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Hver gang Gud ville have Luther i tale, var Satan der med
sit beroligende: ‘Tænk på dit gudsforhold. Hvem er mere
ivrig? Hvem beder, kæmper og strider som du?‘
Fromheden er blevet den skanse, bag hvilken mennesket
skjuler sig for Gud. Mennesket flygter gerne ind i et
kristeligt liv, i bøn, i faste for at undgå Ham.

Hans Erik Nissen, s. 43.
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Ånden og helliggørelsen fås alene ved, at
troen hører. Ja, kun ved at høre, høre og
tage imod - ikke ved at gøre, men ved at
høre om uforskyldt nåde.

Carl Olof Rosenius, s. 75



Ansvarshavende redaktør Mikkel Vigilius
Ved Stengærdet 12, 3400 Hillerød
Tlf.: 4824 5665, e-mail: vigilius@ready.dk

Redaktionssekretær Henrik Gren Hansen
Kløvermarksvej 9,1.1., 8200 Århus N
Tlf.: 6081 7209, e-mail: henrikgren@live.dk

Nyt Livs formand Bent Christensen
Irisvej 21A, 9330 Dronninglund
Tlf.: 9884 1149, e-mail: 8154@interflora.dk

Nyt Livs næstformand Svend Aage Paulsen
Æblehaven 5, 3600 Frederikssund
Tlf.: 4731 5618, e-mail: svendaa@paulsen.mail.dk

Nyt Liv er en bevægelse, der arbejder på tværs af lutherske

missionsforeninger og kirkesamfund. Nyt Liv tager sigte på at

være et supplement og ikke et alternativ til allerede bestående

forsamlinger. Grundlaget for Nyt Livs arbejde er Bibelen som

Guds ufejlbarlige ord, og den evangelisk-lutherske kirkes be-

kendelse som sand og forpligtende tolkning af Bibelen.

R
E

D
A

K
T

I
O

N
Nyt Livs kontor:
Postboks 57, 9330 Dronninglund
Tlf.: 9884 4384
E-mail:  nyt.liv@fiberpost.dk

Nyt Livs kasserer:
Peder Hovgaard
Thyrasvej 15, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8694 8013
E-mail:  nyt.liv@fiberpost.dk
Kontonr.: 1909 7850170497
Gironr: 652-2424

Nyt Livs formand:
Bent Christensen
Irisvej 21A, 9330 Dronninglund
Tlf.: 4052 0972
E-mail: 8154@interflora.dk

Nyt Livs forlag:
Inge Christensen
Postboks 57,  9330 Dronninglund
Tlf.: 2341 5591
E-mail: svag@info.dk

Formand for Kristent
Skole- og Kursuscenter:
Jørgen Christensen
Storskovvej 10,  9330 Dronninglund
Tlf.: 2938 2315
E-mail: l.j.smedegaard@post.tele.dk

Djurslands Efterskole:
Kanneshøjvej 43,  Fjellerup
8585 Glesborg
Tlf.: 8631 7533
E-mail: de@djurslands.dk

Efterskolens Forstander:
Stefan Maksten
Kanneshøjvej 55, Fjellerup
8585 Glesborg
Tlf.: 8631 7881
E-mail: stefan.maksten
@djurslands-efterskole.dk

ISSN: 0903-1863

Tryk: Øko Tryk

Fotos i bladet: Kaj Gøgsig

Tilmelding, afmelding eller
adresseændring kan ske via Nyt
Livs hjemmeside: www.nytliv.dk.

Indhold:
GUDS ORD HAVDE FREMGANG OG... ................................ 2

ANDAGT ........................................................................... 3

LEDER: ER DU MED OS ELLER MED VORE FJENDER? ....... 4

VIDNESBYRD FRA BIBELLEJR 2010 ...................................9

FORMANDENS ÅRSBERETNING ...........................................12

NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT .................................. 17

NYT LIVS VENNER OG GRUPPER .......................................28

BOGANMELDELSER ........................................................... 32

ARVESYND OG RETFÆRDIGGØRELSE ................................ 41

RETFÆRDIGGJORT ........................................................... 49

MØDET VED TRINBRÆTTET .............................................. 51

FRYDERÅB I FANGENSKABET ............................................ 56

PETER, APOSTEL AF GUDS NÅDE .......................................61

DET MÅLRETTEDE LIV ......................................................68

ANNONCER ....................................................................... 78

D
ec

em
b

er
 2

01
0



2 I N D L E D N I N G

I 1966 udkom det første nummer af Nyt Livs
blad i form at et par maskinskrevne A4-sider
og nogle duplikerede stregtegninger. Gennem
årene er layout og omfang skiftet, men øn-
sket har været at pege på Jesus som Guds
Lam, der bærer verdens synd. I april 2007
udkom det sidste nummer med information
om, at bladet fremover ville udkomme som
et nyhedsbrev på samme måde som i 1966.

I de godt tre år, der er gået, er der kommer
mange opfordringer til igen at udgive Nyt
Livs blad, men kræfterne har ikke været der
til at løfte opgaven. Det er derfor med stor
glæde og taknemlighed, vi nu igen kan sende
dette blad ud til Nyt Livs venner og andre,
som ønsker at modtage det.
Vi har bedt vores to nye ansatte bidrage med
meget stof i de første numre, for at læserne
kan blive bekendt med dem, og for at bladets
åndelige profil kan blive tydeliggjort.

Vi ønsker, at bladets indhold skal være væk-
kende, opbyggeligt og vejledende på evan-
gelisk luthersk, bibeltro grund. Bladet skal
orientere om Nyt Livs arbejde og være bin-
deled mellem Nyt Livs venner.

Vores mål og ønsker med bladet er, at ”Guds
ord må have fremgang”. Vi møder denne for-
mulering flere gange i forbindelse med væk-
kelsen i den første kristne menighed.

ApG 6,7: ”Guds ord havde fremgang, og tal-
let på disciplene blev større og større”.
ApG 12,24: ”Men Guds ord fik fremgang og
blev udbredt.” ApG 19,20: ”Således fik or-
det ved Herrens kraft stadig fremgang og
styrke.”
Om den første menighed i Jerusalem hører
vi, at ”Herren føjede hver dag nogle til, som
lod sig frelse” (ApG 2,47). Det skete i en me-
nighed, som levede i bøn til Gud, hyppigt kom
sammen om Guds ord og ”holdt fast ved
apostlenes lære” (v 42-46).

Her går vejen for enhver, der ønsker sand
bibelsk vækkelse også i vor tid. Det sker ved,
at Guds ord om synd og nåde bliver åben-
baret for mig og får plads i mit hjerte, så det
bliver mit vækkeur, min vejleder og min trø-
ster.

Det er i første omgang tanken, at bladet skal
udkomme tre gange årligt som et gratis blad.
På sigt vil vi gerne udvide med et julenum-
mer.

Tak til alle som først og fremmest vil være
med til at bede for bladet og dets redaktion!

Selv om dette blad ikke er et julenummer, vil
jeg gerne bruge denne anledning til at ønske
alle Nyt Livs venner en velsignet adventstid,
en glædelig jul og et godt nyt år.

Nyt Livs Landsudvalg
- Bent Christensen
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Af Henrik Gren Hansen

Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!
(Luk 18,38)

Vi kender alle til at have forbilleder i den
kristne menighed. Det kan være den ældre
dame, der lever sit liv for at bede og opmun-
tre. Eller det kan være den unge, der priori-
terer tjenesten i Guds rige højere end egne
behov og karrieredrømme. Eller den klarsy-
nede prædikant, der ikke blot fortæller om,
men lever af Bibelens ord.
Gode forbilleder er en stor velsignelse for
menigheden, for de viser, hvordan man kon-
kret kan leve sit liv efter Guds vilje.
Af samme grund kan forbillederne imidler-
tid også blive til stor anfægtelse. ”Jeg ville
gerne eje en tro så stærk og stor, en tro, som
kunne vises i gerning og i ord,” synger vi i
en sang. Men sådan en tro ejer jeg ikke! Jeg
har så svært ved rigtigt at indrette mit liv ef-
ter, hvad jeg tror på. Jeg kan drømme om at
gøre det. Jeg kan også sætte mig for, at nu
skal det være. Men det bliver så svagt og selv-
hjulpent og kortvarigt, når jeg prøver på det.
Som om jeg slet ikke ejer Ånden i hjertet,
der skulle give mig kraft til at leve som kri-
sten. Ja, som om jeg slet ikke er en rigtig kri-
sten.

”Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!”
Råbet kommer fra en blind tigger ved Jerikos
byport, da Jesus går forbi. Det er et råb, der
møder modstand i Jesu følge. Man truer ad
ham for at få ham til at tie stille. ”Men han
råbte bare endnu højere: Davids søn, forbarm
dig over mig!”

Du finder måske dig selv i åndeligt slægt-
skab med denne tigger ved Jeriko. Du ople-
ver dig måske som sådan en blind, fattig og
ynkelig skabning, der ikke er værdig til at
have del i det kristne fællesskab. Og du ken-
der måske denne modstand mod at vove dig
til Jesus – denne trussel og dette krav om at
tie stille, ikke blot udefra, men dybt inde fra
hjertet. Jeg har jo intet at komme med. Jeg er
ude af stand til at følge Jesus. Måske kan jeg
skjule det for andre mennesker, men ikke for
Jesus. For Jesus kender mig til bunds. Han
ved, hvor fattig og uhelbredeligt blind jeg er.

Men tiggeren er midt i al sin fattigdom og
usselhed et bibelsk forbillede på, hvad tro er.
For gennem al modstand kæmper råbet sig
alligevel frem: ”Davids søn, forbarm dig over
mig!” Og til dette tiggerråb lyder Jesu svar:
”Bliv seende, din tro har frelst dig.”
Herefter kommer synet, og herefter følger tig-
geren Jesus og priser Gud. Men troen – det
er ikke klarsynet, det er ikke efterfølgelsen,
og det er ikke lovprisningen. Troen er det
ynkelige nødråb fra den blinde tigger.
Så underligt det kan synes, vil dette også være
vidnesbyrdet fra vores forbilleder i menig-
heden, så sandt de lever nær den hellige Gud
- ligesom det er det taktfaste vidnesbyrd fra
alle dem, vi kan anse som kæmper i kirke-
historien. Lina Sandell udtrykker det: ”Jeg
behøver dig, o Jesus! Thi jeg er så blind, så
blind!” Og Martin Luthers sidste vidnesbyrd
på sit dødsleje var ordene: ”Tiggere er vi. Det
er sandt.”
Det sande kristenliv udspringer af ordene
Kyrie eleison: Herre, forbarm dig! Denne bøn
er og har altid været den sande kirkes liv og
trøst og frimodighed. Til denne blinde tigger-
tro føjes frugterne. Til dette magtesløse nød-
råb skænkes frelsen, alene af Guds nåde.

ANDAGT

A N D A G T
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”Engang mens Josva opholdt sig ved Jeriko,
fik han øje på en mand, der stod foran ham
med draget sværd i hånden. Josva gik hen til
ham og sagde: ’Hører du til os eller til vores
fjender?’ Han svarede: ’Nej, jeg er fører for
Herrens hær. Nu er jeg kommet.’ Da kastede
Josva sig til jorden og sagde til ham: ’Hvad
har min herre at sige til sin tjener?’”
(Jos 5,13-15).

Vi står i en alvorlig åndelig brydningstid. Det
gælder både i de lutherske folkekirker i Nor-
den og i de gamle, lutherske missions-
foreninger.
At Guds folk oplever brydninger i forhold til
den vantro verden er ikke specielt for vor tid.
Det er vilkåret til enhver tid. Men i disse år
oplever vi i tiltagende grad, at der opstår bryd-
ninger indbyrdes mellem de troende. Tidli-
gere generationers grundlæggende enhed i tro
og åndeligt grundsyn er afløst af voksende
spændinger og uenigheder. Det er ikke læn-
gere så selvfølgeligt, at vi glæder os over,
beder om og arbejder for det samme. I mange
forsamlinger og foreninger dannes der frak-

tioner, som mere eller mindre bevidst betrag-
ter hinanden som modstandere.

Menneskers spørgsmål – og Guds
I denne situation er det nærliggende og na-
turligt at se sig om efter allierede: Hvem er
med os? Hvem står på vores linje? Hvem kan
vi regne med? Og hvor mange er vi?
Det er meget nærliggende og meget naturligt
at tænke sådan – og meget kødeligt. Få ting
er så nedbrydende og ødelæggende for tro-
ens liv, som at vores fokus samler sig om vor
egen kristelige gruppering, arbejdet for at få
den til at fremstå bedre, stærkere og sandere
end alle andre og bestræbelsen på at få flere
til at følge os. Når den tankegang får magt i
vore hjerter, bedømmer vi alt og alle ud fra
os selv: ”Er du med os eller imod os?”
Det var dette, som var udgangspunktet for
Josva den dag ved Jeriko. Hans tanker kred-
sede om den forestående kamp om Jeriko, og
hans fokus samlede sig om de folk, han havde
med sig. Hans håb og ønske var, at de var
tilstrækkeligt mange og stærke til, at de kunne
besejre fjenden.

ER DU MED OS ELLER

MED VORE FJENDER?
Af Mikkel Vigilius

L E D E R
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Forud for det store slag var Josva ude og gå
en tur, og da mødte han … Ja, hvem mødte
han? Han mødte Herren selv, men han vidste
det ikke. Josva så kun en fremmed, og det
spørgsmål, som da var mest nærliggende for
ham at stille, var dette: ”Er du med os eller
med vore fjender?”
Udgangspunktet for Josva var i ham selv og
i de folk, som var med ham. Det var det, han
orienterede sig ud fra og bedømte alt ud fra.

Hvad svarede Herren på Josvas spørgsmål?
Herren svarede: ”Nej!” Herren ville hverken
stille sig bag Josva og hans folk eller bag fjen-
derne. Herren ville i det hele taget slet ikke
stille sig bag nogen mennesker. Han ville
ganske enkelt ikke godtage udgangspunktet
for Josvas spørgsmål: at alt skulle vurderes
ud fra, om man var med Josva og hans folk
eller ej. Han ville lære Josva, at det afgørende
var et helt andet spørgsmål: ”Er du med mig,
Josva? Står du i et ret forhold til mig?”
Når et menneske møder den levende Gud, er
det dette ene spørgsmål, som bliver altafgø-
rende og brændende: Hvor står jeg selv i for-
hold til Gud? Er jeg under hans dom eller
under hans nåde? Har jeg fred med Gud?
Har jeg ikke fred med Gud, da kan jeg have
nok så mange mennesker med mig, det gav-
ner og hjælper mig intet. Og omvendt: Har
jeg blot fred med Gud, da kan jeg stå nok så
alene og have nok så mange mennesker imod
mig. Intet og ingen kan skade mig! Jeg er i

Herrens gode og stærke hænder i liv, død og
evighed! ”Er Gud for mig, hvem kan da være
imod mig? Han, som ikke sparede sin egen
søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke
med ham skænke os alt?” (Rom 8,31f.)

En åndelig kamp
Vi lever i en svær brydningstid, og vi ønsker
midt i denne tid at tjene Herren og hans evan-
gelium. Hvordan gør vi det? Vi gør det ikke
ved at danne kristelige fraktioner og partier,
som er fokuserede på sig selv, bestræber sig
på at fremstå bedre end alle andre og bedøm-
mer alt og alle ud fra sig selv: ”Er du med os
eller med vore fjender?” Det er kødelighed-
ens vej. Den ender uundgåeligt i hovmod,
dømmesyge, selvretfærdighed og i hjerter,
hvor kærligheden bliver stadigt mere kold,
og hvor troens liv gradvist visner og dør.

Vores kamp er hverken for mennesker eller
imod mennesker (Ef 6,12). Det er en åndelig
kamp for troen på Jesus og imod djævelen
og hans åndehær. Vore kampvåben er ikke
kødelige, men åndelige: bønnen til Gud og
Åndens sværd, Guds eget levende ord i lov
og evangelium.
I den åndelige kamp er det dybest set Gud
selv, der kæmper for os. Han gør det ved sin
Ånd og ved sit ord, og hans mål er, at alle
mennesker må få del i troens liv.
Det gælder også dem, som vi kan opfatte som
modstandere uden for menigheden eller in-
den for den. De er højt elskede af Gud, dyrt
købte med Jesu blod, og Gud kalder os til at
møde dem med kærlighed, forbøn og vidnes-
byrd om Jesus. Gør vi det, vil vi erfare, at
disse mennesker på ingen måde er en hin-
dring for, at vi med frimodighed og glæde
kan tage del i den åndelige kamp, snarere
tværtimod (1 Kor 16,9).

F å  t i n g  e r  s å  n e d b r y d e n d e  o g
ødelæggende for  t roens l iv,  som
at  vores  fokus samler  s ig  om vor
egen kr is te l ige gruppering
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Hvordan bliver vi udrustede til at tage del i
denne åndelige kamp? Det bliver vi kun på
én eneste måde: ved at lade Åndens sværd
ramme os selv! Ved selv at tilegne os Guds
ord i lov og evangelium som ord til os – til
mig.
Guds ord er levende og virkende. Som et tve-
ægget sværd trænger det ind i mit hjerte og
min samvittighed, fælder dom over mig selv,
mine tanker og meninger, mit hovmod og min
selvretfærdighed, alt mit eget (Hab 4,12). Det
placerer mig på den tomhændede og skyldige
synders plads over for Gud, hvor jeg absolut
intet har at rose mig af frem for andre, og
hvor jeg intet har at sige til mit forsvar.
Jeg er i mig selv en helt igennem fortabt og
fordømt synder. Det viser ordet mig. Det gør
ordet levende for mit hjerte og min samvit-
tighed.
Men ordet lader det ikke blive ved dette. Or-
det forkynder Guds grundløse kærlighed til
fortabte og fordømte syndere som mig. Det
forkynder om Guds vidunderlige frelser-
gerning i Kristus, om den soning på korset,
som én gang for alle har stiftet fred mellem
mig og Gud, om det blod, som her og nu ren-
ser mig for al synd, om den nåde i Guds hjerte,
som altid er lige stor og fuldkommen, fordi
den hviler på Jesu fuldbragte frelse, om den
retfærdighed, det barnekår, den himmelske
arv og det evige liv, jeg ejer her og nu blot
ved troen på Jesus.
Dette gør ordet levende for mit hjerte. Ordet
åbner mit hjertes øjne, så jeg ser, hvor uen-
deligt og uforanderligt rig jeg er i Kristus, og
derved skaber ordet lovsang, tak, tro og glæde
i mit hjerte.

Kilden til kraft
Hvad er vor styrke i den åndelige kamp?
”Glæde i Herren er jeres styrke!” (Neh 8,10).

”Glæd jer altid i Herren!” (Fil 4,4). ”Vær
stærke i Herren og i hans mægtige styrke”
(Ef 6,10). ”Vær stærk ved nåden i Kristus
Jesus!” (2 Tim 2,1).
Kilden til tro, frimodighed og kraft i den ån-
delige kamp findes ét eneste sted: i evange-
liet om, hvad vi er og ejer i Kristus. I samme
grad rigdommen i Kristus er levende for vore
hjerter, i samme grad kan vi stå fast i en fri-
modig, glad og taknemmelig tro, uanset de
ydre omstændigheder.
Den svenske teolog og forfatter Agne Nor-
lander siger, at der er én sang i vores sang-
bog, som der er ”åndelig dynamit” i. Det er
sangen ”O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må
se, hvor rig jeg er!” (Hellighed, Credo For-
lag, 1993, s. 91-92). I denne sang sættes der
vers for vers ord på alt det, vi er og har i
Kristus:
”Jeg har en Fader i det høje, som faderomsorg
for mig bær‘ (...) Jeg har en broder ved Guds
side, som altid beder godt for mig (...) Jeg
har et evighedens rige, hvis grundvold aldrig
bæve kan (…) Jeg har en talsmand udi nø-
den, en trøster og husvaler god (…) Jeg har
et evigt liv i døden, en evig fred i Jesu blod.”
Når vor evige rigdom i Kristus bliver levende
for vore hjerter, så overskylles vore samvit-
tigheder med Guds fred, vi salves med ånd
og kraft fra det høje, vi ånder frit i det fuld-
bragte, og vi fornyes i troen på, at Gud virke-
lig er for os for Jesu skyld, at Han selv vil
føre den åndelige kamp for os, og at Han vil
udfolde hele sin magt i vor afmagt.

De troendes enhed
Rigdommen i Kristus er også nøglen til et ret
og godt forhold til alle vore brødre og søstre
i troen.
I samme grad rigdommen i Kristus er levende
for vore hjerter, i samme grad glæder vi os,

ER DU MED OS ELLER MED VORE FJENDER?
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spontant og uimodståeligt, når vi møder an-
dre kristne, som har deres trøst og glæde i
Kristus alene. Troen glæder sig over det evige
fællesskab med alle andre troende, uanset
hvilken gruppering de måtte tilhøre.
Apostelen Paulus omtaler troendes åndelige
enhed som ”Åndens enhed med fredens bånd”
(Ef 4,3). Hermed understreger han, at vor
enhed som kristne består i vor fælles glæde
over, at vi har fred med Gud ved Jesus. Vi
bindes sammen af, at vi ved Ånden har set,
at Jesus selv er vor fred med Gud (Ef 2,14).
Apostelen Peter bruger et specielt græsk ord
om de kristnes åndelige enhed: homofrones.
Det betyder at være ”rettet mod det samme”
(1 Pet 3,8). Det er vor enhed – at vi ved Ån-
dens gerning i hjerterne er blevet rettet mod
Jesus, så vi har fundet hele vor rigdom, ret-
færdighed, herlighed og ære i Ham alene. Det
er vort åndelige fællesskab - et fællesskab om
Ham! (1 Kor 1,9; 1 Joh 1,3).
Når vi ser dette, da løses vi fra det kødelige
fokus på vor egen kristelige gruppering, stolt-
heden over den og arbejdet for den. Da ska-
bes der et ønske og en bøn i vore hjerter om
ved Guds nåde at blive redskaber for Åndens
gerning til herliggørelse af Jesus, så at Han
bliver troet, lovprist og takket (Joh 16,14).
Det ene ønsker vi!

Guds arbejdsredskaber
Det ligger i vor natur at tænke, at det er vig-
tigt i tjenesten for Gud, at vi er gode, stærke,
dygtige - og mange. Men Gud vil lære os
noget andet:
”For dig er der ingen forskel på at hjælpe den,
der har stor styrke, og den, der ingen har” (2
Krøn 14,10). ”Der er intet, der hindrer Her-
ren i at give sejr, uanset om vi er mange eller
få” (1 Sam 14,6). ”Det, som ingenting er,
udvalgte Gud, for at gøre det, som er noget,

til ingenting”(1 Kor 1,28).
Det går som en rød tråd gennem Bibelen, at
Gud vælger at bruge dem, som intet er og
intet kan i sig selv.
Som Hudson Taylor forklarede det ved et af
sine sidste møder, hvor forsamlingen forin-
den af mødelederen var blevet mindet om
Hudson Taylors store bedrifter i missions-
arbejdet:
”Jeg er et ringe redskab i en mægtig Herres
hånd. Gud så sig om efter én, som absolut
intet kunne i sig selv. Og da han ikke kunne
finde nogen ringere end mig, så valgte han
mig.”
Sådan handler Gud, for at vi i tjenesten må
blive vendt fra os selv mod ham, tro på ham,
bede til ham og spejde efter hans indgreb og
hjælp. Da kan vi på forunderlig måde få lov
at blive vidner til hans suveræne og mægtige
gerninger til frelse og åndelig fornyelse, og
da bliver det klart for os, at vi må give ham al
ære og tak.

I Kristi sejrstog
Det er denne virkelighed, Josva bliver ført
ind i, da han møder Herren uden for Jeriko.

Det bliver klart for ham, at det afgørende ikke
er hans egen og folkets ydre styrke og deres
antal. Én ting er afgørende: at de har det ret
med Gud og står i troens forhold til ham.
Troen ytrer sig i tillid til og lydhørhed over
for Guds ord.
Netop dette finder vi hos Josva. Hans spon-
tane reaktion da han erkender, hvem han står

Gud vælger  a t  bruge dem,  som
intet  er  og inte t  kan i  s ig  selv.
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Det afgørende spørgsmål er ikke, hvor mange
vi er, og hvor gode og stærke vi er.
Det afgørende spørgsmål er dette ene: om vi,
du og jeg, lever i et ret forhold til Gud. Er vi
frelst? Er vi under Guds nåde?
Er vi det, da har vi grund til glæde, tak og
lovsang til enhver tid uanset de ydre omstæn-
digheder. Da er Gud for os, og da føres vi
altid i sejrstog i Kristus, uanset om vi er
mange eller få, stærke eller svage, har med-
gang eller modgang. Da kan vi til enhver tid
tjene i frimodig vished om, at Gud selv vil
bruge os og føre kampen for os. ”Vær ikke
bange og lad jer ikke skræmme (...) for det er
ikke jeres kamp, men Guds” (2 Krøn 20,15).

Må Gud velsigne os til at tro dette løfte og
leve i det! Det er vejen til en velsignet, fri-
modig og rig tjeneste til enhver tid - også i
vor brydningstid.

over for, er at kaste sig til jorden med ordene:
”Hvad har min herre at sige til sin tjener?”.
Og så tager Josva imod Guds ord som ord til
ham selv. Igennem dette ord bliver Josva for-
nyet i troen på og synet for, at kampen er
Herrens alene. Dens udfald beror ikke på
Josva og hans folk, på deres magt og antal,
men på Herren og hans mægtige styrke alene.
Josva og hans folk sejrer på én eneste måde:
ved at vende sig til Herren, tro på ham, bede
til ham og spejde efter hans indgreb og hjælp.
Da bliver de vidner til Hans gerninger.

I syv dage gik Josva og Israels folk rundt om
Jeriko, og på den syvende dag lød det så fra
Josva: ”Herren har givet jer byen!” (Jos 6,16).
I samme øjeblik faldt Jerikos mægtige mure,
og ”de kunne gå lige ind i byen og indtage
den” (v.20). Ved Hans mægtige styrke alene.
Sådan var det dengang, og sådan er det i dag.

L
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Disciplene havde lyst til at bygge hytter, da
de var på forklarelsens bjerg og så Jesus,
Moses og Elias i herlighedsskikkelse. Det var
vel udtryk for, at de havde stor lyst til at blive
der. Det var så skønt at opleve intenst sam-
vær med Jesus, Moses og Elias. Samme fø-
lelse kunne man få ved at opleve fællesska-
bet og samværet om ordet på sommerstæv-
net i Fjellerup. Jeg deltog sammen med mit
barnebarn på 12 år for anden gang, og begge
havde vi lyst til at ”bygge hytte”.
Ved bedemøderne om formiddagen blev den
enkeltes nød bragt frem for Jesus. Især nø-
den for børn og børnebørns frelse fyldte me-
get sammen med bekymringen for en sand
forkyndelse i vore menigheder.
Om eftermiddagen blev vi gennem semina-
rerne mindet om vort kald til at bære
vidnesbyrdet om Jesus frem der,
hvor vi er sat, og om aftenen lyt-
tede vi til Jan Bygstads dybe ud-
lægning af de første 11 kapitler i 1.
Mosebog.
Det var fantastisk, hvordan han
havde nådegave til gennem disse
historiens første kapitler at gøre
Guds skaberværk levende. Vi så
fortabelsesslægten, Kainslægten,
og frelsesslægten, Kristusslægten,
tegnet så alvorligt og levende for
øje, at vi måtte spørge som David i
Salme 139, v.24: Se efter, om jeg
følger afgudsvej! Led mig ad evig-
heds vej! Guds ord talte til hjerterne og kaldte
til fornyelse i troen på Jesus.
Samtidig var børnene i gode hænder hos nog-
le spændende og dygtige unge mennesker,
som sørgede for både åndelig føde og skønne

fritidsoplevelser for dem. Det var et rigt sam-
vær, hvor venskaber blev sluttet. Mit barne-
barn blev så optaget af de bibelske beretnin-
ger, hun hørte, at hun måtte læse videre efter
sengetid. Det var herligt at se, at Bibelen blev
brugt som godnatlæsning. Hun havde fået
mod på at læse selv.

At Guds ord gjorde sin gerning gennem for-
kyndelsen både for børn og voksne gav sig
også udtryk i, at der blev ført dybe samtaler i
pauserne, ikke mindst om cafébordene på
gårdspladsen. Man kunne ikke undgå at høre,
at det ikke var small talk, men åndelige drøf-
telser, der blev ført. Herigennem blev det
kristne fællesskab uddybet på bedste vis
netop til opbyggelse på ordets grund.

En ekstra velsignelse til en rigt givende uge
var, at vejret var fantastisk. 30 graders varme
og strålende sol fra morgen til aften.
Og så bør det endelig nævnes, at der blev
kræset for os med den lækreste mad, man kan

VIDNESBYRD FRA BIBELLEJR 2010
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tænke sig. Det var en sand fornøjelse at se og
hente mad fra de overdådigt anrettede ser-
veringsborde.
Ja, sandelig, jeg tror, de fleste af os havde
lyst til at ”bygge hytte”, hvis ikke det netop
var for kaldet om at vende hjem og være et
vidne midt i den hverdag, vi hver især er sat

Mit navn er Tobias. Jeg var første gang på
Nyt Livs Bibellejr i sommers. Jeg havde hørt
godt om den fra bekendte og familie fra Kø-
benhavn. Så sammen med 6-7 andre drenge
fra København drog jeg af sted til Bibellejr i
Fjellerup, Jylland, langt væk fra lands lov og
ret, med den forhåbning at finde en uges ån-
deligt hvilested, hvor jeg kunne være sam-
men med andre bibeltro kristne, der vil leve
på og i Bibelens ord, men også at det ikke
bare var en ”klub”, hvor man kunne være
sammen om ens tro og pege fingre ad alle
andre, der ikke er 100 % enige med en selv.
For så kunne jeg jo lige så godt blive hjemme
i Valby og holde lejr for mig selv.
Det jeg fik med fra lejren var et dejligt åbent
menneskeligt og åndeligt fællesskab, hvor jeg
mærkede, at det, der lå folk på sinde, var kor-
set og Jesus som korsfæstet for mine synders
skyld. Jeg følte mig godt modtaget af høj som
lav, ung som gammel, som en bror i Guds
store familie og ikke som en fremmed første-
gangsdeltager.
Det var dejligt at være med på en lejr, hvor
der var en bred aldersfordeling, da jeg synes,
det er dejligt at komme til at snakke med de
noget ældre deltagere og få glæde af deres
oplevelser, glæder og sorger i livet. Lejre ple-
jer jo normalt kun at være for en vis alders-
gruppe, men det har bestemt ikke gjort no-
get, at alle aldre var med på Bibellejr. Spe-
cielt var det dejligt at se alle de små børn, der

i. Ingen af os var i tvivl om, at tiden er knap
og må udnyttes til at rette Jesu kald til vore
kære og til at være en vækkerrøst i vore me-
nigheder.
Tak for en velsignet tur ”på bjerget”.

- Pia Vestergaard

var med, og få mulighed for at lege lidt med
dem.
Det var dejligt at være med til den bibel-
undervisning, som Jan Bygstad holdt. Det er
sjældent, hvis ikke første gang, at jeg ople-
ver så mange møder i træk over Det Gamle
Testamente, som Jan Bygstad holdt. Det var
med til at gøre forståelsen for Guds Ord større
for mig, og at Skriften urokkeligt er Guds
Ord, også Det Gamle Testamente, som der
ellers ikke tales så meget ud fra, hvilket der
vel burde, da det jo er lige så meget evange-
lium og Guds åbenbaring som Det Nye Te-
stamente.
Ligeledes var det også dejligt at høre Olafur
Olafsons tale om, at Jesus ser til mig, den
enkelte, og at han er med fra begyndelsen til
enden i mit liv og lever i os, ser os, som Gud
så til Paulus. Også at vi må have øje for den
enkelte og dennes forhold til Jesus. Olafur
gjorde klart for mig, at det vigtigste er at leve
hos Jesus, blive hos ham, så skal Jesus nok
gøre de store ting, som når en person møder
Jesus som sin frelser, som Onesimus mødte
Jesus gennem samtale med Paulus.
Jeg kan kun sige, at jeg glæder mig til komme
igen og høre Dan Hessellund i sommeren
2011.
Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodig-
hed til at gå ind i helligdommen (Hebr 10,19).

- Tobias Nissen
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Vort kald i en åndeligt forvirret tid
Vi lever i en åndeligt forvirret og urolig tid;
en tid, der har udviklet sig lige siden synde-
faldets dag, og som i dag er kommet så langt,
at forvirringen er ved at være total.
Men det, der samler os, er enkelt og klart.
Det er fire små ord, som har evigheds-
betydning for alle mennesker, til alle tider på
hele jorden. Vi finder dem i ApG 9, 21: ”Jesus
er Guds søn.” Peter siger det samme med lidt
flere ord i sin pinseprædiken i ApG 2, 36-39:
”Så skal da hele Israels hus vide for vist, at
den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort
både til Herre og til Kristus. Da de hørte det,
stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og
de andre apostle: ’Hvad skal vi gøre, brødre?’
Peter svarede: ’Omvend jer og lad jer alle
døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders for-
ladelse, så skal I få Helligånden som gave.
For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem
i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde
på’.”
Det er det budskab, vi samles om, ligesom
de første kristne gjorde det. Der står om dem,
som blev frelst pinsedag: ”De holdt fast ved

apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets
brydelse og ved bønnerne” (ApG 2,42). Det
er vejen til at blive bevaret i troen og i det
åndelige liv.

I Ef 5,18 formaner Paulus: ”Lad jer fylde af
Ånden.” Vi bliver ikke fyldt af Ånden ved
selv at kæmpe og søge og anstrenge os.
Paulus viser os vejen: ”Tal til hinanden med
salmer, hymner og åndelige sange, syng og
spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud
Fader tak for alt i vor Herre Jesus Kristi navn”

FORMANDENS

ÅRSBERETNING

Af Bent Christensen
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(Ef 5,19-20). Det er vejen til åndelig forny-
else og bevarelse i troen.
Vi har brug for forkyndelse, opmuntring og
formaning på bibeltro, evangelisk luthersk
grund. Vi kommer sammen for at række hin-
anden evangeliet om Jesus og opmuntre hin-
anden til ikke at lade hænderne synke, selv
om det ser småt ud der, hvor vi hver især
kommer fra. Min lærer i dogmatik på Lu-
thersk Missionsforenings Højskole (LMH)
Marius Jørgensen sagde det mange gange,
medens han gennemgik 2. Mosebog, hvor
Moses igen og igen stod næsten helt alene
over for et stivnakket og genstridigt folk: ”Én
mand med Gud er altid majoriteten.”
Vi må holde fast ved ordet, som ufejlbarlig
regel og rettesnor. Vi må søge ind i de helliges
samfund der, hvor Guds ord lyder klart og
rent, for der har Gud lovet at møde, opbygge,
forny og vejlede os. Vi må deltage i nadver-
fællesskabet der, hvor det forvaltes efter Her-
rens ord. Vi må være trofaste i bønnen og
deltage i bønsfællesskab der, hvor der bedes
i Jesu navn.
Det ønsker vi at hjælpe hinanden med i Nyt
Livs Arbejde.
Vores navn ”Forbund for Evangelisation” må
til stadighed stå klart for os. Vi er i Missions-
befalingen kaldet til at gå ud og forkynde der,
hvor Guds ord ikke lyder i dag. Ikke som en
tung byrde, men som en gave. I den tjeneste
er vi inde under løfterne om, at Han, som
kalder, også vil følge og lede os og give kræf-
ter og midler til hvert skridt.

Vort arbejde i dag og fremover

Hjemmesiden
På vores hjemmeside ønsker vi at orientere,
informere, undervise og forkynde.

Nyt Livs blad
I april 2007 udkom det hidtil sidste blad. I
den mellemliggende tid er der udsendt nogle
få nyhedsbreve og programmer. Der er i
denne periode kommet mange opfordringer
til igen at udgive et blad, men først nu tør vi
igen gå i gang med opgaven. Jeg er glad for
at kunne fortælle, at vi per 1. august 2010
har ansat Mikkel Vigilius som redaktør og
Henrik Gren Hansen som redaktionssekretær.
Vi vil gerne byde Mikkel og Henrik velkom-
men imellem os, vi glæder os rigtig meget til
samarbejdet!

Mikkel Vigilius er 46 år, født i Charlotten-
lund, gift med Leila og far til tre drenge. Han
er cand. theol og har skrevet flere bøger, bl.a.
”Ved evangeliets kraft”. Han er lærer på LMH
i Hillerød og forkynder i LM.
Henrik Gren Hansen er 27 år, født i Snejbjerg
ved Herning, 27 år og gift med Merete. Han
studerer teologi i Århus og har skrevet bo-
gen ”Hvil i fred” om C.O. Rosenius’ forkyn-



14

delse af evangeliet. Henrik har været elev på
LMH og kommer nu i LMU i Århus.
Det er vores ønske, at indholdet i Nyt Livs
blad skal være vækkende, opbyggeligt og
vejledende på bibeltro, evangelisk luthersk
grund. Hertil kommer orientering om Nyt
Livs arbejde i øvrigt, lejre, ”Sange vi aldrig
glemmer” m.m.

Bibellejr
Vores sommerlejr har fået navneforandring
fra ”Familietræf ”til ”Bibellejr”. Det er et
navn, der klart siger, hvad vi vil, og på samme
tid sender et signal om, at det er for alle.
Vi har et enkelt program med forkyndelse,
undervisning og bønsfælleskab.

Børne- og juniorlejre
Vi afholder i øjeblikket ingen selvstændige
lejre for børn og juniorer, men vi arrangerer
meget for denne aldersgruppe under årets
bibellejr. Vi glæder os over, at der hvert år er
en flok unge, som vil bruge noget af deres
ferie til at være sammen med børn og junio-
rer og gennem leg og undervisning række
dem evangeliet og give dem en god oplevelse.
Vi har et ønske om, når kræfterne er til det, at
genoptage det samarbejde, som vi tidligere
har haft med Blå Kors, hvor vi har arrangeret
børnelejre for børn fra misbrugsramte og på
andre måder svækkede familier. Det er en rig
mulighed for at forene kristen omsorg og for-
kyndelse om frelsen i Jesus.

Seniorlejr
Én gang om året, normalt i marts måned, ind-
byder vi til seniorlejr. Også her er alle vel-
komne! Programmet er lagt til rette med sær-
ligt henblik på forkyndelse, undervisning og
kristent fællesskab for dem over 40-50 år.
Men lejren er åben for alle aldersgrupper.

Nytårslejr
I de sidste mange år har der ikke været nytårs-
lejr, men i sommeren 2009 var der et stærkt
ønske om, at dette blev taget op igen. Selvom
det er mange år siden, der sidst har været
nytårslejr, var der i nytåret 2009-2010 mange
deltagere i Fjellerup. Vi havde en rigtig god
lejr og indbyder igen d. 30. december 2010
til d. 1. januar 2011.

Kurser
Vi forsøgte os for knapt et år siden med et
kristendomskursus i Fjellerup, som særligt
henvendte sig til forældre til elever på Djurs-
lands Efterskole. Vi havde især tænkt på de
forældre, som ikke har tilknytning til et kri-
stent fællesskab, men som ønsker at under-
søge, hvad Bibelen har at sige om livets store
spørgsmål. Der var dog ikke den nødvendige
opslutning til at gennemføre kurset.
Vi har ikke opgivet tanken, men arbejder vi-
dere med den. I takt med at vi har kræfter til
det og mulighed for det, ønsker vi også at
udvide med flere samlinger med bibel-
undervisning i Fjellerup.
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Mødevirksomhed
Vi er ikke nogen stor organisation. På lands-
plan har vi kun én lokal forsamling, som re-
gelmæssigt holder forkyndende møder. Det,
som sker i tilknytning til Nyt Liv, offentlig-
gøres på hjemmesiden og i Nyt Livs blad, når
det igen er på gaden.

Nyt Livs Forlag
Vi ønsker at udgive vigtige og nødvendige
bøger, små skrifter og vejledninger, så langt
som kræfterne rækker og Gud betror os mid-
lerne til det. I 2009-2010 har vi udgivet to
bøger: ”Jeg hørte en røst” af Frank Jacobsen
og ”Spørgsmål jeg altid har villet stille” af
Werner Gitt.

Sange vi aldrig glemmer
Med disse arrangementer ønsker vi gennem
sang og salg af CD’er og DVD’er at pege på
den store skat, vi har af prøvede evangeliske
sange, og derigennem pege på ”Navnet
Jesus”. Målet er at tjene til vækkelse, opmun-
tring og ny frimodighed på vandringen frem
mod målet. Til at stå for det daglige arbejde

med salg og annoncering af ”Sange vi aldrig
glemmer” er der kontor på Storskovvej 10.
Adressen er Nyt Livs Forlag, Postboks 57,
9330 Dronninglund, tlf.: 2341 5591, svag@
info.dk. Kontoret passes udelukkende ved
frivillig arbejdskraft.

Ydremission
Nyt Liv ønsker til stadighed at støtte arbej-
det for at bringe evangeliet ud i verden og
støtte kristne i lande, hvor de har det svært.
Senest har vi støttet indkøb af bibler og op-
førelsen af en kristen skole i Rumænien.

Djurslands Efterskole – Nyt Livs skole
På skolens generalforsamling søndag den 30.
maj ønskede den ene af Nyt Livs repræsen-
tanter i skolens bestyrelse, Hanne Baltzer, at
blive afløst, og vi er taknemmelige for, at
Kirsten Skak Jensen har sagt ja til at gå ind i
bestyrelsen. Herudover har Nyt Liv udpeget
to andre bestyrelsesmedlemmer: Torsten
Nielsen og Allan Villadsen. Vi vil gerne her
sige Hanne tak for samarbejdet og ønske Kir-
sten velkommen!
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Herfra vil vi gerne sige tak til skolens besty-
relse for samarbejdet i det forløbne år! Tak
til Stefan og Jette for deres tjeneste som for-
standerpar!
Lad os huske skolen og alle dens ansatte i
vores forbøn! Og så vil jeg gerne opfordre
alle, der har mulighed for det, til at melde sig
ind i skolekredsen, og deltage i generalfor-
samlingen. Skal en skole bevares som en kri-
sten skole, er det ikke nok, at der er gode
vedtægter. Der må til stadighed være et vå-
gent, aktivt bagland, der beder og arbejder
for skolen. Vær med til at bede de rigtige be-
styrelsesmedlemmer og medarbejdere frem.
Bed for den kristne skolesag i Danmark. In-
gen andre steder når vi så mange ikke-kristne
børn og unge på et tidspunkt i deres liv, hvor
de er åbne for at høre evangeliet.

Kristent Skole- og Kursuscenter
Nyt Liv har udpeget en bestyrelse på fem
mand, der har til opgave at administrere ejen-
dommen i Fjellerup. Tak for et godt samar-
bejde med denne bestyrelse i det forløbne år!

Tak
Til slut vil jer gerne på Landsudvalgets vegne
bringe en stor tak til alle dem, der gør et stort
og ulønnet arbejde året igennem, for at det
hele kan lade sig gøre! Tak for forbøn og ga-
ver og gavebreve. Og tak til jer andre i Lands-
udvalget for et godt samarbejde og et godt
fællesskab!

Beretning ved Nyt Livs formand Bent Chri-
stensen ved årsmødet den 14. juli. 2010. Be-
retningen er gengivet i lettere forkortet form.
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Herbert Neimanas
Bevægelsen Nyt Liv blev stiftet af Herbert
Neimanas. Han var ansat af KFUM og Indre
Mission fra 1954 til 1965, hvor han blev af-
skediget. Den ny bevægelse voksede frem i
1965-1966 i forlængelse og konsekvens af
denne afskedigelse. På den baggrund er det
naturligt at indlede en historisk beskrivelse
af Nyt Liv med nogle ord om Neimanas og
hans tjeneste før 1965.

Herbert Neimanas var født i Litauen, men
måtte sammen med sin familie flygte for den
sovjetiske hær i 1944. I en flygtningelejr i
Danmark mødte han evangeliet gennem en
dansk præst og kom til tro. I de efterfølgende
år og under sin uddannelse til snedker be-
gyndte han at virke som forkynder for unge
fortrinsvis i KFUM & K. Efter et ophold på
Haslev udvidede højskole blev han i 1954
kaldet til at være KFUM-sekretær. I de føl-
gende elleve år arbejdede han for KFUM og
fra 1957 også for Indre Mission i henholds-
vis Thy, Vestjylland og Vestsjælland1.

En vækkerrøst
I 1950´erne var KFUM & K og Indre Mis-
sion præget af stærke indre brydninger. En
”progressiv” fløj arbejdede for, at man skulle
nedtone vækkelsesforkyndelsen, kaldet til
omvendelse og kaldet til at bryde med den
vantro verdens livsform og idealer. I stedet
skulle man åbne sig for verden og for kultu-
ren, leve med i tiden, gøre sig gældende i sam-
fundet og lægge vægt på det positive i men-
neskelivet. Missionshuset skulle være præ-
get af en rummelig kultur. Man skulle give
plads for sociale aktiviteter, for aktuelle og
almenmenneskelige emner, for prædikanter
med forskellig teologi og for forskellige må-
der at være kristen på også på det etiske om-
råde.
Det var i denne periode, Indre Mission mi-
stede næsten en hel generation unge. I store
dele af bevægelsen forstummede den klare
bibelske forkyndelse til vækkelse, tro på Jesus
og efterfølgelse af ham. I stedet blev der gi-
vet plads for forkyndere, som var præget af
samtidens teologiske strømninger i form af
bibelkritik, dennesidighed og moralisme. Den

NYT LIV -
HISTORISK OG AKTUELT

Af Mikkel Vigilius
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nye forkyndelse nedbrød tilliden til Bibelen
som Guds ord, udviskede skellet mellem
kristne og ikke-kristne, svækkede bevidsthe-
den om frelsens alvor, sammenblandede lov
og evangelium og efterlod mange unge i ån-
delig forvirring og rådvildhed.

Mange i Indre Mission var bedrøvede over
udviklingen. Det var en nød for dem, at den
opvoksende generation måtte komme til per-
sonlig tro på Jesus og til åndelig afklaring i
troslivet. De var bevidste om, at det afhang
af Guds Ånds gerning i hjerterne gennem en
klar og sand bibelsk forkyndelse. Derfor vok-
sede bønnen frem om en fornyelse af forkyn-
delsen og om vækkelse.
På denne baggrund er det forståeligt, at
mange i Indre Mission glædede sig, da de
mødte og hørte en prædikant som Herbert
Neimanas. Han forkyndte vækkende, centralt
og sjælesørgerisk, og i de tidlige1960´ere var
han redskab til vækkelse mange steder i In-
dre Mission. Men vækkelserne vakte ikke kun
glæde2.
I sin bog om Indre Mission fra 1945-1980
skriver Kurt Larsen: ”Paradoksalt nok blev
netop 60´ernes vækkelser til megen uro in-
den for Indre Mission3.” Som eksempel næv-
ner Kurt Larsen en møderække med Herbert
Neimanas i 1962 i Dronninglund. Der blev
ganske vist skrevet meget positivt om møde-
rækken i Indre Missions Tidende: ”Ikke i
mange år havde bladet bragt artikler i en så
glad og optimistisk tone som den, der nu lød
fra Dronninglund i Vendsyssel.” Men der var
i høj grad også kritiske røster. ”Det skyldtes
den mand, der var vækkelsens redskab: Her-
bert Neimanas. Han var nemlig en mand, som
Indre Missions ansvarlige ledere stod usikre
overfor4.”

På kant med ledelsen
Ifølge Kurt Larsen var der flere grunde til
utrygheden ved Herbert Neimanas.
For det første var Neimanas i tydelig opposi-
tion til den nye, ”progressive” linje i Indre
Mission. En indremissionær skrev i et brev
til hovedbestyrelsen: ”Sekretær Neimanas er
ingen tilhænger af brogede lørdag-aften ar-
rangementer i KFUM´s arbejde og er, så vidt
jeg har hørt, ked af som sekretær at skulle
medvirke til disse. Det er mit indtryk, at den
”rebelske” linje inden for KFUM piner
ham5.” Neimanas´ profil på dette område gav
ham ikke kun venner.
Noget tilsvarende gjorde sig gældende for
hans vækkende forkyndelse. Hovedbestyrel-
sen modtog klager over, at Neimanas forår-
sagede et problematisk skel i ungdoms-
flokken. Andre gav udtryk for, at han mang-
lede teologisk skoling og fundering.
Hos nogle vakte det skepsis, at Neimanas
samarbejdede lokalt med frikirkefolk, som
stod på en bibeltro vækkelseslinje. Som Kurt
Larsen påpeger det, var der næppe var tale
om andet og mere end den form for samar-
bejde, som også andre indremissionærer prak-
tiserede i forbindelse med f.eks. Evangelisk
Alliance. Men Neimanas’ person var i forve-
jen belastet, og derfor blev han genstand for
en mere kritisk vurdering6.
Endelig og ikke mindst vakte det uro, at
Neimanas tog en række nye og selvstændige

Hovedbestyrelsen modtog klager
over,  a t  Neimanas forårsagede et
p r o b l e m a t i s k  s k e l  i  u n g d o m s -
f lokken
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initiativer. Han indledte bl.a. et dansk-norsk
samarbejde om bibelkurser, hvor man sam-
lede folk om en central bibelsk forkyndelse
og sang fra et sanghæfte, som Neimanas selv
havde udformet. Kurt Larsen giver arbejdet
følgende beskrivelse: ”Et bibelarbejde, der
som den gamle Indre Mission tog Bibelen li-
gefremt som Guds ord, og som var på en klar
vækkelseslinje7.”
Det nye arbejde vakte imidlertid uro, netop
fordi det var opstået som et selvstændigt ini-
tiativ. Indre Missions hovedbestyrelse valgte
at tage en samtale med Neimanas og de øv-
rige ansvarlige om arbejdet. Efter samtale
besluttede hovedbestyrelsen at bakke op om
de folk, som arrangerede bibelkurserne, og
opfordrede Indre Missions venner til at gøre
det samme: ”Giv dem lov til at bruge missi-
onshuset – anbefal samfundet at gå med – og
stå sammen med det – så bliver der ingen
splittelse, og måske det endda kan give for-
nyelse8.”

En uventet fyring
I de følgende år skete netop det, som hoved-
bestyrelsen havde ytret ønske om. Stadigt
flere sluttede op om bibelkurserne, og mange
oplevede en åndelig fornyelse og afklaring
ved den forkyndelse, de mødte her. På den
baggrund kom det som et chok for Neimanas’
støtter, at Indre Missions hovedbestyrelse i
april 1965 meddelte, at man ville bringe hans
ansættelse til ophør. Hvad var årsagen? Som
Kurt Larsen påpeger det, var det nærliggende
at få den tanke, ”at der ikke længere var plads
for Indre Missions gamle bibelsyn og
vækkelseslinje i bevægelsen. Nu havde man
fyret den mand, der frem for nogen tegnede
denne linje i dagens Indre Mission9!”
I udgangspunktet havde Indre Missions le-
delse ønsket, at fyringen skulle foregå uden

offentlig opmærksomhed og begrundelse.
Men der blev skrevet om den både i aviser
og i breve til Indre Missions ledelse. Under
dette tryk meddelte Indre Missions formand
til sidst, at Neimanas var blevet fyret på grund
af ”mangel på loyalitet”. Som konkrete ek-
sempler på manglende loyalitet nævnte man
frem for alt to ting: For det første de førom-
talte bibelkurser, der ifølge Indre Missions
ledelse var ved at udvikle sig til en konkur-
rerende virksomhed i forhold til Indre Missi-
ons almindelige arbejde. For det andet an-
vendelsen af et bibelmateriale, som var ud-
arbejdet af det internationale evangelisations-
arbejde Navigatørerne, og som skulle hjælpe
nye i troen til at lære bibelvers udenad10.
Den officielle begrundelse for fyringen fjer-
nede ikke forundringen hos Neimanas’ støt-
ter i Indre Mission. Vel var Neimanas mere
end almindeligt initiativrig og selvstændig,
men de ting, man fremholdt som eksempler
på illoyalitet, kunne ikke med nogen rime-
lighed danne grundlag for en uvarslet fyring.
Mange var overbevist om, at fyringen reelt
skyldtes en modvilje mod Neimanas’ ånde-
lige linje og mod, at en voksende gruppe i
Indre Mission fandt større glæde og tryghed
ved denne linje end ved den, som de mødte
mange andre steder i Indre Mission - til dels
også hos ledelsen.

I et tilbageskuende historisk perspektiv er det
tankevækkende, at Neimanas’ arbejde for en
bibeltro vækkelseslinje i Indre Mission tids-
mæssigt faldt sammen med, at et kristent
studenterarbejde med en tilsvarende stærk
vægtlægning på bibeltroskab og vækkelses-
forkyndelse voksede frem i Danmark. Kri-
steligt Forbund for Studerende blev stiftet i
1956, og op igennem 1960´erne mødte en
lang række unge fra Indre Mission igennem
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dette arbejde en forkyndelse og åndelig vej-
ledning, som vakte tillid hos dem til Bibelen
som Guds ord, og gav dem en personlig erfa-
ring af den livgivende kraft i en central bi-
belsk forkyndelse til vækkelse og evangelisk
tro på Jesus. I 1970´erne kom en række af
disse unge til at indtage ledende poster i In-
dre Mission. Den nye generation af ledere
bidrog på afgørende måde til, at bevægelsen
fandt tilbage til en bibeltro vækkelseslinje11.
Midt i 1960´erne var forholdene imidlertid
anderledes i Indre Mission, og arbejdsvilkå-
rene var svære for en mand med Neimanas’
profil. At han ikke stod alene blev imidlertid
klart efter fyringen. Han modtog en lang
række opmuntringer fra folk, som havde glæ-
det sig over hans forkyndelse og initiativer,
og han blev stærkt tilskyndet til at fortsætte
sit arbejde for evangeliets udbredelse. Mange
af Neimanas’ støtter tilkendegav, at de gerne
ville støtte ham med forbøn og økonomi. På
denne baggrund bad han ved årssskiftet 1965-
66 en ven om at være kasserer for et nyt ar-
bejde, som fik navnet Nyt Liv.

Nyt Livs begyndelse
Nyt Liv kom i løbet af det næste årti til at
fremstå som en selvstændig bevægelse ved
siden af de tre ”gamle” missionsforeninger:
Indre Mission, Luthersk Mission og Evan-
gelisk Luthersk Mission. Selvom Nyt Liv
havde sin oprindelse i Indre Mission, blev det
snart klart, at bevægelsen teologisk og ånde-
ligt stod Luthersk Mission nærmere. Det
gjaldt både i bibelsyn, vækkelsessyn og kirke-
syn.
I kirkesynet var Nyt Livs venner generelt
skeptiske over for den folkekirketroskab, som
prægede efterkrigstidens Indre Mission, og
som indebar, at mange missionsfolk trofast
gik i kirke hos deres sognepræst, også selvom

præstens forkyndelse var bibelkritisk og tros-
nedbrydende.
Folkene i Nyt Liv var generelt også kritiske
over for Indre Missions lære om dåben – at
den var det eneste middel til genfødelse, at
dens genfødende virkning var umistelig, og
at de vantro døbte derfor rummede positive
virkninger af Guds nåde i sig. De kunne ikke
se den bibelske begrundelse for denne lære
og mente, at den undergravede en sand og
klar forkyndelse til de vantro døbte.

Nyt Livs teologiske profil betød, at
bevægelsens venner i 1970´erne, da Dansk
Bibel-Institut og Menighedsfakultetet blev
etableret, primært identificerede sig med den
første institution. De var helt på linje med
Dansk Bibel-Institut i en ureserveret tillid til
hele Bibelen som Guds ufejlbare ord. Bibel-
synet er formuleret således i Nyt Livs for-
målsparagraf: ”Nyt Liv bygger sit arbejde på
Bibelen som Guds eget ord, talt gennem men-
nesker, under Helligåndens inspiration. Bi-
belen er som sådan uden fejl og indre modsi-
gelser, urokkelig og fuldt troværdig, såvel i
dens helhed som i alle dens enkelte dele.“
Ledelsen i Nyt Liv fastslog, at man kun ville
ansætte medarbejdere med dette bibelsyn, og
at det også måtte være vejledende for, hvem
man kaldte som forkyndere og skribenter12.
Nyt Liv følte endvidere en betydelig
samstemmighed med Dansk Bibel-Institut i
et lavkirkeligt orienteret og folkekirkekritisk
kirkesyn.
I udgangspunktet forstod man sig som en fol-
kekirkelig bevægelse, men man udviklede
tidligt en åben holdning over for udtræden af
folkekirken. I 1995 var en række Nyt Liv-
venner med til at tage initiativ til en luthersk
frimenighed i Frederikssund, og siden da har
venneflokken omfattet både frimenighedsfolk
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og medlemmer af folkekirken.

Nyt Livs arbejdsformer
Fra begyndelsen har Nyt Liv adskilt sig mest
markant fra de tre ”gamle” missions-
foreninger ved sin arbejdsform. Nyt Liv har
ikke taget sigte på at danne lokale forsam-
linger, som kunne bære Nyt Livs navn. Man
har derimod set det som sit kald at tage an-
svar for møder, stævner, evangelisations-
fremstød og lejre, som kunne tjene til men-
neskers frelse og troens opbyggelse. Dem,
som blev vundet gennem arbejdet, har man
opmuntret til at søge ind i bibeltro, evange-
lisk lutherske forsamlinger, hvor de boede.
Dem, som oplevede en åndelig fornyelse og
hjælp gennem Nyt Liv, har man tilsvarende
opmuntret til at engagere sig i en god, lokal
menighed.
I en historisk beskrivelse af Nyt Livs arbejde
skriver Herbert Neimanas: ”Mange menne-
sker kom til personlig tro på Jesus, andre
oplevede en fornyelse i deres gudsforhold.
Og når de bagefter fortsatte i deres egne me-
nigheder og forsamlinger, bragte de velsig-
nelsen med sig og delte den med andre. Det
var jo også formålet med Nyt Livs arbejde.
Vi havde ikke noget ønske om at danne nye
menigheder, men ville gerne være til inspira-
tion og hjælp i det allerede bestående ar-
bejde13.”
Nyt Livs venner har i almindelighed haft de-
res åndelige hjem i en lokal sognemenighed
eller missionshusforsamling og har ofte lagt
et stort arbejde her. Mange har således støt-
tet op om Nyt Liv, samtidig med at de har
været engagerede i f.eks. Indre Mission eller
Luthersk Mission.

Dette arbejdsprincip gælder fortsat. Nyt Livs
arbejde tager stadig sigte på at være et sup-

plement og ikke et alternativ til det bestående
arbejde. Målet er at samle folk om en væk-
kende, opbyggende og åndeligt vejledende
forkyndelse på et klart bibelsk og evangelisk
luthersk grundlag. Ikke desto mindre har le-
delsen i Nyt Liv inden for de senere år til-
kendegivet, at hvis en lokal gruppe lutherske
troende står uden netværk og ønsker at knytte
til ved Nyt Liv, vil man være åben over for
dette. Med formand Bent Christensens ord:
”Nyt Liv har gennem de sidste mange år ikke
været samfundsdannende, men ønsker nogen
at bruge Nyt Livs navn for derigennem at
markere, hvad de står for, ser vi en opgave i
at støtte dette14.”

I de første årtier af Nyt Livs virksomhed var
den væsentligste arbejdsform møderækker og
kampagner. I de første årtier blev der arran-
geret en lang række store mødekampagner i
sportshaller og andre store lokaler rundt om i
landet. Der blev gjort et omfattende arbejde
forud for kampagnerne i forbøn, praktisk til-
rettelæggelse, annoncering og personlig ind-
bydelse, og prædikanterne blev opmuntret til
at prædike centralt og evangelisk til vækkelse
og omvendelse. Kampagnerne oplevede stor
tilstrømning, og mange oplevede et skelsæt-
tende gennembrud til personlig tro gennem
den forkyndelse, de mødte her.
Under indtryk af de mange nyfrelste blev det
klart for lederne i Nyt Liv, at der var behov

N y t  L i v s  a r b e j d e  t a g e r  s t a d i g
sigte på at  være et  supplement og
ikke  e t  a l te rna t iv  t i l  de t  bes tå-
ende arbejde.
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for samlinger om Guds ord, hvor de nye i
troen kunne modtage forkyndelse og under-
visning til opbyggelse og vejledning. De lo-
kale menigheder kunne give en del på dette
område, men ofte var der behov for mere end
det, som de lokale menigheder kunne give.
Derfor oplevede man et kald til at udvide ar-
bejdet i Nyt Liv.
Med Neimanas’ ord: ”Det var ikke nok kun
at arrangere vækkelsesmøder, der var også
brug for bibelundervisning med sigte på van-
dringen med Kristus. Der var fare for, at de
nyfrelstes spinkle tro kunne stagnere og lide
skibbrud, hvis de ikke fik hjælp15.”
Ud fra denne erkendelse voksede ønsket frem
om at etablere et kristent kursuscenter et cen-
tralt sted i landet. Stedet fandt man i Fjelle-
rup på Djursland, hvor man i 1973 købte en
stor naturgrund. Efter købet opstod tanken om
at etablere en kristen efterskole på grunden
og forene to gode formål på samme sted -
skolevirksomhed og kursusvirksomhed:
”Så kunne stedet blive anvendt året rundt i
kristent regi og til gavn for ungdommen. I
ferieperioderne kunne der blive afholdt
familiebibelcamping, seniorlejre m.m.16”

Efterskolen
I 1975 kunne Djurslands Efterskole tage imod
de første elever. Efterskolen har sin egen be-
styrelse, som ikke er underlagt Nyt Livs
landsledelse. Der er derfor mulighed for, at
skolen kan udvikle en selvstændig profil i
forhold til den, som repræsenteres af Nyt Livs
landsledelse.
Dette forhold har gennem årene givet anled-
ning til en række drøftelser - senest om musik-
syn. Det har vist sig, at skolens bestyrelse og
Nyt Livs landsledelse ikke kunne blive enige
i denne sag. Nyt Livs ledelse ønskede ikke,
at man gjorde brug af heavy metal-musik til

koncerter på skolen, mens skolebestyrelsen
ikke så noget problem heri. Bestyrelsen valgte
dog i denne sag at respektere ønsket fra Nyt
Livs ledelse.

Ifølge vedtægterne for efterskolen, og for Nyt
Liv, har Nyt Livs ledelse ret til at besætte tre
af posterne i skolens bestyrelse, og endvidere
er der i lejekontrakten mellem skolen og Nyt
Liv aftalt, at Nyt Liv har ret til at benytte sko-
lens bygninger i alle årets skoleferier og i de
weekender, hvor skolen ikke selv bruger byg-
ningerne - minimum to årlige weekender.
Igennem mange år har Nyt Livs landsledelsen
yderligere taget ansvar for at ansætte og lønne
en eller et par ungdomskonsulenter, der var
tilknyttet efterskolen med særligt henblik på
at samtale med og øve sjælesorg blandt ele-
verne.

I årene efter 1975 blev efterskolen i Fjelle-
rup det centrale samlingssted for Nyt Livs
venner og er det fortsat. Mellem møderne og
lejrene har bladet Nyt Liv fungeret som et
sammenknyttende bånd mellem bevægelsens
venner. Bladet har i en periode været reduce-
ret til et nyhedsbrev, men fra december 2010
er det begyndt at komme igen. Enkelte ste-
der i landet er der blevet dannet særlige Nyt
Liv-bibelkredse. I dag findes de kun i Dron-
ninglund, hvor der også er en mødekreds.

Krise og opgør
I begyndelsen af 1990´ene kom Nyt Livs ar-
bejde ind i en alvorlig krise. Ledelsen var
tvunget til at afskedige Herbert Neimanas på
grund af syndige forhold i hans liv, som var
uforenelige med tjenesten. Det var en dyb og
smertelig tragedie på alle planer. Indtil da
havde Neimanas været den samlende og le-
dende skikkelse i arbejdet, og der var ingen
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naturlig efterfølger for ham.
I de efterfølgende år svækkedes arbejdet i
betydelig grad, og man blev enige om at samle
kræfterne om et enkelt årligt arrangement: en
sommerbibelcamping i Fjellerup.

For en ydre betragtning blev den årlige bibel-
camping gradvist en succes, for så vidt som
opslutningen tog til. Midt i 1990´erne kunne
man således samle 300 mennesker i Fjelle-
rup.
På de indre linjer oplevede man imidlertid
en tiltagende åndelig og teologisk splittelse.
En yngre gruppe af ledere orienterede sig sta-
digt stærkere mod den karismatiske bevæ-
gelse og Dansk Oase. Det prægede i tilta-
gende grad både mødeformer og musik-
former, forkyndelsen og den åndelige vejled-
ning.
Den ældre generation af ledere så med vok-
sende bekymring på det, som skete, og for-
søgte efter bedste evne gennem samtale og
rådgivning at lede arbejdet ind i et sundt ån-
deligt spor.
Men med tiden kom det til at stå klart, at der
var tale om en uforenelig modsætning mel-
lem forskellige åndelige grundsyn og ønsker
for arbejdet. I 1993 kom det til et endeligt
opgør i landsledelsen, hvor den karismatisk
orienterede linje blev afvist af et flertal i le-
delsen. Resultatet blev, at en stor del af de
yngre ledere og størstedelen af venneflokken
forlod arbejdet. De, som blev tilbage, havde
ikke ressourcer til at arrangere bibelcamping.
Den følgende sommer var der derfor ingen
samling i Fjellerup. Det var i det hele taget et
åbent spørgsmål, om arbejdet kunne føres
videre. Det var tydeligt, at man betalte en
overordentlig høj pris for at bringe arbejdet
tilbage på en klar bibelsk og evangelisk linje.

Nyt Livs åndelige profil
I forbindelse med opgøret midt i 1990´erne
formulerede de ledere, der ønskede at føre
Nyt Liv tilbage til den oprindelige åndelige
og teologiske linje, en række udtalelser om
spørgsmål som musikformer, evangelisat-
ionsformer og karismatisk teologi. I disse
udtalelser møder man den åndelige profil,
som kendetegner Nyt Livs arbejde i dag, og
har gjort det siden opgøret. I det følgende skal
der bringes nogle uddrag fra udtalelserne.

Musikformer
Om musikformer i det kristne arbejde skri-
ver man bl.a.: ”Det første, man altid må tænke
på, når det gælder at bedømme sang og mu-
sik i en åndelig sammenhæng, er: ’Er det
noget, der skaber gudsfrygt, eller er det no-
get, der borttager gudsfrygten?’ For det er
sådan, at alle, der virkelig glæder sig i Her-
ren, de gør det på en sådan måde, at hellig-
heden ikke forsvinder. Det bliver ikke en
glæde, som verdens børn også glæder sig
over, såsom en fodboldkamp eller noget an-
det. Men det bliver en glæde med bæven, som
der står i Sl 2,11: ’Tjen Herren i frygt, og
fryd jer med bæven’ (1931-oversættelsen).
Endvidere læser vi, at da de mødte den op-
standne, da gik de skælvende bort fra graven
(Matt 28,8). Vi mennesker kommer aldrig i
et kammerat-lignende forhold til vor frelser
og Gud. Det er altid et forhold, hvor guds-
frygten er til stede.”

”I den form for sang, som nu er ved at trænge
ind mange steder, er det, som bringer men-
nesker til at skælve og råbe: ’kan også jeg
blive frelst?’, helt borte. Det er blevet så let
som ingenting at komme, man skal bare råbe
disse ting, synge disse ting, føle sig glad og
opløftet, og så siger man, at man har mødt
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Jesus. Men har man det? Gud bor hos den
knuste og i ånden bøjede, og mange må sige
med Peter: ’Gå bort fra mig, Herre, for jeg er
en syndig mand’.
Alt dette er nu borte, og i stedet er det blevet
populært at synge om Jesus, og det drager
mange mennesker. Men det underlige er, at
når man drager mennesker med midler, der
ikke skaber gudsfrygt, tænk, så drager man
dem bort, selvom de tror det modsatte.
Det er det, der i dag er vores nød. Det er ikke
et spørgsmål om smag, men om indhold. I
det hele taget er der ingenting, der i det ån-
delige liv beror på smag. Alt må bedømmes
åndeligt, som Paulus siger det. Det er den
åndelige, der kan bedømme alt.
Her er det vores ansvar som ledere i lyset af
Guds ord at bedømme det, vi har ansvar for,
og afvise det, der nedbryder gudsfrygten. Alt,
hvad der gør synden til en lille bisag, der
hurtigt er overstået; alt, hvad der gøres, så
Kristi kors ikke er i centrum, det må afvi-
ses.”

Om teksterne i kristne sange fastslår Nyt Livs
ledelse, at hvis de skal blive til hjælp i troens
liv, må de ”herliggøre Jesus og ikke andre”.
De må ikke være tvetydige, ”men have et klart
evangelisk budskab”. Musikken må bidrage
til, at opmærksomheden rettes mod sangenes
indhold og budskab.
”Al musik, også rytmisk, skal underbygge og
ledsage teksten, ikke overdøve den.”
De, som træder frem med sang i den kristne
forsamling, må have en ”værdig og rolig op-
træden, sømmelig påklædning, ikke skygge
for evangeliet.”
Lederne i det kristne arbejde må vedkende
sig ansvaret for at vurdere og evt. sortere i
det, som synges. ”Før der træffes aftale med
kor/solister, er det naturligt med en samtale

om tekster og musikstil. Før møderne er det
naturligt, at mødeleder, taler og kor aftaler,
hvad der skal synges.” ”Der skal være har-
moni mellem sang og musik og den forkyn-
delse, der lyder ved vore møder.”

Evangelisationsformer
Om evangelisationsformer skriver man: ”Ser
vi på den åndelige situation i vort land, er
der meget, der har kristennavn, men allige-
vel fylder os med uro og bekymring. Paulus
forsøgte aldrig at drage mennesker til Her-
ren med denne verdens midler (…) Faren i
dag er den, at forførende ånder som aldrig
før anvender Jesu navn og Bibelens ord på
en sådan måde, at selvom Jesu navn bruges,
selvom Bibelen citeres, og selvom Gud kal-
des Faderen, så er det hele blevet så
populariseret, at det er blevet, hvad Paulus i
2 Kor 11 kalder en anden Jesus, en anden Ånd
og et andet evangelium. Så kommer menne-
sker ganske vist strømmende, og de råber
Jesus, og de taler om frelse, og de har det
måske meget godt indbyrdes. De synes, de
er gode kammerater, men gudsfrygten har lidt
skade, og det allerværste er, at man kommer
til Jesus uden at være bøjet i knæ under væg-
ten af sin egen synd.”

”Vi har et evangelium, og det har et ganske
bestemt indhold. Det er ordet om korset for
dig og mig. Når mennesket bliver overbevist
om synd, da bliver det lille og bange for at gå

D e t  e r  i k k e  e t  s p ø r g s m å l  o m
smag,  men om indhold.  I  det  hele
taget  er  der  ingent ing,  der  i  det
åndel ige l iv  beror  på smag.
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fortabt. Når det går op for selv det pæneste
menneske, at der er noget, som hedder forta-
belse, da bliver det bange. Det bliver aldrig
populært. Det er altså et åndeligt spørgsmål.
Det er dybest set et spørgsmål om, hvorvidt
evangeliet skal forkyndes i evangeliets egen
hellighed, eller om evangeliets skal
populariseres.
Vor Herre Jesus gjorde aldrig det mindste for
at drage mennesker på den måde, med ver-
dens metoder. Han afviste dem, der ville gøre
ham til konge. Og når han kom ind i de for-
skellige hjem, da overtrådte han undertiden
høflighedens almindelige regler. Han sagde
til Martha: ’Du gør dig bekymringer og er
urolig for mange ting. Men ét er fornødent.’
Og til farisæeren sagde han ikke, at det var
pænt af ham at indbyde ham, men han sagde:
’Du gav mig intet kys.’ Han gjorde intet for
at vinde mennesker med denne verdens mid-
ler, og det gør han heller ikke i dag. Han er
hellig, og derfor er han i en vis forstand fra-
stødende, og han støder alle mennesker bort,
der ikke vil bøje sig for sandheden. Det er
denne Herre, vi vil tjene.”

Den karismatiske teologis udfordring
Om udfordringen fra den karismatiske teo-
logi skriver man: ”Gud har sat os ind i de
helliges samfund for at bevare os og bruge
os. Der foregår i dag en vældig åndskamp
også i den del af Guds rige, hvor vi er sat.
Som ledere har vi (…) ansvar for andre, og
her har vi pligt til at sige JA og NEJ, så det
kan høres (...):
NEJ - man kan ikke øve sig i tungetale.
JA - Gud kan også ville sygdom for sine børn.
NEJ - det er ikke ensbetydende med mang-
lende tro at være syg.
NEJ - troende døbte mennesker kan ikke være
besat af dæmoner.

NEJ - intet profetisk budskab kan sætte sig
ud over en bedømmelse ud fra Guds ord el-
ler forpligte en menighed på linje med Skrif-
ten.
NEJ - du møder ikke Gud i oplevelser, men i
ordet.
JA - ligegyldigt hvor åndsfyldt du bliver, vil
du også samtidig have lysten til at synde.
NEJ - til litteratur, der forvirrer og lammer,
på grund af en ubibelsk åndsdåbslære, selvom
den er aldrig så spændende og rig på ople-
velser og undere.

Familietræf – med Neimanas tilbage
De indre brydninger i Nyt Liv bidrog i høj
grad til at skabe afklaring om bevægelsens
åndelige og teologiske profil. Hos dem, som
blev tilbage, styrkedes og fornyedes glæden
over den evangelisk lutherske teologi som en
hjælp til at blive bevaret i troen på Jesus alene
på grundlag af Skriften alene.
Men det var få, som blev tilbage. Efter et år
helt uden sommersamling mødtes en hånd-
fuld familier det følgende år i Fjellerup. Det
var så småt, som det næsten kunne blive.
Næste år kom der lidt flere, men fortsat så få,
at det ikke var naturligt at tale om en ”bibel-
camping”. Derfor valgte man betegnelsen
”familietræf”. I de følgende år voksede til-
strømningen langsomt, men støt, og navnlig
inden for de sidste par år er deltagerskaren
vokset betragteligt.

I den periode, hvor Nyt Liv-arbejdet var re-
duceret til en meget lille skare, var det en stor
opmuntring, at Herbert Neimanas vendte til-
bage til fællesskabet. Han var således med
ved efterskolens 25 års jubilæum i år 2000
og deltog også i nogle af de årlige familie-
træf, så meget som han havde kræfter til det.
For dem, som havde videreført arbejdet i de



26

år, hvor Herbert Neimanas var væk, var det
en stor glæde at mærke den samme omsorg
hos ham som tidligere for Nyt Livs venner
og den samme missionsiver for dem, som
ikke kendte Jesus. Det blev for dem et klart
vidnesbyrd om, at Gud kan genoprette og
skabe nyt på grundlag af syndernes forladelse.
I forbindelse med et aftenmøde på et familie-
træf bad Herbert Neimanas om lov til at af-
lægge et personligt vidnesbyrd. Han gik op
gennem salen med en meget tung byrde på
ryggen. Det var en sæk mursten, der var så
tung, at han knapt kunne bære den. Han lagde
murstenene en efter en ved foden af det store
kors i mødesalen. Det var tydeligt for alle, at
han ønskede at aflægge et sidste vidnesbyrd
om, hvor han selv havde fundet nåde, og hvor
der er tilgivelse og frihed for enhver synder.
Herbert Neimanas døde d. 13. februar 2006.

Evangeliserende arbejde i dag
Den nuværende ledelse for Nyt Liv er meget
bevidst om, at der står en stærk åndskamp
om forkyndelsens indhold og troens liv i vor
tid, og at de troende har behov for at blive
forankret i Guds ord og evangelium for at
bevares åndeligt friske, frimodige og myn-
dige.
Den stærke bevidsthed om åndskampens al-
vor og om vigtigheden af en klar bibelsk for-
kyndelse og teologi har imidlertid ikke ført
til, at bevægelsen har mistet sit evangelise-
rende sigte. Trods meget begrænsede ressour-
cer har man prioriteret at iværksætte en række
evangeliserende opgaver: lejre for socialt
udsatte børn, bogudgivelser og videoer med
et enkelt kristent vidnesbyrd, møderækker
med målrettet evangeliserende forkyndelse,
korvirksomhed med vægtlægning på centrale
vækkelsessange, sangarrangementet ”Sange
vi aldrig glemmer” med et åndeligt vækkende

og fornyende sigte, hjælp til bibelsmugling
og mission i lukkede lande og senest et bibel-
kursus rettet mod ikke-troende forældre til
elever på Djurslands Efterskole.
Ledelsen i Nyt Liv har gentagne gange i de
senere år givet udtryk for, at den meget gerne
vil styrke den evangeliserende indsats, men
at ressourcerne har været begrænsede.

Forlagsarbejdet
Frem til 2006 var forlagsvirksomhed en væ-
sentlig del af Nyt Livs arbejde. Forlaget var
en stor post i budgettet, ikke mindst fordi man
her havde den eneste fuldtids lønnede med-
arbejder.
Gradvist udviklede der sig imidlertid en
uenighed mellem forlagslederen og Nyt Livs
ledelse om, hvilke bøger der burde udgives
og sælges gennem forlaget.
Forlagslederen ville give høj prioritet til den
økonomiske indtjening og ville gerne udgive
bøger, som ikke i alle dele var i overensstem-
melse med evangelisk luthersk lære.
Ledelsen derimod betragtede ikke forlags-
virksomheden som forretning, men som et led
i det evangeliserende og åndeligt opbyggende
arbejde og ønskede, at der kun blev udgivet
og solgt bøger, som man trygt kunne anbe-
fale. Man var overbevist om, at bøger med et
blandet indhold af godt og skidt, evangelisk
lære og loviskhed, sandhed og forførelse
uvægerligt ville nedbryde troen og skabe ån-
delig forvirring blandt de troende.
Derfor kunne man ikke tage ansvar for et
forlagsarbejde, som i afgørende grad orien-

Gud kan genopret te  og skabe nyt
på grundlag af  syndernes  for la-
delse .
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terede sig ud fra, hvilke bøger der kunne
sælge godt blandt kristne. Konsekvensen
blev, at man måtte afbryde samarbejdet med
forlagslederen og afhænde forlaget med et
stort økonomisk tab til følge.
Ledelsen i Nyt Liv har gentagne gange efter-
følgende understreget, at man fortsat har et
stærkt ønske om at udgive kristen litteratur
og derfor sigter mod at genoptage denne virk-
somhed, når ressourcerne er til stede.

Selvom afhændelsen af forlaget organisato-
risk og økonomisk indebar en svækkelse af
arbejdet, var den med til at tydeliggøre, hvor
Nyt Liv står i dag åndeligt og teologisk. Og
netop ledelsens villighed til at lade det koste
at følge en klar åndelig kurs og linje har vakt
taknemmelighed og tillid også hos folk, som
ikke tidligere har haft forbindelse til Nyt Liv.
Mange af dem, som er søgt til Nyt Liv i de
senere år, har netop gjort det, fordi de ople-
vede, at de her mødte en bibelsk forkyndelse
og åndelig vejledning, som de kunne være
trygge ved, og som kunne tjene til fornyelse,
opbyggelse og frimodighed i troen på Jesus.

Som bedrøvede, dog altid glade
Ved et møde i januar 2009 redegjorde Nyt
Livs formand, Bent Christensen, for bevæg-
elsens formål, historie og aktuelle situation.

1 Herbert Neimanas, Flugten og andre erindrin-
ger, Agape, 2002.
2 Kurt Larsen, Indre Mission i ny tid, Lohse for-
lag, 1986, s. 33-100; Mikkel Vigilius, Kirke i kir-
ken, 2004, s. 283, 346-347.
3 Larsen s.163.
4 Larsen s. 163-164.
5 Larsen s. 164.
6 Larsen s. 168.
7 Larsen s. 166.

8 Larsen s. 165.

I relation til det sidste pegede han på et bibel-
ord, der står i 2 Kor 6,10:
”Som bedrøvede, dog altid glade.”
Han understregede, at det ikke er muligt at
se på den åndelige situation i vores land i dag
uden at blive bedrøvet.
Der er mange tegn på åndelig forførelse og
frafald og få tegn på vækkelse og åndelig for-
nyelse. Alligevel er der grund til glæde og
tak for Guds folk også i dag. Nådens og frel-
sens rigdom i Jesus er lige stor uanset de ydre
omstændigheder og uanset, hvor mange el-
ler hvor få vi er. Guds riges herlighed er den
samme til enhver tid.

Det må vi rette vores opmærksomhed mod,
for det er kilden til trøst, frimodighed og kraft
under alle forhold. Bent Christensen mindede
om, at vi ikke frelses ved, at fokus rettes mod
omstændighederne omkring os eller mod vore
egne liv med deres nederlag og sejre. Vi
frelses og fornyes ved at høre om Jesus,
synderes ven, og ved at tage imod alt, hvad
han har at give os.

Dette er også Nyt Livs formål: ved Guds ord
og evangelium at vække, forny og opbygge
troen på Jesus og herved bidrage til Guds ri-
ges udbredelse.

9 Larsen s. 166.
10 Larsen s. 167; Neimanas s. 105.
11 Larsen s. 193-203, 222-223; Vigilius s. 347-
349.
12 Oplæg ved Bent Christensen, Dronninglund,
11. august 1993.
13 Neimanas s. 109.
14 Talepapir til præsentation af Nyt Liv 30.01.09.
15 Neimanas s. 110.

16 Neimnas s. 111.
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Nyt Liv er en bevægelse, der arbejder på
tværs af evangelisk-lutherske foreninger og
kirkesamfund. Nyt Liv tager sigte på at være
et supplement og ikke et alternativ til alle-
rede bestående foreningsarbejde og menig-
hedsliv. Grundlaget for Nyt Livs arbejde er
Bibelen som Guds ufejlbarlige ord og den
evangelisk lutherske bekendelse som sand og
forpligtende tolkning af Bibelen.

Nyt Liv har ingen medlemmer, men et bag-
land af venner, som slutter op om og på for-
skellig måde og i forskellig grad støtter
bevægelsens arbejde og arrangementer. Til-
svarende har Nyt Liv ingen lokalforeninger,
men historisk har der været lokale grupper af
kristne, som har regnet og betegnet sig som
Nyt Liv-grupper. Disse grupper har i almin-
delighed været samlet om bibelstudium, men
i visse tilfælde også om forkyndelse af Guds
ord.
I de senere år er der fra flere sider blevet ret-
tet spørgsmål til Nyt Livs landsudvalg om,
hvad der formelt skal til for at regnes som
Nyt Liv-ven eller Nyt Liv-gruppe. Spørgs-

målet har været foranlediget af, at enkeltper-
soner og lokale grupper af kristne har ønsket
at tilkendegive en tilslutning til og identifi-
kation med Nyt Livs arbejde.
Nyt Livs landsudvalg har talt om spørgsmå-
let og er nået frem til at formulere følgende
vejledende principper:

Nyt Liv-venner
Nyt Liv-venner er ingen formel betegnelse,
og der hverken kan eller skal opstilles be-
stemte betingelser for, hvem der kan kalde
sig venner af Nyt Liv.

Det står centralt i Nyt Livs formål, at bevæ-
gelsen ønsker at forkynde evangeliet for ikke-
kristne til omvendelse og tro på Jesus Kristus.
I forlængelse af dette formål ønsker vi, at vore
arrangementer skal være åbne for mennesker,
som er erklæret ikke-kristne.
Vi ønsker også at være et redskab til væk-
kelse og omvendelse for mennesker, som har
en ydre kristen bekendelse, men som ikke er
født på ny til en personlig tro på Jesus.
For så vidt vil det kun glæde os, hvis der kom-

NYT LIVS

VENNER OG GRUPPER

Nyt Livs Landsudvalg
          2. oktober 2010
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mer mange til Nyt Livs møder og arrange-
menter, som er åndeligt uafklarede. De skal
have lov både at regne og betegne sig som
venner af Nyt Liv, også før de kommer til
åndelig afklaring og tro.

Historisk og aktuelt har de fleste venner af
Nyt Liv været kristne, som lokalt har sluttet
op om og engageret sig i en luthersk forsam-
ling uden for Nyt Liv. Dette er i god overens-
stemmelse med Nyt Livs selvforståelse. Vi
forstår os i udgangspunktet som et supple-
ment og ikke som et alternativ til det arbejde,
som gøres i de bestående lutherske missions-
foreninger og kirkesamfund.
At være Nyt Liv-ven er dermed ikke en eks-
klusiv betegnelse, som udelukker, at man kan
have sit primære engagement og sit åndelige
hjem i en missionshusforsamling i f.eks. In-
dre Mission eller Luthersk Mission, i en valg-
menighed, frimenighed eller sognemenighed.
Tværtimod vil Nyt Livs ledelse stærkt op-
muntre og tilskynde alle sine venner til at til-
slutte sig og engagere sig i en bibeltro, lu-
thersk menighed der, hvor de bor.

Nyt Liv er åbent også for kristne, som er
hjemmehørende i ikke-lutherske menigheder.
For dem vil den åndelige prægning og vej-
ledning i Nyt Liv nødvendigvis over tid sætte
spørgsmålstegn ved dele af teologien i deres
menighed og pege dem i retning af en luthersk
menighed.
Andre Nyt Liv-venner står aktuelt uden et
egentligt menighedsfællesskab. For dem vil
den åndelige prægning og vejledning i Nyt
Liv forventeligt og ønskeligt tydeliggøre, at
det er åndeligt usundt og farligt for en kri-
sten at leve uden en menighed. Fra Nyt Livs
ledelse vil vi stærkt tilskynde kristne i denne
situation til at søge til en bibeltro, luthersk

menighed, hvor de sammen med troende
brødre og søstre kan modtage nådens midler
- ordet sandt forkyndt og sakramenterne ret
forvaltet.

Nyt Liv-grupper
Nyt Liv-grupper har aldrig sigtet på eller haft
status af at være alternativer til et luthersk
menighedsliv. Som nævnt ovenfor har de fle-
ste Nyt Liv-grupper haft karakter af bibel-
kredse, mens enkelte dog også har arrange-
ret møder med forkyndelse.
Aktuelt findes der kun én lokal Nyt Liv-
gruppe. Den hører hjemme i Dronninglund,
har sin oprindelse i en vækkelse i 1960´erne
og arrangerer møder med forkyndelse.

Menighedstilknytning
Fordi Nyt Liv-grupperne altid kun har været
et supplement til et luthersk menighedsliv, har
de lokale kontaktpersoner og ledere i Nyt Liv-
grupperne altid været medlemmer af luther-
ske menigheder uden for Nyt Liv. Det gæl-
der for gruppen i Dronninglund, og det øn-
sker vi skal gælde for alle Nyt Liv-grupper,
også dem, som måtte blive dannet fremover.
Vi forventer således, at de lokale kontaktper-
soner og ledere er medlemmer af og reelt
hjemmehørende i en lokal, luthersk menig-
hed. Nyt Liv ønsker ikke at lægge navn til,
legitimere eller tage ansvar for, at kristne
danner grupper, som bliver en erstatning for
et egentligt menighedsliv.
Vi kan have forståelse for, at det kan være
nødvendigt i ekstreme situationer og i en
overgangsfase betinget af lokale forhold. Men
i en sådan situation vil ingen lide nogen væ-
sentlig nød ved, at de i en overgangsfase ikke
formelt kan kalde deres gruppe for en Nyt
Liv-gruppe.
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Når vi i Nyt Livs ledelse ikke vil bidrage til
at formalisere og legitimere en menigheds-
løs gruppedannelse - heller ikke i en over-
gangsfase - skyldes det dels, at en sådan for-
malisering kan bidrage til at gøre nødløs-
ningen til en permanent ordning, og dels at
vi ikke har mulighed for at forholde os kvali-
ficeret til, om det er velbegrundet, at man lo-
kalt ikke kan finde sig til rette i de eksiste-
rende menigheder.
Der er en åbenbar fare for, at vi kan komme
til at legitimere et brud med de lokale luther-
ske menigheder, uden at dette brud har været
absolut nødvendigt ifølge en sund bibelsk
vurdering. Hvorvidt det er tilfældet i de en-
kelte tilfælde, har vi ikke mulighed for at gå
ind og vurdere. Derfor afholder vi os fra at
komme med en sådan vurdering, og derfor
vil vi heller ikke lægge navn til en gruppe-
dannelse, hvis eksistens er begrundet i et så-
dant brud.

Ledelse af lokale grupper
Mange bibelkredse gør i dag brug af lejlig-
hedsvis eller regelmæssigt at lytte til båndede
prædikener. Andre kalder af og til forkyndere
til at komme og prædike Guds ord. Græn-
serne mellem bibelkredse og mødekredse er
således flydende. Blandt andet af denne grund
ønsker vi, at de lokale kontaktpersoner og
ledere for en Nyt Liv-gruppe er åndeligt
modne mænd, som personligt kan tilslutte sig
Nyt Livs grundlag og formål.
Nyt Livs ledelse vil have meget begrænset
mulighed for at følge med i og lede det, som
sker i en lokal Nyt Liv-gruppe. Derfor må
det konkrete ansvar for gruppens forhold,
fællesskab og arbejde ligge hos de lokale le-
dere. Den bibelske tjenestedeling mellem
kvinde og mand tilsiger, at disse ledere må
være åndeligt modne mænd, som ureserveret

tror på og vil leve og arbejde ud fra Skriftens
ord.

Frimenigheder
Skulle nogen ønske at lade en evangelisk lu-
thersk frimenighed knytte til ved Nyt Liv, vil
vi være åbne for det.
Nogle vil sige, at vi da bliver et ”kirke-
samfund”, og at det er noget helt andet end at
være en bevægelse for evangeliets udbre-
delse. Vi mener selv, at det beror på, hvad
man tænker om, hvordan den lokale menig-
hed bør ledes.
Fra middelalderen har vi overtaget en biskop-
pelig ledelsesmodel, som indebærer, at det
øverste ansvar ikke ligger i den lokale me-
nighed, men på et højere ”translokalt” plan.
Det er en ordning, som vore lutherske fædre
betragtede som en mulighed, men ikke som
en nødvendighed. På apostlenes tid synes det
øverste ansvar for den enkelte menighed at
have ligget i den enkelte menighed.

Hvis det er sådan, vi tænker om det, kan en
Nyt Liv-frimenighed knytte til ved Nyt Liv,
fordi den gerne vil støtte op om og være en
del af det arbejde, som Nyt Liv står for. En
sådan frimenighed kan da på eget initiativ
søge støtte og råd hos Nyt Livs landsledelse,
ligesom landsledelsen på eget initiativ kan
sende frimenigheden programmer og mate-
rialer og indbyde dens ledere til fælles råd-
slagning. Men det formelle, øverste ansvar
for den lokale menighed, vil ligge hos de lo-
kale ledere, som følgelig må være åndeligt
modne mænd, der personligt kan tilslutte sig
og vil fremme Nyt Livs grundlag og formål.

Bibelkredse og mødekredse
Det, som her er sagt, om ansvarsfordelingen
mellem en Nyt Liv-frimenighed og Nyt Livs
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landsledelse, gælder også i relation til de Nyt
Liv-grupper, som fungerer som bibelkredse
eller mødekredse.
Det endelige lederansvar for enhver Nyt Liv-
gruppe må ligge hos lederne i den lokale
gruppe.
Den indbyrdes relation mellem den lokale
gruppe og landsarbejdet i Nyt Liv består, så
længe begge parter ønsker det. Relationen kan
opløses ensidigt af hver af de to parter, f.eks.
hvis den ene af parterne ikke længere kan
konstatere den nødvendige grad af åndelig
og teologisk samsyn og enighed.
Det kan bero på, at landsarbejdet er skredet
åndeligt og teologisk, eller at den lokale Nyt
Liv-gruppe er skredet.

Uanset om det ene eller det andet sker, er det
godt, at den åndeligt sunde del af Guds riges
arbejde er fri til at arbejde videre ud fra den
tro og samvittighed, som er bundet til Guds
ord. Der er ulykkeligt mange eksempler i
kirkehistorien på, at sunde dele af Guds ri-
ges arbejde i misforstået troskab over for en
organisatorisk eller kirkelig relation er gået
på kompromis med Guds ord og derved er
blevet nedbrudt åndeligt.

Vi håber, at denne vejledning kan skabe klar-
hed for dem, som ønsker at tilslutte sig og
støtte op om Nyt Livs arbejde, og at den kan
danne grundlag for et velsignet fællesskab i
troen på og tjenesten for Jesus Kristus.
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Bogen ”Gud har talt” er en fantastisk bog,
som jeg nu har haft glæde af at læse et par
gange. Jeg er så glad for, at den bog findes,
for den er så dejligt central og præcis og di-
rekte. Den var til utrolig stor hjælp og afkla-
ring for mig første gang, jeg læste den, og er
det stadig.

På en enkel og præcis måde viser Frank Ja-
cobsen os, hvilken ufattelig stor og helt af-
gørende betydning det har for alle mennesker,
at Gud taler, og hvilken betydning det har for
vores gudsforhold og fællesskab med Gud.
Bogen giver indblik i, hvordan Gud vil dyr-
kes, hvor jeg møder Gud, og hvordan jeg
skelner mellem sand og falsk forkyndelse i
en verden og tid, hvor vildfarelser og forfø-
relse er en stor fare for den troende menig-
hed.

Frank Jacobsen formår at lade
Skriften komme til orde, så det
ikke er hans egne tanker, som
kommer til udtryk, men så det
netop bliver Gud, som taler gen-
nem Skriften. Det har været utro-
lig befriende for mig at læse ”Gud
har talt”. Den viser, at når Gud
taler, så er der et fælles sigte, og

        det er Jesus.
Han er Guds ords og troens sigtepunkt.
I alle de centrale ting, som Frank Jacobsen
kommer ind på, bliver vi også klar over, at
der er mange misforståelser og megen falsk
tro. Her giver bogen en hjælp til at forstå,
hvordan Gud ikke vil dyrkes, hvad han ikke
har talt, hvad loven og evangeliet ikke siger
og ikke virker, og hvad forskellen er på sand
tro og falsk forkyndelse.

Denne lille bog på 95 sider kan varmt anbe-
fales til alle. Den er måske ikke let læst, men
den giver til gengæld så meget godt, at den i
høj grad er værd at ”bøvle med”, som man
siger.

- Martin T. Holm

Frank Jacobsen:
Gud har talt

LMBE/LogosMedia 2010
96 sider
50 kroner
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Det er snart fyrre år siden, at bogen udkom
første gang. Jeg var knap nok født dengang.
Så her for et par år siden siger min søster til
mig, at jeg skal læse den. Det er nemlig, på-
står hun, en profetisk bog. Vel, når min sø-
ster befaler … Den var imidlertid ikke så nem
at få fat i, men det lykkedes. Og efter i en
årrække at have været udsolgt foreligger den
nu igen.
Og hvilken fantastisk nyhed det er!
“Jeg hørte en røst“ er en gennemgang af Jo-
hannes’ Åbenbaring. Det er ikke sådan en
bibelkommentar i traditionel forstand, men
bibelforedrag holdt i Silkeborg, nedskrevet
efterfølgende af nogle af tilhørerne.
Der viges ikke uden om de svære ting. Med
sit enorme kendskab til Skriften og inspire-
ret af Helligånden beskriver Frank Jacobsen
de sidste tiders trængsler og den herlighed,
der venter den nu lidende og i verden ilde-
sete menighed.

Et af de perspektiver, der står klarest
for mig, er den forfærdelige afslø-
ring af, at nok kan vi vente sult og
nød, naturkatastrofer og krige, men
det er forførelsen, vi som menighed
skal vogte os for.
Forførelsen kommer fra menighe-
den. Mennesker, som bærer kristen-
navnet, leder andre til fald – ikke

fald, der for menneskeøjet tager sig særlig
ondt ud, men i Guds øjne er det noget ganske
andet.
Vi er som kristne kaldet til at tvætte vore klæ-
der i Lammets blod, prise os lykkelige for at
vore navne er indskrevet i Livets bog, holde
fast ved vidnesbyrdet om Jesus og glæde os
til Jesu genkomst, mens vi indbyder andre til
Lammets bryllup.

Men vil vi sejre, er der kun ét at gøre: at holde
fast ved Bibelens evangelium, at lide, at be-
kende vores synder for ham, der har magten
til at iklæde os sin retfærdighed. Hvordan
alting end tager sig ud i verdens øjne, så går
denne verden imod undergangen, kun Guds
rige består til evig tid.

- Thomas Teglgaard

Frank Jacobsen:
Jeg hørte en røst

Nyt Livs Forlag 2009
172 sider
98 kroner
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I 1859 fik Charles Darwin udgivet sin skel-
sættende bog Arternes Oprindelse. Den vakte
kolossal begejstring uden for den kristne
menighed, fordi den tilsyneladende leverede
videnskabelige argumenter for, at vi ikke be-
høver at tro på en Gud, som er vores skaber,
herre og dommer.

Bibelsk tro og udviklingslæren
I de efterfølgende 100 år foregik der en om-
fattende og intens debat mellem dem, som
troede på Bibelens skabelsesberetning, og
dem, som troede på Darwins teori om, at alt
biologisk liv er blevet til ved en gradvis ud-
vikling. Der blev gjort mange forsøg på at
bygge bro mellem de to syn, og mange teo-
loger og kirkelige ledere hævdede, at troen
på Gud godt kunne forenes med evolutions-
læren. Man kunne bare se Gud som den, der
har stået bag udviklingen og har vejledt den.
Mange kristne følte sig tiltrukket af denne
løsning og valgte at anerkende evolutions-

teoriens grundtanker. Det var et af de vigtig-
ste kendetegn ved den liberale teologi, at den
godtog evolutionslæren og så forsøgte at for-
ene den med troen på den kristne Gud. Den
liberale teologi vandt stor udbredelse i den
vestlige verden i den første halvdel af det 20.
århundrede og medførte et kolossalt frafald
fra den kristne tro.
Den bibeltro kristne menighed fastholdt igen-
nem hele denne tid, at bibelsk tro og kristen-
dom er lige så uforenelig med evolutionslæ-
ren som ild med vand. Vil man tro Bibelens
klare budskab om Guds skabelse, synde-
faldet, syndfloden og frelsen i Jesus, så må
man afvise og forkaste evolutionslæren. Det
er et enten-eller.
På baggrund af denne afklaring var der i de
sidste årtier af det 20. århundrede et meget
klart modsætningsforhold mellem skabelses-
troende kristne, som blev kaldt ”kreation-
ister”, og tilhængere af Darwins lære, som
blev kaldt ”evolutionister”. Kreationisterne
hævder, at verden og livet er blevet til ved
Guds skabelse, præcis som Bibelen beskri-
ver det. Evolutionisterne viderefører Darwins

INTRODUKTION: KREATIONISTER, EVOLUTIO-
NISTER - OG INTELLIGENT DESIGN

KAMPEN OM BIBELENS

SKABELSESBERETNING

Introduktion af Mikkel Vigilius
Fire boganmeldelser af Svend Aage Paulsen
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tanker om, at alt biologisk liv er et resultat af
tilfældighed, tid og naturlig udvælgelse.

Intelligent Design
Omkring år 2000 kunne man imidlertid se
konturerne af et nyt ”midterstandpunkt”. En
række naturvidenskabelige forskere begyndte
at argumentere for, at det biologiske liv er så
komplekst, at det umuligt kan være opstået
ved en tilfældighed. Der må nødvendigvis stå
en intelligens bag, som har designet det bio-
logiske liv. Man argumenterede med andre
ord for, at det biologiske liv er præget af ”in-
telligent design”.
Et stykke på vej var der intet nyt i det, som
disse forskere kom med. Kreationisterne
havde i mere end 100 år påpeget, at skaber-
værket vidner om Gud. Det nye var imidler-
tid, at de ledende repræsentanter for teorien
om Intelligent Design ikke identificerede den
intelligente skaber. De fastslog blot, at der
måtte være en intelligent skaber, men de
sagde ikke, at det var Bibelens Gud. Derfor
forsvarede de heller ikke den bibelske frem-
stilling af skabelsen, syndefaldet og syndflo-
den. En del af dem var tilmed åbne for
evolutionslærens tanker om jordens historie
og livets udvikling. De hævdede bare, at der
stod en intelligens bag denne udvikling.
Repræsentanter for teorien om Intelligent
Design har i de senere år udgivet en lang
række bøger, som for nogles vedkommende
også har nået Danmark. For en kristen kan
det være opmuntrende at læse bøgernes gode
argumenter for, at der står en intelligent ska-
ber bag livet. Men bøgerne har samtidig nogle
alvorlige svagheder.
Når forfatterne ikke identificerer skaberen,
løsrives deres tanker fra Bibelens ord. Nogle
af forfatterne afviser direkte Bibelens beskri-
velse af skabelsen, syndefaldet og syndflo-

den. Andre afviser bare at forholde sig til de
bibelske tekster. Som kristen læser efterla-
des man nemt med det indtryk, at det går an
at tro på en intelligent skaber, men næppe at
tro på Bibelens beretning om Guds skabelse.
Intelligent Design-bøgerne kan i høj grad
også bane vej for den tanke, at det både er
muligt og nødvendigt at forene troen på Gud
med en åbenhed over for den evolutionisti-
ske videnskab. Netop den tanke har som
nævnt allerede én gang ført til et omfattende
åndeligt frafald i den kristne kirke. Opgiver
vi troen på Bibelens ord om skabelsen, da har
vi reelt opgivet at stille os under Guds di-
rekte og myndige tiltale igennem dette ord,
og det er dødbringende for troen. Kampen
for Bibelens skabelsesberetning er en kamp
for troens liv og dermed for det evige liv.

I udgangspunktet fremtræder Intelligent De-
sign-bevægelsen som en støtte og hjælp til
de bibeltro kristne. Men bevægelsen kan
meget nemt blive en alvorlig trussel mod de
kristnes tillid til hele Bibelen som Guds sande
og ufejlbare ord. I lyset af denne udfordring
er det afgørende, at bibeltro kristne får hjælp
til at fastholde troen på Bibelens første ka-
pitler som konkret og historisk sandhed, og
at de støttes i at afvise foreningen af kristen
tro og evolutionslære.

Fire kreationistiske bøger
I det følgende anmeldes fire kreationistiske
bøger, som entydigt, frimodigt og med solid
videnskabelig argumentation forsvarer den
bibelske skabelsesberetning. Det er kun i tro,
vi fatter, at verden er skabt ved Guds ord
(Hebr 11,3). Men det er ikke desto mindre en
vidunderlig trøst og hjælp for troen at få be-
kræftet, at der er fuld overensstemmelse mel-
lem det, vi tror på, og den virkelighed, vi le-
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ver i. Den bibelske sandhed og den viden-
skabelige sandhed stemmer overens. Det
hjælper disse fire bøger os til at se – og glæde
os over!

Selv Darwin - udviklingslærens fader - er
skabt af Gud, hævder forfatteren med denne
lille bogs lidt provokerende titel. Udviklings-
læren (evolutionsteorien) påstår, at alt er op-
stået tilfældigt - af ingenting. Ud fra et rent
menneskeligt synspunkt er det umuligt at
sige, hvilken påstand der er rigtig, for ingen
var jo til stede ved universets tilblivelse.
Naturvidenskaben har selv defineret, at na-
turvidenskab er forskning i det, der kan må-
les og vejes – altså materie og energi. Når
naturvidenskaben bevæger sig ud i filosofi-
ske spekulationer om, hvad der har været før
det, vi kan måle og veje, bevæger den sig altså
ind i et fremmed element, hvor den ikke er
spor mere kvalificeret end alle andre.
Allerede i titlen antyder forfatteren altså, at
det en overvejelse værd, hvor seriøst man skal
tage udviklingslærens indirekte påstand om,
at ingen skaber på noget tidspunkt har grebet
ind i universets tilblivelse eller gennem dets
historie.
Forfatteren påpeger, at på de områder, hvor
vi har at gøre med klare kendsgerninger, da
bekræfter disse kendsgerninger på ingen
måde udviklingslærens påstande.

F.eks. gør han opmærksom på, at
udviklingslæren antager, at alle dyr
og planter har udviklet sig fra lave-
restående væsner til de forskellige
hovedgrupper og arter, vi i dag ken-
der. Kendsgerningerne er imidlertid,
at alle hovedgrupper findes fuldt
færdige i det kendte geologiske ma-
teriale, mens vi ganske mangler

overgangsformerne. Der er ingen dyr eller
planter, der med sikkerhed kan betegnes som
en overgangsform.
Forfatteren beskriver disse og flere forhold
om dyrenes og planternes tilblivelse. Han
beskriver evolutionsteorien om abemen-
nesker, om universets og jordens alder, her-
under jordens geologiske tidsskala med
mange relevante spørgsmål til naturvidenska-
ben om grundlaget for dens påstande.

Forfatteren når langt rundt på de 70 sider, som
bogen omfatter. Det er så også bogens svag-
hed, at den er så kort, for dermed bliver ar-
gumenterne let til kortfattede modpåstande.
Men alt i alt en læseværdig og tankevækkende
lille bog, der giver appetit på at fordybe sig
mere i det væsentlige spørgsmål: Hvor kom-
mer vi fra?
Forfatteren, svenskeren Mats Molén, er na-
tur-videnskabsmand og faglærer i forskellige
naturvidenskabelige fag med eksamener fra
Sverige og Canada i en for darwinismen me-
get relevant disciplin: geologi. Han har vun-
det opmærksomhed med en anden bog om
emnet: ”Vårt ursprung?” Desuden er han
ophavsmand til et museum i Umeå.

Mats Molén:
Og Gud skabte
Darwin

LogosMedia 2010
80 sider
99,95 kroner
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Evolutionsteorien er blevet en del af det mo-
derne Vestens verdensbillede. Al vores virke-
lighed tolkes evolutionistisk. Det skyldes, at
vi er oplært med evolutionsteorien om, at vor
verden er opstået tilfældigt ved et Big Bang,
på tysk ”ein Urknall”, for ca. 13,5 mia. år si-
den. Senere, for ca. 4,5 mia. år siden, opstod i
en ursump tilfældigt de helt rigtige forhold
for, at en urcelle begyndte at dele sig, og netop
dér opstod liv på vor klode. Livet udviklede
sig derefter i hovedsagen ved mutationer (til-
fældige ændringer i arvemassen) fra denne
lille urcelle til alt det liv, der omgiver os i dag

– og som vi selv er en del af.
Men er teorien rigtig? Hvilke fakta bekræf-
ter evolutionsteoriens tanker om livets
opståen og struktur og om jordens alder? Er
der overgangsformer mellem de forskellige
dyre- og plantearter, der antyder, at evolu-
tion har fundet sted? Er der i menneskets or-
ganisme nogen rudimentære organrester, der
tyder på, at vi er udviklede fra et lavere stade
til de mennesker, vi er nu? Er der geologiske
fund, der viser, at vi har abemennesker til
forfædre?

Forfatteren undersøger dybdeborende og
omfattende evolutionsteoriens holdbarhed
mod en anden forklaring: at alt liv er skabt af
Gud, som Bibelen beskriver det.
I den forbindelse opstiller forfatteren en

række spørgsmål på natur-
videnskabens område, hvor
evolutionsteorien ikke har nogen
forklaring. Et par eksempler skal
tages frem her:
En af fysikkens grundlæggende
opdagelser er, at energien i et luk-
ket system altid forbliver den
samme. Den kan ikke nydannes
eller øges, men den kan forandres

til andre former. Summen af energien vil dog
altid være den samme. Hvis vi derfor ser uni-
verset som sådant et lukket system, så påvi-
ser fysikken, at universets energi altid har væ-
ret den samme, som den er i dag. Hvor kom
denne energi fra?
Et andet eksempel, som ikke kan forklares
ud fra evolutionsteorien, er ”natur-
konstanterne”. Universet styres grundlæg-
gende af en række naturkonstanter som f.eks.
lysets hastighed, elektronernes ladning og
masse, gravitationen (tyngdekraften), elektro-
magnetismen og den svage kernekraft. Der
er omkring 20 af den slags grundlæggende
konstanter, som de andre grundlæggende
konstanter er kritisk afhængige af.
Naturkonstanterne er nøje afbalanceret efter
hinanden. Hvis blot en af konstanterne æn-
dres minimalt, med måske blot tusindedele
af dens nuværende værdi, så ændres forhol-
dene på kloden afgørende, og liv vil ophøre.
Hvem sørger for, at disse konstanter er kali-
breret efter hinanden så nøje, ja med kirur-
gisk præcision?
Et sidste eksempel, som er uforklarligt efter
evolutionsteorien, er det biologiske livs in-
formation. I alt liv indgår information, ja man
kan hævde, at liv består af information, for i
hver cellekernes DNA - og vort legeme be-
står af milliarder af celler - er der genetiske
koder, der styrer cellens og dermed hele krop-

Anders Gärdeborn
Intelligent
Skapelsestro

XP Media 2009
320 sider
168 kroner
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pens funktion. Informationen i livets DNA-
strenge har en struktur og et indhold, så man
næsten mister overblikket. Hvor kommer
denne information fra? Hertil kommer, at in-
formation aldrig opstår tilfældigt. Informa-
tion har altid baggrund i intelligent virksom-
hed.
Hvor finder vi den intelligens, som har for-
met livet? Tilfældighed er ikke forklaringen.

Forfatteren sætter evolutionsteorien op mod
bibelsk skabelsestro som en mand, der er
velkvalificeret på begge områder. Han er
naturvidenskabsmand og en troende kristen,
der anser Bibelen for at være Guds ufejlbar-
lige ord. Det beskriver han i sit forord, hvor
han også konkluderer, at der ikke er uover-
ensstemmelse mellem videnskab og Bibelens
beskrivelse af skabelsen. Når videnskaben
anerkender sine begrænsninger og holder sig
til det, som den reelt kan undersøge og be-
skrive, så opstår der ingen modsætning mel-
lem videnskaben og Bibelen. Det er samme
skabelse, der beskrives af Bibelen og af na-
turvidenskaben, men med forskellig hensigt
og ud fra forskellige indfaldsvinkler. Derfor
bliver beskrivelserne meget forskellige, men
aldrig modsigende.

Spændende er det også, at forfatteren under-
bygger, at jorden ikke er meget mere end 6-
8000 år gammel, og at syndfloden har fundet
sted, sådan som Bibelen beskriver det.

Forfatteren beskriver meget dygtigt selv ind-
viklede faglige forhold på en overskuelig og
forståelig måde og med usædvanligt flotte
illustrationer. Det største forståelsesmæssige
problem er egentlig, at bogen er skrevet på
svensk, men i Nyt Liv har vi prøvet at lette
dette forhold ved at udarbejde en lille ordli-
ste, der oversætter de svenske ord, der er mest
forskellige fra dansk. Ordlisten følger med,
når man køber bogen gennem vores bogsalg.

Denne bog er anbefalelsesværdig for enhver,
der tager både Bibel og naturvidenskab al-
vorligt.
Den er absolut også læseværdig for alle med
et evolutionistisk verdenssyn, men de bør
passe på: Verdenssynet er i stor risiko for at
blive udskiftet til et ganske andet.
Bogens forfatter Anders Gärdeborn er uddan-
net civilingeniør i teknisk fysik og arbejder
som konsulent samt som talsmand og fore-
dragsholder for den svenske skabelsestro for-
ening Genesis.

Bogen stiller og besvarer, som
nævnt på titelbladet, 25 spørgsmål
om, hvordan livet er opstået, om
Gud overhovedet findes, og hvis
han gør, kan Gud så ikke have an-
vendt evolutionen, som Darwin har
fundet frem til det, i skabelsen? Og
hvem var så egentlig Kains kone?
Kain var jo den førstefødte overho-

vedet på Jorden ifølge Bibelen. Hvem kunne
han gifte sig med?

Ken Ham (red.)
The New Answers
Book 1
Over 25 Questions on
Creation/Evolution
and the Bible

Master Books 2006
384 sider
125 kroner
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Hvad med Syndfloden og Noas ark? Er det
andet end en myte, og hvis man mener, at det
er realiteter, der her er på tale, hvordan spred-
tes dyrene så ud over jorden fra Ararats
Bjerge, da arken var strandet her?
Hvad med dinosaurerne, hvorfor finder vi
ikke fossiler af dem og mennesker sammen?
Skyldes det, at evolutionslæren har ret i, at
dinosaurerne levede, før mennesker kom til?
Og hvor hører istiden eller istiderne til i Bibel-
ens billede af altings begyndelse?
Er skabelsestilhængerne ikke nødt til at ac-
ceptere, at universets skabelse fandt sted for
meget, meget lang tid siden? For beviser ikke
alene dette, at vi hver aften kan se stjerner,
der ligger millioner af lysår borte, at univer-
set må være mindst lige så gammelt?
Hvordan med arkæologiske fund, bekræfter
de Bibelens beskrivelser eller modsiger de
dem? Har vi overhovedet fundet noget, der
historisk bekræfter Bibelens fortællinger?
Og hvis nu der står en kærlig Gud bag alt liv
på Jorden, hvorfor er der så så megen lidelse
og ondskab her, for det er der jo!
Disse og flere andre spørgsmål behandles og
besvares i denne tankevækkende bog, som

Ken Ham er redaktør af. Han besvarer selv
en række af spørgsmålene, medens andre
besvares af andre relevante fagfolk, højt kva-
lificerede videnskabsmænd, hver inden for
deres forskningsområde.
En fortegnelse over hvem de er, deres akade-
miske grader og forskningsområder, står på
bogens sidste sider sammen med et ret om-
fattende glossarium over anvendte fremmed-
ord og fagudtryk.
Alt i alt en velskrevet, spændende og tros-
styrkende bog om livets opståen, som giver
svar på en lang række spørgsmål, som mange
mennesker har i den forbindelse, ikke mindst
dette: Hvorfor er vi her?
Bogen underbygger og dokumenterer på ud-
mærket måde svarene på de opstillede spørgs-
mål, her er ikke blot tale om påstande, men
om dokumentation.
Læs den, hvis du er engelskkyndig, for des-
værre findes den kun på engelsk. Men den
burde snarest oversættes til dansk. Den be-
handler nemlig seriøst spørgsmålet om livets
opståen, og læsningen kan meget vel blive
afgørende for læserens verdenssyn.

På omslaget af denne bog spørger
Ken Ham, hvad man dog skal gøre,
hvis der er endnu flere varme
spørgsmål om Bibelen og kreation-
isme (skabelsestro) end man kan
besvare i én bog? Jo, man skriver
endnu en bog om emnet. Det er så
dette bind 2, der udforsker over 30
spændende og vigtige emner.

Bogen er opbygget på samme måde som bind
1, hvor svarene på de forskellige spørgsmål

Ken Ham (red.)
The New Answers
Book 2
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Creation/Evolution
and the Bible

Master Books 2008
384 sider
125 kroner
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er skrevet af videnskabsfolk inden for de re-
levante fag.
Af mange relevante spørgsmål, som bogen
behandler, skal her blot nævnes: Hvordan
passer universets opståen ved et Big Bang ind
i Bibelens skabelsesfortælling? Og i den for-
bindelse: Siger Bibelen egentlig noget om
astronomi? Kan naturlige processer forklare
livets opståen? Stammer vi mennesker fra
aberne? Levede folk som Adam og Noa vir-
kelig over 900 år? Hvor gammel er jorden?
Skete der en deling af sprogene og af folkene
i forbindelse med Babelstårnet? Og i den for-
bindelse: Hvordan er forholdet mellem de
gamle egyptiske kongerækker og den bibel-
ske historie – er der modsigelser eller over-
ensstemmelse?

Bogen tager også følgende spørgsmål op: ”Er
Intelligent Design-bevægelsen kristen?” Det
korte svar er, at Intelligent Design-bevægel-
sen ikke er kristen. Bevægelsen udtaler sig
ikke om, hvem der står bag skaberværket,
eller hvorfor verden blev skabt. Den argu-
menterer kun for, at der må stå en eller anden
intelligent designer bag. Bevægelsen har in-
gen forklaring på, hvorfor der er så meget
ondt i verden og må derfor lade spørgsmålet
stå åbent, om den intelligente designer selv
er ond, svag eller lunefuld.
En del repræsentanter for bevægelsen forhol-
der sig åbne over for, at det biologiske liv
har gennemgået en langvarig evolution over
mange millioner år. De fastholder så bare, at
evolutionen har været sat i gang af en intelli-
gent designer. Bevægelsen giver mange gode
argumenter for, at verden og livet virkelig må
have en skaber. Men det er hos kreationistiske
videnskabsfolk, at vi som bibeltro kristne skal
finde de gode argumenter for, at Bibelens ska-
belsesberetning virkelig er sand.

I det efterfølgende kapitel svares der på
spørgsmålet: ”Kan kreationister virkelig være
videnskabsmænd?” Spørgsmålet er relevant,
fordi adskillige evolutionistiske forskere har
fastslået, at kreationister ikke kan være
videnskabsfolk - på grund af deres kristne tro.
Man kan her spore, at den traditionelle na-
turvidenskab, der har evolution som grund-
lag for sine fortolkninger, ofte bruger svage
argumenter i opgøret med kreationisterne.
Evolutionisterne sætter spørgsmålstegn ved
den enkelte forskers kvalifikation på grund
af hans eller hendes tro i stedet for at gå ind i
en reel vurdering af forskningen. Det fulde
svar på spørgsmålet må man læse i bogens
kapitel 9, men en del af det kan allerede her
antydes i udsagnet fra en doktor i molekylær-
biologi: ”På trods af, hvad man almindelig-
vis mener, så har evolutionsteorien ikke bi-
draget med noget som helst i den empiriske
(erfaringsmæssige) videnskab, og den spil-
ler ingen rolle i biomedicinsk forskning eller
undervisning.”

Alt i alt en læseværdig og vigtig bog, der på
et sagligt grundlag giver fakta om en række
naturvidenskabelige områder samt svar på
mange lidt usaglige angreb på et verdenssyn,
der baseres på Bibelens skabelsesberetning.
Igen: Bogen findes beklageligvis kun på en-
gelsk.
Disse to bind bør findes på enhver kristen
naturvidenskabsmands boghylde. Men vi
andre bør også have dem stående, for de gi-
ver svar på en masse relevante spørgsmål.
En enkelt advarsel: Evolutionister, der fort-
sat ønsker at være evolutionister, bør undgå
at læse dem.
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For en kristen må Bibelen være højeste auto-
ritet, og derfor kan han ikke anerkende no-
gen bekendelse, som er i uoverensstemmelse
med den. Enhver bekendelse må prøves på
Skriften. Når de danske reformatorer lagde
to lutherske bekendelsesskrifter til grund for
folkekirken, var det, fordi de fandt, at de gi-
ver et klart udtryk for det centrale i det bibel-
ske budskab.
Vi vil gå ud fra det vigtigste af de lutherske
bekendelsesskrifter, Confessio Augustana fra
1530, og se, hvad dette skrift siger om men-
neskets fald og eneste frelsesvej. Derigennem
vil vi føres til en forståelse af noget af det
mest centrale i reformationen.
Det var først og fremmest katolikkernes
vranglære om menneskets egne muligheder
for at erhverve frelsen og reformatorernes
protest herimod, der bevirkede det endelige
brud med Rom. De lutherske ville ikke vige
en tomme i denne sag, som for dem var et
spørgsmål om liv eller død. Netop i vor tid,
hvor den økumeniske tankegang vinder mere
og mere indflydelse, kan der være grund til,
at vi besinder os på det budskab, hvormed

den lutherske kirke står og falder.

Bekendelsen om arvesynden
Vi vil først undersøge, hvad bekendelses-
skriftet siger om dette spørgsmål, hvilket syn
på mennesket, der gives udtryk for, og der-
næst sige lidt om, hvilken betydning denne
lære bør have for vor forkyndelse.
Om arvesynden hedder det:
”Ligeledes lærer de evangelisk sindede, at
efter Adams fald fødes alle mennesker, som
er forplantet på naturlig måde, med synd, det
vil sige uden frygt for Gud, uden tillid til Gud
og med begær, og at denne arvelige sygdom
eller brøst i sandhed er synd, idet den for-
dømmer og også nu bringer den evige død
over dem, som ikke genfødes ved dåben og
Helligånden.”
I samme artikel fordømmer de evangelisk sin-
dede alle dem, som lærer, at arvesynden ikke
er virkelig synd, at vi efter syndefaldet har
en fri vilje til at tro og lyde Gud, og at vi kan
retfærdiggøres over for Gud ved vore egne
kræfter. Dette fordømmes, fordi det ”forrin-
ger Kristi fortjenesters og velgerningers ære”.

ARVESYND OG

RETFÆRDIGGØRELSE

Af Hans Erik Nissen

A R T I K E L
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Adams slægt
Artiklen er i og for sig klar, men da den er
meget koncentreret, kan der være grund til,
at vi beskæftiger os lidt mere med den for at
blive klare over, hvad der ligger i de enkelte
udtryk.
Efter Adams fald fødes alle mennesker med
synd. Ingen af os er kommet til verden som
et ubeskrevet blad, når vi tænker på vort guds-
forhold. Der tages straks afstand fra enhver
tale om det lille barns uskyldighed. Barnet
tilhører Adams slægt, og det er dermed inde
under den forbandelse, som han ved sin uly-
dighed nedkaldte over sig selv og sine efter-
kommere. Kun ét menneske, gudsmennesket
Jesus Kristus, der ikke er undfanget på na-
turlig måde, står uden for denne syndens sam-
menhæng. Bortset fra Ham fødes alle med
synd.

Arvesyndens kendetegn
Hvad menes nu med ordet arvesynd?
Inden for den katolske kirke forstår man her-
ved en defekt eller mangel ved mennesket.
Det er efter Adams fald forandret til det rin-
gere.
Ser man på forståelsen af synden i de luther-
ske kirker i dag, hersker der stor uklarhed.
Som oftest mener man, at mennesket som
følge af arvesynden har en tilbøjelighed til at
synde, til at overtræde Guds bud. Der er kræf-
ter i det, som gør det meget vanskeligt at leve
i overensstemmelse med Guds bud.
Både den katolske og den sidst refererede
forståelse er forfejlede, og bekendelsen er da
også et angreb på dem begge. Man har slet
ikke for alvor indset, hvad synd er, og at
mennesket fødes med synd, thi det betyder,
at det fødes uden frygt for Gud, uden tillid til
ham og med begær. Lad os se lidt nærmere
på disse tre bestemmelser af synden.

1) Uden frygt for Gud
Når mennesket står over for Gud, frygter det.
Det står over for sin rette Herre og kan ikke
svare Ham et af tusinde.
Denne gudsfrygt kan mennesket, som det er
i sig selv, ikke have. Den må gives af Gud.
Det naturlige menneske anerkender ikke og
kan ikke anerkende Gud som Herre over sit
liv. At man fejler, ja, synder imod sine med-
mennesker, kan man måske indse; men al-
drig uden Helligånden kan nogen sige: mod
Dig har jeg syndet, mod Dig alene og gjort,
hvad i Dine øjne er ondt. Af naturen har men-
nesket kun ærefrygt for sig selv eller en an-
den skabning.

2) Uden tillid til Gud
Når reformatorerne skulle sige, hvad tro er,
anvendte de ofte ordet tillid. De ville hermed
udtrykke, at troen er en måde at forholde sig
til Gud på. Medens troen for katolikkerne er
en forstandsmæssig antagelse af det, som kir-
ken lærer, er den for Luther det at slå sin lid
til Gud, at fortrøste sig til Ham og vente alt
godt af Ham.
Enten står mennesket i oprøret over for Gud,
eller også har det tillid til Ham. Anden mu-
lighed gives ikke. Det første betyder forta-
belse for et menneske, det andet frelse. Efter
faldet fødes alle med oprør imod Gud, og in-
gen kan høre hans røst. Vi er i os selv døde i
overtrædelser og synder.

3) Med begær
Det tredje og sidste udtryk bruges for at vise,
hvad synden er i sit inderste væsen. Ordet
begær sættes af de fleste i forbindelse med
sanseligheden, men her er det brugt i meget
videre betydning.
Der er først og fremmest tænkt på menne-
skets egoistiske stræben. Det latinske ord ego

A
R

T
I

K
E

L
ARVESYNDEN OG RETFÆRDIGGØRELSEN



43NYT LIV

1-2010

betyder jeg, og med egoistisk stræben menes
der, at jeg, min velfærd, min ære og alt, hvad
der er mit, skal fremmes gennem min stræ-
ben. Når vi ser på livet her i verden, må vi
sige, at menneskene søger deres eget og el-
sker sig selv over alle ting. Det gælder også
på det åndelige område.

Egoismens fromme klæder
Et sted siger Luther, at ”mennesket kaldes
ikke ‘det gamle menneske‘ (syndens menne-
ske), alene fordi det øver kødets gerninger,
men endnu mere, når det tragter efter visdom
og øver sig i allehånde åndelige goder, ja
endog når det elsker Gud og dyrker Gud
selv”.
Mange vil stå uforstående over for en sådan
udtalelse. De fleste vil mene, at syndens men-
neske øver kødets gerninger, men elske Gud
og dyrke Ham kan syndens menneske ikke.
For Luther var teologi ikke menneskelig spe-
kulation, og ovennævnte udtalelse er heller
ikke resultatet af dybsindige filosofiske tan-
ker om mennesket i sit forhold til Gud. Nej,
den erkendelse, som her kommer til udtryk,
er født i de mest afgrundsdybe anfægtelser.
Det er om sig selv, han taler. Han har set
fordærvelsens afgrund i sig.
Om nogen søgte visdom, øvede sig i ånde-
lige goder, elskede og dyrkede Gud selv, så
var det Luther. Han brændte af lidenskab for
sin sjæls frelse. Han ville ét: tjene Gud og
ofre sig helt for Ham, og dog var han på trods
af dette, ja, netop på grund af det, et fortabels-
ens barn. Hans største synd var hans nidkær-
hed. Hvorfor?
I en lysets engels skikkelse brugte løgnens
fader hans brændende nidkærhed i sin tjene-
ste og søgte at skjule den kendsgerning for
Luther, at det var sig selv, han søgte, sit eget
liv, han ville bjærge, og han brugte Gud som

middel dertil. Hans kærlighed til Gud havde
selvets fortegn.

Men Gud lod ikke Luther finde hvile, før han
i lyset fra Golgatha måtte forkaste alt sit eget
og klynge sig til Stedfortræderen. Da så han
sagens rette sammenhæng. Havde Gud slup-
pet ham, var han blevet siddende i klosteret
som den flittigt læsende, bedende og stri-
dende munk, der vel af andre var regnet for
frelst, men som alligevel på regnskabets dag
var blevet forkastet. Han havde kun sit eget
at møde frem med. I vore øjne ville det være
meget, men for Gud er det intet.
Når Luther efter at have lært evangeliet at
kende så tilbage på sit liv, blev han klar over,
at fromheden var Satans største og bedste
middel til at spærre vejen for ham til salig-
hed.

Hver gang Gud ville have Luther i tale, var
Satan der med sit beroligende: ”Tænk på dit
gudsforhold. Hvem er mere ivrig? Hvem be-
der, kæmper og strider som du?” Fromheden
er blevet den skanse, bag hvilken mennesket
skjuler sig for Gud. Mennesket flygter gerne
ind i et kristeligt liv, i bøn, i faste for at undgå
Ham. Og Satan ved, at intet menneske er så
sikkert for ham, som den, der ”uddriver onde
ånder i Jesu navn”.

Gud lod ikke Luther  f inde hvi le ,
før han i  lyset  fra Golgatha måtte
forkaste al t  s i t  eget  og klynge sig
t i l  Stedfor t ræderen.
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Arvesynden i forkyndelsen
Vi vil nu prøve at sætte den lutherske forstå-
else af arvesynden i forhold til forkyndelsen.
Først vil vi forsøge en vurdering og dernæst
prøve at vise, hvordan forkyndelsen må være
for at lede mennesker til den rette erkendelse
af syndens væsen.
At megen forkyndelse lider af manglende
klarhed og undertiden er vildledende er må-
ske lettest at se, når vi betragter vækkelses-
forkyndelsen. Der appelleres stærkt til den
enkeltes vilje: Vælg i dag, hvem du vil tjene,
verden eller Gud – sig ja til Jesus – giv dit
hjerte helt til Jesus – udenfor eller indenfor,
hvor vil du stå engang?
Er en sådan forkyndelse forkert? Det behø-
ver den absolut ikke at være. Også i Bibelen
møder vi ofte opfordringer og kald til afgø-
relse. Der, hvor man i misforstået nidkærhed
for det rene evangelium ikke længere tør for-
kynde et stærkt kald til omvendelse og afgø-
relse, dér forkynder man ikke længere som
Guds ord.
Når dette er sagt, må det siges, at forkyndel-
sen er vildledende, når menneskets overgi-
velse er det tema, der gang på gang varieres.
Det er forkert at sige til mennesker: ”Kristus
har gjort alt for at frelse dig. Det eneste, han
nu forlanger af dig, er, at du skal give ham
dit ja.” Tilsyneladende lyder det så rigtigt,
men lad os se lidt nærmere på, hvad en sådan
forkyndelse indebærer.

Lovisk forkyndelse
At Kristus har gjort alt til vor frelse er rigtigt,
men når det straks efterfølges af en opfor-
dring til, hvad vi skal gøre, er det ikke læn-
gere et evangelium. Det er blevet en konsta-
tering af, at frelsen er i orden fra Guds side,
og derfor er det problem, der står tilbage,
spørgsmålet om, hvorvidt du vil give Ham

dit ja eller ej. Menneskets øjne rettes mod sig
selv.
Spørgsmålet er ikke, om Gud vil frelse – det
vil Han – men spørgsmålet er, om du vil
frelses: ”Giv dig nu helt til Jesus.” Ofte be-
tragter forkynderen det som en indlysende
sandhed, at mennesket har mulighed for en
fuld overgivelse. Mennesket har nemlig en
fri vilje.
En sådan forkyndelse kan resultere i to ting.
Enten skaber den hyklere, der mener, at de
har opfyldt det, som de skulle gøre, eller også
skaber den fortvivlede, der fører en håbløs
kamp med sig selv for at overgive sig helt.
Prædikanten har på en skæbnesvanger måde
blandet lov og evangelium sammen. Ved at
sige at det eneste, der står tilbage, er menne-
skets ja, har han nedskrevet loven til et mini-
mum; men det betyder alligevel, at menne-
skets frelse står i lovens tegn, og dermed er
den umulig. Alle de, der er af lovgerninger,
er under forbandelse og uden for Guds rige.

Det vil sikkert chokere mange, at det forhol-
der sig således. Det betyder, at et menneske
kan have besluttet sig for at tilhøre Kristus
og alligevel ikke være frelst, ja, at sjæle-
fjenden kan bruge menneskets ja som et mid-
del til at holde det borte fra Kristus.
Hver gang Gud gennem ordet prøver at nå
ham med spørgsmålet: ”Er du under nåden

At  Kr i s tus  har  g jor t  a l t  t i l  vor
f r e l s e  e r  r i g t i g t ,  m e n  n å r  d e t
s t r aks  e f t e r fø lges  a f  en  op fo r-
dring ti l ,  hvad vi skal gøre,  er det
ikke længere e t  evangel ium.
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eller under vreden?” forsøger Satan at få ham
til at fortrøste sig til sin egen overgivelse, og
det er i allerhøjeste grad en usikker grund at
bygge sin evige salighed på. Det er ikke vore
afgørelser, der gør os til kristne, men troen,
og ingen kan beslutte sig til at tro. Troen må
skabes, og det kan kun ske ved, at der lyttes
til evangeliet.

Lovens plads i forkyndelsen
Forudsætningen for at gribe nåden er en fuld-
stændig fortvivlelse med hensyn til menne-
skets tilstand og egne muligheder, og dette
skal en forkyndelse af loven føre til. Omvend-
elsens forpligtelse og krav skal forkyndes så
radikalt, at den er umulig at bære uden at ty
til Stedfortræderen.
I denne forbindelse siger Luther: ”Den, der
ikke går ind under Guds ords krav, kan ikke
blive frelst, thi han lærer aldrig bodens totale
fattigdom at kende, den bod – der skal vare
livet igennem – hvor det ikke diskuteres, hvad
der er synd og ikke synd, men som kaster det
alt sammen i en bunke og fastslår, at det er
alt sammen idel synd med os, og der er intet
i os, som ikke er synd eller skyldigt til dom-
men.”
At der er en sammenhæng mellem at se sin
egen situation og tro Guds nåde udtrykker
Lina Sandell med ordene: ”Lad loven ret
døde, lad nåden blive stor.” Hun forstod lidt
af, hvad det betyder, når det i 1 Sam 2,6 hed-
der således: ”Herren døder, gør levende, fø-
rer ned i dødsriget og fører op. Herren gør
fattig, gør rig, han nedbøjer, og han ophøjer.”
Guds egentlige gerning er at levendegøre,
men for at kunne gøre det må mennesket først
gøres fattigt, nedbøjes, ja, føres ned i døds-
riget, thi da, og kun da kan man høre Guds
levendegørende røst i evangeliet, den røst, der

fører op af dødsriget, gør rig og skænker os
alt, hvad vi til evig tid behøver.

Bekendelsen om retfærdiggørelsen
Om retfærdiggørelsen hedder det i ”Confessio
Augustana”:
”Ligeledes lærer de evangelisk sindede, at
mennesket ikke kan retfærdiggøres over for
Gud ved egne kræfter, fortjeneste og gernin-
ger, men at det retfærdiggøres uforskyldt for
Kristi skyld ved troen, når det tror, at det ta-
ges til nåde, og at synderne forlades for Kri-
sti skyld, Han som ved sin død har gjort fyl-
dest for vore synder. Denne tro tilregner Gud
som retfærdighed for sig (Rom 3 og 4).”

Hovedtanken
Ved gennemgangen af denne artikel vil vi
anvende samme fremgangsmåde som ved
artiklen om arvesynden, idet vi først vil se
lidt nærmere på indholdet og dernæst sige lidt
om, hvad det er at forkynde evangeliet.
Selve ordet ”retfærdiggøre” betyder at er-
klære for retfærdig. En katolik mener, at Gud
erklærer det menneske retfærdigt, der virke-
lig er det i kraft af de gerninger, som nåden
har virket, medens en protestant i direkte
modsætning hertil tror, at Gud erklærer den
ugudelige retfærdig. Der er intet hos ham, der
er retfærdigt. Alt er gennemsyret af synden,
men i troen klynger han sig til Kristus, og det
er alene, fordi Kristus er gået i synderens sted,
at Gud kan udtale sin frifindelsesdom over
ham. Dette er hovedtanken i artiklen om ret-
færdiggørelsen.

Ikke ved mig selv
Først understreges det, at mennesket ikke kan
retfærdiggøres ved noget af sit eget. Det sker
ved tre udtryk:
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1) Ikke ved egne kræfter
Hvor ofte hører og læser man ikke, at men-
nesket er sammensat af ondt og godt. Der er
kræfter, der trækker nedad, men der er i men-
nesket også noget, der drager os opad mod
Gud. Reformatorerne siger et kraftigt nej her-
til.
Den Gud, som mennesket føler sig draget
imod, er en afgud. De bedste kræfter i men-
nesket er bestemt af selvet, og de er derfor
ude af stand til at gøre mennesket velbeha-
geligt for Gud.

2) Ikke ved fortjenester
Mennesket kan intet fortjene over for Gud.
Hvad det end gør, er det med alle sine ger-
ninger under forbandelse.

3) Ikke ved gerninger
Enhver gerningsretfærdighed hos mennesket
er udelukket. Det er, som om reformatorerne
ikke kan få det sagt stærkt nok, og det hæn-
ger sammen med, at de er overbevist om, at
det at stå i gerningernes forhold til Gud bety-
der intet mindre end fortabelse for et menne-
ske. Og dette må siges.

Hvordan sker retfærdiggørelsen?
Til dette spørgsmål svares:

1) Uforskyldt
Heri ligger, at ingen har gjort sig fortjent der-
til. Det er absolut ikke på grund af noget i
mennesket, at det retfærdiggøres. Vi står som
dem, der er ganske uværdige til at modtage
retfærdiggørelsen. Den er helt og holdent en
gave.

2) For Kristi skyld
Her siges det, hvor grundlaget for retfærdig-
gørelsen er at finde. Det er hos Kristus, der

har erhvervet og vundet os fra alle synder,
fra døden og fra djævelens magt, ikke med
guld eller sølv, men med sit eget hellige, dy-
rebare blod og med sin uskyldige lidelse.

3) Ved tro
Vejen til retfærdiggørelsen er troen på, at vi
tages til nåde, at retfærdighed og evigt liv
skænkes os. Vor retfærdighed er altså en frem-
med, ikke i den forstand at den ikke er vor -
det ville være vantro at betvivle det – nej, det
betyder, at den har sin eneste grund uden for
os, i Kristus.

Reformatorerne er ofte blevet anklaget for,
at de egentlig rammer sig selv i deres vold-
somme angreb på gerningsretfærdigheden.
De siger, at retfærdiggørelsen sker ved tro;
den eneste forskel på dem og katolikkerne
er, at medens de sidste regner med tro og ger-
ninger, bygger de evangelisk sindede på troen
alene, men den er også en gerning.
Denne anklage rammer ved siden af. En sam-
menligning mellem den katolske og prote-
stantiske forståelse af tro vil vise, hvori mis-
forståelsen består.

Er troen en gerning?
For en katolik er troen ”at tænke med tilslut-
ning”, dvs. en forstandsmæssig antagelse af,
hvad kirken lærer, som vi ovenfor har sagt.
Den, som ikke er i stand til det, udelukker
sig selv fra kirken og dermed fra frelsen. Man
kan, når troen forstås således, godt kalde den
en gerning.
En helt anden forståelse møder vi hos

Den Gud,  som mennesket  føler
s ig  draget  imod,  er  en afgud.

A
R

T
I

K
E

L
ARVESYNDEN OG RETFÆRDIGGØRELSEN



47NYT LIV

1-2010

reformatorerne. Hos dem er troen ingen ger-
ning.
”Troen retfærdiggør ikke, fordi den som ger-
ning er værdig dertil, men fordi den ser på
forjættelsen” (Melancton). ”Troen er menne-
skets fortvivlede flugt fra sig selv til Gud”
(Luther).
Tro er ikke at ville vide af andet til liv og
salighed end Jesus, Hans lidelse og død.
Det er umuligt for et ikke genfødt menneske
at fatte, at troen alligevel ikke er en gerning,
men anderledes med den, der har erfaret det,
Rosenius giver udtryk for i verset:

”Du kan ikke tro, o men kære, så hør:
Gud har jo sin søn for os givet!

Kom hid, kom til korset,
se Lammet som dør!

Dets blod har erhvervet os livet
og synden fra verden borttaget.”

Dér hvor mennesket stod som den, der ikke
kunne tro, dér fik det lov at høre sig salig i
Guds gerning til frelse, det blev ”én blandt
de synderes skare, der kun ved at takke og
love”.
Dette er noget ganske andet end gerning mod
mig, at jeg får lov til at tro, ”at blodet som
randt, det er rundet for mig”.

Evangeliet i forkyndelsen
Den vigtigste opgave for en forkynder er at
forkynde evangeliet sådan, at mennesker fri-
gøres fra alt deres eget og alene henflyr til
Guds nåde.
Selv om ingen uden Helligånden kan møde
Guds lov og gennem den føres til at fortvivle
med hensyn til sin tilstand og sine egne mu-
ligheder, så er det dog lettere at forstå loven
end at gribe nåden.
At Gud retfærdiggør mig som ugudelig er det

komplet ubegribelige, som jeg stadig på ny
og på ny må høre. Thi loven spærrer mig alle
veje til Gud, men i forkyndelsen af Kristus
åbnes en vej fra Gud til mig. Det var Gud,
som i Kristus forligte verden med sig selv.

Den appellerende forkyndelse
Forkynderen må vide, at ingen beslutning kan
skabe troen i et menneske og gøre det til en
kristen. Man kan beslutte sig til at tilhøre
Kristus, sige ja til Ham, vælge Ham, men man
kan ikke beslutte sig til at tro.
I forkyndelsen skal det siges, at selv om men-
nesket titusinde gange har besluttet sig for at
tilhøre Kristus, men ikke i sit hjerte hviler
ved forsoningen, er det uden for Guds rige.
Troen ligger ikke som en mulighed i os, som
forkyndelsen skal appellere til. Dette er træf-
fende sagt af Luther i forklaringen til den
tredje trosartikel:
”Jeg tror, at jeg ikke af egen fornuft eller kraft
kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller
komme til Ham, men det er den Helligånd,
som har kaldet mig ved evangeliet.”
Troen kommer af det, som høres, af at lytte
til evangeliet.

Den underholdende forkyndelse
Det har altid været sådan, at nogle kedede
sig, når evangeliet lød. Men ingen må lade
sig afholde fra at forkynde det af den grund.
Også på Luthers tid var det sådan, at folk
hostede og sov, når artiklen om retfærdiggø-
relsen prædikedes. Blev der derimod fortalt
en historie eller et eksempel, så spidsede folk
øren og lyttede i største tavshed.
Det er altid en fristelse for en prædikant at
underholde i stedet for at forkynde, og det er
derfor afgørende for ham, at han har gjort sig
klart, hvad han vil med sin prædiken.
En prædiken er nemlig ikke forkyndelse, hvis
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den, der lever i synd, kan gå uanfægtet bort,
og hvis den anfægtede ikke trøstes.

Evangeliets kendemærke
En forkyndelse af evangeliet, der er i stand
til at skabe troen, må være i overensstem-
melse med det budskab, der forkyndes os i
de hellige skrifter. Er den ikke det, vil den
føre til vildfarelser.
At der tales om, at mennesket kun kan leve
af Guds tilgivelse, er intet bevis på, at for-
kyndelsen er sand. Men evangeliet har et ken-
demærke, og det er, hvad Luther kalder ”die
Köste”, dvs. hvad frelsen kostede Gud.
Guds ord er budskabet om Hans gerning til
frelse for det fortabte. Hans egen søn måtte
gå i vort sted, gå ind under vor dom og bære
vor straf.
”Den, som ikke kendte til synd, har Han gjort
til synd for os, for at vi kunne blive Guds
retfærdighed i Ham” (2 Kor 5,21).
Jesus Kristus er en soning for vore synder.
Gud fremstillede Ham som sonemiddel.

Kamp og vished
Dette Hans frelsesværk gælder ethvert men-
neske.
”Hvad hjalp det, om du turde tro, at Kristus
er en Kristus for Peter, Paulus og alle hel-
lige, men ikke turde tro, at Han er din herre
og en Kristus for dig?” (Luther).

Det er altid en kamp for den anfægtede at tro,
at det gælder ham. Loven anklager altid, og
derfor skal evangeliet atter og atter tilsiges
den enkelte.
Når både Luther og Rosenius endnu i dag er
til så stor velsignelse for mennesker, er det
blandt andet, fordi de stadig truet af loven
alene søgte deres tilflugt til Kristus. Det var
for dem en kamp, der varede livet igennem,
at tro evangeliet.

Hvad det betyder, viser sangen af Rosenius
og Lars Stenbäck: ”Guds barn jeg er”.
I vers 2 hedder det: ”Guds barn jeg er – o,
Gud, er det sandhed, jeg siger?”
Det er altså absolut ikke nogen selvfølge for
ham, at det er sådan. Bekendelsen ”Guds barn
jeg er”, følges af spørgsmålet: ”O, Gud, er
det sandhed, jeg siger?”
Alt hos ham selv giver nemlig grund til at
rejse det spørgsmål. Der er intet hos ham selv,
der ikke får ham til at tvivle på, om han vir-
kelig er et Guds barn.
Men tvivlen er ikke det sidste. Næste linje i
sangen hedder: ”Ja, Gud, du jo selv så det
siger”, og derfor kan han forundret og glad
gentage det.
Troen er da som det sjælens anker, der når
ind bag forhænget.
Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud er den,
som retfærdiggør.

Artiklen bragt første gang i Missionsvennen
1964, nr. 6-7

Hans Erik Nissen, København,
valgmenighedspræst, tidligere
forstander på Luthersk Missions
Højskole
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Til nogle, som stolede på, at de selv var ret-
færdige, og som foragtede alle andre, fortalte
Jesus denne lignelse: ”To mænd gik op til
templet for at bede. Den ene var en farisæer,
den anden en tolder. Farisæeren stillede sig
op og bad således for sig selv: Gud, jeg tak-
ker dig, fordi jeg ikke er som andre menne-
sker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere,
eller som tolderen dér. Jeg faster to gange
om ugen, og jeg giver tiende af hele min ind-
tægt. Men tolderen stod afsides og ville ikke
engang løfte sit blik mod himlen, men slog
sig for brystet og sagde: Gud, vær mig syn-
der nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der
gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For
enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges,
og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes”
(Luk 18,9-14)

Retfærdiggørelsen er den kristne tros cen-
trum.

”Med læren om retfærdiggørelsen står og fal-
der den kristne kirke”, siger Luther. Og på
det, som Romerkirken lærte om den sag,
stemplede han paven som Antikrist.
Ordet taler nemlig om den vigtige sag: at være
retfærdig for Gud. Retfærdiggørelse vil slet
og ret sige, at et menneske bliver anset for
retfærdigt af Gud – dvs. er uangribeligt,
ustraffeligt, helligt, syndfrit for Gud.
Retfærdiggjort er den, som ikke af Gud kan
anklages eller fordømmes for nogen ting. Den
sag vil vi se på.

Antikristen retfærdiggørelseslære
Først vil vi se sagen, som den er mest nærlig-
gende for os, og som de mange forskellige
antikrister da også lærer det i en eller anden
skikkelse: at det er noget, som kræves af os,
at vi skal gøres retfærdige.
At dette ikke er så lige til en sag, men behø-
ver Guds kraft, er klart for alle. Skal vi gøres

RETFÆRDIGGJORT

FRA EVANGELIERNES SKATKAMMER I

Af Frank Jacobsen

Frank Jacobsen var præst i Mariehøj Sogn i Silkeborg i mere end 30 år. En gang om måneden
skrev han en kort artikel til lokalavisen, hvor han forkyndte evangeliet ud fra søndagens tekst.
Vi bringer et udvalg af disse artikler.

S E R I E
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retfærdige, må det ske lidt efter lidt – skridt
for skridt – og under påvirkning af Guds Ånd.
At dette ikke gør os fuldkomne er også ind-
lysende for alle, skønt man kan nå langt, hvad
Romerkirken kan pege på ved at henvise til
forskellige hellige mænd og kvinder, som
nåede langt i den retfærdighed – som f.eks.
Frans af Assisi og den hellige Birgitta. Men
trods al stræben og åndelig øvelse vil et men-
neske på vejen mod at blive retfærdig efter
Guds krav have brug for Guds nåde og barm-
hjertighed.
Til gengæld ligger der deri en kraft til at gøre
endnu større fremgang på retfærdiggørelsens
vej – og ingen når her i livet til ende med
den.

Den kristne retfærdiggørelseslære
Over for det har vi den kristne kirkes lære.
Den siger, at retfærdigheden ikke kræves,
men er en gave, som gives den, der tror på
Jesus. Når Paulus beskriver denne retfærdig-
hed, siger han, at den består i, at Gud ikke
tilregner os synden.
Det var det, der skete med tolderen, som Jesus
fortæller om i teksten fra Lukasevangeliet.
Da han forlod helligdommen, var han nået
meget, meget længere end farisæeren. Han
havde nemlig nået det store og betydnings-
fulde mål: at blive gjort retfærdig for Gud.
Havde han ikke synd da?
Jo. Vi hører jo, hvordan den endda tynger og
bekymrer ham.
Ja, men havde han da lovet, at det nu skulle
være forbi med synden, og at han nu ville
bestræbe sig på at blive retfærdig?
Nej – ikke et ord om det.
Hvad da?

Han havde søgt ind under Guds nåde – og
derinde blev han retfærdig for Gud. For der-
inde tilregnede Gud ham ikke en eneste synd.
Det er retfærdiggørelse.
Og, det sker ikke ved noget andet end tro på
Jesus uden gerninger – dvs. alene ved det: at
tro på Jesus.

Guds nådes gave
Jesus er nemlig Guds nådes gave. Guds nåde
gav den fortabte syndens verden sin Søn. Han
kom og blev menneske. Han fik den tjeneste
at stride med Gud for os i Getsemane Have.
Han fik pålagt at bære dommen for os på
Golgatas kors. Han gennemførte offeret til
sejren Påskemorgen, som betød, at retfærdig-
heden hermed var vundet os, som Paulus si-
ger i Rom 4,25. Og med alt dette fuldbragt
har han fået ærespladsen ved Guds højre
hånd, hvor han er ”til gavn for os” (Hebr 2,9).
Alt dette samler apostlen i det udtryk: ”Vi står
som retfærdige ved den enes lydighed” (Rom
5,19).
Og alt hvad en synder gør er at tro på ham.
Med troen har han det. Med troen – og bare
med troen – er han i al sin færd i syndens
verden retfærdig for Gud. Med troen har selv
en tolder en større retfærdighed end alle
farisæeres og helgeners retfærdighed tilsam-
men: Han har Guds Søns egen retfærdighed
som sin - han er retfærdig ved Guds Søns ly-
dighed mod Gud.
Det, som de andre aldrig når her i livet, det
har troen på Jesus.
Den tro fremmer og priser den kristne kirke
derfor til Kristi ære. Den synger om og pri-
ser Gud for retfærdighedens gave, som er
givet os i det ene menneske, Jesus Kristus
(Rom 5,15-16).

Frank Jacobsen, Århus,
pastor emeritus
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Ida var kun 8 år, da hun mødte den person,
som hun mener har haft størst betydning for
hendes omvendelse til Jesus. Det var et gan-
ske kort og menneskeligt set helt tilfældigt
møde. Dengang gjorde det ikke noget sær-
ligt indtryk på Ida. Men da hun godt ti år se-
nere blev kristen, ønskede hun alligevel at
finde denne person igen for at sige varmt og
hjerteligt tak.

Den ældre dame
Ida Lund blev født i Hillerød og har boet i
byen hele sit liv. Hun voksede op i et godt og
trygt hjem, hvor hun trivedes, men intet hørte
om Gud eller Bibelen. Hun gik heller ikke i
søndagsskole, og hendes første møde med det
bibelske budskab var derfor kristendoms-
undervisningen i skolen. Hun mindes ikke,
at hun nogensinde bad til Gud som barn.
En februardag i 1977 havde hun som så ofte
før været i slotshaven i Hillerød for at lege.

På vej hjem passerede hun den lokale jern-
banes trinbræt. Her mødte hun en ældre dame
i pensionsalderen. Damen fortalte, at hun var
på højskole og pegede over på den nærlig-
gende Luthersk Missions Højskole.
Hun fortalte videre, at hun nu var på vej til
hospitalet, men at hun ikke vidste, hvordan
man kom derhen. Hun spurgte, om Ida kunne
hjælpe hende med det.
Ida kendte udmærket vejen til hospitalet og
fortalte, at man enten kunne tage bussen, el-
ler også kunne man gå. Gåturen ville tage
cirka et kvarter. Hvis det kunne være en hjælp,
ville Ida gerne vise vej.
Den ældre dame sagde mange tak for tilbud-
det, og så fulgtes de to ad til hospitalet. I dag
husker Ida intet om deres samtale undervejs,
men da de nåede frem, spurgte damen, om
hun måtte få Idas navn og adresse. Det fik
hun, og så skiltes de.

SÅDAN KOM JEG TIL TRO I

MØDET VED

TRINBRÆTTET

Af Mikkel Vigilius

S E R I E

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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Julebreve
Ti måneder senere, lige op mod jul, kom der
et brev til Ida. Det var fra Aalborg og inde-
holdt en lille julehilsen fra den ældre dame,
nogle billeder med engle og bibelske moti-
ver og nogle sedler med bibelvers. Ida var
meget glad for hilsenen og gemte indholdet.
Et år senere kom der et nyt brev med et lig-
nende indhold, og sådan blev det ved år efter
år igennem hele Idas skoletid.
Ida svarede aldrig på hilsenerne, men allige-
vel blev de ved at komme. Med tiden sam-
lede hun en hel bunke af bibelvers og bibel-
ske billeder, som hun gemte i en lille kasse.
Det var tydeligt for Ida, at damen fra Aal-
borg troede på Jesus og vidnede om ham med
sine hilsener, og Ida tog positivt imod vid-
nesbyrdet. Det førte ikke til noget bevidst
ønske hos hende om at blive kristen, men det
var med til at skabe en åbenhed over for de
kristnes tro.

En kristen veninde
Efter folkeskolen begyndte Ida i gymnasiet.
Meget hurtigt lagde hun mærke til, at der var
en pige i klassen, som skilte sig ud ikke bare
ved at tale meget vestjysk, men også ved at
være kristen. Hun og Ida blev snart meget
gode venner.
Det viste sig dog at være svært for dem at
mødes uden for skoletiden. Idas aftener var
optaget med violinspil, korsang, folkedans og
spejderaktiviteter. Kun mandag aften var fri.
Men Idas forslag om at mødes denne aften
stødte altid på problemer. Hendes nye ven-
inde var tilsyneladende altid sammen med en
bestemt gruppe venner om mandagen. Til
sidst spurgte Ida, om hun ikke kunne få lov
at møde disse venner. Det var veninden med
på, og Ida fik en adresse på en kælder-
lejlighed, hvor hun kunne møde op mandag

aften. På denne adresse ville nogle af ven-
nerne mødes og så køre sammen i bil til Horn-
bæk, hvor de skulle være sammen. Under-
vejs ville de samle veninden op. Det lød
umiddelbart enkelt og uproblematisk.

Ungdomsmøde
Mandag aften bankede Ida på kælderdøren.
Den blev åbnet af en ung fyr, som bød hende
indenfor. Da hun lukkede døren efter sig,
bemærkede hun et stort billede, som hang på
indersiden af døren. Det var et kors med ind-
skriften: Jesus er død for dig! Det gav et gib
i hende, og hun fik fornemmelsen af, at det
her næppe blev nogen helt almindelig aften.
Bilen til Hornbæk blev fyldt op af en gruppe
drenge, og så gik turen nordpå.
I Hornbæk stoppede bilen ved et gammelt
hus, som stort set kun rummede en stor sal.
Senere fandt Ida ud af, at den slags huse kal-
des missionshuse. Det gik snart op for hende,
at det, der skulle foregå, ikke var nogen helt
almindelig sammenkomst for gode venner.
Det var et ”ungdomsmøde”. Men Ida var glad
for at være med, og hun fik en god snak med
ungdomslederen, som også fungerede som
prædikant.
Sidst på aftenen blev der spurgt, om der var
nogle frivillige, som ville hjælpe til i week-
enden med at male missionshuset. Det lød
meget tiltalende på Ida. Hun var datter af en
møbelsnedker og havde været den første pige
på sin skole, som fik lov til at få sløjd i stedet
for husgerning. Så hun meldte sig blandt de
frivillige, og fra den dag blev hun hængende
i ungdomsgruppen i Hornbæk.

De kristnes bøn
På omtrent samme tidspunkt begyndte Ida at
komme i den kristne gruppe på gymnasiet.
Det var en gruppe, som var tilknyttet Kriste-
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ligt Forbund for Studerende (KFS). De
kristne mødtes i spisefrikvarteret og brugte
meget tid på at bede. Det var umiddelbart
svært for Ida at forstå, at de mødtes for at
spise madpakke og bede. Det var på én gang
en mærkelig og utroligt stærk oplevelse for
Ida at sidde og lytte til de kristnes enkle og
konkrete bøn for skolen, kammeraterne og
hinanden.
Bønnerne gjorde et dybt indtryk på Ida og
var med til at bevidstgøre hende om, at de
kristne havde noget og var sammen om no-
get, som hun var udenfor. De unge kristne
fra gymnasiet mødtes også regelmæssigt om
aftenen, og her brugte de meget tid på at stu-
dere og samtale om Bibelen. Ida begyndte at
komme med til disse samlinger, og gradvist
begyndte hun at forstå Bibelen og dens bud-
skab om Gud, mennesker, synden, og Jesus
som vores frelser.

Frydesang
I nytåret 1987-1988 var Ida med på en KFS-
nytårslejr. På det tidspunkt var den ældre
dame holdt op med at sende julebreve. Ida
havde undret sig over det og tænkt over, hvad
det kunne skyldes. Men der kom ikke flere
breve. Til gengæld var der nu mange andre
kristne, som vidnede for hende om Jesus, og
Ida sugede til sig.
I foråret 1988 var hun med på KFS-påske-
lejr. Lejrsangen var ”Nu fryde sig hver kri-
sten mand, og springe højt af glæde”, og Ida
sang med – af hjertet. Umærkeligt var evan-
geliet om Jesus blevet levende og stort for
hende selv.

Til Israel
Kort tid før sin studentereksamen fik Ida en
kristen kæreste. Det var Jacob, en af de fyre,
der havde hentet hende den mandag aften,

hvor hun var med til sit første ungdomsmøde.
Men selvom hun nu havde en ekstra grund
til at blive i Danmark, valgte hun at tage til
Israel et år som aupair-pige i en jødisk fami-
lie. Hun vidste godt, at det ville blive en al-
vorlig udfordring for hende som ny kristen,
men hun tænkte, at det kunne være en anled-
ning til at lære at stå på egne ben som kri-
sten. Det var heller ikke helt enkelt for hende
at være hjemme i Danmark, hvor det uund-
gåeligt gav brydninger og diskussioner i fa-
milien, at hun var blevet kristen.
Dertil kom, at hun ikke skulle være alene som
kristen i Israel. Hun kendte en kristen pige,
som skulle arbejde som aupair i Israel tæt ved
hende selv. Denne pige ville tage til Israel en
måned tidligere. Det var meget betryggende
for Ida at vide, at der var en kristen i Israel,
som ville tage godt imod hende, og som på
forhånd kunne finde et kristent fællesskab til
dem, hvor de kunne få åndelig næring og
støtte.

Så meget større var Idas skuffelse, da hun
nåede til Israel og blev klar over, at den
kristne pige, som hun kendte, havde fået en
ikke-kristen kæreste, og at hun intet havde
gjort for at finde en kristen menighed.
Der gik ikke lang tid, før pigen flyttede sam-
men med sin kæreste, og Ida stod tilbage med
en dyb følelse af at være svigtet og ladt alene.
Hun kendte ingen andre kristne i det nye land,
og da hun spurgte den jødiske familie, hun
arbejdede hos, om de kendte nogen kristne,
svarede de, at de ikke mente, at der var kristne
i Israel i det hele taget.

Herren bevarer dig
I oplevelsen af dyb ensomhed og rådvildhed
gjorde Ida imidlertid en ny og stærk erfaring
af, at Gud var hende nær og var hendes støtte
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I  oplevelsen af  dyb ensomhed og
rådvi ldhed gjorde Ida en ny og
s t æ r k  e r f a r i n g  a f ,  a t  G u d  v a r
hende nær og var  hendes s tøt te .

og hjælp. Hun læste meget i Bibelen og bad,
og særligt én bibeltekst blev til trøst og op-
muntring for hende, Salme 121:

”Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra
kommer min hjælp?
Min hjælp kommer fra Herren, himlens og
jordens skaber.
Han lader ikke din fod vakle, han, som be-
varer dig, falder ikke i søvn.
Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn,
han sover ikke.
Herren bevarer dig, Herren er din skygge
ved din højre side.
Om dagen stikker solen dig ikke, månen
ikke om natten.
Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare
dit liv.
Herren bevare din udgang og din indgang
fra nu af og til evig tid.”

Efter noget tid valgte Ida at henvende sig hos
den danske ambassadør for at spørge der, om
han kendte nogen kristne i Israel. Hun fik fat
på ambassadens førstemand, som sendte
hende videre til den norske ambassade, og
gennem den fandt hun til sidst frem til et
dansk par, som arbejdede som EU-repræsen-
tanter i Israel. De var kristne, og de kendte
en jødisk-kristen menighed.
Fra da af blev det en ugentlig vane for Ida at
tage en lang bustur frem og tilbage for at
komme til gudstjeneste i den jødisk-kristne
menighed. Hun spurgte også det danske par,
om de ikke ville holde bibelstudier sammen
med hende, sådan som hun havde oplevet det
med de kristne på gymnasiet. Det gik de ind
på, og de mødtes derefter hver 14. dag for at
bede, læse og samtale om Bibelen. Der kom
også et par andre med i gruppen, og samlin-
gerne blev for Ida en åndelig oase og en stor

hjælp til at blive fortrolig med Bibelens ord
og budskab.

Åndelige reserveforældre
Det gode fællesskab i bibelstudiekredsen faldt
imidlertid fra hinanden, da nogen i gruppen
blev meget fascineret af en stærkt karisma-
tisk menighed og forsøgte at få hele gruppen
med i den. Ida var med til et enkelt møde i
menigheden og oplevede en forsamling, som
regulært råbte og skreg i munden på hinan-
den i noget, som man kaldte ”tungetale”. Ida
havde en umiddelbar fornemmelse af, at det
her var helt galt, men kunne ikke sætte ord
på, hvad det var.
Oplevelsen bevidstgjorde hende om, at hun
havde brug for nogen, som kunne give hende
sand bibelsk vejledning i forhold til de ting,
hun mødte. På det tidspunkt var hun blevet
opmærksom på, at der var en bibeltro præst
ved den danske kirke i Jerusalem. Hun op-
søgte præsten og blev modtaget af både ham
og hans kone med en menneskelig varme og
en åndelig omsorg og visdom, som gjorde, at
hun med tiden kom til at opleve dem som sine
gode og trygge åndelige reserveforældre.
Da året i Israel var omme, var Ida fortsat en
kristen, modnet og med en rig erfaring af
Guds bevarende omsorg. Det var et under og
et svar på bønnerne fra hendes kæreste, fra
de kristne venner i Danmark, hendes ånde-
lige reserveforældre i Israel og så fra én mere;
én som Ida ikke havde mødt i mange år ...
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Til Aalborg
Efter hjemkomsten til Danmark skulle Ida en
tur til Nordjylland og valgte forinden at pakke
en gammel konvolut ned i sin taske. Hendes
tur gik gennem Aalborg, og hun ville benytte
anledningen til at prøve at finde den ældre
dame, som havde skrevet de mange julebreve.
Da hun nåede frem, slog hun op i en telefon-
bog under adressen. Men det fremgik, at da-
men ikke længere boede der. Så slog hun op
under navnet og fandt ud af, at der var fem
med det samme navn i Aalborg-området. Hun
valgte at ringe dem op fra en ende af. Et af
opkaldene blev besvaret af en stemme, der
tydeligvis tilhørte en gammel dame. Ida
spurgte ind til, om hun var den dame, der
havde boet på den oprindelige adresse. Det
var hun. Ida forklarede så, hvem hun var, at
hun var blevet kristen, og at hun meget gerne
ville aflægge hende et besøg.

I alle disse år
Da døren til den beskyttede bolig blev åbnet,
så Ida en tydeligt svækket gammel dame. Hun
gik usikkert, og det var ikke kun, fordi krop-
pen var ældet. Hun var næsten blind. Det var
sikkert forklaringen på, at julekortene var
holdt op. Da hun stod over for Ida, rakte hun
hænderne ud for at føle på hendes ansigt og
hår og danne sig et indtryk af, hvordan den
lille pige på otte år nu så ud. Hun bød Ida
indenfor og satte sig ned for at lytte til hele
hendes historie.
Da Ida var færdig med at fortælle, fandt den
gamle dame en mappe frem. Hun bladrede
sig frem til en side med nogle kort og fandt
et bestemt kort frem. Hun viste det til Ida. På
kortet stod Idas navn. ”Jeg har bedt for dig,
Ida, i alle disse år,” sagde hun. ”Nu er det tid
at flytte dig - fra bedeemnerne til takke-
emnerne! Du er nummer seks.”

Det var anden gang, Ida mødte sin trofaste
forbeder, og sidste gang. Et halvt år senere
ringede Ida til hende, men fik at vide af pleje-
centret, at hun var død. I dag ved Ida ikke
andet og mere om hende end det, som er for-
talt her, og så det indtryk, hun har efterladt.
For Ida har hun været et enestående vidnes-
byrd om bønnens betydning og om Guds store
magt. Hun var en lille, svag og ubemærket
kvinde, men med sit liv blev hun for Ida et
stort vidnesbyrd om en mægtig og trofast
Gud. Hun blev også en stærk påmindelse om
aldrig at betragte et møde med andre menne-
sker som tilfældigt. Ofte er tanken kommet
til Ida: ”Hvorfor er det, at jeg er netop her på
dette tidspunkt og dette sted?” Hun kender
svaret og minder sig selv om det: ”Jeg er her,
fordi Gud vil bruge mig, netop nu og her.”

Intet tilfældigt møde
Ida blev gift med Jacob i efteråret 1990. Det
var en dag, som på mere end én måde stod i
bønhørelsens tegn.
Allerede i sine tidlige teenageår havde Jacob
hørt fra en voksen kristen, at det var godt at
bede for sin kommende ægtefælle, også før
man havde mødt personen. Så det havde Ja-
cob gjort, tilbageven-
dende gennem mange
år. Han havde særligt
bedt om én ting: om at
Gud, hvis hans kom-
mende kone endnu
ikke var kristen, ville
lede hende til omven-
delse.

Så nej, det var intet til-
fældigt møde den
februardag ved trin-
brættet.
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1. O kom, o kom, Immanuel,
forløs dit fangne Israel

i pinefuld landflygtighed
langt fra dit åsyns herlighed.

O fryd! o fryd! Immanuel
vil komme til dig, Israel.

3. O kom, du solopgang, o kom,
du sjæles lys og lægedom,
fordriv al nattemørkets gru,

vort gravdyb gennemtrænge du!
O fryd! o fryd! Immanuel
vil komme til dig, Israel.

2. O kom, du skud af Isaj, hør,
riv byttet ud af løvens klø’r,
fra gravens mørke dyb os fri,
fra Helveds gru og tyranni!
O fryd! o fryd! Immanuel
vil komme til dig, Israel.

4. O kom med Davids-nøglen hid,
gør kongeporten høj og vid,
du Himmel-vejen os bered,

men stæng den vej i døden ned.
O fryd! o fryd! Immanuel
vil komme til dig, Israel.

5. O kom, o kom, og vær vor fred,
du, som i magt og herlighed

fra Sinaj, klædt i rædsels dragt,
dit folk gav Lovens gamle pagt.

O fryd! o fryd! Immanuel
vil komme til dig, Israel.

NYT LIV TIL GAMLE SANGE I

FRYDERÅB I
FANGENSKABET

Af Henrik Gren Hansen
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Den tid, der allerlettest svømmer væk i en
hektisk og fortravlet overfladiskhed, er må-
ske den tid, der rummer den allerdybeste for-
kyndelse om den virkelighed, vi som kristne
lever i.
Der er en underlig dobbelthed over advent-
stiden. En dobbelthed, som kommer af, at vi
som kristne lever mellem Jesu første og Jesu
andet komme. ”Adventus Domini”, Herrens
komme, ligger både bagude i den velsignede
julenat, hvor verdens frelser blev født - og
forude, når han kommer igen på himlens
skyer for at dømme verden og for endeligt at
stille de troendes længsel.

Om salmen
Salmen ”O kom, o kom, Immanuel” er et
stærkt udtryk for denne dobbelthed, vi som
kristne lever i. I sin umiddelbare forståelse
er den en indlevelse i tiden før Jesu første
komme, men den handler i lige så høj grad
om tiden før Jesu andet komme. Den dob-
belthed kan salmen rumme, fordi den anven-
der gammeltestamentelige profetudsagn, som
netop er kendetegnet ved at have fået deres
delvise opfyldelse i Jesu første komme, men
først opfyldes endeligt med Jesu genkomst.

Salmens oprindelse er ukendt, men
anråbelserne, som begynder hvert vers, er
bygget over en gammel liturgisk advent-
tradition, som kan spores helt tilbage til det
5. århundrede. I ugen op til jul havde man
syv anråbelser af Jesus ud fra de gammeltes-
tamentelige profetier. Man anråbte Jesus som
Visdommen, Herren, Isajs rod, Davidsnøglen,
Solopgangen, Kongen og Immanuel. Det var

ikke nogen tilfældig rækkefølge, for på latin
danner forbogstaverne læst bagfra sætningen
ero cras, som betyder: Jeg vil komme i mor-
gen!
Denne godt skjulte håbsforkyndelse har i
digtningen af salmen fået et mere åbenlyst
udtryk i omkvædet: ”O fryd! o fryd! Imma-
nuel vil komme til dig, Israel.” Det er et om-
kvæd, som giver sangen en grundtone af vis-
hed og glæde midt i nødråbene.

Bortset fra sporene tilbage i den tidlige kirke
kendes salmen først fra 1710 på latin, hvor-
fra den blev oversat til en med tiden meget
ofte sunget engelsk hymne af præsten John
Mason Neale i 1851. På dansk er den gen-
digtet af Beate Højlund i 1980.

Livet under Guds forbandelse
Hvert vers består af et nødråb til Jesus, og
hvert vers rummer en besvarelse af dette nød-
råb i form af det navn, som Jesus anråbes med,
og i form af det forventningsfulde omkvæd.
Nødråbet i første vers kommer fra et folk
under Guds forbandelse. ”Langt fra dit åsyns
herlighed” modsvarer den aronitiske vel-
signelses ord: ”Herren løfte sit ansigt mod
dig og give dig fred”. Og landflygtigheden
er i sig selv et udtryk for denne afstand til
Gud og den forbandelse, der følger med over-
trædelse af pagten:
”I vil blive rykket op af den jord, som du skal
ind og tage i besiddelse. Herren skal sprede
jer blandt alle folkene over hele jorden, og
dér skal du dyrke andre guder, som hverken
du eller dine fædre har kendt, guder af træ og
sten” (5 Mos 28,63f.).

Serien ”Nyt liv til gamle sange” vil give hjælp til at værdsætte og (gen)opdage det bibelske
indhold i en række gamle sange. Tager vi os tid til at stoppe op for sangene, vil vi finde en
skat af stærke vidnesbyrd og indsigtsfuld forkyndelse rakt til os på tværs af århundrederne.
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Landflygtigheden, Guds forbandelse, er den
uundgåelige konsekvens af lovpagten. For
som Det Gamle Testamente mere end noget
andet viser, så er vi mennesker ikke i stand
til at leve, sådan som Gud har skabt os til at
leve. Heller ikke selvom vi bliver vejledt og
velsignet med Guds mange underfulde ger-
ninger; faktisk viser modstanden sig særligt,
når vi møder Guds velsignelser! Som Gud
siger om sit elskede folk:
”Hun ved ikke, at det var mig, der gav hende
korn og vin og olie; jeg gav hende mængder
af sølv og guld, som de brugte til Ba’al. Der-
for tager jeg mit korn tilbage i rette tid ...”
(Hos 2,10f.).

Salmens første vers skildrer menneskers fan-
genskab efter syndefaldet. Det fangne Israel
er mere end noget andet fanget og pint under
dets egen modstand mod Gud. Det er Guds
folks egen bortvendthed fra Guds ansigt, der
gør, at det ikke kan møde Guds velsignelse.
Det er, fordi Guds folk selv i hele dets natur
og grundholdning er imod Gud, at Gud også
må være imod det og vende sit ansigt bort fra
det.

Dette fangenskab i synden udfoldes i de sid-
ste fire vers.
Det er et liv ”i løvens klør”, ”i gravens mørke”
og under ”helveds gru og tyranni” (v.2). Det
er med andre ord et liv under dødens og Djæ-
velens herredømme. Det er et liv, hvor man
kan drømme sig til en fri vilje og drømme sig
til at tro, at man selv bestemmer sine skridt
og prioriteringer, men i virkeligheden kan
man ikke gøre andet end den ondes vilje.
Vi har et ”gravdyb” i vores inderste, som er
fyldt af ”nattemørkets gru” (v.3), og derfor
går vi også den sikre vej ”i døden ned” (v.4).
For over dette liv kommer dommeren fra

Sinaj, ”klædt i rædsels dragt” (v.5).
Gud ser, at der intet er at stille op med de
mennesker, han har skabt: ”Deres gerninger
hindrer dem i at vende om til deres Gud, for
der er en horeånd i deres indre, og Herren
kender de ikke” (Hos 5,4).

Velsignelsen i Jesus
Men i denne umulige situation lyder det
profetord, som er grundlaget for salmens
frydefulde omkvæd – det ord fra Es 7,14, som
bliver gentaget ved Jesu fødsel: ”Se, jomfruen
skal blive med barn og føde en søn, og de
skal give ham navnet Immanuel – det bety-
der: Gud med os” (Matt 1,23).
Gud med os. Det er et navn, som udtrykker
Guds velsignelse og gode vilje med menne-
sker: Gud vil ikke, at nogen skal fortabes, for
han har skabt os til kærlighedens fællesskab
med sig. Det er denne velsignelse, der ligger
i navnet Immanuel, Gud med os.

Og hvor er det godt, at dette navn er knyttet
til Jesus! For det betyder, at det ikke er op til
det fortabte menneske at gå i sig selv og over-
vinde sig til at kunne modtage Guds velsig-
nelse på en værdig måde. Det er ikke mig,
der har tilkæmpet mig velsignelsen, men Gud
selv har grebet ind for at redde mig fra den
håbløse situation under syndens fangenskab.
”For mens vi endnu var hans fjender, blev vi
forligt med Gud, ved at hans søn døde” (Rom
5,10).

Sikke en hvile der er i det for den, der tror!
Min forligelse med Gud og min basis for at
turde kaste mig i Guds kærlige arme og mod-
tage hans velsignelse skal jeg ikke lede efter
i mit hjertes svingende følelser eller i mit livs
vellykkethed – nej, den ligger helt og hol-
dent uden for mig; i Jesus selv, som er blevet
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Immanuel for enhver, der sætter sin lid til
ham.

”Du skud af Isaj” (v.2) refererer til messias-
løftet fra Es 11,1ff., hvor der fortælles om det
menneske af Davids slægt, som skal bringe
paradistilstanden tilbage; det paradis, hvor
Herren gør en ende på ondskaben, samler sit
folk fra landflygtigheden og lader dem bo i
retfærdighedens og fredens rige, hvor ingen
volder ondt eller ødelæggelse.
Jesus er den ”solopgang fra det høje” (v.3, jf.
Luk 1,78; Es 60,1f.), som med sin
opstandelses morgenluft lader der skinne håb
og glæde ind i vores gravdyb.
Jesus er den, der har ”Davidsnøglen” (v.4, jf.
Åb 3,7; Es 22,22), som kan lukke op til det
himmelske fællesskab med Gud og for evigt
befri os fra Djævelens magt.
Og Jesus er ”vor fred” (v.5, jf. Ef 2,14; Es
9,5); det er ham, der i vores sted har opfyldt
lovens krav og stillet os rene og retfærdige
for Gud, så vi nu har fred med ham (Rom
5,1).

Den endelige befrielse
Alt dette har vi i Jesus!
Men alle disse store og fantastiske ord – hæn-
ger de nu også sammen med min konkrete
virkelighed som kristen? Er det min virke-
lighed som kristen, at paradis er genoprettet
for mig? Kan jeg virkelig kaste mig i Guds
arme og lovsynge ham, befriet fra Djævelens
fangenskab?
Bibelen svarer: Ja, det er min virkelighed al-
lerede nu, men jeg ser og mærker det endnu
ikke, som jeg en dag skal gøre det.

Det er her, dobbeltheden i salmen kommer
ind. Vi kan synge salmen som dem, der ser
tilbage på Jesu første komme, men også som

dem, der ser frem mod hans andet komme.
Vi kan synge salmen som dem, der lovpriser
Jesus for hans frelsesværk, og vi kan synge
salmen som dem, der længselsfuldt beder ham
om at komme igen med den endelige udfri-
else fra trængslen i verden.
For sådan er det at være kristen. Vi er frelste
Guds børn, men vi er endnu ikke udfriede.
Vi er af ånd, men endnu også af kød.

Ved troen på Jesus har vi modtaget den ånd,
der giver barnekår, og i den ånd kan vi tale
med Gud, som et lille barn snakker fortroligt
med den far, man må vente sig alt godt fra.
Dette åbne, paradisiske livsfællesskab med
Gud skriver Paulus om i Rom 8,15. Men i
samme kapitel skriver han, at ”vi, der har
Ånden som førstegrøde, sukker selv i forvent-
ning om barnekår, vort legemes forløsning.
Til det håb er vi frelst! Men et håb, som man
ser opfyldt, er ikke noget håb; for hvem hå-

ber på det, man kan se?” (v.23f.).
Som kristne lever vi i tro - ikke i det, som
kan ses (2 Kor 5,7). Vi lever som dem, der
har vores borgerskab i himlene og i Kristus
Jesus allerede er sat der (Fil 3,20; Ef 2,6).
Men vi lever også som dem, som stadig er
fængslet i syndens magt (Rom 7,14ff.), og
som endnu rammes og trues af lidelsen, dø-
den og Djævelen (1 Pet 5,8ff.).

Jesus  er  den  solopgang f ra  de t
høje ,  som med s in opstandelses
morgenluf t  lader  der  skinne håb
og glæde ind i  vores  gravdyb.
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Som kristne lever vi endnu i en verden præ-
get af syndefaldet, og selvom vi har Hellig-
ånden i hjertet, gennemsyrer synden os sta-
dig og forvrænger alting.
Netop Helligånden viser os, at vi stadig le-
ver i landflygtighed, langt hjemmefra, fra det
paradis, Gud har skabt os til at leve i i kær-
lighedens syndfrie fællesskab med ham.

Men midt i denne landflygtighed er der med
Jesu første komme julenat brudt en frydetone
ind i mørket, så vi som Paulus og Silas må

synge lovsange midt i fangenskabet (ApG
16,25)! For vi ved, at en dag vil vores Imma-
nuel, vores frelser og befrier, komme for an-
den gang. Og da skal Guds børn blive åben-
baret (Rom 8,19; Kol 3,4). Da bliver det klart
for os, hvad vi allerede nu er i Kristus: hel-
lige og retfærdige for Gud.

På den dag skal Guds bolig endelig være hos
menneskene som i paradisets dage (Åb 21,3),
og vi skal se Gud ansigt til ansigt (1 Kor
13,12).

Lad os fejre julen i den glæde og den for-
ventning!
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Gud bruger syndere
”Fra Peter...” (kap. 1,1). Det er de første to
ord i Første Petersbrev. I al deres enkelhed
rummer de et befriende evangelium.
Hvem er det, Gud vil kalde som vidner og
tjenere? Hvem er det, Gud vil bruge? Det er
netop sådan nogle som Peter! Mennesker,
som har syndet og svigtet gang på gang, men
som netop derfor er vokset i glæden over
Guds grænseløse nåde i Jesus.
Ingen andre kan vidne sandt om nåden end
de, som selv lever af den. Ret forstået kan vi
aldrig sige: ”Gå til korset!”, men kun: ”Kom
til korset!”. Vi må selv leve af den nåde, som
vi rækker til andre. Netop det gjorde Peter!

De to største syndere
I Apostlenes Gerninger er der to hovedper-
soner. I kapitel 1-8 er det Peter, og i kapitel
9-28 er det Paulus. Det er tankevækkende, at
netop disse to apostle blev udvalgt af Gud til

at få de mest fremtrædende roller i tjenesten
for evangeliet. Det var de to, som var faldet
dybest.

Paulus havde forfulgt, fængslet og medvir-
ket til at dræbe de kristne, og han havde straf-
fet dem, hvis de ikke spottede Jesu navn (ApG
26,11). Netop han blev kaldet af Gud til om-
vendelse, frelse og tjeneste.
Og han blev det med ét bestemt mål for øje.
Gud ville på Paulus åbenbare sin nåde i hele
dens storhed (1 Tim 1,15-16). Gud valgte den
største af alle syndere, for at mennesker til
alle tider, skulle kunne se på Paulus og vide,
at hvis Guds nåde kunne frelse en mand som
ham og føre ham ind i himlen, så er der håb
også for en synder som mig!

Peter havde store tanker om sig selv, sin tro-
fasthed og sin villighed til at lide for Jesus:
”Om så alle andre svigter, så svigter jeg dig

FØRSTE PETERSBREV I

PETER - TJENER

AF GUDS NÅDE

Af Mikkel Vigilius

Peter skrev sit første brev til kristne, som levede i et verdsligt samfund og mødte modstand for
troens skyld. Det er et opmuntrende og trosstyrkende brev.  Det retter opmærksomheden mod
de kristnes åndelige og evige rigdom i Jesus og i himlen. At få syn for den rigdom er kilden til
en frimodig tro og til et sandt kristenliv midt i en verdslig sammenhæng.

S E R I E



62

aldrig!” (Matt 26,33).
Men netop det gjorde Peter. I klare ord næg-
tede han at være Jesu discipel. Han bandede
og svor på, at han ikke kendte ”det menne-
ske, I taler om!” (Mark 14,71). Den aften
svigtede Peter på en sådan måde, at han ef-
terfølgende stod helt uden ære.
Men på en underlig måde var dette fald selve
forudsætningen for, at han kunne blive en tje-
ner for nådens evangelium.

Jesus kan ikke bruge tjenere, som har deres
glæde i, at de er hævet over andre mennesker
i fromhed, godhed og udholdenhed. Der er
ganske vist ikke ende på kristelige bøger, som
søger at give gode råd og anvisninger på,
hvordan vi netop kan blive kristne, der hæ-
ver os over det gennemsnitlige og får et liv,
der virkelig hænger sammen og lever op til
Guds ønsker og mål.
Og det ligger i vores selvretfærdige natur at
tænke, at hvis vi når frem til et sådant liv, så
kan vi for alvor være vidner. Da kan vi med
fuld frimodighed træde frem og vidne om …
ja, om hvad? Om os selv og vor fremragende
kristendom? Intet kunne være fjernere fra
apostlenes tjeneste og vidnesbyrd. Apostlene
siger snarere det modsatte: ”Vi prædiker ikke
os selv, men Jesus Kristus” (2 Kor 4,5). Og
hvad prædiker de om Jesus? De prædiker
dette: ”Kristus Jesus kom til verden for at
frelse syndere, og af dem er jeg den største”
(1 Tim 1,15).

Jesus kan kun bruge syndere, som selv lever
af nåden. Det gjorde Peter ikke før skærtors-
dag aften. Frem til denne aften havde han alle
sine høje idealer i behold. Men den aften fik
hans åndelige selvtillid et knæk, som han al-
drig kom sig over. Han oplevede sig selv gøre
noget, som han ikke anede fandtes i ham som

en mulighed. Det blev klart for ham, at han
var helt anderledes, end han havde troet.
Men netop her, i den ydmygende erfaring af
sin egen svaghed og synd, formedes Peter til
en tjener for nådens evangelium. For ”hvor
synden blev større, der blev nåden end mere
overstrømmende rig” (Rom 5,20 DO 1948).

Pinseprædikenen
Det kan virke paradoksalt, at det netop var
Peter, som pinsedag trådte frem på vegne af
den kristne menighed og forkyndte evange-
liet for jøderne i Jerusalem. Nogle af disse
jøder havde for kort tid siden hørt ham for-
nægte Jesus. Hvordan skulle de kunne tage
imod hans vidnesbyrd?
Svaret er, at ingen kunne prædike for jøderne
som Peter. For hvad var det, han skulle præ-
dike?

Peters budskab var, at Messias var kommet!
Han, som jøderne havde ventet i århundrede
efter århundrede, han var endelig kommet.
Gud havde sendt frelseren til dem og havde
udpeget ham for dem ved undere og tegn og
mægtige gerninger. Han havde sagt det højt
og tydeligt fra himlen:
”Dette er min elskede søn!” (Matt 3,17).
Og hvordan havde jøderne så reageret? Pe-
ter siger det lige ud i sin prædiken:
”Ved lovbryderes hånd naglede I ham til kor-
set og dræbte ham” (ApG 2,23).
Jøderne havde grebet Messias og havde over-
givet ham til hedenske afgudsdyrkere, for at
de kunne håne ham, pine ham, spotte ham,
hænge ham op på forbandelsens træ og slå
ham ihjel. Det var, hvad jøderne havde gjort
ved deres Messias! En større og mere forfær-
delig synd var næppe tænkelig for jøderne.
Ingen af dem kunne være i tvivl om, at de,
som havde gjort dette, var under Guds vrede,
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dom og forbandelse.

Hvorfor kunne netop Peter prædike dette
budskab? Fordi han selv havde fornægtet
Messias og havde vendt ham ryggen. Peter
var ikke anderledes eller bedre end dem, han
talte til. Han talte som en synder til andre
syndere. Og hans mål og ønske var at vidne
for dem om, at der var nåde og frelse at få –
også for dem! Det kunne Peter vidne om, for
han havde selv mødt denne nåde. Pinsedag
rakte Peter den gave frem, som han selv havde
fået: syndernes fulde forladelse for Jesu skyld
(ApG 2,38)!

Guds opdragelse
Peters liv er et stærkt eksempel på, hvordan
Guds handler med os, når han vil gøre os til
sine børn og sine tjenere. Det kan ikke ske,
uden at vi erkender og erfarer synden hos os
selv.
Guds endemål er at give os den levende glæde
over nåden i Jesus. Men den findes kun hos
dem, som har et levende behov for nåden.
Derfor hører det til det mest grundlæggende
i Guds gerning med os, at han lader os er-
kende og erfare den synd, som bor i os. Gud
tager al vor egen ære og herlighed fra os, la-
der os se og erfare syndens kraft og dybde i
vort indre og lader os forstå, at vi kun har én
ting at håbe på: nåden i Guds hjerte, som Jesus
har bragt frem.

Det er Gud, som virker dette i os. Det er vig-
tigt. Den sande og levende erkendelse af syn-
den er hverken noget, vi kan eller skal presse
frem hos os selv. Vi har kun én ting at gøre:
åbne vore ører og hjerter for Guds ord og leve
i en stadig modtagelse og tilegnelse af dette
ord. Så vil Gud selv gennem ordet gøre den
gerning med os, som vi har behov for.

Med sin lov afslører Gud den uendelige af-
stand mellem det, han kalder os til at være,
og det, vi er. Han viser os, at vi er bestemt til
at have Guds eget hellige og gode væsen, men
at vi i vore hjerter har syndens væsen. Det
viser loven os. Den lyser ind i vore hjerter og
afslører, hvad vi rummer af åndelig ligegyl-
dighed, hårdhed, kulde, verdslighed og
selviskhed. Det er muligt, at vi udadtil lever
anderledes end vantro mennesker, og at vi har
været kristne i mange år. Men loven viser os,
at på hjerteplanet er der ingen forskel på os
og de vantro.

Måske afviser vi lovens afsløring. Vi nægter
at tro, at det står så forfærdeligt til med os. Vi
er ikke som de ugudelige, verdslige og van-
tro mennesker! Vi bærer ikke rundt på van-
tro, ondskab og trods mod Gud i vore hjer-
ter! Vi elsker Gud, og vi vil aldrig vende ham
ryggen. Om så alle andre gør det, vil vi ikke
gøre det!

Er det sådan, vi tænker og har det, så kan
Gud blive nødt til at tage hårdere midler i
brug. Han kan blive nødt til lade os erfare,
hvordan vi virkelig er!

Når vor kristendom går i stykker
Når Gud lader os erfare syndens virkelighed
i vore liv, lader han vor egen gode kristen-

D e r f o r  h ø r e r  d e t  t i l  d e t  m e s t
grundlæggende  i  Guds  gern ing
med os ,  a t  han lader  os  erkende
og erfare den synd,  som bor i  os .
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dom gå i stykker. Han fratager os alle de gode
åndelige følelser og erfaringer og lader os
opleve åndeligt mørke og kulde helt ind i hjer-
tet. Han lukker for ordet, så det intet siger os.
Han lader vor bøn smuldre, så vi ikke kan
samle vore tanker i sammenhængende bøn-
ner. Han fratager os enhver følelse af, at Gud
er os nær, at vi har en levende tro, og at Ån-
den virker i os. Gud kan gå så vidt, at han
lader os falde i en synd, som vi aldrig havde
drømt om at falde i. En synd, som efterlader
et varigt mærke i vort sind og vort liv. Måske
en synd, som andre får kendskab til, og som
huskes. En synd, som gør, at vi aldrig kan
opbygge nogen ære i menneskers øjne. Men
hvis det er det, som skal til, for at vi kan få
brug for Guds nåde, så er Gud villig til at
gøre det. Han gjorde det i Peters liv, og han
gør det i vore liv - af kærlighed til os og for
at frelse os!

Den svenske prædikant C.O. Rosenius for-
mulerer det sådan: ”Kan du ikke bevares yd-
myg, men begynder at tænke stort om dig
selv, så slipper Gud en djævel løs på dig, la-
der dig komme i store fristelser, ja lader dig
falde i synd og blive rent til skamme. Med
det er der mindre tabt, end hvis du blev i dit
hovmod. For da ville alt være tabt.”

Rige tiggere
Det er underligt, at den skamfulde Peter, som
møder Jesus efter hans opstandelse, er i en
usammenligneligt langt bedre tilstand end den
selvretfærdige Peter, som ved påskens begyn-
delse lover Jesus, at han aldrig vil svigte ham.
Efter sit fald skærtorsdag aften er al Peters
egen hellighed og fromhed brudt sammen.
Han har kun ét at håbe på: nåde! Men netop
da er Peter evigt rig, velsignet og frelst! Gen-
nem sit fald når Peter frem til at bygge sin tro

og frelse ene og alene på Guds nåde for Jesu
skyld. Og bedre kan det ikke blive.

For hvad gælder for det menneske, som kom-
mer til Gud og beder om nåde og frelse for
Jesu skyld? Han modtages af Gud med åbne
arme, renses for al synd, iklædes Jesu egen
retfærdighed, får plads med Jesus i himlen
og får del i hele den himmelske verdens ån-
delige og evige velsignelse. Den frelste syn-
der stilles ved Jesus side over for Gud, lige
så hellig og ren for Gud som Jesus, med Jesus
til bror og Gud til far. Derfor kan det lyde fra
Jesus til Peter og til enhver frelst synder: ”Min
fader og jeres fader, min Gud og jeres Gud”
(Joh 20,17). Det er virkeligheden for alle, som
beder Gud om nåde og frelse for Jesus skyld.
Vi er lige så gode, hellige og velbehagelige i
Guds øjne, som Jesus selv er det, og alt hans
er vort - i evighed!

Guds mål for os er at lede os til Jesus. Men
det sker kun ved, at vi lider nederlag med al
vor egen fromhed og godhed. ”Kristendom
handler ikke om præstation, men om kapitu-
lation.” For Kristus Jesus kom til verden for
at frelse syndere.
Indefra er det noget andet, vi ønsker. Vi øn-
sker at opleve os selv gode, fromme, vellyk-
kede og sejrende. Og umiddelbart tænker vi,
at det også er det, Gud ønsker for os. Men
Gud har et andet og langt bedre mål. Som det
er blevet sagt i poetisk form:

”Den drøm, som dybest i dit hjerte rinder,
er den at stå, som ubesejret vinder.

Men det som står som målet for din skaber,
er måske drømmen om den gode taber.”

 Guds mål er anderledes end vores, og hans
mål er bedst! Intet er bedre for os end at mi-
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ste vort eget og få alt i Jesus alene. Da er vi
lige frelste, rige og velsignede til enhver tid,
uanset hvordan det går med os selv og alt vort
eget. Vi er frelste i liv, død, dom og evighed
– ved Jesus alene. På den baggrund forstår vi
sandheden i Rosenius’ ord:

”Heller må du ligge
dybt i støv og tigge
nåde i hans blod,

end som selvretfærdig,
hellig stærk og værdig,

have trøst og mod.”

På tiggerpladsen kommer Jesus os i møde,
renser os for al synd, giver os barnekår hos
Gud, åbner himlen for os og giver os hele det
evige livs rigdom. Rigere kan vi ikke blive.
Derfor er det sandt, som Thomas Kingo si-
ger det:

”Det er nåde her at ligge,
det er rigdom her at tigge.”

Peters andet fald
Fra begyndelsen af sin tjeneste havde Peter
et stærkt syn for, at vi frelses ved nåden i Jesus
alene. Ingen af os har noget at rose sig af over
for andre, og derfor er det Guds gode ger-
ning, når han tager det fra os, som vi troede,
vi kunne rose os af. Nådens evangelium var
levende for Peter, da han pinsedag stod frem
og prædikede i Jerusalem. Så meget mere al-
vorligt er det at læse om Peters åndelige til-
stand en snes år senere.

Da er Peter i Antiokia i en menighed, som
består af både jøder og hedninger (Gal 2,11-
21). Menigheden får besøg af nogle vrang-
lærere, som hævder, at kristne jøder ikke må
spise sammen med kristne hedninger. De

jødekristne skal holde de gamle spise-
forskrifter, som skiller jøderne ud som et
særligt helligt og særligt rent folk. Peter lyt-
ter til vranglærerne og lader sig forlede af
deres ord. Han trækker sig tilbage fra hed-
ningerne og begynder at opbygge en særlig
jødisk hellighed og renhed i tillid til, at det
vil gavne ham over for Gud.

Det er rystende at læse. Peter glider væk fra
nådens evangelium, og med sine ord og hand-
linger forfører han andre mennesker væk fra
troen på Jesus. Han, som pinsedag talte med
åndelig kraft og klarhed om jødernes synd
og om den uforskyldte nåde i Jesus, han har
mistet både klarheden og kraften i sin for-
kyndelse. Hans forkyndelse er nu en ulyksa-
lig og uklar sammenblanding af lov og evan-
gelium, som forleder mennesker til at tro dels
på sig selv og dels på Jesus. Det er en tale,
som uundgåeligt fører mennesker ind under
loven og dermed ind under Guds dom.

I denne situation sender Gud en mand til Pe-
ter for at hjælpe og frelse ham. Manden er
Paulus. Han kender Peter, og han har tidli-
gere oplevet, at Peter som den første af
apostlene modtog ham som en bror i Kristus
(Gal 1,18). Paulus elsker Peter, og han har
en inderlig nød for hans frelse. Derfor er det
også magtpåliggende for Paulus, at hans kære
åndelige bror må blive revet ud af sin ånde-
lige vildfarelse. I Antiokia træder Paulus op
midt i menigheden og irettesætter Peter med
stærke, klare og vækkende ord. Det er ikke
svært at forestille sig, at han har talt med tå-
rer i øjnene og en stemme, der dirrede af li-
denskab. For han så, hvad der stod på spil,
og det var afgørende, at Peter kom til at se
det samme. Det handlede om den evige frelse,
og den kunne kun vindes på én måde: ved
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Jesus alene. Det var dette evangelium, Paulus
ville kalde Peter tilbage til, og derfor frem-
holdt han det og gentog det for ham gang på
gang, om det dog måtte nå frem og skabe tro
og åndelig klarhed i Peters hjerte på ny (Gal
2,11-21).

Ny begyndelse på nådens grund
Hvad skete der i forlængelse af Paulus’ ord
til Peter? Vi kender ikke de nærmere omstæn-
digheder, men vi ved én ting: Peter kom til-
bage til den tro på nåden og den tjeneste for
nådens evangelium, som han var kommet
væk fra. Deri ligger der et stort evangelium
for os.

Det er en vedvarende fare for alle kristne, at
troens liv i hjertet kan visne og dø. Ligesom
troen skabes og fornyes i det nære samliv med
Gud, i stilheden for hans ansigt og i den per-
sonlige tilegnelse af hans ord, sådan visner
troens liv i vore hjerter, når vi forsømmer at
modtage Guds ord som livets brød til os selv:
”Mit hjerte er svedet og vissent som græs,
thi jeg glemmer at spise mit brød” (Sl 102,5
DO 1931). Mange kristne har gjort erfaring
af dette og har mærket, hvordan troens glæde
og frimodighed gradvist er forsvundet fra
hjertet, verdslige tanker og bekymringer er
begyndt at fylde sindet, evangeliet er blevet
en teoretisk lære, og deres vidnesbyrd om
Jesus er blevet som sand ud af munden. I den
situation kan tanken komme til os, at vi er
færdige som kristne. Det åndelige liv er ud-
slukt hos os; glæden over nådens rigdom er
væk; vi er udenfor, når andre synger og vid-
ner med glæde og tak om Jesu frelse; vi havde
det selv på den måde engang, men nu er det
slut, og derfor må vi også regne med, at det
for altid er slut med at tjene Jesus og vidne
om ham.

For godt 100 år siden arrangerede den ame-
rikanske prædikant Charles L. Moody en stor
møderække i Chicago. Han lejede et stort telt
og inviterede en række prædikanter, som han
havde tillid til. Blandt andre inviterede han
en præst fra England, som han tidligere havde
lyttet til med stor glæde. Da den engelske
præst skulle prædike, sad Moody bagest i tel-
tet ved siden af en god ven. Midt under præ-
dikenen skubbede Moody til sin ven og gav
tegn til, at de skulle gå ud af teltet. Udenfor
stod de to mænd et øjeblik over for hinan-
den. Så sagde Moody med sorg og alvor i
stemmen:
”Vi kan lige så godt købe returbillet til ham
med det samme. He has lost his unction. Han
har mistet sin salvelse, sin åndelige kraft og
klarhed.”

Mange kristne har hørt beretningen om
Moody og den engelske præst og har følt sig
ramt. De har genkendt sig selv i den engel-
ske præst. Troens åndelige klarhed, glæde og
kraft er forsvundet fra deres hjerter. Tidligere
har de kunnet både synge, tale og vidne om
Jesus med glæde og glød. Men sådan er det
ikke mere. Hjertet er tørt og tomt, og de fryg-
ter, at det er for altid – at der ikke går nogen
vej tilbage til den første tros glæde, kraft og
liv.

I den situation er det kolossalt trøstende at se
på Peters historie. Han havde også mistet tro-
ens liv, kraft og klarhed. Men for Peter slut-

De t  e r  en  vedva rende  f a re  fo r
al le  kr is tne,  a t  t roens l iv  i  h jer-
te t  kan visne og dø.
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tede det ikke her! Gud kaldte ad ham på ny,
og da Peter vendte om, blev han modtaget
med åbne arme på nådens grund. Gud talte
til ham igen og gjorde den samme gerning
gennem sit ord, som han havde gjort før, til
fornyet trosglæde, fornyet lidenskab for det
frigørende evangelium og fornyet klarhed og
kraft i vidnesbyrdet om Jesus.

Sådan handlede Gud med Peter, og sådan
handler han med os. Han begynder forfra med
os på nådens grund, hver eneste gang vi ven-
der tilbage til ham og til hans ord.
”Er vi utro, forbliver han dog tro” (2 Tim
2,13).
Uanset vore svigt, vor utroskab og vor ånde-
ligt døde og tørre tilstand, så kan og vil Gud
ved sit ord skabe fornyet tro på Jesus i vore
hjerter, fornyet glæde over nåden og fornyet
klarhed og kraft i vort vidnesbyrd:

”Husk ikke på det, der skete tidligere, giv ikke
agt på fortiden; nu skaber jeg nyt, nu spirer
det frem, ved I det ikke?” (Es 43,19).
Den sidste del af Peters tjeneste blev ikke
mindre åndeligt rig end den første. Det vid-
ner hans breve om med al ønskelig klarhed.
De er begge skrevet efter, at Peter kom til-
bage til nådens evangelium. Vi får lov at læse
disse breve som et levende vidnesbyrd om,
hvad Gud ved sit ord og evangelium kan og
vil gøre i vore hjerter, uanset hvor åndeligt
tørre og tomme, vi oplever dem nu.

Peters liv er et vidunderligt vidnesbyrd om
Guds nåde mod syndere. Men det er ikke kun
Peters liv, der vidner om Guds nåde. Det gør
hans ord også. Det skal vi få rig anledning til
at se i den videre gennemgang af Peters før-
ste brev.
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Billy Grahams efterfølger
Rick Warren betragtes af mange som Billy
Grahams naturlige efterfølger som leder for
de konservative kristne i USA. Graham er
netop blevet 92 år og har trukket sig tilbage
som forkynder. Warren er 56 år og har alle-
rede overtaget rollen som den person, de po-
litiske ledere i USA helst vil ses sammen med,
når de vil vinde tillid iblandt de konservative
kristne. Ved sidste præsidentvalg mødtes de
to kandidater, John McCain og Barack
Obama, første gang ved et stort møde i
Warrens menighed, og da Obama blev indsat
som præsident, var det Warren, som bad for
ham.

I modsætning til Billy Graham er Rick Warren
ikke primært kendt som forkynder af Guds
ord. Han er derimod kendt som ”det mest
fremtrædende medlem af en generation af
direktørpræster, som bruger management-

strategier, markedsundersøgelser og me-
ningsmålinger” som redskab til at tiltrække
nye medlemmer til deres menigheder1.
Warren har været meget dygtig på dette om-
råde, og hans menighed, Saddleback Church,
har i dag tæt ved 25.000 medlemmer.

Kirke tilpasset de ikke-kristne
Saddleback Church blev grundlagt af Warren
i 1980. Forud for grundlæggelsen havde
Warren brugt 8 uger på at stemme dørklok-
ker i nabolaget og spurgt kirkefremmede
mennesker, hvorfor de ikke gik i kirke. Må-
let var at få klarhed over, hvad de kirke-
fremmede ikke brød sig om ved den traditio-
nelle gudstjeneste.
De kirkefremmedes modvilje blev ifølge
Warren udgangspunktet for udformningen af
den nye kirke. Kirken skulle så vidt muligt
undgå det, som de ikke-kristne reagerede
imod, og omvendt give plads for det, som de
havde sympati for:

VEJLEDNING PÅ BOGMARKEDET I

DET MÅLRETTEDE LIV

(DEL 1)
Af Mikkel Vigilius

Det er ikke alt på det kristne bogmarked, som er godt og opbyggeligt for troen. I denne artikel-
serie vil vi give hjælp til at sortere de bøger fra, som måske er popoulære, men som reelt er
nedbrydende for en evangelisk tro og tjeneste.
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”Efter cirka 8 uger opsummerede jeg, hvad
vi havde lært om kirkefremmede og deres
generelle modvilje mod kirker. Det blev rette-
snoren for vores evangeliseringsstrategi2.”
Resultatet blev en gudstjeneste med moderne
musik, en afslappet form og en forkyndelse,
som i betydelig grad handlede om de ikke-
kristnes følte behov og de emner, som de
oplevede relevante.

Discipel af Robert Schuller
Warren lægger ikke skjul på, at han har lært
meget af verdslige virksomhedsstrateger, og
han er blevet stærkt præget af præsten Ro-
bert Schullers tanker.
Schuller var den første amerikanske kirke-
leder, der formede en menighed ud fra en
undersøgelse af, hvad ikke-kristne ønskede
og ikke ønskede3. For Schuller førte under-
søgelsen til, at han opgav at tale om synd og
om Jesu forsoning i sin kirke. Begge emner
skabte negative reaktioner hos ikke-kristne
og virkede nedslående. Schuller ville holde
positive, opløftende og opmuntrende prædi-
kener, som kunne styrke folks selvtillid og
selvværd.
Den positive forkyndelse blev godt modta-
get, og Schullers menighed voksede eksplo-
sivt. Prisen var en forkastelse af evangeliet. I
Schullers menighed blev der aldrig prædiket
om Jesus som Guds lam, der bar og sonede
vor synd under Guds dom og vrede. I stedet
blev der søndag efter søndag prædiket en af-
gud, som altid vil opmuntre og støtte os; som
aldrig har været vred over vor synd, og som
derfor heller ikke har brug for noget sonof-
fer for at tage imod os.

Det mest rystende ved Schuller er alligevel
ikke hans anti-kristelige forkyndelse, men at
han trods denne forkyndelse blev forbillede

og læremester for en hel generation af yngre
kristne ledere. Det var ledere, som betegnede
sig som bibeltro, men som ikke desto mindre
gik både til verdslige virksomhedsstrateger
og til vranglærere som Schuller for at få råd
om, hvordan de kunne opbygge attraktive og
voksende menigheder.
En af disse yngre ledere var Rick Warren. I
sin ungdom gik han til undervisning hos
Schuller i kirkevækstmetoder, blev impone-
ret over Schullers positive appel til ikke-
kristne og blev vundet for hans metoder. Se-
nere har Warren optrådt som underviser sam-
men med Schuller, og i den amerikanske ud-
gave af Den målrettede menighed bringer
Warren i begyndelsen et citat, hvor Schuller
anbefaler bogen4.

Warren hævder imidlertid, at han selv har
bevaret den fulde bibelske fylde i sit budskab.
Han siger ikke kun det, som behager og op-
muntrer folk. Han vil gerne tale om synd, og
han kalder kristne til at fornægte sig selv og
tjene Gud og menigheden målrettet og disci-
plineret.

Forskel på Schuller og Warren
Man skal ikke læse meget i Schullers og
Warrens bøger for at se, at der virkelig er for-
skel på de to. Schullers overordnede mål er
at befri mennesker fra et negativt selvbillede
og i stedet give dem et positivt selvbillede.
Warren vil andet og mere end det. Han vil, at
mennesker skal forstå, hvad der er Guds hen-
sigt med dem og så begynde at leve målrettet
og disciplineret i overensstemmelse med
denne hensigt. Ifølge Warren er det en cen-
tral del af Guds hensigt, at mennesker skal
engagere sig med alle deres evner og ressour-
cer i en menighed og følge dens ledere loyalt
og uden kritik.

gilius
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Schullers og Warrens forskellige mål fører
med nødvendighed til to forskellige menig-
hedstyper.
Schullers menighed har karakter af et religi-
øst helsecenter, hvor medlemmerne kan sætte
sig ind i forventning om, at præsten og de
øvrige professionelle vil give dem noget, som
kan få dem til at føle sig bedre tilpas med sig
selv.
Warrens menighed er blevet ganske anderle-
des. Den har fået karakter af en dynamisk
virksomhed, hvor alle medlemmerne op-
muntres og tilskyndes til at være aktive i
menighedens arbejde og give sig selv hen i
en disciplineret og lydig tjeneste.

Warrens model
Mange iagttagere har bemærket denne for-
skel, og i de senere år har mange vurderet, at
Warrens model er den, som er bedst egnet til
at skabe vækst i en menighed. Den får hele
menigheden i aktivitet, og derved bliver det
muligt at udrette langt mere, invitere flere ind
i menigheden, og gøre mere for dem, som
kommer. Warrens model har også den fordel,
at den aflaster præsten. Mange præster er
overbebyrdede og oplever, at de står alene
med ansvaret og opgaverne i menigheden. På
den baggrund er det forståeligt, at mange præ-
ster har følt sig tiltalt af Warrens model og
har ønsket at indføre den i deres menighed.
Siden 1980 har Warren undervist over
400.000 præster og kirkeledere i, hvordan
man former en aktiv og voksende menighed.

Warrens model har to centrale sigtepunkter:
den enkelte kristne og den kristne menighed.
Den enkelte kristne må undervises i Guds
vilje for kristenlivet og så sætte sig for mål-
rettet, disciplineret og helhjertet at leve op til
Guds vilje. Den kristne menighed må formu-

lere en fælles og klar målsætning for, hvad
den skal gøre og være og opnå, og så målret-
tet, disciplineret og helhjertet kæmpe for at
opfylde målsætningen. Det er ifølge Warren
vejen frem til fornyede, aktive og voksende
menigheder: målrettede kristne i målrettede
menigheder.

Rick Warren har udgivet to bøger, som er ble-
vet kristne bestsellere. Det målrettede liv er
blevet solgt i mere end 25 millioner eksem-
plarer. Den vil blive vurderet i dette nummer
af Nyt Liv og i nummer 1/2011. Den målret-
tede menighed vil blive vurderet i nummer
2/2011.

Målrettet mod loven
I indledningen til Det målrettede liv fastslår
Rick Warren, at bogen vil vise læseren, hvad
der er Guds hensigt med os. Denne hensigt
er identisk med, ”hvad Gud har sat dig på
denne jord for at gøre”. Når læseren ser, hvad
han og hun skal gøre, håber Rick Warren, at
det vil skabe en følelse af ”håb, energi og
glæde”. Sådan har Warren selv oplevet det.
”Jeg har ikke været den samme, siden jeg
opdagede formålet med mit liv” (s.12).

I første kapitel understreges det, at vi er skabt
til at leve efter Guds vilje med vores liv (s.17).
Bibelen er vores ”håndbog” til dette liv (s.20).
Ifølge Warren lærer Bibelen os, at Gud har
fem formål med vore liv: at vi skal behage
Gud; at vi skal være med i en menighed; at vi
skal ligne Jesus; at vi skal tjene Gud; at vi
skal drive mission. Det er Guds fem store
formål med os – at vi skal gøre alt dette. Når
vi fordyber os i disse formål, bliver vore liv
forvandlede.
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Som det fremgår, handler alle formålene om,
hvad vi skal gøre og være: vi skal, vi skal, vi
skal, vi skal, og vi skal! Det er kort sagt lo-
vens ord og budskab, vi møder her. Hvorvidt
det er en bibelsk fremstilling af loven, skal
vi senere vende tilbage til. Men det handler
under alle omstændigheder om krav, som vi
ifølge Warren skal leve op til for at virkelig-
gøre Guds vilje og blive ”effektive” kristne
(s.33).
Warren forventer, at vi ved at være optaget
af og fokuseret på disse krav vil blive for-
vandlede. Det er vejen til et sandt og sundt
kristenliv, som Gud vil belønne i evigheden:
Lovens ord må blive drivkraften i vore liv
(s.40-47).
Bogens engelske titel er meget betegnende
The Purpose-driven Life, det vil sige ”det
formålsdrevne liv”. Ifølge Warren skal vore
liv som kristne drives af ordene om Guds
formål - alt det, vi skal gøre og være. Det er
disse ord, vi skal være målrettede mod. De
vil drive det nye liv frem hos os.

Efter de indledende kapitler er hele bogen
bygget op over Guds fem formål. Inden vi
går nærmere ind på, hvad Warren skriver om
dem, skal vi imidlertid bruge tid og plads på
at vurdere den bærende grundtanke i bogen.
Er det sandt, at et stærkt fokus på loven vil
forvandle os og helliggøre os? Hvordan skal
vi vurdere denne tanke i bibelsk lys?

Målrettet mod Jesus
Det er ikke fremmed for Bibelen at tale om,
at vi må være målrettede i vores liv som
kristne. Men Bibelen taler anderledes om den
sag end Rick Warren.
Bibelen opmuntrer os igen og igen til at rette
vor opmærksomhed mod Jesus og hans fuld-
bragte frelsesværk:
”Så lad da også os, som har så stor en sky af
vidner omkring os, frigøre os for enhver
byrde og for synden, som så let omklamrer
os, og holde ud i det løb, vi har foran os, idet
vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuld-
ender, som for den glædes skyld, der ventede
ham, udholdt korset uden at ænse dets skam,
og nu sidder på højre side af Guds trone”
(Hebr 12,1-2).

I dette vers tales der om at blive løst fra synd-
ens magt og blive helliggjort, men hjælpen
findes ikke i en fokusering på lovens ord om,
hvad vi skal gøre og være. Hjælpen findes i
at rette sind og hjerte mod evangeliets ord
om Jesus, hvad han har gjort for os, og hvad
vi ejer og har i ham. Det er Jesus, vi må se
hen til, være målrettede mod og tage imod
igen og igen. Evangeliet om ham er vort
grundlæggende og vedvarende livsbehov som
kristne.

Meget er vigtigt i kristenlivet, men ét er nød-
vendigt. Dette ene: som Maria at sætte sig
ved Jesu fødder og tage imod hans ord som
ord til mig (Luk 10,42). Troen kommer af at
høre evangeliets ord om Jesus, men troen
fornyes og opbygges også ved at høre dette
ord igen og igen (Rom 10,17).
Ved evangeliet kommer Ånden til os og åb-
ner vore hjerters øjne for vor åndelige rig-
dom i Jesus: at vi lever under en åben nåde-
himmel for Jesu skyld; at vores synd er bort-

Siden 1980 har Warren undervist
over  400.000 præster  og kirke-
ledere i ,  hvordan man former en
akt iv  og voksende menighed.
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taget fra os og udslettet én gang for alle ved
Jesu offer; at vi i Jesus har en evig fred med
Gud; at vi er rene og fuldkomne for Gud ved
troen på Jesus; at Gud vender alt i vort liv til
velsignelse og evig frelse for os; at vi er på
vej mod et evigt liv på en nyskabt og fuld-
kommen jord.
Det er denne virkelighed, Ånden gør levende
for os ved evangeliets ord. Når det sker, ska-
bes troen i vore hjerter, og sammen med troen
vælder et nyt liv frem indefra, præget af kær-
lighed, glæde og fred, modvilje mod synden
og lyst og vilje til at tjene Gud. Det er Ån-
dens nye liv, som Jesus selv talte om:
”Den, der tror på mig, skal det gå, som Skrif-
ten siger: ‘Fra hans indre skal der rinde
strømme af levende vand‘. Det sagde han om
den Ånd, som de, der troede på ham skulle
få” (Joh 7,38-39).
Al sand åndelig fornyelse og helliggørelse
begynder indefra, fra hjertet. Og der er kun
ét ord, som kan skabe nyt liv i vore hjerter:
evangeliets ord om Jesus (Rom 1,16f.; 1 Kor
1,18.30f.; Ef 1,13).

Apostlene og det nye liv
I apostlenes breve møder vi både loven og
evangeliet. Apostlene ved, at vi som kristne
har brug for at høre lovens ord både som en
god vejledning for vore liv og som et gud-
dommeligt redskab til at afsløre vor synd og
bevare os i afhængighed af nåden i Jesus.
Derfor rummer apostlenes breve også lange
afsnit med formaninger og vejledninger for
det kristne liv.
Men det er bemærkelsesværdigt, at disse af-
snit som hovedregel altid kommer på bag-
grund af en kraftfuld og rig forkyndelse af
nådens rigdom i Jesus. Apostlene ved, at det
kristne liv har sin kilde i evangeliets ord, og

at vi har brug for at høre ordet om Jesus igen
og igen.

Modtagerne af apostlenes breve kender alle-
rede evangeliet. De har hørt det og forstået
det, og de kan uden tvivl formulere det med
deres mund. Men at vi kan formulere evan-
geliet med munden er ikke ensbetydende
med, at det har magt over vore hjerter. Når
Ånden gennem evangeliet herliggør Jesus for
vore hjerter, så sker der noget i vore hjerter
ved troen: vi ånder frit i glæde over Jesus, vi
hviler i det fuldbragte, vi trøstes ved det evige
livs håb, og indefra drives vi til at takke Jesus,
tjene ham, lyde ham og vidne om ham.
Alt dette er ytringer af troens liv, og vi kan
måske huske, at det netop var dette, vi erfa-
rede, da vi først kom til tro. Men troens liv,
glæde og frimodighed bliver ikke ved at være
den samme i vore hjerter. ”Ånd kan ikke lag-
res”, som det er sagt. Troens åndelige liv og
virkninger siver ud af vore hjerter som vand
ud af en kaffetragt. En dag vågner vi op og
konstaterer, at evangeliet er blevet en teore-
tisk tanke i vort hoved og et tørt ord i vor
mund. Vi kan tænke det og sige det, men hjer-
tet er ikke med længere. Vi har mistet hjer-
tets levende glæde over frelsen i Jesus.

”Derfor vil jeg til stadighed minde jer om
dette, selv om I godt ved det og står fast i den
sandhed, som er hos jer” (2 Pet 1,12).
Peter vil minde de troende om det, de godt
ved og står fast i. For han ved, at de har brug
for til stadighed at fornyes i synet for og glæ-
den over nådens rigdom i Jesus. Det samme
har vi!

”Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud,
herlighedens fader, vil give jer visdoms og
åbenbarings ånd til at erkende ham, så I for-
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står, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på
herlighed hans arv til de hellige er, og hvor
overvældende stor hans magt er hos os, der
tror” (Ef 1,17-19).
Paulus skriver til efeserne for at formane og
vejlede dem til at leve som kristne. Men han
ved, at det nye liv har sit udgangspunkt i hjer-
tet, og at det skabes ved evangeliet om frel-
sens rigdom i Jesus. Derfor er Paulus’ grund-
læggende bøn, at Gud ved sin Ånd og ved
evangeliets ord vil åbne efesernes øjne, så de
fornyes og vokser i synet for den herlighed,
de ejer i Jesus.

I Efeserbrevet gør Paulus sig selv til redskab
for Åndens gerning ved at bruge første halv-
del af brevet på at prædike evangeliet – igen
(Ef 1-3). Han ved, at de troende har hørt det
før. De kender det og kan sige det. Men de
må høre det igen for på ny at blive rettet mod
Jesus og blive fornyet og opbygget i troen på
ham. Først efter tre kapitlers rig og trosstyrk-
ende forkyndelse af evangeliet kommer
Paulus’ opmuntring til på nådens grund at
leve det nye liv (Ef 4-6).

Facadearbejde og Åndens frugter
Der er ikke grund til at tvivle på, at Rick
Warrens model for det målrettede liv virker,
hvis målet er at forandre det ydre liv. Mange
menigheder har afprøvet modellen og har
erfaret, at deres medlemmers ydre liv virke-
lig blev forandret. De blev mere aktive, mere
missionerende, mere ofrende osv.
Et målrettet fokus på loven kan virkelig æn-
dre meget i det ydre liv. At det er sådan bør
ikke undre os. Vi ser det meget tydeligt illu-
streret i Bibelen i farisæernes liv.
Farisæerne var virkelig målrettede mod lo-
ven, og ved lovens hjælp opbyggede de en
imponerende yderside i deres liv. De bad,

missionerede, ofrede af deres penge, vidnede
for andre, var aktive i menigheden osv. osv.
Farisæernes liv var et vidnesbyrd om, at det
var muligt ved et målrettet fokus på loven at
opbygge en fornem facade af ydre fromhed
og hellighed. Det var muligt dengang, og det
er muligt i dag.
Den alvorlige sandhed er imidlertid, at al den
slags ydre, moralsk facadearbejde er under
Guds dom og vrede (Matt 23,1-35). Gud vil
ikke, at vi skal knokle for at pudse og pynte
på vort eget kødelige menneskelivs yderside.
Han vil, at vi skal lade Gud fælde dom over
det og så give plads for det nye liv, Kristus-
livet, som Gud selv skaber og fornyer i vore
hjerter ved evangeliets ord.
Al sand helliggørelse begynder indefra ved
evangeliet, og den sande helliggørelse er ken-
detegnet ved nogle frugter, som ingen men-
nesker kan skabe og presse frem ved egne
kræfter.

Paulus sætter ord på de åndelige frugter: ”Ån-
dens frugter er: kærlighed, glæde fred ...” (Gal
5,22). Ingen mennesker kan beslutte eller
tvinge disse frugter frem i deres eget hjerte.
Ingen kan presse sand kærlighed, sand glæde
eller sand fred frem i hjertet. Når det kom-
mer til at skabe nyt i vore hjerter, er vi selv
hjælpeløse. Skal der skabes et nyt liv og sande
åndelige frugter i vore hjerter, så er der en
anden, som må tage bolig i os og frembringe
frugterne i os indefra.
Netop det sker, når vi lever i tilegnelse af
evangeliet om Jesus. Når vi bliver i hans ord,
da bliver han selv i os, og da virker han et
nyt liv og sand åndelig frugt indefra: ”Bliv i
mig, og jeg bliver i jer (...) Den der bliver i
mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt;
for skilt fra mig kan I slet intet gøre” (Joh
15,6).
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”Tre og syv bør ikke være ti,” siger Luther.
”Nej, tre og syv er ti! Sådan er det også med
den, som er kristen. Han bør ikke helliggøres.
Han bliver helliggjort.”
Hvor Jesus bor i et hjerte ved troen, der er
han aldrig passiv. Der skaber han selv et nyt
liv og sande åndelige frugter indefra. Vejen
frem er at blive i ham, for da bliver og virker
han selv i os!

Hvad vil det så sige at blive i Jesus? Det vil
først og sidst sige at blive i evangeliet om
ham. At leve i stadig personlig tilegnelse af
evangeliet: høre det, læse det, synge det,
modtage det i nadveren, takke for det og hvile
i det. Det syner ikke af meget, men det er det
mest kraftfulde og virkningsfulde af alt.
Ved evangeliets ord tager Jesus selv bolig i
os, han åbner for en kilde med levende vand
i vore hjerter, han skaber åndeligt liv i os og
lader Åndens frugter spire frem: kærlighed,
glæde og fred. Ved evangeliet skabes det liv
i os, som formaningen siden kalder frem og
vejleder. Men uden evangeliets liv i hjertet,
er der intet, som formaningen kan kalde frem.
Da ender alt i lovtrældom, kødeligt stræb og
død. Vil vi helliggøres, må vi give evangeli-
ets ord rig plads i vore liv (Ef 5,18-20; Kol
3,12-17). Som det er blevet sagt: ”Hvor al-
vorligt du tager det med din helliggørelse kan
man se af, hvor alvorligt du tager det med at
gøre brug af nådens midler: Guds ord og
evangelium.”

Galaternes vej væk
Paulus’ brev til galaterne har særlig aktuali-
tet i forhold til de tanker, som vi møder hos
Rick Warren. Galaterbrevet er skrevet til
nogle kristne, som havde mødt evangeliet
gennem Paulus og havde taget imod det med
overstrømmende glæde og taknemmelighed.

Evangeliet om frelsen i Jesus havde virket
tro i deres hjerter og havde båret frugt i lov-
sang, indbyrdes kærlighed og villighed til at
ofre alt for deres frelser (Gal 4,13-14). Men
sådan blev det ikke ved.
Efter nogen tid kom der nogle vranglærere
til galaterne. De bekendte sig som kristne,
men de mente, at Paulus havde haft en svag
forståelse for det kristne liv. Ifølge vrang-
lærerne var det afgørende, at galaterne be-
gyndte at arbejde mere alvorligt med sig selv.
De skulle være mere optaget af loven, livet
og lydigheden. Det var vejen til åndelig
vækst, hellighed og sand forbedring.

Galaterne lyttede til vranglærerne, og umær-
keligt flyttedes deres syn og opmærksomhed
fra Jesus mod dem selv. De måtte erkende, at
meget kunne og burde være anderledes og
bedre med dem selv. Netop derfor var det
vigtigt at tage nogle gode beslutninger og
målrettet arbejde på at forbedre kristenlivet.
Det satte de sig for. Gradvist gled de ind un-
der loven, hvor al opmærksomhed samlede

sig om dem selv. De begyndte at bedømme
alt efter det ydre og at sammenligne sig med
hinanden. Den indbyrdes kærlighed og den
fælles glæde over Jesus blev afløst af ind-
byrdes konkurrence og af slid og slæb under
loven. I hjerterne var det åndelige liv ved at
dø ud.

S k a l  d e r  s k a b e s  e t  n y t  l i v  o g
s a n d e  å n d e l i g e  f r u g t e r  i  v o r e
hjer ter,  så  er  der  en anden,  som
må tage bol ig i  os  og frembringe
frugterne i  os  indefra .
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Da Paulus hører om udviklingen i menighe-
den, er han klar over, at der ikke bare er tale
om, at galaterne har ladet deres tro og teo-
logi supplere og berige med nogle nye ind-
sigter og perspektiver. De er ved at miste tro-
ens liv og falde fra! Det er baggrunden for
Paulus’ brev til galaterne, hvor han med stær-
ke ord og med kærlighedens lidenskab søger
at vække dem og kalde dem tilbage til det
åndelige livs udgangspunkt og kilde:
”Uforstandige galatere! Hvem har forhekset
jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for
øjnene af jer som den korsfæstede. Dette ene
vil jeg have at vide af jer: Fik I Ånden ved at
gøre lovgerninger eller ved at høre i tro? Er I
så uforstandige? I begyndte dog i Ånden, vil
I nu ende i kødelighed?” (Gal 3,1-3).

Paulus tager udgangspunkt i galaternes før-
ste erfaringer med evangeliet: Kan I ikke
huske, hvordan det var, da I kom til tro på
Jesus, da I fik Ånden og det nye liv? Skete
det ved, at I koncentrerede jer om jer selv,
målrettet og disciplineret arbejdede med jer
selv og stræbte efter at opfylde loven? Eller
skete det ved, at I sad stille ned og hørte om
Jesus og frelsens rigdom i ham? Kom tilbage
til den åndelige livskilde! Kom tilbage til
evangeliet om Jesus! Ellers mister I troen og
frelsen! (Gal 5,4)

C.O.Rosenius
Den svenske prædikant C.O.Rosenius har
med stor klarhed sammenfattet det centrale
budskab i  Paulus’ brev til galaterne:

”Ånden og helliggørelsen fås alene ved, at
troen hører. Ja, kun ved at høre, høre og tage
imod – ikke ved at gøre, men ved at høre om
uforskyldt nåde!
Sikken et slag dette er mod vor arme, stolte,

selvgode natur: Du formår ingenting. Vil du
have Ånden og blive hellig, så må du blive
stille. Du må erfare og erkende, at du er død
og ingenting magter. Og bare ved at høre,
stille og uvirksomt høre og modtage barm-
hjertighed og forladelse får du liv – Hellig-
ånden med alle dens frugter: glæde, fred og
kærlighed.
Vil du ikke høre og tro det, så gå, prøv igen i
ti, tyve år at våge, kæmpe og bede, og lad os
så se, om du får Helligånden. Du kommer
snarere til at omkomme tusind gange i vantro-
ens ørken og finde din død der end under lo-
ven få Ånden og dens liv, fred, kærlighed,
lyst og kraft. Hånd og tunge kan du vel tvinge
og holde væk fra onde ord og gerninger, men
her drejer det sig om helliggørelse, hjertets
helliggørelse, om hjertet. Man kan ikke få
kærligheden gennem gode forsætter, alvor,
bud, lov, kamp og strid.
Hvis du vil bære bedre frugt, end du gør i
dag, må du først komme ind i et rigtig evan-
gelisk og saligt trossamfund med din frelser.
Og det før du har overvundet dine synder.
Du må tage helt afstand fra enhver forestil-
ling om egen fromhed og kraft. Ja, det må
blive sandt, at du ikke kan andet end synde i
dit hjerte. Så kan Kristus alene blive både din
retfærdighed og din styrke (Es 45,24)5.”

Meget klarere kan det ikke siges, hvad Bibe-
len lærer os om helliggørelse. Som troens liv
blev til i vore hjerter, sådan må det også næ-
res, vokse og bære frugt: ved evangeliet om
Jesus. Det er evangeliet, som er  hellig-
gørelsens kilde, ikke loven.
Bibelens vejledning står i skærende kontrast
til Rick Warrens vejledning. Hvor Bibelen
henviser til evangeliet som helliggørelsens
kilde, henviser Warren til loven. Hvor Bibe-
len tilskynder os til at få liv og frugt ved at se
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på Jesus, tilskynder Rick Warren os til at se
på os selv og arbejde for at blive bedre.
Warrens vejledning er vejen ind i lovtrældom,
selvcentrering, kødelighed og åndelig død.

Lov, lov, lov, lov
Efter de indledende kapitler i Det målrettede
liv gennemgår Rick Warren Guds fem for-
mål med vore liv. Det er lovens ord side efter
side efter side. Meget af det er sandt, men
bogen igennem får vi igen og igen at vide, at
det nye liv, den sande hellighed og Åndens
frugter er noget, vi selv kan og skal frem-
bringe:

”Det er dit ansvar at lære at elske, som Gud
gør, fordi Gud er kærlighed, og det ærer ham”
(s.57).
”Jo mere du udvikler en karakter i lighed med
Kristus, des mere giver du ære til Gud” (s.57).
”At leve i bevidstheden om Guds nærvær er
en evne, en vane du kan udvikle” (s.93).
”Tæt venskab med Gud er et valg” (s.102).
”Er du gået glip af det vigtigste i dit liv? Du
kan gøre noget ved det, hvis du begynder nu.
Husk, det er dit valg. Du er så tæt på Gud,
som du ønsker at være” (s.103).
”Gud ønsker, at du skal være i et regelmæs-
sigt, tæt fællesskab med andre troende, så du
kan udvikle evnen til at elske” (s.130).
”Du kan udvikle ydmyghed” (s.155).
 ”Evnen til at stifte fred er en af de vigtigste
evner, du kan udvikle” (s.160).
”Vi skal ’iføre os’ Kristi karakter ved at ud-
vikle nye, gudfrygtige vaner” (s.184).
”Åndelig vækst sker ikke automatisk. Den
kræver, at man hengiver og forpligter sig til
den. Du er nødt til at ønske at vokse, beslutte
at vokse, gøre en indsats for at vokse og holde
fast i at ville vokse (s.187).
”Når først du har besluttet at tage det alvor-

ligt med at begynde at ligne Jesus, må du
begynde at handle anderledes. Du bliver nødt
til at holde op med nogle gamle vaner og
udvikle nogle nye”(s.188).
”Gud har givet dig et nyt liv. Nu er det dit
ansvar at udvikle det” (s.189).
”For at komme til at ligne Jesus må du ud-
vikle det sindelag, Jesus har” (s.190).
”Den første halvdel af dette mentale skridt er
at holde op med at tænke umodne tanker, som
er selvcentrerede og selviske” (s.190).
”Når vi tager os tid til at meditere over Guds
ord og seriøst reflekterer over Jesu eksem-
pel, bliver vi ’forvandlet til lighed med ham’”
(s.198).
”Den bedste måde at blive en ’ordets gører’
på, er at nedskrive, hvilke handlinger, du har
besluttet at gøre (...) med en deadline for,
hvornår du vil gøre det” (s.200).
”Der findes kun en vej til at udvikle de va-
ner, der tilhører en karakter, som ligner
Kristus: Du er nødt til at praktisere dem - og
det tager tid” (s.229).
”Vi skal udvikle vores gaver og evner, be-
vare vores hjerter brændende, styrke vores
karakter og personlighed og udvikle vores
erfaringer, så vi bliver stadigt mere effektive
i vores tjeneste” (s. 263).
”Hvis du vil være en verdensklassekristen,
må du foretage nogle mentale skift” (s.309).
”Når det gælder din åndelige sundhed har du
brug for at tjekke de fem livsfunktioner: til-
bedelse, fællesskab, vækst i karakter, tjene-
ste og mission” (s.319).

Hvor  Bibelen henviser  t i l  evan-
geliet  som hell iggørelsens kilde,
henviser  Warren t i l  loven.
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Det er lov, lov, lov, lov, lov og så lov igen.
Og det er mig, mig, mig og atter mig, som
skal forandre og udvikle mig selv, så jeg bli-
ver ligesom Jesus.
Warren hævder, at jeg selv har ansvaret for
at skabe det i mig, som ifølge Bibelen kun
kan skabes i mig af Jesus selv. Paulus siger
det tindrende klart: Kristus Jesus er selv vor
helliggørelse! (1 Kor 1,30). Men Warren tæn-
ker og taler helt anderledes. Han sætter mig
ind på Jesu plads og hævder, at jeg skal gøre
Jesu gerning!

Det er forfærdeligt at læse, ikke mindst når
man tænker på, at tusindvis af såkaldt evan-
geliske menigheder verden over har brugt
denne bog som vejledning for en åndelig for-
nyelse af deres menighed.
Det er den direkte vej ind under loven med
fuld koncentration om mig selv og mit kri-
stenliv. Det er farisæismens og den åndelige
døds vej.

Det målrettede liv er ikke en vejledning til et
sandt og sundt kristenliv. Det er en vejled-
ning bort fra det åndelige livs sande og ene-
ste kilde i evangeliet om Jesus - mod åndelig
udtørring og død.

Warren og evangeliet
Men er Warren da ikke en evangelisk kristen?
Har han ikke en evangelisk lære om, hvor-
dan vi bliver frelst? Der er mindst to ting at
sige til det spørgsmål.
For det første har det ringe værdi, at en for-
kynder har en evangelisk lære om, hvordan
vi bliver frelst, hvis hans forkyndelse om det
kristne liv fører væk fra evangeliet. Troen må
til stadighed fornyes og næres ved evange-
liet om Jesus, og vor opmærksomhed må til
stadighed vendes fra os selv og vort eget mod
nådens rigdom i Jesus. Får vi ikke hjælp til
dette, visner og dør vi åndeligt.
For det andet har det ringe værdi, at en for-
kynder formelt tilslutter sig en evangelisk
lære om, hvordan vi bliver frelst, hvis denne
lære ikke kommer klart til udtryk i hans for-
kyndelse. En forkynder præger ikke med det
evangelium, som han formelt tilslutter sig,
men med det evangelium, som han i praksis
prædiker.

Hvilket evangelium prædiker Warren da? Det
spørgsmål vil blive taget op i den anden og
afsluttende artikel om Det målrettede liv.
Jeg vil lade Paulus få det sidste ord:

”Til frihed har Kristus frigjort os. Så stå nu
fast, og lad jer ikke på ny spænde i trældoms
åg!” (Gal 5,1 DO 1948).

1 Kristeligt Dagblad, 20.01.09.
2 Rick Warren, Målrettet menighet, 1999, Fila-
delfiaforlaget, s. 33.
3 Christianity Today, 18.11.02.

4 Christianity Today, 18.11.02.
5 Citeret fra Ole Modalsli, Evangeliet om hellig-
gørelsen, 1989, Credo, s. 27-28.
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Bibeltimer ved:
• Mads Hansen
• Mikkel Vigilius
• Kristian Larsen

• Henrik Gren Hansen

30. december - 1. januar
på Djurslands Efterskole

Lejren er for
alle aldersgrupper!

Tilmelding snarest på
nytårslejren@gmail.com

Se detaljeret program
på www.nytliv.dk
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Søndag d. 16. jan. kl. 19,30

Indvielse af vores nye mødelokale

Sv. Aage Paulsen,
Frederikssund, taler.

Fredag d. 28. jan. kl. 19
og

lørdag d. 30. jan. kl. 14

Bibelkursus ved
Sv. Åge Jacobsen, Hillerød.

Alle møder holdes på Fredensgade 4a, Dronninglund
Se nærmere program på  www.nytliv.dk
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Velkommen til

Seniorbibelkursus
på Djurslands Efterskole

18. - 20. marts 2011

Hovedtaler:
Erik Trans,
Herning

Mikkel Vigilius
medvirker

Tilmelding til
Peder Hovgaard

  Tlf.: 8694 8013,
  E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk

Se mere på www.nytliv.dk

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formand
Henrik Grove Rasmussen
3. Forstanderens beretning ved forstander
Stefan Maksten
4. Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herun-
der valg af suppleanter.
Forslag til kandidater skal være bestyrel-
sesformanden i hænde skriftligt senest 14
dage før generalforsamlingen.
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag (skal
være bestyrelsesformanden i hænde inden
1. marts).
9. Eventuelt

Skolekredsens
generalforsamling

søndag 29. maj 2011

Alle skolekredsmedlemmer vil få skriftlig ind-
kaldelse til generalforsamlingen. Tilmelding
ikke nødvendig.

Ifølge vedtægterne skal kontingent for 2011
være betalt inden generalforsamlingen for at
kunne afgive stemme ved generalforsamlingen.
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Sange vi aldrig glemmers sidste udgivelser nr. 9:
Men det skete i dage og nr. 10: Himlen må være
årets julegave.

En perlerække af gamle kendte sange, som er med
til at skabe forventning og håb, er med i de nye
CD‘er og DVD‘er. De er optaget i Det Musiske Hus i

Frederikshavn, hvor glade
sangere lader fredfyldte
toner omslutte en.

Let og rolig musik sikrer, at man kan høre tek-
sterne og dermed håbet, som tydeligt fremgår
af teksterne. Der medvirker cirka 80 sangere
og musikere.

CD og DVD kan købes på Nyt Livs Forlag:
Tlf.: 2341 5591 eller e-mail:svag@info.dk.

SANGE VI ALDRIG GLEMMER

NYE ABONNENTER
Kender du en, som vil have glæde af at modtage Nyt Livs blad,
men som ikke har modtaget det første nummer?

Ved tilmelding inden marts 2011 modtager man både det første og det
andet nummer af Nyt Liv.

Bladet udsendes gratis. Frivillige gaver til Nyt Liv kan indbetales på
gironr.: 652-2424 eller kontonr.: 1909 7850170497.
Gaver er fradragsberettigede efter ligningslovens §8a.

Tilmelding sker via hjemmesiden www.nytliv.dk.
Det er også muligt at modtage Nyt Livs blad elektronisk.

A
N

N
O

N
C

E
R

A N N O N C E R



N Y T  L I V 1 - 2 0 1 0
Å R G . 4 3

NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT

MØDET VED TRINBRÆTTET

RETFÆRDIGGJORT
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Hver gang Gud ville have Luther i tale, var Satan der med
sit beroligende: ‘Tænk på dit gudsforhold. Hvem er mere
ivrig? Hvem beder, kæmper og strider som du?‘
Fromheden er blevet den skanse, bag hvilken mennesket
skjuler sig for Gud. Mennesket flygter gerne ind i et
kristeligt liv, i bøn, i faste for at undgå Ham.

Hans Erik Nissen, s. 43.
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Ånden og helliggørelsen fås alene ved, at
troen hører. Ja, kun ved at høre, høre og
tage imod - ikke ved at gøre, men ved at
høre om uforskyldt nåde.

Carl Olof Rosenius, s. 75


