frelsende tro.
Forholdet er imidlertid, at den tro, Abraham
blev frelst ved, også blev helt afgørende for
hans tjeneste. Gud sørgede nemlig for at
bringe Abrahams tro på, hvad Gud kunne
udrette ved ham, i harmoni med den tro, han
blev frelst ved. Ligesom Abraham ikke kunne
have tro på sig selv og sine egne gerninger i
forhold til frelsen, kunne han derfor heller
ikke have tro på sig selv og sine egne forudsætninger i sin tjeneste.
Et forhold, som ikke alle er opmærksomme
på, er, at den frelsende tro ikke kun har retning opad mod Gud; den vil også tage magt
over det troende menneskers tanker, liv og
tjeneste.
Når dette sker, opstår der ofte en personlig
og indre konflikt, fordi også troende mennesker har trang til at ophøje sig selv i stedet
for at ophøje Herren.
I denne kamp er det nødvendigt, at den frelsende tro sejrer og får magt. Selvophøjelse
og tro på egne forudsætninger er nemlig den
største hindring for, at Gud kan bruge et menneske i sin tjeneste. Derfor føres ethvert menneske, som Gud vil bruge i sin tjeneste, ind i
en kamp, hvor selvtroen tilintetgøres. Kun
sådan kan Gud gøre det sådan, at troen på
Guds almagt og godhed vokser, sådan at det
troende menneske sættes i stand til at tjene
Herren.
Sådan gik det med Abraham. Gud fratog ham
troen på, at han virkelig kunne tjene Gud, og
gav ham i stedet troen på, at intet er umuligt
for Gud.
Dette skal vi se nærmere på i det følgende.

Gud fratog Abraham troen på, at
han virkelig kunne tjene Gud, og
gav ham i stedet troen på, at intet er umuligt for Gud.
Hvordan Gud satte Abraham i bevægelse
Underligt nok står der ikke noget om, hvornår og hvordan Abraham kom til tro på Herren. Første gang vi møder ham i Skriften er,
da Gud er i færd med at føre ham ind i sin
tjeneste. Denne tjeneste skulle begynde med
et brud med den by og det land, han boede i,
med slægten og med faderens hus.
Abrahams liv skulle tage en anden retning.
Målet for Abrahams liv blev nu det land,
Herren ville give ham (1 Mos 12,1ff.).
Herrens befaling om at bryde op må have
virket lammende på Abraham. At foretage
sådan et brud med slægt og venner var risikofuldt for en beduin. Men bruddet var et nødvendigt skridt på Herrens vej, for at Gud
skulle kunne bruge ham.
I sig selv indebar dette skridt, at Abraham i
tro måtte overlade sit liv til Herren.
Hvad var det så, som satte den troende Abraham i bevægelse, så han foretog dette brud?
På dette spørgsmål er der kun ét svar. Abraham blev bevæget af de løfter, Gud gav ham.
Lad os aldrig glemme det. Dybest set er det
ikke opfordringer eller såkaldte udfordringer,
der kan bevæge frelste mennesker ind i en
sand tjeneste for Gud, men løfter om, hvad
Gud i sin almagt vil og kan gøre.
Efter at have givet Abraham den lammende
befaling til at bryde op, talte Gud derfor til
ham om alt, han ville gøre for ham og ved
ham.
I disse løfter siges der faktisk intet om, hvad
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Abraham kunne formå ved egen kraft. Der
sættes overhovedet ingen krav til ham. Se
bare i 1. Mosebog 12,2-3, hvis du vil forsikres om, at det er sådan. Der siger Herren nemlig: Jeg vil gøre dig til et stort folk, jeg vil
velsigne dig, jeg vil give dig landet, og jeg
vil gøre dig til en velsignelse – i dig skal alle
jordens slægter velsignes.

der andre menneskers frelse. Særligt er det
vanskeligt, når det drejer sig om personer, der
står os nær, og som vi beder for.
Det er også en prøvelse, når livet præges af
vanskeligheder i hverdagen, sådan som det
skete med Abraham.

Hvad gjorde så Abraham?
Han hørte på Guds løfter, og så brød han op
og drog af sted mod det lovede land. Han
begyndte på en rejse, hvor han undertiden
mødte store vanskeligheder og forhindringer.
Blandt andet oplevede han et brud med brorsønnen Lot, som havde fulgt ham et stykke
på rejsen (1 Mos 13,1ff.).
Der er ingen tvivl om, at også Lot var et frelst
menneske. I korthed må det alligevel siges
om ham, at hans liv ikke blev præget af den
frelsende tro på samme måde som Abrahams
liv. Dette gav sig udtryk i, at Lot foretog valg
i livet, som viste, at han ikke søgte Guds rige
først. Hans valg førte ham derfor også ind i
en åndeligt set farlig situation, han søgte nemlig bosted i byen Sodoma, som var kendt for
sin umoral. På den måde blev Lot repræsentativ for den type troende mennesker, som
Gud vanskeligt kan bruge.

Men vi skal lægge mærke til, at efter flere
hårde år med rejser og krig kom Gud til sidst
selv og trøstede Abraham (1 Mos 15,1ff.).
Denne samtale giver os et glimt ind i et troende menneskes kamp. Den viser også, hvordan Gud trøster den, der er i sådan en kamp,
og ved det styrker troen.
Abraham lagde hele sin nød og alle sine skuffede forventninger frem for Herren: ”Jeg går
barnløs bort”, klagede han.
Men sådan som situationen tog sig ud for
Abraham, tog den sig ikke ud for Gud. Derfor gav Gud Abraham noget, som styrkede
hans tro netop i denne situation, hvor mørke
tanker prægede hans sind. Gud talte løfternes
ord endnu en gang, og ved det blev Abrahams
tro på ny tændt (1 Mos 15,4).
Hvor nøje den tro på Guds løfter, som blev
skabt ved disse ord, er forbundet med den
frelsende tro, ser vi af, at Skriften i denne
sammenhæng siger, at Gud regnede Abraham
denne tro til retfærdighed (v. 6).

Hvordan Gud bevarede Abraham i troen
Når det derimod gælder Abraham, førte Gud
ham sådan, at troen, som han blev frelst ved,
i stadig større grad kom til at præge hans livsførelse.
Først og fremmest skete dette, ved at Gud
ventede med at opfylde det løfte, han havde
givet ham.
For mennesker, der tjener Herren, er det lidt
af en prøvelse at opleve, at Gud venter med
at opfylde de løfter, vi håber på, når det gæl-

Abrahams tjeneste blev på denne måde ikke
bare at blive far til Isak. Han blev også gjort
til et forbillede for ethvert menneske, der lever i den frelsende tro, sådan at vi kan genkende os selv i Abrahams troskamp. Om
denne kan vi læse i Rom 4,17ff.
I den tid, da Abraham ventede på, at Gud
skulle opfylde sit løfte, blev hans tro i virkeligheden styrket. Fordi han oplevede, at de
naturlige forudsætninger for, at løftet kunne
opfyldes, ikke var til stede, blev hans forvent-
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ninger og hans håb til Herren stadig større.
Han blev stærk i sin tro, idet han gav Gud
æren, står der.
Derfor kunne Gud også stadig bruge ham.

Hvorfor vil Gud beholde æren?
Svaret er, at når Gud alene får æren for hvert
eneste menneskes frelse, så bliver også Guds
uendelige nåde og kærlighed gjort synlig for
os. Når det sker, bliver vi styrket i troen på
Herren.
Når den ære, som tilkommer Gud, derimod
deles med mennesker, eller fuldt og helt gives til mennesker i stedet for til Gud, skades
troen. I yderste konsekvens dør den, fordi den
da ikke længere er rettet mod Gud.
Frafaldet er den nærliggende følge, når mennesker får ære i stedet for Herren Jesus selv.
Derfor advarer Jesus også om, at der i endetiden skal fremstå falske hyrder og profeter,
som tager æren fra Gud og i stedet samler
mennesker om deres egen person. En sådan
frafaldsmentalitet præger desværre i høj grad
vores tid (Matt 7,15ff.).

For dig, der tror, bliver spørgsmålet, om du
vil tjene Gud på disse præmisser?
Måske byder det dig imod, fordi det gør dig
alt for lille og påtvinger dig en alt for enkel
tro på Herrens storhed og magt?
Men tjener du trods modstanden Herren på
disse præmisser, skal du få lov til at erfare
glæde i din tjeneste. Glæde over, at Herren
opfylder sine løfter til sin tid. Glæde over, at
han formår langt ud over det, du selv er i stand
til at forstå. Om ikke før, vil du få det at se i
Himlen.
Lad derfor os, som er i tjeneste for Herren,
bede ham bevare os i troen, sådan at vi, efter
at have udtømt vores kræfter for ham, dog
kan prise vores Herre og Gud, sådan som der
står skrevet i Johannes’
Åbenbaring 7,12: ”Æren og
magten og styrken tilhører
vor Gud i al evighed. Amen.”
Arne Helge Teigen, Oslo,
lærer ved Fjellhaug
Misjonshøgskole

Artiklen er oversat af Henrik Gren Hansen fra teologiteigen.net

Gud vil beholde æren
Var Abraham et dårligt valg?
Menneskeligt set må svaret være ja. Abraham
blev jo valgt til noget, som han fuldt og helt
manglede forudsætninger for.
At det menneskelige svar på dette spørgsmål
bliver ”ja”, viser imidlertid hvor uendeligt
fjernt menneskelige vurderinger befinder sig
fra Guds tanker.
I sig selv bør dette give os en påmindelse om,
at Guds måde at gå frem på, bygger på én
forudsætning, som det i høj grad er menneskeligt at glemme, nemlig at Gud er almægtig og selv vil have æren for hele sin frelsesgerning.

Det er, fordi Gud elsker os syndere med en
uendelig og bundløs kærlighed, at han søger
og tilbyder os sin nåde og frelse for Jesu
skyld. Det er, fordi han vil eje hver eneste af
os, at han fornedrede sig selv til døden på et
kors og gjorde vores gæld op med Gud.
Denne kærlighed alene er bevæggrunden for,
at han vælger sine tjenere og sender dem ud i
verden med budskabet om nåden. Sine tjenere vil han altid bruge på en måde, som gør,
at de ikke skygger for ham, hans ære, magt
og kærlighed. Netop derfor vælger han mennesker i sin tjeneste, som ikke er noget i menneskers øjne, og netop derfor sørger han også
for at føre dem sådan i livet, at de fratages
troen på egen magt og kraft, og samtidig bliver styrket i troen på Herren.
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Marius Giverholt:
Se på Jesus
LMBE/Nyt Livs Forlag
2015
69 sider
50 kroner
En meget lille hjælpe- og trøstebog, som er
skrevet for over 100 år siden af den norske
præst Marius Giverholt (1848-1916). Han var
en flittig salmedigter, selvom det ikke fremgår af vores sang- og salmebøger. Han stiftede Den Evangelisk Lutherske Frimenighed
i Kristiansand.
Se på Jesus har 62 bibelske trøsteord, beregnet til ét om morgenen og ét om aftenen, altså
til en måneds daglige andagter.
Det er gennemgående og tydeligt, at forfatteren er under Moselovens og samvittighedens tunge tiltale. Han lever i en konstant
anfægtelse, som han dog finder udfrielse fra.
Derved bliver bogen levende evangelisk. Et
svar til vor utilstrækkelighed og til alle vore
suk.
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Marius Giverholt er ikke en færdig
synder, men en ærlig bekender af sin
hjælpeløshed, som på ny og på ny
må lægges frem for Gud, og hjælpen udebliver da heller ikke. Det er
som i hans åndedrag: ”Herre vær
mig synder nådig!” og Jesus svarer:
”Han gik retfærdiggjort bort.”
Bogen er kort, men meget koncentreret. Alt
det nødvendige bliver sagt to gange dagligt
af Herren selv, gennem sin ringe tjener, Marius Giverholt. Derfor bliver den til dagligt
brød for sultne og trængende børn, og den
himmelske kost er ubeskrivelig varieret og
helseskabende.
En menuplan, som gentages én gang om måneden, kan vel ikke kaldes ensformig?
Når Jesus siger: ”Jeg er det sande brød og
det levende vand, som kommer ned fra Himmelen, spis det og drik det”, da bliver vi opretholdt og bevaret i al evighed.
”Jesus Kristus er den samme i går og i dag
og til evig tid” (Hebr 13,8).
- Johannes Nielsen
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Peter Olsen:
Bibelens syn på sig selv
DBI, LM Sønderjylland/Fyn og
LM Vestjylland 2015
137 sider
49 kroner
”Er der et sandt, troværdigt og forståeligt
budskab fra Gud, som kan give mit liv et fast
fundament?”
Dette relevante spørgsmål stilles af Børge
Haahr Andersen i forordet til Bibelens syn på
sig selv. Spørgsmålet er relevant, da det ligger til grund for vores opfattelse af os selv,
Guds eksistens og vores situation i forhold
til Ham.
Svaret på dette har Peter Olsen arbejdet med
i denne bog, som er udgivet med støtte fra
DBI og to LM-afdelinger.
Bogen er i sin stil både informerende og
forkyndende. Der bliver præsenteret observationer, som der kommenteres på ud fra forfatterens ortodokse bibelsyn.
Enkelte dele af bogen, der f.eks. omhandler
moderne bibelkritik og inspirationsmåder,
henvender sig umiddelbart til mere teologisk
interesserede læsere.
Bogen er bygget op af korte kapitler og små
sider, hvilket medvirker til, at den er hurtigt
læst, selvom der også er god mulighed for at
bruge mere tid på fordybelse i nogle af de
mange skriftsteder, der inddrages.
Jeg er ofte i mit liv som kristen blevet
udfordret på Bibelens troværdighed. Udfordringerne er kommet både fra mig selv og
fra andre, men fælles for udfordringerne har
været, at de har sat spørgsmålstegn ved, om
det, der står i Bibelen, kun er menneskers

værk.
Kan Bibelens forfattere ikke
have taget fejl? Vil man ikke
kunne finde uoverensstemmelser? Har Bibelen overhovedet autoritet ind i mit liv?
Spørgsmål som disse bliver i
bogen undersøgt ud fra, hvad
der står i Bibelen om Bibelen.
På den måde bliver der gået til hovedkilden
for al kristen tro for at se, hvad den siger.
”Hvis Bibelen er den egentlige autoritet i
spørgsmål om den kristne tro, må den så ikke
også nødvendigvis være det i synet på sig
selv?” spørges der retorisk i bogen.
I dette spørgsmål ligger den præmis gemt,
som også vil være nøglen til et stort åndeligt
udbytte af bogen. Hvis man mener, Bibelen
er en grundpille for den kristne tro, vil argumenterne i denne bog være troværdige og
fulde af liv, da de levende udfolder, hvordan
Bibelens forfattere og hovedaktører ser på
Skriften som helhed.
Personligt har jeg fået stor glæde af bogen,
da den har skabt stor glæde over for Guds
ord og har ført mig ind i større tillid og afhængighed af Bibelen som en Jesus-bog.
Samtidig er jeg blevet udfordret af nogle af
de skarpe formuleringer, der sætter det hele
lidt på spidsen, som sætningen: ”Tager Bibelen fejl, så gør Jesus også.”
Derudover var jeg meget glad for de praktiske råd, der bliver givet til bibellæsning i slutningen af bogen.
Bibelens syn på sig selv kan altså klart anbefales, hvis du ønsker at ledes til større autoritetstro over for Bibelen, hvis du ønsker et
opgør med den moderne bibelkritik, eller hvis
du ønsker opmuntring og vejledning til bibellæsning.
- Emil Solgaard
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Johannes Ringsmose:
Alt imens
Eget forlag
52 sider
75 kroner

En fars gamle digte. Lyden af viber og svaler
over Auschwitz. En boganmeldelse af en kalender. En strække-ben-pause på en kirkegård. Fødselsdagsdekorationen, madpakken,
rosen, planlægningen af en tur til Italien, forberedelsen til en jobsamtale, nadvermåltidet
og nadverordet, gudstjenesten i den lille økirke og en nabos hilsemanerer.
Og flere andre emner!
Det kan umiddelbart være svært at se den røde
tråd.
Alligevel er der en klar sammenhængskraft i
Johannes Ringsmoses lille bog Alt imens. De
varierende emner, genrer og kapitellængder
bliver på underlig vis til toner i den samme
sang. En sang, der kalder os til at vågne op
og se, hvor vi går. En sang, der frem for alt
ånder af håb og glæde over livet i Jesus.
Da jeg gik på højskole, var den tidligere forstander Hans Erik Nissen gæsteunderviser en
kold vintereftermiddag. Vi brugte tiden på at
gå en tur i skoven! Og der på skovturen fortalte Hans Erik Nissen frimodigt om sit personlige forhold til de træer, vi kom forbi!
Jeg undrede mig. Godt nok har jeg altid godt
kunnet lide træer. Men jeg har aldrig oplevet, at træerne direkte prædikede for mig! Det
gjorde de for Hans Erik. Og han holdt ikke
prædikenen for sig selv.

Jeg har ikke kunnet lade være
med at tænke på den oplevelse,
”alt imens” jeg har læst bogen
her af Johannes Ringsmose.
Bogen er en samling af betragtninger – sat i gang af konkrete
og for det meste umiddelbart
ganske små begivenheder og
opdagelser, som vi alle kunne
komme ud for (hvis vi altså opdagede dem!).
Men iagttagelserne får deres særlige betydning i lyset fra Guds åbenbaring. Når det lys
falder på hverdagen, så sker der noget med
den daglige trummerum. Så bliver en lille
drengs umiddelbare og tillidsfulde ord til sin
far pludselig til en hilsen fra Gud. En rose og
en rapsmarks klare farver bliver til en ydmyg
bøn i hjertet om også at måtte få lov til at
ophøje Gud som dem. Og kirkegårdens sten
får lov til at råbe deres advarsel og deres håb
ind i hjertet.
Jeg vil varmt anbefale denne lille bog. Både
for dens opbyggelige indhold, som er et meget stærkt, vækkende og frimodighedsgivende vidnesbyrd – men også for hele den livsindstilling, som skinner igennem bogen, og
som jeg tror, vi er mange, der har brug for at
få ind over vores hverdag.
Bogen kan købes på Nyt Livs lejre og ved
bestilling hos Johannes Ringsmose på
mailadressen johaltimens@gmail.com.
På de næste sider bringes et lille uddrag af
bogen.
- Henrik Gren Hansen
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KENDT AF GUD
- UDDRAG AF BOGEN
ALT IMENS
AF

JOHANNES RINGSMOSE
(ANMELDT PÅ S. 59)

Jeg var til konfirmationsfest i Hostrup Forsamlingshus. Det ligger lige ved siden af kirken.
Da det var blevet tid at ”strække ben”, gik
jeg en lille tur udenfor i det dejlige vejr.
Det var ikke, fordi selskabet kedede mig, men
jeg havde – for mit vedkommende – lige
netop nået det underfundige punkt på dagen,
som man sommetider kan opleve, og det er
der, hvor dén, man stod og talte med, lige er
gået på toilet, og man har ikke lyst til at gå
hen og kigge på gaverne, før der bliver lidt
færre tilskuere rundt om bordet, end der er
nu. Og dén, man har gået og tænkt på, at man
lige skulle have drøftet det og det med, er
travlt optaget med at snakke med en anden,
og flere af de andre mænd er allerede gået
udenfor for at trække frisk luft.
Sådan kalder man det også, selv om der ikke
er en eneste ryger.
Det er for øvrigt helt usædvanligt, at der til
en fest med 58 personer ikke er en eneste ryger. Det er imponerende – også selv om en
halv snes af gæsterne slet ikke havde nået røgalderen endnu.

Nå, men jeg fandt mig altså selv stående udenfor. Der var imidlertid ikke andre at se, så jeg
slentrede lidt rundt om huset, hen over parkeringspladsen, kiggede op, så kirken og fik
lyst til at se nærmere på den og dens omgivelser, nærmere betegnet kirkegården.
Jeg slog et slag ind mellem en del af gravstederne, læste mange spændende inskriptioner.
Hvor er de altså talende, sådan nogle gravstene. Hvis man står lige så stille, så kan man
næste høre fortalt, hvilken historie der knytter sig til hver enkelt sten – nogle mere end
andre; nogle med et velsignet budskab, nogle
med et råb til en om en voldsom livshistorie,
som man kunne lære meget livsvisdom af,
hvis man var lydhør nok.
Nogle sten vidnede med deres næsten forsigtige indskrift og lille størrelse om et fattigt
liv på jord.
Så står man der og grunder: Hvorfor blev det
ikke til mere end denne lille sten med den
enkle skrift og i det hele taget så ydmyge
fremtoning? Var afdøde ydmyge, eller var
efterkommerne nærige eller fattige?
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Her går man og erkender over for sig selv, at
man kæmper en kamp i det daglige for sig
selv og for sin familie og sin egen sfære og
synes, at det er det mest livsbekræftende, man
kan komme i tanker om, det mest virkelighedsnære, det mest realistiske – ja, tilværelsen – den er mig og alt lige omkring mig. Jo
længere væk fra mig og mit, des mere
virkelighedsfjernt bliver livet, og det gælder
både med hensyn til fysisk afstand, til åndelig samhørighed og til distance i tid.
Samtidig går man rundt her blandt eftermælet af en flok mennesker, som man aldrig har
kendt, men som hver især også har haft deres
egen verden at leve midt i og at kæmpe for.
Tænk, hvad der er blevet af dem. Der er kun
eftermælet og det i form af en gammel, snart
forvitret gravsten, som kun har fået lov at stå
siden 1800-tallet, fordi den er lidt særegen
og har noget kulturelt over sig. Hvor er resten af den verden, som disse mennesker var
centrum i? Hvordan kan sådanne liv, sådanne
verdener forsvinde for altid?
Jeg går og kommer til at tænke på noget af
det, som præsten sagde til konfirmanderne
og til os alle. Det var ikke i Hostrup Kirke,
det var i Sædden Kirke. Han læste bl.a. lidt
fra et brev, som en ung, dødsdømt mand i
Aarhus skrev til sine forældre, to timer før
dommen skulle eksekveres. Han skrev trøsteord til far og mor og fortalte, at de ikke
skulle være kede af det, for han selv var fuld
af håb til det evige liv.
Præsten dvælede lidt ved at være i den situation, hvor man kun får stillet to timer mere af
sit liv i udsigt.
Jeg tænkte på, at der er jo egentlig ingen af
os, der har fået stillet mere end to timer i udsigt.
Jeg ved ikke, hvornår min virkelighed plud-

selig bliver uvirkelighed. Bliver mit liv også
til uliv? Er alle disse mennesker nævnt på
stenene blevet til det modsatte af liv? Findes
der noget fuldstændig modsat af liv?
På nogle af stenene stod der noget om støv.
Har Gud endog styr på støvet?
Dette er i virkeligheden meget alvorligt. I
virkeligheden! Det er faktisk livet om at gøre
at få klarhed over dette. Jeppe måtte i en bestemt situation nive sig selv i armen for at
konstatere, om han drømte eller var vågen.
Hvor meget mere vigtigt er det da ikke at nive
sig der, hvor man bør nive sig for at konstatere, om man lever eller ej! Hvor seriøst tager man så egentlig sit eget liv, hvis man ikke
bekymrer sig om, hvad der sker, når ”de to
timer” er gået?
På vej ud af kirken hørte jeg i øvrigt et par
mænd, som tilsyneladende var pårørende til
hver sin konfirmand, men som ellers kendte
hinanden – jeg hørte dem kommentere præstens prædiken og hans tale til konfirmanderne i retning af: ”Nå, det var da ikke
så alvorligt, som det plejer i kirken; det var
da meget friskt med sådan lidt dagligdags
noget indimellem.”
”... Ikke så alvorligt.” De har jo ikke forstået
en brik af, hvad der foregik i kirken den søndag. Forfærdeligt. Hvad skal der til for at råbe
mennesker op?
Jeg tænker her på Jesus, som siger om
disciplene: ”Hvis disse tier, skal stenene dér
råbe!”
Hvor mange skal på dommens dag få at høre:
”Du gik flere gange på kirkegården blandt
sten, som råbte til dig om at nive dig i armen
for at se, om du har livet, men du lukkede
ørerne – ja, hvad værre var: Du lukkede hjertet. Du kunne være blevet frelst, om du havde
lyttet.”
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Nogle af stenene vidner derimod tydeligt om,
at her ligger et menneske, som i tide havde
nevet sig i armen, fordi alvoren trængte sig
på, fordi uvisheden om liv eller død nagede
ham. Fordi Gud havde kaldt ad dette menneske, og på et tidspunkt havde han ikke kunnet ”holde dette kald ud”, uden at måtte give
op, give efter og lade Gud komme til med sin
overbevisning om frelse og håb om evigt liv.
Så havde han fundet hvile i – to timer forinden eller 20 år forinden – at en dag ville han
blive glemt, ville blive til støv, måske få et
eftermæle med en forsigtig indskrift på en
lille, undselig sten.
Så var det, jeg fik øje på en stor, buttet,
utilhugget sten på en plæne et centralt sted.
Den bar indskriften med store, sorte bogstaver: KENDT AF GUD.
Andet stod der ikke.
Jeg standsede op. Dette var vel nok kontrasten til temaet over det, som ellers i tankerne
lå nærmest på sådan en kirkegårdsvandring.
Alle disse glemte liv (ja, var de for øvrigt
”kun” glemt?), alt dette støv på glemselens
mark.

Dette var sandelig et budskab lide midt på
budskabernes hjemmebane. Kendt af Gud!
Hvorfor stod den sten der? Dens råb var jo
som i brændpunktet i Ekkodalen.
Jeg tænkte på, om det var en eller anden person, som i live havde bestemt, at sådan ville
han mindes. Kan man imidlertid kalde det at
blive mindet, når der ikke står andet på stenen? Hvis det var efterkommerne, som havde
bestemt indskriften, var det jo nok sket i pagt
med afdødes vilje.
Så tænkte jeg også på, om det var den såkaldte ”de ukendtes grav”, den stod på. Jeg
funderede længe over, hvorfor den mon stod
der, men det varede ikke længe, før jeg ”besluttede”, at det ville jeg ikke vide. Det ændrer ikke så meget i stenens råb, om jeg ved,
hvorfor den står der, eller jeg ikke ved det.
Når alt kommer til alt – altså til syvende og
sidst; på den store, dommens dag, hvor Gud
skal skille bukkene fra fårene, så er det ligegyldigt, om jeg har været glemt af alt og alle,
bare jeg er kendt af Gud!
Og det får jeg lov til at blive overbevist om –
to timer før eller 20 år før. NU. Når jeg hører
Gud sige til mig: ”Om en mor glemmer sit
diende barn – jeg glemmer ej dig!” Det er at
nive sig selv i armen for at konstatere, om
jeg har livet eller ikke har det.
Er dét min store trøst, så skal Gud en dag,
selv om min sten for længst er forvitret og
borte, kalde ad mig (ad mit støv), ligesom han
kaldte ad Lazarus: ”Lazarus, kom herud!”
For han holder sit løfte til mig: ”Jeg kender
dig, du er min, og jeg kalder dig ved navn!”

Hvor mange skal på dommens
dag få at høre: ”Du gik flere
gange på kirkegården blandt
sten, som råbte til dig om at nive
dig i armen for at se, om du har
livet, men du lukkede ørerne –
ja, hvad værre var: Du lukkede
hjertet. Du kunne være blevet
s. 22-24 fra bogen “Alt imens“
frelst, om du havde lyttet.”
af Johannes Ringsmose.
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HJERTET XIII

SEJRSSANG
TIL HVERDAGSBRUG
Af Ellen Bjerg Madsen

1. Jesus elsker mig, det er evigt sandt,
i hans dyre blod al min synd forsvandt.
Kan jeg ej ret tro eller være glad,
er jeg, som jeg er, i de frelstes rad.
Jeg er købt, just som jeg er,
Jesus har mig hjertens kær
uden om og uden men. –
Dette vil jeg synge om igen.

3. Gamle Adam gør mig så megen nød,
kunne jeg blot få ham rigtig død!
Men han skal dog sandelig dø engang,
Adam, hør på forhånd min afskedssang:
Jeg til sidst skal takke dig,
fordi du har plaget mig,
men du mig ej følge kan,
når jeg står på Himlens lyse strand!

2. Vel er hjertet ondt, vel er synden stor
og min tilstand værre, end selv jeg tror;
men min største synd, ak, det er dog den,
at jeg gør den større end Frelseren.
Men hvor godt, at Gud ej ser,
på min synd og hvad jeg er!
Nej, han ser på blodet kun,
derfor elsker han mig allen stund.

4. Og det varer jo kun en liden tid,
så er evig endt al min nød og strid.
Himlen er mit hjem; hvilken salig trøst,
at min sjæl er der fra al trængsel løst.
Gud ske pris, og Gud ske tak!
Bort med ve og bort med ak!
Nogle skridt, så får jeg ro;
jeg skal se og aldrig mere tro!
- Christian Bau (1856-1897)

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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Du har læst en kristen sejrssang til hverdagsbrug. Uanset hvordan din hverdag ser ud, så
afspejler sangen det, som er din virkelighed
midt i madpakkerne, køen til arbejde og i din
tjeneste for Gud og din næste.
Sangen er spundet på den treklang, som Christian Bau er kendt for: sorg over synd, glæde
over frelsen i Jesus og hjemlandstonen. Treklangen løber som et varmerør gennem sangen: at Jesus er alt det, jeg trænger til, til hverdag og i evighed.
Glad og tilfreds
Det slår mig hver gang, jeg læser eller synger sangen, at den er gennemsyret af Jesusglæde og tilfredshed. En glæde, som er uafhængig af alt jordisk, og som mætter sjælen
på en måde, som er uforklarlig for et menneske, der ikke kender Jesus.
Han er en frelser, der har mig hjertens kær.
Han har taget mig til sit hjerte, og jeg får lov
at blive der.
Glæden kan overvælde mig på en torsdag,
når jeg bliver mindet om et bibelvers af en
ven, om søndagen under gudstjenesten, eller
på en tirsdag når et barn i børneklubben konkluderer på en bibeltekst på en måde, som
jeg ikke selv har tænkt på.
Sangen er fyldt af en inderlig og grundlæggende tilfredshed og fred, som ingen andre
end Jesus kan give.
Jeg kender godt den tilfredshed og fred, for
så har jeg det som træet i Salme 1, der står
plantet ved bækken. Hvad mere har jeg brug
for end at være plantet i Guds ord og suge
næring derfra?
Men når jeg bliver mere optaget af hverdagens trummerum, bekymringer for fremtiden
og alt hvad der kan købes for penge, så kommer utilfredsheden snigende, og den er glæ-

desløs og gør alting gråt.
Så må jeg tilbage til ham, der er glæden og
freden. Ham, der har købt mig, præcis som
jeg er.
For grunden til min glæde, tilfredshed og fred
er uden for mig selv. Den hviler på en frelser,
som én gang for alle har vundet sejren over
død, dom og Djævel, og som kender alle mine
dage. Den hviler på Jesus. Gud er tilfreds med
Jesus. Hvordan kan jeg så være andet?
Fanget i en svingdør – og Guds svar
Jeg falder af og til i den fælde, at Gud holder
øje med min tros temperatur og syndens
mængde og størrelse, og den naturlige følge
af det må være, at jeg må gøre noget for at
bidrage til min frelse. Snart føler jeg mig fanget i en svingdør, hvor jeg det ene øjeblik er
inde i Guds rige, og det næste øjeblik er jeg
udenfor. Indvendingerne mod, at Gud har mig
hjertens kær, står i kø i mine tanker.
Når den tanke slår mig, har jeg brug for at
fordybe mig i Guds frelsesplan. For hvad er
nu årsagen til, at Gud har købt mig, som jeg
er?
Da Gud ville give sit folk et sted at tilbede
ham, blev intet overladt til menneskers planlægning, forestillinger eller kreative påhit.
Gud havde detaljerede planer for sit hus. For
alt i hans hus skulle pege hen på Jesus, som
han fra evighed havde udvalgt til et eviggyldigt offer i mit sted.
Når jeg læser om det hus og bagefter læser
Hebræerbrevet, så kan jeg tro, at Guds frelsesplan ikke er nogen svingdør: Frelsen er planlagt og fuldbragt – uden for mig. Jeg kan ikke
gøre fra eller til i den plan. Gud beder ikke
mig om at bidrage med noget som helst, for
jeg er købt, som jeg er.
Og jeg er i de frelstes rad. På en ganske almindelig hverdag.
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Grunden til min glæde, tilfredshed og fred er uden for mig selv.
Den hviler på Jesus. Gud er tilfreds med Jesus. Hvordan kan jeg
så være andet?

Farvel og tak, plageånd
Det ændrer ikke ved, at gamle Adam følger
med som påhæng og plageånd i min hverdag.
En kristen lever i et allerede og endnu ikke.
Gamle Adam bestemmer ikke over mig mere,
men alligevel ser jeg dagligt, hvordan han
igen og igen bliver årsag til svigt, undladelser, tanker, ord og handlinger, som jeg for
Guds ansigt må græmme mig over og bede
om tilgivelse for.
Jeg ser endda kun en flig af det, som Gud
ser.
Nogle dage er det, som et vældigt mørke åbner sig under mig. For kan Gud virkelig mene
det alvorligt, at han vil frelse mig, som jeg
er?
Ja, siger Christian Bau i sin sang – og den
største synd er den, at jeg tror, at der er nogen synd, som Jesus ikke kan frelse mig fra.
Gud ser på det blod, som Jesus bar ”ind i selve
himlen for nu at træde frem for Guds ansigt
til gavn for os (...) Men nu er han trådt frem
én gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden med sit offer” (Hebr 9,24.26).
Jesus udslettede synden. Derfor er Jesu blod
så dyrebart for Gud. Fordi han er tilfreds med
Jesus, og jeg må tage imod det offer og sige
tak!
Men der kommer en dag, hvor jeg vil takke

gamle Adam for at have plaget mig. For han
er den plageånd, som har drevet mig hen til
Jesus. Fra den dag skal jeg for evigt være fri
for ham, for så er jeg hjemme hos Gud.
Evighed i hverdagen
For evigheden er hverdagskost for en kristen.
Himlen er mit sande hjem lige nu. Jeg hører
ikke til her på jorden, for Gud har langt bedre
planer for mig.
Det er en ufattelig rigdom og uudtømmelig
grund til glæde at være glad for at leve her på
jorden med alt det, som Gud dagligt overøser mig med – og samtidig have mit sande
hjem i Himlen.
Det er en glæde og en trøst, som er så fantastisk at fastholde midt i en verden, hvor alt
går mod sin opløsning og undergang. Det
varer kun en kort tid – mit korte menneskeliv
er en parentes i evighedsperspektiv – så er
jeg hjemme.
For hver dag jeg vågner her på jorden, kommer jeg tættere på mit hjem. ”Nogle skridt,
så får jeg ro, jeg skal se og aldrig mere tro!”
Den sejrstone er den samme som i Lukasevangeliet 21,28: ”Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved,
for jeres forløsning nærmer sig.”
En kort tid endnu.
Syng det igen
Jeg stiftede første gang bekendtskab med
denne sang, da jeg gik på LMH, og sangen
har fulgt mig siden. Nu synger jeg den for
vores dreng, mens han får børstet tænder.
I første omgang havde jeg kun sunget første
vers af Christian Baus sang for ham, så da
jeg en dag begyndte på 2. vers, protesterede
han og sagde: ”Nej, mor, du sagde, at du ville
synge om det igen”.
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Ja, det er lige præcis det, jeg trænger til: at
synge det igen!
Så bliver Jesu navn herligt for mit hjerte. Og
det er velsignet at synge om den frelser, der
har mig hjertens kær, og som har udslettet
min synd én gang for alle. For Jesu skyld!

Ellen Bjerg Madsen,
Videbæk, lærer

Nogle dage er det, som et vældigt
mørke åbner sig under mig. For
kan Gud virkelig mene det alvorligt, at han vil frelse mig, som
jeg er?
Ja, siger Christian Bau i sin sang
– og den største synd er den, at
j e g t r o r, a t d e r e r n o g e n s y n d ,
som Jesus ikke kan frelse mig
fra.
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JAGTEN PÅ
DET SANDE DISCIPELLIV
Af Mikkel Vigilius

Det er svært at lave et biografisk interview
med en mand, som ikke ønsker at tale om sig
selv, fordi han frygter at skygge for Jesus.
Det er en brændende hjertesag for Jørn Pedersen, at kristendom ikke handler om os og
vore kvaliteter – vor udholdenhed, helhjertethed, iver, godhed og glød – men om Jesus og
hans fuldbragte frelse. I forhold til Gud er
der ingen forskel på os. Vi er alle tomhændede, æreløse og hjælpeløse syndere. I det
ydre er der forskel, men ikke i det indre. Derfor har en kristen kun én ære, én herlighed
og én retfærdighed: Jesus alene. Han er vor
kristendom.
Det er dette evangelium, Jørn i dag hænger
ved, lever af og ønsker at vidne om. Men det
tog ham et liv at nå frem til det.
At tage sig godt ud
Jørn blev født i 1944 og voksede op i en
landmandsfamilie i Fårevejle. Hjemmet var

præget af kristendom i den forstand, at forældrene gik i kirke, at moren bad med Jørn,
at hans forældre lagde stor vægt på at have
en god moral, og at han blev sendt i søndagsskole.
Men Jørn nåede aldrig at opfatte kristendommen som andet end moral og en bestræbelse
på at tage sig godt ud. Han havde svært ved
at samle sig om det, som blev sagt i søndagsskolen og havde dårlig samvittighed over det:
”Den sidste sang, vi sang i søndagsskolen,
var meget bevægende. Når vi sang den,
tænkte jeg igen og igen: ’Du burde have hørt
bedre efter.’ Men det blev aldrig anderledes.”
Fokuseringen på at tage sig godt ud var en
del af tidsånden i efterkrigstiden:
”Da krigen sluttede, var der store visioner om,
at man skulle opbygge et godt og smukt samfund. Det var tid for de gode intentioners realisering. Jeg kan huske, min far sang denne

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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sang: ’Min søn jeg vil ønske for dig, at du får
det bedre end mig.’
Der var en stærk fokusering på, om man klarede sig godt i det ydre: hvor stor en bil man
havde, om den var vasket og flot, om ens børn
klarede sig godt osv.
Men i et samfund, hvor alt skal være godt eller i hvert fald se godt ud – kommer der
nemt en dobbelthed ind, en spænding mellem yderside og inderside. Det kan skurre lidt
i en ung sjæl.”
Hvad enten det var berettiget eller ej, fornemmede Jørn, at der også fra hans forældre var
en forventning om, at han skulle klare sig
godt. Det blev et pres for ham, som han mistrivedes under. På den baggrund kom ungdomsoprøret i 1960’erne som en gave til ham:
”Ungdomsoprøret var jo netop et opgør med
småborgerligheden, dobbeltmoralen, kolonihaverne – alt det, som vi forbandt med
udvendighed, undertrykkelse og hykleri.”
At blive til noget
Da Jørn var 18 år, flyttede han hjemmefra og
kom i lære som elektriker. Han begyndte at
engagere sig i det venstreorienterede miljø,
gik ind i kampagnen mod atomvåben og blev
en del af kredsen omkring Amdi Pedersen,
den senere stifter og leder af Tvind-skolerne:
”Amdi samlede unge i et hus og havde vældige ideer om samfundets omvæltning. Jeg
oplevede det som en gave at lytte til ham og
tog det til mig. Jeg tænkte selv, at samfundet
var forløjet, og at der måtte startes på en frisk.
Jeg ville gøre op med løgnen og hykleriet,
men resultatet blev, at jeg selv endte i løgn
og hykleri. Jeg kendte jo ikke mig selv, hvordan jeg selv var, og at det ville ende i det
samme igen.”
Tanken om at gøre forældrene stolte var imid-
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lertid ikke død, og efter et par rodløse år i det
venstreorienterede miljø besluttede Jørn, at
han alligevel ville prøve at få en karriere:
”Jeg ville vise min far, at han kunne være stolt
af mig. Så jeg tog et par år på en skole, der
gjorde mig i stand til at blive installatør og
håndværksmester i mit fag. Prognosen dengang sagde, at efter seks år, hvor man gav
den en skalle, ville man nå op på at have så
mange ansatte, at det var muligt at tjene rigtig store penge.”
I en årrække arbejdede Jørn i døgndrift med
at opbygge sit eget firma. Han var hård ved
sig selv og målrettet:
”Jeg ville vise min far, at jeg godt kunne
’blive til noget’, og at jeg kunne tjene penge.
Det handlede om min egen ære.”
Men en sommerdag havde Jørn en oplevelse,
som blev skelsættende:
”En søndag eftermiddag sad jeg i en anden
håndværksmesters have og drak kaffe sammen med hans familie, da vi hørte det ringe
på døren. Det var i et sommerhusområde,
hvor kunderne for det meste kun var der i
weekenden. Han så træt på sin kone, og lod
det ringe. Men kunden blev ved, og til sidst
rejste han sig op og gik hen og stak hovedet
igennem en hæk for – uset af kunden - at se,
hvem det var. Det kunne jo være en betydningsfuld kunde.
Men kunden var blevet træt af at ringe på
klokken og var i stedet gået rundt om huset
for at kigge ind i haven. Og der så han så os,
der sad omkring bordet, og bagdelen af mesteren, der med resten af kroppen var dybt
begravet i ligusterhækken.
Da jeg så det sceneri, slog det mig, at det var
min fremtid som i et spejl. Jeg ville være
håndværksmester ligesom ham. Men han var
jo en jaget mand, som aldrig, selv ikke en
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søndag eftermiddag med familien, havde ro.
Mit mål var at ’blive til noget’ og tjene penge.
Men det er jo et frygteligt udtryk: at ’tjene
penge’. Den eftermiddag hjalp mig til at
slippe det hele: karrieren, pengene og min fars
vurdering af mig.
Hvad jeg ikke vidste, var, at jeg snart ville
være på vej ind i et nyt slaveri, hvor jeg tjente
min egen opfattelse af Gud og kæmpede for
at ’blive til noget’ i Guds øjne.

Jeg ville gøre op med løgnen og
h y k l e r i e t , m e n r e s u l t a t e t b l e v, a t
jeg selv endte i løgn og hykleri.
J e g k e n d t e j o i k k e m i g s e l v,
h v o r d a n j e g s e l v v a r, o g a t d e t
ville ende i det samme igen.
Ønsket om at blive anerkendt for det, vi gør,
ligger utrolig dybt i os og fylder utrolig meget i vore liv, og det kommer helt naturligt
ind i vores forhold til Gud. Men det ender
uundgåeligt i falskhed og hykleri. Vi overser, at Gud er den store tjener. At vores kald
er at takke og ære ham.”
Denne erkendelse var Jørn imidlertid helt
fremmed for, da han som ung mand foretog
det endelige brud med det borgerlige liv og
det borgerlige livs idealer.
USA
I 1971 lukkede Jørn sit firma. Nu ville han
søge en dybere og mere ægte mening i livet:
”Jeg var midt i tyverne, og tidens toner og
spørgsmål om livets mening havde godt tag i
både mig og i store dele af den generation,
jeg tilhørte. Alt, hvad der før havde givet livet mening, var tabt for mig. Jeg gjorde mig

ingen tanker om Gud eller kristendom. For
mig var kristendommen en del af den moral
og de idealer, jeg havde sagt farvel til.
Nu ville jeg ud i den store verden og se, om
jeg kunne finde noget bedre dér. Jeg ville rejse
rundt om jorden på tommelfingeren. Jeg tossede lidt rundt i Europa og tog så til New
York.
Med mig havde jeg min guitar, min konfirmationsbibel, en astrologibog, en roman af
Herman Hesse, et lille hæfte om håndaflæsning og en plade med Cat Stevens. Nu
kunne meningen med livet bare vente sig –
for nu kom jeg, og jeg havde ingredienserne
med!”
”USA virkede tiltrækkende. Jeg havde lyttet
til mange amerikanske bands med spændende
og fascinerende budskaber. Budskabet i nogle
af sangene var i virkeligheden okkult, uden
at jeg dengang vidste det. Jeg vidste ikke
engang, hvad ’okkult’ var for noget. Det åndelige var for mig bare åndeligt. Andre af
sangene var blevet til under påvirkning af
LSD.
Jeg var mere interesseret i teksterne end i
musikken. De forskellige bands konkurrerede
om, hvem der kunne sige det dybeste om livets mening.
Men også det handlede dybest set om ære.
Bandsene ville have ære af at være de første
med de dybeste svar. Men der var også bands,
som var ærlige om, at de svar, som de fandt,
skuffede. Jeg kan huske en tekst af bandet
Moody Blues, hvor de sang: ’I’ve reached
the top of my wall. I’ve found another way
to fall’ (Jeg har nået toppen af min mur. Jeg
har fundet en ny made at falde ned på).
I de sidste par år har jeg flere gange tænkt, at
jeg skulle skrive til de her gamle bands og
fortælle dem: Det er Jesus, der er svaret!”
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Rødkælken
”Da jeg kom til USA, tog det mig ca. et halvt
år at komme fra østkysten til vestkysten.
Undervejs mødte jeg mange mennesker med
mange bud på, hvad det hele handler om, hvor
vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Sommetider blev jeg et stykke tid på et sted, og
sommetider tog jeg hastigt videre.”
Jørn var på samme tid drevet af et stærkt og
rastløst ønske om at finde svaret på livets
mening, men ønskede samtidig at tage det
roligt og regne med, at svaret nok skulle
komme til ham:
”En af de sange, jeg lyttede meget til, var Cat
Stevens’ On the Road to Find Out (Undervejs for at finde ud af det). Den har linjerne:
‘Jeg lytter til vinden, som kommer susende
og fortæller mig, at jeg skal skynde mig. Og
jeg lytter til rødkælkens sang, der siger, at
jeg ikke skal bekymre mig.‘
Disse to linjer sagde noget om det balancepunkt, jeg eftertragtede at befinde mig på.”
”Da tiden for mit visum var ved at løbe ud,
var min tanke at rejse videre til Tokyo. Jeg
havde allerede købt billetten og sad i en have
i Californien og gjorde mig mange urolige
og bekymrede tanker.
Jeg vidste, at hvis jeg fortsatte med at rejse,
ville jeg ende ved mit udgangspunkt med den
brugte tid som eneste forskel. Sandheden
kunne lige så godt være her som det næste
sted, men jeg kunne ikke få øje på den, og
jeg vidste ikke, hvordan den så ud. Hvis jeg
om et øjeblik rejste mig og gik bort fra det
sted, hvor jeg sad, risikerede jeg at gå bort
fra sandheden.
Netop da jeg sad med de tanker, landede der
er rødkælk på jorden lige foran mig. Jeg
kunne have rørt den. Den havde tydeligvis
ikke set mig og hoppede bare rundt og fandt
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lidt spiseligt her og der. Jeg blev meget glad:
dens budskab var jo, at jeg ikke skulle bekymre mig!
Men som alle fugle når de er nede på jorden,
er deres liv jo i fare, og de spejder hele tiden
rundt og op i luften efter fjender, og så kom
tanken til mig: Hvordan har jeg dog kunnet
lade sådan en lille nervøs fugl være min trøst
i al den tid? Så fik den pludselig øje på mig
og flaksede forskrækket bort. Nu var der ikke
mere. Alting gik i stå.”
Rødkælken, der for Jørn havde været symbolet på ro og tillid til, at alt nok skulle gå
godt, den samme rødkælk endte med at prædike det stik modsatte: at alt kunne gå galt.
Jørn var på et øjeblik blevet ribbet for sin
tryghed og for troen på, at hans egen søgen
ville lede ham til svaret på livets mening.
Netop da kom der et ord til ham: ”Jeg er vejen!”
Jesu discipel
Jørn huskede, at han havde læst disse ord,
”Jeg er vejen!”, i Bibelen, og at det var Jesus,
der havde sagt dem. Han tog ordene som et
tegn på, at Jesus ville lede ham til livets sande
mening:
”Fuld af usigelig glæde rejste jeg mig og gik
ind i huset for finde, hvad der mere stod. Og
jeg læste: ’Jeg er Vejen, Sandheden og Livet.’”
Nu blev det for Jørgen alt om at gøre at blive
en sand Jesu discipel – helhjertet, brændende,
kompromisløs:
”Jeg læste om hans udvælgelse af de tolv, om
hans ord til dem, der ville følge ham, hans
ord om at forlade alt for hans skyld, om ikke
at eje noget, om at bryde med familien. Og
jeg rettede mig efter det hele, på nær to ting:
Jeg beholdt en lille taske til Bibelen. Jeg
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tænkte, at det var OK, fordi disciplene på Jesu
tid ikke havde nogen Bibel at slæbe rundt på.
Og så valgte jeg ikke at bytte mine sko til
sandaler, fordi det var tæt på vinteren.”

Ønsket om at blive anerkendt for
d e t , v i g ø r, l i g g e r u t r o l i g d y b t i
os og fylder utrolig meget i vore
l i v, og det kommer helt naturligt
ind i vores forhold til Gud. Men
det ender uundgåeligt i falskhed
og hykleri.
”Jeg havde ikke kontakt til nogen kristne,
selvom der var mange i området. Det var i de
tidlige 70’ere, og Jesus-vækkelsen var stærk
blandt unge i Californien. Men jeg var bange
for falske profeter og for at blive vildledt. Jeg
tænkte, at det var de sidste tider, og at jeg
måtte være på vagt.
Jeg kendte ikke nogen i Danmark, som jeg
havde tillid til som ægte kristne, men måske
kunne jeg finde nogen i Israel? Så jeg besluttede mig til at tage til Israel.”
Jørn valgte at tomle tilbage til New York. Den
rejse, som havde taget et halvt år fra østkysten til vestkysten, tilbagelagde han på et par
dage:
”Jeg sad i en grøft og læste i min Bibel. Så
stoppede der en bil, og en flok hippier kom
ud og spurgte, om jeg ville med. Vi kørte
nonstop, til vi var i New York.”
Jørn opfattede den hurtige rejse som et guddommeligt tegn på, at han var på rette vej, og
at han var velsignet af Gud, fordi han var en
helhjertet discipel.

Tyrkiet
I New York byttede Jørn sin Tokyo-billet til
en billet til Frankfurt, og fra Frankfurt bevægede han sig mod sydøst – mod Israel. Da
han kom til Tyrkiet, nåede han til byen Adana
ved den tyrkisk-syriske grænse. Her blev han
standset:
”Jeg fik at vide, at det var umuligt at komme
over grænsen på grund af uroligheder i området. Hvis jeg skulle til Israel, måtte jeg tage
et fly til Cypern og fra Cypern sejle til Haifa.”
Men Jørn havde ingen penge til at betale for
en flybillet.
”Jeg havde set nogle tiggere i de lande, jeg
havde været igennem, og da min selvrespekt
ikke gjorde indsigelser, fik jeg en tyrker til at
skrive en lille seddel til mig med ordene. ’Jeg
er strandet her på vej til Cypern. Vil du hjælpe
mig med en lille skærv?’
I løbet af eftermiddagen havde jeg samlet
halvdelen af en flybillet sammen og tænkte:
Fint, i morgen får jeg resten, og så er det videre med mig.
Så gik jeg ned i den fattige bydel for at finde
et billigt hotel, men på vejen kom jeg gennem ‘Tiggernes gade‘, med et fortov, hvor
tiggerne havde deres plads. Jeg gik forbi dem,
mens jeg knugede mine surt sammentiggede
pengesedler fast i lommen. Men rækken var
lang, og til sidst tænkte jeg: Det er jo det evige
liv, jeg vil have, og så holder jeg samtidig så
krampagtig fast på det, jeg har i det nuværende liv.
Jeg gik tilbage til begyndelsen af Tiggernes
gade. Så flyttede jeg halvdelen af pengesedlerne over i den anden bukselomme, så begge
hænder kunne dele ud, uden at den ene af
dem havde mulighed for at vide, hvad den
anden gjorde. Så begyndte min tur ned forbi
tiggerne igen.
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Da lommerne var blevet tomme, gik jeg over
i en nærliggende park og satte mig på en
bænk. Da jeg kiggede op – det var ved at blive
mørkt – så jeg en stor flok fugle flyve rundt
oppe under himlen, og de fløj i smukke formationer. Jeg tænkte, at ikke én af dem falder til jorden, uden at min Far er med i det.
Og Gud lod mig se op på stjernerne og lovede mig, at han aldrig ville slippe mig, og
aldrig forlade mig.”
Guds omsorg
Jørn fandt et sovested for natten og for de
næste nætter, og mad fik han også. Hvad han
ikke vidste, var, at han havde taget hul på syv
år væk fra Danmark, hvor han på lange stræk
var uden fast bopæl eller arbejde og måtte
leve af det, han kunne få:
”Men jeg fik altid noget at spise og et sted at
sove. Der blev altid sørget for mig. Jeg havde
ikke én dag uden brød og ikke én nat uden
seng, når jeg havde behov for det.”
Når Jørn i dag ser tilbage på denne del af sit
liv, ser han sig båret af Guds kærlighed og
omsorg, men han ser også, at han selv tog
æren for den:
”Jeg tænkte jo: Jeg er bedre end andre. Jeg
har givet afkald på alt. Jeg er udholdende.
Jeg er på den rette vej. Det er derfor, Gud
hjælper mig.
Sådan forvaltede jeg Guds omsorg! Men det
fantastiske er jo, at det ikke forhindrede Gud
i at hjælpe mig af kærlighed.”
Jeg var optaget af mig selv, mit discipelliv
og min udholdenhed. Jeg troede på min egen
godhed, men egentlig polerede jeg bare på
min overflade. Min kristendom var hykleri.
Jeg havde gudsfrygtens skin, men ikke mere
end det. Alligevel opgav Gud mig ikke! Ære
og tak til Ham, som aldrig giver slip på mig
og aldrig går fra mig!”

TIL TRO XV

I Tyrkiet tiggede Jørn kun den ene gang. Derefter levede han i to måneder i Adana af venlige menneskers hjælp. Fra dag til dag fik han,
hvad han havde behov for, og oplevede det
som et dagligt udtryk for Guds omsorg.
Jørn havde dog svært ved at se, hvordan Gud
skulle kunne give ham en flybillet til Israel.
Som ugerne gik, blev hans tro på Guds magt
og hjælp mindre.
Til sidst besluttede han sig for at vende tilbage til Vesteuropa for selv at tjene penge til
flyrejsen. Han brød op fra Adana og begyndte
at vandre mod vest. Men under vandringen
blev han mindet om Guds rige løfter om at
give sine børn alt, hvad de har behov for og
beder om. Han stoppede op, vendte sig til Gud
i bøn og fik vished om, at Gud ville hjælpe
ham.
Så gik han tilbage mod Adanas lufthavn:
”Jeg gik ud til lufthavnen i Adana og så på
tavlen, at flyveren til Cypern snart skulle lette.
Foran billetlugen var der kø. Alle slags vilde
tanker flaksede rundt i mit hoved. Skulle jeg
prøve at løbe ud over banen og ind i maskinen? Men et blik på de pistolbevæbnede vagter fik mig til besindelse.
Køen skrumpede efterhånden ind, og det mest
fredelige, jeg kunne finde på, var at stille mig
op i den, mens jeg prøvede at planlægge, hvad
jeg skulle sige, når det blev min tur.
Jeg kunne ikke finde på noget at sige, så lige
før jeg kom frem, spurgte jeg ham, der stod
foran mig, om han ville være så god, at tage
mig med til Cypern. Han vendte sig om og så
på mig og svarede: ’Ja.’
Så stak han hovedet hen til billetlugen, og
jeg hørte ham sige: ’To billetter til Cypern.’
Vi fulgtes ad til Cypern, og da han hørte om
min situation, købte han en billet til mig, så
jeg kunne rejse med skib til Israel.”
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Under loven
I Israel fik Jørn plads i en kibbutz og blev
her i godt to år. På intet tidspunkt opsøgte
han andre kristne i landet. Han frygtede at
blive påvirket af falsk lære og af hykleriet
hos overfladiske, falske kristne. Han ville
realisere det sande discipelliv uden kompromis og uden halvhed.
Under opholdet i Israel læste han Bibelen
intensivt, og han tog lovens ord til sig: ”Lyt
O Israel! Herren din Gud, Herren er én. Og
du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte,
hele din sjæl, med hele din styrke, og din
næste som dig selv!”
”Som jeg opfattede det, var en discipels liv
enkelt og let forståeligt: Du skal leve efter
Guds bud. Men det var svært, og nu begyndte
for mig en kamp, der skulle vare rigtig, rigtig
mange år. En kamp for at opfylde det dobbelte kærlighedsbud i alle dets afskygninger.
Det var det, jeg ville.
Før i tiden havde jeg prøvet at gøre min jordiske far glad for mig. Jeg var selvfølgelig
ked af, når det ikke lykkedes. Men så kunne
jeg håbe, at han ville bære over med mig.
Anderledes med min himmelske Far. Som jeg
forstod det, havde han sendt sin søn for at
fortælle mig, at her gjaldt ingen kære mor,
hvad angik lovovertrædelser. Har du vrænget
på næsen af din bror eller din fjende, så har
du dømt dig selv til den evige ild. Du kan
ikke undskylde dig, for Jesus har været her
og sagt det. Og du har hørt det.”
”Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Men jeg blev
af og til nødt til at indrømme, at det ikke altid
gik så godt. Så måtte jeg bede om styrke til at
forbedre mig. Jeg tænkte blandt andet, at jeg
ville give Gud det bedste, jeg havde, og efter
at have tænkt over det et stykke tid, fandt jeg,
at det var tiden mellem kl. 1 og kl. 2 om nat-

ten. Dér ville jeg stå op og bede og læse i
Bibelen, og ikke bare de fire kapitler, som
jeg havde hørt, at man anbefalede for at nå
gennem hele Bibelen på et år, men fem. Jeg
ville gerne gøre lidt mere, end det der var
gængs, for at være på den sikre side.
Jeg fastede og arbejdede i døgndrift med mine
hænder, for at have noget at give af til dem,
der ikke har – for at de skulle tage imod mig
i de evige boliger. Jeg læste om Paulus, at
han arbejdede dag og nat, så det ville jeg også
gøre, og jeg fandt ud af, at jeg kunne klare
mig med meget lidt søvn.

Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne.
Men jeg blev af og til nødt til at
indrømme, at det ikke altid gik
så godt. Så måtte jeg bede om
styrke til at forbedre mig.
Jeg fandt glæde i at gavne og glæde andre,
men glæden var i høj grad en glæde over mig
selv. Jeg begyndte at blive dygtig i den svære
kunst at hykle, ikke bare over for andre, men
over for mig selv. Det var en nødvendighed
for fredens skyld. Jeg bar på en elendig og
ynkelig fattigdom, som jeg måtte skjule over
for alle, og ikke mindst Gud.
Jeg havde gjort min himmelske far til en ligesom mig, som man kunne hykle over for,
og som til gengæld så igennem fingre med
mine svagheder. Men i takt med, at jeg blev
vant til at hykle, blev jeg blind for, at jeg hyklede. Lyv én gang med vilje, og du ved ikke
mere, hvor du går hen.”
Efter opholdet i Israel rejste Jørn omkring og
tog i flere omgange ophold hos bjergbønder
i Schweiz, hvor han gik til hånde:
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”Bonden fik en hippie, der boede på hans gård
og lavede alt muligt arbejde for ham, og jeg
arbejdede hårdt, så bonden var som regel
glad.”
Jørn havde fortsat intet fællesskab med andre kristne. Han havde ingen tillid til dem,
der kaldte sig kristne, hørte ingen kristen forkyndelse og læste ingen kristne bøger:
”Når jeg en sjælden gang havde berøring med
folk, der kaldte sig kristne, oplevede jeg dem
som skuespillere, overfladiske, hyklere. Jeg
oplevede ikke, at jeg havde noget fællesskab
med dem. Det var mig, Bibelen, og Jesus.
Jeg tænkte, at verdens ende var nær, så det
gjaldt om at vente, holde ud og leve som en
Jesu discipel. Alt det, som Jesu sagde til de
disciple, han mødte og kaldte, det tog jeg til
mig. Det ville jeg også gøre, og jeg ville gøre
det helt.
På den måde ville jeg blive en sand Jesu discipel. Det var min tankegang. Det var den
eneste måde, jeg kunne forstå det på, fordi
jeg ikke var genfødt.”
Christiania
Efter syv år i udlandet vendte Jørn til sidst
hjem til Danmark og slog sig ned på Christiania. Her startede han en restaurant med
en meget idealistisk prispolitik, som fremgik
af et skilt: ”Vi har ingen pris!”
Politikken indebar, at de fattigste intet betalte.
De fik mad uden beregning. Når restauranten alligevel kunne løbe rundt økonomisk, var
det, fordi der var tilstrækkeligt med betalende
gæster.
Det var imidlertid ikke velset på Christiania,
at restauranten tiltrak så mange fra samfundets bund: bumser, psykisk syge, stiknarkomaner. Christiania havde ry af at være et rummeligt og solidarisk fællesskab, men også her
oplevede Jørn en modsætning mellem det,
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man gerne ville være, og det, man var. Restauranten blev underlagt et stærkt pres fra
fællesskabet på Christiania og måtte til sidst
lukke.
Efter endnu et ophold i Schweiz vendte Jørn
imidlertid tilbage til Christiania og startede
en ny restaurant med samme prispolitik som
den første. Men også den fik en kort levetid.
Åbenheden for narkomaner gjorde den til en
narkobule.
En aften fandt Jørn i restaurantens container
en knivstukket mand, politiet invaderede restauranten, og det blev klart for Jørn, at idealet om restauranten som et trygt og omsorgsfuldt fristed for de svage ikke lod sig virkeliggøre. Så han lukkede restauranten.
I tiden på Christiania lagde Jørn ikke skjul
på sin tro:
”Alle vidste, at jeg troede på Jesus, men jeg
forkyndte ikke for andre. Jeg gjorde det, som
jeg troede, at jeg skulle gøre: give afkald på
mit eget, leve efter Jesu ord og gøre godt mod
andre. Jeg holdt mig fri af det almindelige
syndeliv på Christiania, men jeg vidnede ikke
om friheden i Jesus. For jeg kendte den ikke
selv.”

Jeg fandt glæde i at gavne og
glæde andre, men glæden var i
høj grad en glæde over mig selv.
Mødet med de andre kristne
I den sidste tid, han var på Christiania, blev
Jørn opmærksom på, at mange christianitter
blev tiltrukket af den store pinsemenighed
Elim i det centrale København. Selv var han
meget skeptisk over for, om der virkelig var
sande kristne i den menighed, men han valgte
at undersøge sagen:
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”En søndag formiddag tog jeg ind til Elim.
Jeg stillede mig op uden for menigheden for
at høre, hvad de, som gik ind til gudstjenesten, talte om. Taler de om Jesus? Det var
det, jeg ville høre. Jeg kan også huske, at jeg
gik ind i menighedens café og gik helt op ved
skranken for at høre, hvad folk talte om. Jeg
syntes ikke, de talte særligt meget om Jesus.
Alligevel valgte jeg at gå med ind til en gudstjeneste for at prøve det.”
Den ene gudstjeneste blev til flere, og gradvist blev Jørn en del af menigheden. Han
havde fortsat et skarpt øje for overfladiskhed
og hykleri hos andre, og han syntes, han
mødte meget af det i denne menighed. Men
han mødte også nogle, hos hvem han oplevede et åndeligt liv, som virkede ægte. Det
gjaldt især en ældre, handicappet kvinde,
Merete Malling, som modtog Jørn og de andre christianitter med stor omsorg og varme:
”Hun havde gået på bibelskole i Hillerød og
havde forstået evangeliet. Selv forstod jeg det
jo ikke, men jeg mærkede, at der var noget
omkring hende, som var rigtigt og sandt.
Jesus var i hende, og hun vidnede om ham
på en måde, som fik evangeliet til at dæmre
for mig. Jeg så i glimt, at det ikke handlede
om mig og mit, men om, hvad Jesus har gjort
for mig og givet mig.
Men grundtonen i menigheden var ikke evangelisk. Vi lærte, at det for en kristen går ”fra
sejr til sejr”. Det var noget, jeg kunne forstå,
og det førte mig tilbage i det spor, jeg kendte,
hvor jeg byggede alt mit eget op, polerede
facaden og imponerede andre og mig selv
med min kristendom. Når jeg skulle udstråle
sejr og vellykkethed, blev hykleriet en nødvendighed.
”Jeg bestræbte mig på at fremstå som en elitekristen, og jeg steg i graderne både i andres

og i mine egne øjne. Min facade kørte på skinner, og jeg havde succes med mine forehavender. Jeg talte om de sidste tider med de
egenkærlige, pengeglade, pralende, hovmodige mennesker, og glædede mig over, at jeg
ikke var som dem.
Jeg var blevet rig og havde vundet rigdom,
og vidste ikke, at netop jeg var elendig og
ynkværdig og fattig og blind og nøgen.
Gud ville bruge loven til at afsløre mig, fælde
dom over mig og knuse mig. Men jeg troede,
at lovens mål var det modsatte: at få mig til
at lykkes. Sandheden var, at jeg bag facaden
langt fra altid lykkedes. Men min tanke var,
at jeg så måtte bede Gud om ny nåde og ny
kraft til at gøre det bedre. Det skulle jo lykkes for mig.
Da jeg årtier senere læste i Rosenius’ skrifter, genkendte jeg mig i de erfaringer, han
beskriver: ’Jeg faldt ofte i den gamle indbildning om egen kraft og duelighed. Jeg mente,
det trods alt var min egen opgave at hellige
mig. Jeg begyndte igen med eget stræb. Jeg
skulle tro sådan og sådan, bede og kæmpe.
Og jeg troede, jeg selv havde nogen kraft til
dette. Men da blev jeg på ny afmægtig og
fortabt.’
Mine egne erfaringer af nederlag holdt jeg
imidlertid skjult. Jeg kendte ingen kristen,
som kunne fortælle mig, at dette var helt normalt. Så jeg fortsatte min kamp og mit hykleri.”
Åndelig nomade
Under tiden i Elim blev Jørn gift med
Daniella, som han havde mødt i Tyskland.
Hun fødte ham tre børn, og Jørn forsørgede
familien ved at drive et installationsfirma.
I lange perioder var Daniella alvorligt syg,
og Jørn måtte bære en meget stor arbejdsbyrde:
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”Jeg forstod ikke, hvorfor Gud handlede sådan. Men det trøstede mig at læse om Job.
Og så fik jeg mange klap på skulderen for
min tålmodighed. Det stivede mig af. Men
det satte jo bare ekstra streger under mit eget
liv. Det løste mig ikke fra mig selv.”
I 1988 flyttede familien til Falster, og det blev
nødvendigt at finde en ny menighed. I den
første tid kom de i en lokal pinsemenighed.
Men med tiden blev der for meget i menigheden, som Jørn blev frustreret over. Det blev
indledningen til en lang årrække som åndelig nomade på jagt efter et fællesskab med
sande disciple.
I mere end 20 år bevægede Jørn sig fra den
ene kristne menighed til den anden, fra skuffelse til skuffelse:
”I alle sammenhænge blev jeg skuffet. Så var
der det, og så var der det. Der er jo noget i
alle sammenhænge! Jeg var på en forfærdelig og håbløs jagt efter nogle kristne, der var
lige så helhjertede som mig selv!”
Rosenius
Så en dag for fem år siden mødte Jørn en
mand, som viste ham en bog:
”Han dukkede bare op og tilbød mig at låne
den.”
Det var en bog af den svenske prædikant Carl
Oluf Rosenius. Det var fjerde bind i en samling på femten bind med Rosenius’ samlede
skrifter. Det fjerde bind havde titlen Kristi
retfærdighed.
Jørn gik i gang med at læse bogen. Den satte
skel i hans liv. Her mødte han noget, som han
enten aldrig havde mødt før, eller som han
aldrig havde bemærket:
”Jeg mødte en kristen, som var ærlig om alle
sine synder, som tog dem alvorligt, men som
ud fra Bibelen viste, at det er for dem, som
har disse synder, Jesus er frelser. Forfatteren
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vedkendte sig alle sine synder, og alligevel
var han overbevist om, at han var frelst, og
det var han ikke i kraft af noget i ham selv,
men i kraft af Jesus – uden for ham selv.
Det var noget helt nyt, noget helt anderledes,
og det stod i fuldstændig modsætning til mit
eget religiøse projekt. Jeg begyndte at se glimt
af, hvor selvkredsende og hyklerisk mit eget
projekt havde været, og at Guds mål var at
knuse det. Og jeg begyndte at se glimt af det,
som ikke er opkommet i noget menneskes
hjerte: den ubegribeligt fuldkomne frelse i
Jesus – for syndere. Det, jeg læste i den bog,
var de første spæde ord, som slap igennem
min brynje.”

Gud ville bruge loven til at afsløre mig, fælde dom over mig og
knuse mig. Men jeg troede, at
lovens mål var det modsatte: at
få mig til at lykkes.
Hvad Jørn læste hos Rosenius, var blandt
andet dette:
”Hør nu her – du, som med den ærligste vilje
søger og søger: Vist er det udmærket, ja vigtigere og nødvendigere end alt andet i verden, at du tager det så alvorligt med din kristendom, som du gør. At du ofte og andægtigt beder, flittigt hører og læser Guds ord,
kæmper alvorligt mod det onde og higer efter det, som er godt.
Men (…) med al denne fromhed kan du dog
risikere at gå evigt fortabt. Skal du bestå for
Gud og komme frelst gennem dommens ildprøve, kræves der noget langt højere. Alle
frommes fromhed og alle helliges hellighed
slår ikke til.
Det siger da også din samvittighed dig. Der
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kræves intet mindre end det, apostelen
nævnte: at være retfærdiggjort af tro og have
fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus.
Der kræves, at du med fuld overbevisning kan
sige: (…) Ikke jeg, men Kristus er hellig og
fuldkommen. Kristus har opfyldt loven og lidt
den død, som var syndens løn. Det skete for
mig, det strækker til for alle mine synder, det
er nok, evigt nok – det hviler jeg i (…)
Alle egne anstrengelser må opgives som
frugtesløse. Du må, så fortabt og uværdig du
er, søge din frelse i Kristus alene1.”
Efter læsningen af det fjerde bind opsøgte
Jørn manden, som havde lånt ham bogen, og
fik at vide, hvor han kunne købe alle femten
bind i serien. Dem læste han først én gang og
så én gang mere, og gradvist, som en solopgang, steg nådens sol op for ham. Den steg
op over en synder, der havde forfejlet sit liv i
en selvkredsende og selvophøjende kamp for
at blive det, han ikke kunne blive, og for at
fornægte det, han var.
Men det var en lykkelig, befriet, ydmyget og
evigt taknemlig synder.
Som Jørn selv formulerer det:
”Når man er stærk i troen på sig selv, er det
et udslag af Guds kærlighed, når man kommer haltende ud fra mødet med Ham. Hans
velsignelse har slået mig til krøbling, for at
Hans nåde og ære kunne finde udtryk i mig.”
Ikke mig, men Jesus
I dag er det Jørns dybeste ønske at vidne, ikke
om sig selv og sin kristendom, men om Jesus
som frelser for virkelige syndere:
”Jeg har overtrådt samtlige universets love,
og takket være Ham er jeg ikke sluppet godt
fra det. Min ære og udholdenhed består i at
give ham ret og ikke blive træt af at komme
til ham med alle mine synder. At være ret-

færdig for Gud, hænger sammen med at være
’ret færdig’ med sig selv og finde sin retfærdighed i Jesus alene.
Jesus døde ikke, for at vi skulle blive bedre,
men for at frelse os fra os selv, for at frelse os
fortabte. Han kom for selv at blive som os
usle, fattige, blinde og nøgne, så vi ved ham
kunne blive værdige, rige, seende. Kort sagt:
iklædt hans retfærdighed. Sådan har han
forudbestemt det fra verdens begyndelse.
Hans vilje ske!
Her går vi og kæmper for at opfylde den kongelige lov, og så er den allerede opfyldt. Og
så oven i købet af Herren selv. Så er der ikke
den mindste tøddel at komme efter. Men det
er ikke nok for os. Nej, nej – vi vil selv, så vi
selv kan få æren for det, eller i det mindste
ikke lide under skammen.
I stedet for at tage imod Mesterens fuldbragte
udførelse – vi hader jo at blive ydmyget –
vender vi ryggen til ham, og aser og maser
med det, vi allerede har ødelagt. Så når vi
kæmper imod synden, bliver vi bare viklet
mere og mere ind i den. Den næste løgn skal
fylde hullet op efter den forrige. Vi vil ikke
erkende, at vi ikke kan gøre det krogede lige.

At være retfærdig for Gud, hænger sammen med at være ’ret
f æ r d i g ’ med sig selv.
Vi lever og kæmper, som om kampen er vor
– og ikke sejren. Derfor bliver resultatet, så
længe vi tror, at vi har noget godt i os selv:
nederlag på nederlag. Og så længe vi håber
at kunne gøre det skete godt igen: forløjethed og hykleri.
Vi opfatter dette at ’rense sig selv’ som en
’fejlfinding’ og en ’ændring’, der skal ske
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med os selv – og andre. Vi får måske givet
synden en ordentlig knockout, men den rejser sig altid igen, så længe det er vores kamp,
for vi er i bund og grund syndige og fortabte.
Nej, at ’rense sig selv’ er at se sig ren i Herrens sejr.
Hvor er det enkelt, evangeliet om Jesu frelse,
hvor er det befriende enkelt, og hvor er det
efterfølgelsesværdigt at leve i det hele tiden!
Nu ønsker jeg bare, at andre skal få øje for
dette evangelium. At den ubegribeligt fuldkomne frelse i Jesus, må blive gribelig for
troen. Det er mit største ønske.

Ikke jeg, men Kristus er hellig og
fuldkommen. Kristus har opfyldt
loven og lidt den død, som var
s y n d e n s l ø n . D e t s k e t e f o r mig ,
det strækker til for alle mine
s y n d e r, d e t e r n o k , e v i g t n o k –
det hviler jeg i.

1 C. O. Rosenius, Samlede Skrifter IV Bind, Kristi Retfærdighed, Dansk Luthersk Forlag, Hillerød, 1971, s. 136-139

TIL TRO XV

Vi skal ikke engang kæmpe for at tro. Vi må
bare se sandheden om vor egen fortabte tilstand i øjnene. Så kommer behovet for Jesus
helt af sig selv. Med desperat styrke. Det er
troen. Og så må vi sige: Tak Jesus!”
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Find mere information i vedlagte program / på nytliv.dk!
Tilmelding og spørgsmål: Skriv til tilmelding@nytliv.dk,
eller ring til Bente Christensen på tlf.: 2339 1830.
Medvirkende:
Dan Hessellund

Claus Munk

Carsten Vang

Nyt Livs årsmøde
Søndag d. 17/7
kl. 14.00
Vi har ingen medlemmer, men en
gang om året ønsker vi at samle Nyt Livs venner til en
drøftelse af Nyt Livs arbejde, ”så vi
sammen kan opmuntres ved vores
fælles tro” (Rom 1,12-13).
Alle er hjerteligt velkomne til at høre
beretningerne fra Nyt Livs arbejde og
deltage i drøftelserne.
Vi begynder med kaffe /lagkage kl. 14,
og det efterfølgende møde varer 2 timer.

Agnes Rahbek

Klaus Vibe

BRUGTBOGSMARKED
Igen i år sælger vi brugte bøger på bibellejr.
Tag et kig på din bogreol inden lejren, og
tænk over, om du har gode bøger stående
der, som ville kunne gøre mere gavn hos
en anden. Hvis du tager dem med på lejren, giver du andre chancen for at få fat i god og
billig opbyggelig litteratur.
Samtidig støtter du Nyt
Liv, da pengene for salget
går til Nyt Livs
arbejde.
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Kristendommen forfra
er en underside på nytliv.dk,
som henvender sig til alle, der
ønsker at komme ind til kernen
af, hvad kristendommen går ud
på.
Her finder du Mikkel Vigilius‘
videoserie Den kristne tro ,
Troslære på nettet af Arne
Helge Teigen samt adgang til
bogen Hvad skal jeg med?
Jesus? på lyd og skrift.
Desuden er der en samling af
artikler og prædikener, som på
en særlig måde går “ind til
benet“ af, hvad det vil sige at
være kristen og en samling af
vidnesbyrdsartiklerne fra serien
Sådan kom jeg til tro.
Nederst en emneoversigt med
adgang til materialer om mange
af de mest centrale spørgsmål,
vi kan møde til den kristne tro.

Brug selv “Kristendommen forfra“, eller hav den i baghovedet, til når du møder
mennesker, der har brug for hjælp til troen. Findes via forsiden 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 også benytte Swipp eller Mobilepay.
Telefonnummeret er: 2985 1713.

