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Jeg husker, hvordan jeg som ung læste biografier om
“store“, kristne mænd og kvinder, og hvordan jeg ønskede
og bad om at måtte blive en kristen, som de var det – en
kristen, hvis hele liv bar præg af kristentroens hellige Ånd.
At Gud havde et andet mål var fjernt fra min tanke. Og
dog var det sådan.
Guds mål var nemlig, at Jesus blev stor for mig.

„

Frank Jacobsen, side 62.

„

Ligegyldighed over for Guds ordninger gør, at mange hjem
i disse år går i opløsning. Tidens individualisme gør, at
man ikke ser hjemmet som en livsnerve i samfundet, men
som et sted, hvor man kan få stillet nogle af sine
individuelle behov. Tidens tankegang er et opgør med
familietanken.
Her er det vigtigt, at Bibelens budskab om hjemmet
kommer frem i undervisning og forkyndelse.

„

Thomas Beck, side 29.

„
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ANDAGT
Af Brian Bjørn Nielsen
Også jer har han gjort levende, jer der var
døde i jeres overtrædelser og synder, som I
før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne
verdens tidsalder og af ham, som hersker over
luftens rige, den ånd, der stadig virker i
ulydighedens børn. Til dem hørte også alle
vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad
kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre. Men i sin rige
barmhjertighed og på grund af den store
kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud
os, der var døde i vore overtrædelser, levende
med Kristus – af nåde er I frelst – og han
oprejste os sammen med ham og satte os med
ham i himlen, i Kristus Jesus.
(Ef 2,1-6).
Det er et uhyggeligt og mørkt billede, Paulus
her maler af menneskenes naturlige tilstand.
Døde kalder han dem. Døde i overtrædelser
og synder.
Overtrædelser og synder skiller mennesker
fra Gud. Det er den død, som Herren advarede Adam imod, da han sagde: ”Du må spise
af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af,
for den dag du spiser af det, skal du dø” (1
Mos 2,16f.).
Men Adam var ulydig, og ved Adams ulydighed kom ikke bare den legemlige død ind
i verden, men også den død, Paulus her taler
om: den åndelige død. Og forbliver vi åndeligt døde, fører det til evig død.
Den åndeligt døde vandrer, dvs. lever, i sine
overtrædelser og synder og lader sig lede af
en anden magt end Gud, nemlig ”af ham, som

hersker over luftens rige, den ånd, der stadig
virker i ulydighedens børn”.
At det er sandt, kan vi let se. Vi behøver ikke
at lære at blive vrede eller misundelige. Nej,
det er naturligt for os at være egoistiske og
følge vores egne lyster og indskydelser. Derfor siger Paulus, at vi var ”af natur vredens
børn ligesom de andre”. Den åndeligt døde
er under Guds vrede.
Luther siger: ”Menneskets åndelige evner er
ikke uskadte, men derimod fordærvede, ja på
grund af synden helt udslukkede i mennesket.
Alt, hvad der er i vor vilje, er ondt, og alt,
hvad der er i vor forstand, er vildfarelse. Derfor har mennesket i det, der har med Gud at
gøre, intet andet end mørke, vildfarelser, ondskab og en fordærvet vilje og forstand.”
Det åndeligt døde menneske tror, at det selv
kan forbedre sin tilstand. Men en mand, der
er død og begravet, kan ikke gøre sig selv
levende igen – det er umuligt. Lige så umuligt er det for det åndeligt døde menneske at
give sig selv liv og frelse.
Hvordan kan den åndeligt døde da tro, at han
selv kan vinde liv og salighed? Jo, det tror
han, netop fordi han er død, for hans åndelige evner er, som Luther siger, helt udslukkede. Han kan ikke engang se sin egen stilling: at han er død. Det er nemlig ikke noget,
vi kan fatte med vores fornuft, men Skriften
afslører det for os – og det må vi tro.
Men os, der var døde, har Gud nu gjort levende. Han, der har skabt alt liv, er den eneste, som kan gøre den døde levende.
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Han har gjort os levende med Kristus. Og det
har han gjort på grund af sin store kærlighed,
siger Paulus. Det var, fordi han elskede os, at
han lod Kristus dø.
Vores synder og overtrædelser, som skilte os
fra Gud, er udslettede, de er borte. Kristus
blev givet hen i døden for vores overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os. Gud
har givet os del i Kristus, han har opvakt os
med ham. Vi er levendegjort med Kristus og
retfærdige i ham.
Du tænker måske: ”Mig har Gud da ikke levendegjort. Det hele er så tomt og dødt hos
mig.” Men Paulus siger her, at Gud har gjort
os levende med Kristus. Og der står også,
hvornår det skete: Da han oprejste dig med
ham. Da Jesus døde og opstod, da blev du
gjort levende med ham.
Du siger måske: ”Nej, jeg føler det så dødt
alt sammen. Gud har ikke gjort mig levende.”
Men der står skrevet: Dig, der var død i dine
overtrædelser, har Gud gjort levende sammen
med Kristus.

Begynder du at forstå, at Gud regner med
noget andet end det, du regner med? For når
Gud siger, at du er gjort levende, så regner
han med Kristus.
Men når du modsiger Gud, så er det, fordi du
regner med dine følelser, dit eget hjerte. Når
Gud taler evangeliet til os, så regner han kun
med Kristus.
Når du i din nød må klynge dig til Kristus og
ikke ved af andet til frelse end ham alene, så
er det meningsløst at kalde sig død. Han har
jo fjernet alle dine synder fra dig. De er sænket i havets dyb, de er naglet til korset.
Du skal ikke regne dig for død på grund af
de synder, som du føler hos dig, når Jesus er
din frelser. Sådan siger Gud. Du har fået det
skriftligt af ham. Derfor må du søge til Guds
Ord og dér høre, hvad han har lovet og tilsagt dig i sin egen søn, Jesus Kristus.
Ja, ”han oprejste os sammen med ham og satte
os med ham i himlen, i Kristus Jesus”. Hvad
Gud har sagt og gjort, det må du tro.
”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det
skyldes ikke jer selv, gaven er Guds” (Ef 2,8).

Brian Bjørn Nielsen,
stud.theol. ved Menighedsfakultetet, Aarhus
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ET OPBYGGENDE TROSFÆLLESSKAB
Efter en umanerlig vellykket og velsignet
bibellejr i sommerferien, hvor vækkelses-,
omvendelses- og nådestonen lød stærkt forkyndt af bl.a. Hans Erik Nissen, var det for
mig en omgående selvfølgelighed, at jeg også
skulle med på Nyt Livs nytårslejr.
Nyt Liv ønsker at få Guds Ord forkyndt og at
gøre det forankret i Biblen som Guds ufejlbarlige Ord med autoritet til at tale ind i vort
liv til omvendelse og fastholdelse i Guds fuldbragte værk ved Jesus for fortabte syndere.
Den tone af sand frihed lød gentagne gange i
såvel bibeltimer og andagter som samtaler og
sange, og for en glemsom kristen som mig
var det balsam for sjælen at mødes i et sådant
fællesskab – også på nytårsaften.
Det gode budskab blev talt af Egon Kattner.
Han holdt fem oplæg i løbet af lejren med
udgangspunkt i Daniels Bog. Han gjorde det
med mærkbar glæde og stor viden, og jeg fik
flere ting at tænke over efter hans møder.

Noget, jeg glædede mig meget over undervejs på lejren, var den store aldersspredning
på lejrdeltagerne. Alle aldersgrupper fra
spædbørn og børn, henover teenagere og studerende til voksne og pensionister deltog i
programmet på lejren, og jeg syntes, det var
skønt at være samlet og kunne dele ting med
hinanden på tværs af alder. Det var klart en
af nytårslejrens styrker!
Jeg kunne rigtig godt lide lejrformen, hvor
der flere gange dagligt var møder med dybde,
saft og kraft i prædikener og sange, men hvor
der samtidig var gode pauser lagt ind undervejs med tid til at tænke, samtale, spille, gå
en tur, læse en bog, købe en bog, drikke kaffe
eller tage sig en lur.
Maden skulle vi ikke engang stå for, da vi
igen i år blev vartet op med lækker mad fra
Jeanette og Maks kyndige hænder. De styrede køkkenet med hjælp fra frivillige lejrdeltagere i løbet af lejren.
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Nu var det ikke alene en lejr med bibelmøder
og samvær, men også en fest, hvor det gamle
år skulle vinkes farvel til, og det nye bydes
velkomment. Det blev gjort med manér, og
selvfølgelig startede festaftenen med, at vi
overværede dronningens nytårstale.
Der var derefter lækker mad, og undervejs i
middagen var der humoristiske indslag med
lege og konkurrencer og musikalske indslag
fra tre messingblæsere.
I år var der ikke mulighed for at deltage i en
midnatsgudstjeneste, så vi sang, delte vidnesbyrd med hinanden og bad i den sidste tid
frem til midnat. Ved dørtærsklen til år 2013
rejste vi os alle op, klaver og trompet ledsagede os, og vi bød Herrens år velkomment
med Grundtvigs kendte nytårssalme, hvor
ordene i sidste vers lyder: ”Herrens år med
vor Guds velbehag nu bringer os glæde hver
Herrens dag.”

Det var enestående at være samlet i ånd og
fællesskab om det budskab, og med fyrværkeri, natmad og visheden om, at brunch næste dag først begyndte kl.11.00. Så natten var
ung og skøn!
Til nytårslejren 2012 var vi flere deltagere,
end der har været de foregående år, og jeg
håber, at der igen i år vil komme nye til. Det
afgørende for, om man kan få noget ud af
lejren, er ikke, hvilken kirke- eller foreningssammenhæng man kommer fra, men om man
vil søge stilhed for Gud og tage imod et budskab som gør ondt for at gøre godt.
Ønsker man et opbyggende trosfællesskab,
et festligt samvær og nyt
åndeligt liv, så håber jeg, vi
ses, når nytårslejren vender
tilbage sidst i december.
Mads Dahl Mølgaard
Madsen, årsvikar på
Solgaarden, Tarm
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NYBYGGERIET ER BEGYNDT

Billeder fra 25. januar: Nedrivningen blev
påbegyndt, straks tilladelsen kom.

To gange tidligere har vi her i bladet skrevet
om et planlagt nybyggeri på Djurslands efterskole. Tanken er, at det skal medføre en
betydelig modernisering af skolen med et
større køkken, flere toiletter, en renovering
af elevværelserne og ikke mindst et nyt mødelokale med plads til mange mennesker. Et
sådant byggeri vil indebære væsentligt bedre
rammer ikke bare for efterskolen, men også
for Nyt Livs lejre.
I efteråret 2012 skrev vi, at Grenaa Kommune
havde givet tilladelse til, at nybyggeriet kunne
påbegyndes midt i oktober 2012.
Dermed havde vi ca. ni måneder til at gøre

byggeriet færdigt inden Nyt Livs bibellejr
sommeren 2013.
Det virkede realistisk, indtil processen gik i
stå på grund af manglende formelle papirer
fra kommunen. Selvom kommunen havde
givet grønt lys for byggeriet, fik vi først tilladelsen til nedrivning af det gamle byggeri den
15. januar 2013, og tilladelsen til at støbe det
nye fundament kom først den 22. februar.
Vi er meget taknemmelige for, at vi endelig
har fået de formelle papirer, og at byggeriet
dermed kan gå i gang. Men forsinkelsen har
betydet, at vi nu har halvt så lang tid som
først antaget til det egentlige byggeri.
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Plantegning over stueetagen i den nye tilbygning. Ikke mindst det nye mødelokale kan blive til stor gavn
og glæde for efterskolen og Nyt Liv. Ovenpå bliver der seks værelser med bad samt et opholdsrum.
Se yderligere plantegninger på www.nytliv.dk eller i det forrige nummer af Nyt Livs blad.
Vi håber fortsat, at vi kan få glæde af det nye
byggeri på sommerens bibellejr, men menneskeligt set er betingelserne for det ikke
gode. Vi vil selvsagt være kede af at holde
bibellejr på en byggeplads.

Derfor vil vi opmuntre Nyt Livs venner til at
bede for byggeriet – at det må skride godt og
hurtigt frem og være færdigt til bibellejren i
juli måned 2013.
Tak for medleven og forbøn!
Med venlig hilsen
Jørgen Christensen,
Kristent Skole- og Kursuscenter

“Ruinerne“ af nordfløjen
set indefra. Vi går foråret og
nybyggeriet i møde med
spænding og forventning.
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DE SMÅ BØRN I VORE NORDISKE VELFÆRDSSTATER I

FORÆLDREKALDET
Af Mikkel Vigilius

De små børn og forældrenes omsorg for dem
er ikke et perifert emne i Bibelen.
Det første ord fra Guds mund til menneskene
efter skabelsen er et kald til at få børn (1 Mos
1,28).
Videre frem i Bibelen fremstilles moderens
og faderens omsorg for og opdragelse af barnet som en jordisk afspejling af Guds eget
væsen (Es 49,15; 66,13; Ef 3,15; Hebr 12,710).
Igen og igen mindes forældrene om, at det er
en dyrebar tjeneste for Gud at tage vare på
de små børn, nære dem og værne dem, give
dem tryghed og vise dem kærlighed, støtte
dem i det gode og advare dem mod det onde,
fortælle dem om Guds strenghed og vidne for
dem om Guds nåde, tugte dem, når de synder, og trøste dem, når de angrer (Ordsp 3,12;
Ef 6,4; 1 Tim 3,14; 5,14; Tit 2,4).
Fordi forældrenes opdragelse og åndelige
oplæring af børnene er et centralt emne i Bibelen, har vi valgt at sætte fokus på det i dette
nummer af Nyt Livs blad.

Vi er opmærksomme på, at en del af artiklerne kan opleves primært at henvende sig til
dem, der har forældreansvar. Men vi håber,
at bladet i sin helhed vil rumme godt læsestof til alle, og at også de læsere, som ikke
selv er forældre, vil se værdien i, at vi sætter
fokus på livet i familien. I sidste ende har vi
alle begyndt vores liv i familien og er i betydelig grad formet af det liv, som vi har været
en del af der.
De første fire artikler hænger sammen, idet
de alle handler om omsorgen for de små børn
i de nordiske velfærdsstater. Vi vurderer, at
det er et vigtigt emne, da omsorgen for og
opdragelsen af børnene er noget, som vore
nordiske velfærdsstater i høj grad øver og
ønsker at øve indflydelse på.
Myndighederne og forældrene
Som et led i opdragelsen må vi som kristne
forældre lære vore børn at respektere de
verdslige myndigheder, som er indsat af Gud
(Rom 13,1-7; 1 Pet 2,13-17).
Men omsorgen for børnene og opdragelsen
af dem er ikke og må aldrig blive de verds-
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lige myndigheders ansvar. Det ansvar hviler
hos forældrene.
Hjemmet er omsorgens og opdragelsens sted.
I hjemmet formes og dannes barnet indefra
ved det, som det modtager fra mor og far.
Målet er, at børnene udvikler sig sundt både
menneskeligt og åndeligt, bliver redskaber for
godhed og får del i troens liv i Jesus.
I Bibelen understeges det, at moderen har et
særligt ansvar for at drage omsorg for at give
kærlighed til børnene, når de er helt små (Sl
131,2; 1 Thess 2,7; 1 Tim 5,14; Tit 2,4). Tilsvarende understreges det, at faderen igennem hele barnets opvækst har det overordnede ansvar for dets omsorg, opdragelse og
oplæring i troen (Ordsp 4; Ef 6,4; 1 Tim 3,4;
Hebr 12,7).
For både mor og far gælder det, at de kun
kan udøve deres ansvar ret ved at være tæt
på og bruge tid med deres børn, så børnene
mærker, at forældrenes kærlige opmærksomhed og myndige vejledning går hånd i hånd.
Forsømmer forældrene dette kald, kan det
ikke undgå at svække og skade børnene.
I vore nordiske velfærdsstater er det næppe
muligt at virkeliggøre det bibelske forældrekald uden at gå mod strømmen.
Den almindelige tendens går i retning af, at
både mor og far skal have fuldtids udearbejde,
at de meget tidligt skal aflevere børnene i
offentlige pasningsordninger, og at forældrenes karriere skal have topprioritet netop i den
livsfase, hvor børnene er små.
Hvilke negative konsekvenser denne praksis
kan have for børnene, kan vi som kristen
menighed og kristne forældre ikke forsvare
at lukke øjnene for.
Forskellige tider og betingelser
Jeg er selv vokset op som barn i 1960´erne.
Da var det almindelige familiemønster, at far

forlod hjemmet og gik på lønarbejde, mens
mor blev hjemme og tog sig af børnene og
det huslige.
Som barn oplevede jeg denne ordning som
en stor velsignelse. Det kostede hårdt for mor
og far økonomisk, at vi skulle leve af én indtægt. Der var mange materielle afsavn, og min
mor måtte leve med, at hendes kolossale indsats for os seks børn i almindelighed ikke blev
regnet for noget. Men det var en gave uden
lige for os børn. Vi havde en mor, som var
tæt på os i hele vores barndom, og gennem
hvem vi modtog nærhed og tryghed og en
rig evangelisk undervisning om Jesus.
Det kan jeg ikke sige nok tak for.
Ikke desto mindre er det vigtigt at gøre sig
klart, at det familiemønster, som var det almindelige i min barndom, kun var almindeligt i en kort historisk parentes. Det voksede
frem i første halvdel af 1900-tallet, og det forsvandt igen i anden halvdel af 1900-tallet. I
en kort parentes midt i 1900-tallet var der et
samspil af politiske, økonomiske, kulturelle
og sociale forhold, som gjorde, at det var både
økonomisk muligt og alment accepteret, at
manden arbejdede ude, mens hustruen gik
hjemme.
Men allerede fra omkring 1970 begyndte en
udvikling, som gradvist gjorde det sværere
at praktisere dette familiemønster.
I 1800-tallet levede det store flertal af danskere på landet i familier, hvor man var sammen om arbejdet. Dette landmandsliv skal
ikke romantiseres, og slet ikke i forhold til
forældrenes omsorg for børnene. I fattige familier var det almindeligt, at børnene i 7-8
års alderen måtte sige farvel til deres forældre, fordi de skulle ud at tjene på en fremmed gård. Det var smerteligt for både børn
og forældre, og det satte dybe sår og ar i sjæ-
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len.
Velhavende forældre kunne vente længere
med at sende børnene væk. Det var i høj grad
økonomien, som satte grænser for, hvilken
omsorg forældrene kunne give deres børn.
Det gjaldt for kristne som for ikke-kristne.
Nu befinder vi os i en ny tid. I forhold til de
fattige landbofamilier i 1800-tallet er vi generelt set utrolig godt stillede.
Samtidig gælder det, at vi ikke længere har
de samme økonomiske betingelser som midt
i 1900-tallet. De fleste steder i Norden og for
de fleste familier er det i dag så godt som
umuligt at betale en bolig og forsørge en familie ud fra én indtægt. For de fleste familier, kristne som ikke-kristne, er det nødvendigt, at begge forældre i et eller andet omfang har et lønarbejde.
Som i 1800-tallet er det dermed til en vis grad
økonomien, som sætter grænser for, hvilken
omsorg vi kan give til, og hvor megen tid vi
kan tilbringe sammen med vore børn.
Men netop her er det vigtigt, at vi standser
op og giver plads for en oprigtig selvransagelse. For hvad er egentlig vore økonomiske
behov?
Vores svar på det spørgsmål er selvsagt bestemt af, hvad vi mener, at vi bør have, og
hvordan vi mener, at vi bør leve. Når vi skal
vurdere vore økonomiske behov, er det nærliggende for os at se os til siden for at se,
hvad andre har, og hvordan andre lever. Ud
fra det danner vi så vores mening om, hvad
vi har behov for.
Er det sådan, vi orienterer os, er vi i overhængende fare for at tilpasse os en almindelig verdslig tankegang og levevis med ødelæggende konsekvenser for vores trosliv og
familieliv.

Det kristne liv – indefra
I Bibelen formanes vi igen og igen til ikke at
tilpasse os denne verden, og vi forberedes på,
at forskellen mellem troende og vantro ikke
mindst vil vise sig i vores forhold til penge
og økonomi (Sl 4,8; 49,13-21; Ordsp 15,16;
Matt 6,24-34; 12,22; Luk 12,15-21; Fil 4,1213; 1 Tim 6,6-19; Jak 1,9-11).
På det økonomiske område fører Guds ord
os ind i en tankegang, som er befriende anderledes end den, vi møder i verden omkring
os:
”Gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer
lønnen i sig selv, for tomhændede kom vi til
verden, og tomhændede skal vi gå ud af den;
har vi føde og klæder skal vi lade os nøje
med det” (1 Tim 6,6-7).
”Det, som sættes højt af mennesker, er afskyeligt i Guds øjne” (Luk 16,15).
”Saml jer ikke skatte på jorden (...), men saml
jer skatte i himlene (...), for hvor din skat er,
der vil også dit hjerte være” (Matt 6,19-21).
”Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i
himlene” (Luk 10,20).
”Glæd jer altid i Herren!” (Fil 4,4).
”Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i
troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!” (Rom 15,13).
Det kristne liv begynder altid indefra med en
forandring af hjertet. Det gælder også i vores
forhold til penge og økonomi. Her er det ikke
muligt at sammenfatte det rette kristne liv i
nogle bestemte ydre leveregler: Lever du efter dem, så lever du det kristne liv!
Nej, det kristne liv har sit udgangspunkt i
hjertet, og det vælder frem indefra, når hjertet finder sin trøst, glæde og rigdom i Jesus
og i himlen. Vi kan ikke på Guds ords grundlag sige noget bestemt om, hvor dyr en bolig,
bil og badeferie en kristen familie kan for-
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svare at købe. Vi kan heller ikke opstille fælles og faste regler for, hvilken fordeling af
udearbejde og hjemmearbejde kristne forældre må have.
Men vi kan noget langt bedre. Vi kan sige
med bibelsk dækning og med almen gyldighed, hvordan troens nye liv virkes og vokser
frem i vore hjerter. Det sker ved, at vi rettes
mod Jesus og mod den åndelige og evige rigdom, vi har i ham. Det er vores største og
vigtigste behov som kristne: at få hjertets øjne
rettet mod Jesus og mod den skjulte åndelige
rigdom i ham.
Det sker, når vi bliver stille for og tager imod
Guds ord og evangelium. Da kommer Helligånden og viser os ”hvad Gud i sin nåde
har givet os” (1 Kor 2,12).
Når Helligånden åbner vore hjerters øjne for
rigdommen i Jesus, da bliver det levende for
os, at vore navne for Jesu skyld er indskrevet
i himlen, at vi ved Jesus har fred med den
hellige og levende Gud, at vi livet igennem
bæres i Guds almægtige og kærlige faderhånd, at Gud for Jesu skyld lader alt i vort liv
samvirke til vort sande og evige vel, at vi kun
er i denne syndens og dødens verden i ganske kort tid, og at vi derefter på grundlag af
Jesu frelsergerning får lov at gå ind til en evig
salighed på en ny og velsignet jord, hvor retfærdighed bor.
Når denne virkelighed bliver levende for vore
hjerter, så vokser der et nyt liv frem indefra i
vore hjerter med Åndens frugter: kærlighed,
glæde, fred (Gal 5,22). Så ændres indefra vore
tanker, vurderinger og prioriteringer. Så bliver det inderligt ligegyldigt for os, hvad andre mennesker mener om vores ydre succes,
vellykkethed og velstand. Så oplever vi en
helt ny frygt indefra - frygten for at spilde
vores korte tid her på jorden på kortsigtede

og selviske mål, som intet gavner i evigheden. Så bliver det vores hjertes ønske og bøn,
at Gud vil sætte os fri til at prioritere og leve
for det, som har værdi i Guds øjne, som
herliggør Guds navn, og som bærer frugt i
Guds evige rige.
Er vi forældre, kommer vi til at se det som
vores første og største kald at tage hånd om
vore børn, vise dem kærlighed og omsorg og
vidne for dem om Jesus som deres frelser. Så
bliver det muligt for os at åbne vores hånd
og slippe noget af det, som i verden omkring
os fremstilles som livets egentlige mening og
mål: ære, karriere, status, velstand, succes,
luksus, anseelse, nydelse ...

Så o p l e v e r v i e n h e l t n y f r y g t i n defra - frygten for at spilde vores korte tid her på jorden på
kortsigtede og selviske mål, som
intet gavner i evigheden.
For vi har fundet noget usammenligneligt
langt bedre: livet i troen på, glæde over og
tjeneste for Jesus, og dette liv ønsker vi at
dele med og række videre til vore børn.
Tilpas jer ikke denne verden
Kun når dette liv findes og fornyes hos os,
kun da giver det mening at tale om det kristne
liv i familien og hjemmet. ”Tilpas jer ikke
denne verden”, lyder det i Rom 12,2.
Men Paulus slutter ikke sin formaning her.
Han går videre og fortæller os, hvordan det
går til, at vi bliver anderledes end verden. Det
begynder med en forvandling indefra: ”men
lad jer forvandle ved at sindet fornyes.”
Det er det, som sker, når vore hjerter vendes
mod Jesus og vores rigdom i ham. Da for-
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nyer og forvandler Helligånden os indefra,
så vi får vor glæde og rigdom i Jesus og i
himlen. Og da begynder vi for første gang at
se og forstå, hvad der i denne verden er stort
og småt, vigtigt og ubetydeligt, ondt og godt.
Først da får vi åndelig sans og dømmekraft,
så vi kan orientere os ret i livet.
Som Paulus siger det til sidst i formaningen i
Rom 12,2: ”(...) så I kan skønne, hvad der er
Guds vilje: det gode, det som behager ham,
det fuldkomne.”
Når dette nye liv findes hos os og fornyes i
os, så forstår vi, at omsorgen for vore børn
må prioriteres over vores ydre fremtoning,
vores materielle overflod og vores karrieremæssige succes.
Det koster! Det koster at prioritere vore børn.
Der er noget, vi må give afkald på og slippe,
og det gør ondt på vores egen gamle natur.
Der er en stemme i os, som fortæller os, at
det er og må være muligt at få det hele med.
Det må kunne lade sig gøre både at nå de mål,
som agtes højt i verden omkring os, og samtidig drage omsorg for vore børn og oplære
dem åndeligt til ...
Ja, til hvad? Vil vi oplære vore børn til at være
rettet mod himlen? Til at have deres glæde i
Jesus og i himlen? Til at tjene Jesus med deres tid, kræfter og penge? Til at give afkald
og ofre af deres eget til glæde og velsignelse
for andre?
Er det det, vi ønsker for vore børn, da må vi
begynde med at bede Gud om at virke dette
liv hos os selv. Da må vi begynde med at bede
Gud om visdom og vilje til at prioritere ret i
vore hjem og familier.

Det koster! Det koster at prioritere vore børn. Der er noget, vi
må give afkald på og slippe, og
det gør ondt på vores egen gamle
n a t u r.
Vigtige og svære valg
Som nævnt er der mange kristne familier i
vore nordiske samfund, som i dag har et reelt
behov for mere end én indtægt. Derfor vil de
også have behov for i en kortere eller længere periode at få deres børn passet uden for
hjemmet.
Der er forskel på pasningsordninger. Det har
vi selv gjort erfaring af i vores familie. Vi
har oplevet dagplejemødre, som gav børnene
en overordentlig god og tryg hverdag, og vi
har oplevet det modsatte.
Der er også forskel på at aflevere et barn til
pasning i seksmånedersalderen og at aflevere
det, når det er et par år gammelt.
I dag er der langt imellem de nordiske lokalsamfund, hvor børn i førskolealderen har
mulighed for i dagtimerne at lege med jævnaldrende i deres nærmiljø. De jævnaldrende
er i børnehaver og i lignende pasningsordninger, og det er der, man må møde dem.
Det kan i sig selv være et argument for at
benytte sig af pasningstilbud.
På dette område står vi over for nogle vigtige og svære valg som kristne forældre. Vi
må tale sammen om disse valg for Guds ansigt og i bøn til ham om hans vejledning. Guds
grundlæggende vejledning til os møder vi i
de bibelske formaninger til forældre om at
drage omsorg for deres børn, vise dem kærlighed, opdrage dem og oplære dem i troen
på Jesus.
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Vi må åbne vore hjerter og sind for disse formaninger og lade dem kaste lys over vores
vej frem som familie.
Som nævnt må vi som kristne regne med, at
vi på dette område kan blive nødt til at gå
mod strømmen i vore nordiske velfærdsstater.
Samfundets politiske og økonomiske ledere
ser en fordel i, at forældrene så tidligt som
muligt overlader deres børn til at blive passet af andre. Så kan forældrene bidrage til
den fortsatte økonomiske vækst i vore samfund.
Mange politiske og kulturelle ledere ser også
et mål i, at staten får mulighed for at præge
børnene så tidligt og så meget som muligt.
Så kan børnene formes til at passe ind i det
moderne nordiske velfærdssamfund.
På denne baggrund skal vi ikke undre os over,
at det er den almindelige holdning i vore samfund, at det er bedst for børnene tidligt at
komme i offentlige pasningsordninger frem
for at være hjemme hos deres mor og far.
Vi skal heller ikke undre os over, at der er en
udbredt modvilje mod at tale om, hvad det
kan have af omkostninger for barnet tidligt
at blive skilt fra sine forældre og ikke mindst
fra sin mor.
Kritiske røster
Det er dog ikke alle, som støtter den tidlige
institutionalisering af vore børn. Nogle vover at forholde sig kritisk og rejser spørgsmålet, om vores almindelige praksis for bør-

nepasning i de nordiske velfærdsstater i virkeligheden er udtryk for et omfattende svigt
af børnene og en tilsidesættelse af noget fundamentalt i vores kald som forældre.
Det er ikke kun kristne, som rejser dette
spørgsmål. I de senere år har et voksende antal
forældre og pædagogiske fagfolk i de nordiske lande rejst en kritisk røst. De vurderer og
argumenterer ikke ud fra Bibelen, men ud fra
samvittighedens erkendelse af ret og galt.
Bibelen fortæller os, at vi som mennesker alle
har fået lagt Guds bud ind i vores samvittighed (Rom 2,14-15). Derfor skal vi ikke undre os over at møde mennesker, som i etiske
og moralske spørgsmål vurderer i overensstemmelse med den bibelske vejledning uden
at henvise til Bibelen.
På de følgende sider er gengivet tre debatindlæg fra forældre og pædagogiske fagfolk,
som rejser en kritisk røst i forhold til den almindelige praksis for børneomsorg i de nordiske velfærdsstater. De tre indlæg er værd
at læse for kristne i dag til udfordring og til
afklaring.
Forfatterne henviser ikke til Bibelen, og de
siger i sagens natur ikke alt, hvad der kan siges om denne sag. Men de gør opmærksom
på nogle sider af sagen, som længe har været
fortiede og fortrængte.
Vi bringer indlæggene her i håb om, at de vil
give kristne forældre frimodighed til at gå
mod den almindelige strøm i samfundet og
opbygge et kristent familieliv med udgangspunkt i troens glæde over Jesus.
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KÆRE FEMINISTER! JEG ER
EN HUSMOR FRA PROVINSEN ...
Af Lill May Vestly

Kan I hjælpe mig? Jeg har et problem. Jeg er
en husmor fra provinsen, og jeg har på fornemmelsen, at jeg har valgt helt galt.
Jeg er fuldtidsmor i en femårsperiode, hvor
jeg har små børn, og vil derefter arbejde på
deltid. Som jeg forstår jer, er jeg derved med
til at ødelægge ligestillingsstatistikken, videreføre patriarkalske magtstrukturer, reducere
bruttonationalproduktet og hæmme videre
økonomisk vækst i verdens rigeste land.
Jeg sidder med en følelse af usikkerhed, mindreværd, at jeg gør noget galt og ikke har
forstået noget væsentligt, og at jeg er en ineffektiv og uproduktiv museumsgenstand.
Jeg har nedsat købekraft og kan dermed heller ikke bidrage til en videre himmelstigende
materiel vækst og til et øget forbrug, som kan
opmuntre børsen og glæde investorer – fordi
jeg i en periode har valgt familien og moderrollen frem for karriere, økonomisk uafhængighed og fede pensionstilskud.
Så jeg spekulerer på, om mit liv er for traditionelt ifølge jeres vurdering, og om jeg bør
justere det? Bør jeg ændre mine værdier, min
adfærd, mine følelser, holdninger og tanker,

min tøjstil, bopæl, beskæftigelse, indtægt,
lønforhandlingsevne, mit uddannelsesniveau,
interessefelt, mine politiske præferencer og
pensionsmuligheder, min facade og mit
image, sådan at det bliver lidt mere feministisk og offensivt, tidsrigtigt og uafhængigt,
lidt mere storbyagtigt, venstreorienteret og
politisk korrekt?
Jeg har fået en usikker følelse af, at jeg måske er kvindefjendtlig, siden jeg tager så
mange håbløst kvindelige valg.
Så hvorfor har jeg valgt det? Jeg er ikke prototypen på en sinke fra provinsen: lavt uddannet, undertrykt, uvidende, ambitionsløs,
stående med huen i hånden, gift med en mørkemand, arbejdende på deltid i det offentlige
sundhedsvæsen på fast mindsteløn med
terrorturnus, fastgroet i opvækstkommunen
eller ude af stand til vide bedre.
Nej – det er faktisk værre end som så. Jeg
burde vel vide bedre, siden jeg netop har
været, sådan som I vil, at moderne kvinder
skal være: højt uddannet med topkarakterer,
konkurrenceinstinkt, selvtillid, høj løn, erfa-
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ring fra lederjob i mandsdominerede, resultatorienterede brancher på det private arbejdsmarked, er gået mine egne veje jobmæssigt,
har produceret ekstraordinære resultater, som
kan tælles i tal, har aldrig arbejdet i kvindeerhverv, elsker udfordringer, er opdateret, var
med til at starte et karrierenetværk for kvinder, har eget firma, og er gift med en moderne, højtuddannet mand, som gør husarbejde uden at blive spurgt om det.
Jeg troede også ukritisk på alle sandhederne
i den kontinuerlige ligestillingskamp, som jeg
er vokset op med og har mødt gennem skolegang og medier, og som lærte mig, at mænd
og kvinder er ganske ens.
Men så en dag fik jeg børn. Moderinstinktet
vågnede i ét nu, og jeg valgte ganske enkelt
og frækt at hoppe af karrusellen for hellere
at være hjemme med familie og børn i en
periode af mit liv.

Jeg har fået en usikker følelse af,
at jeg måske er kvindefjendtlig,
siden jeg tager så mange håbløst
kvindelige valg.
En mor var født og nye, ukendte sider fyldte
hele mig. En flunkende ny værdiskala så dagens lys – meget bedre end den, jeg havde
før.
Jeg blev optaget af fællesskab, blev mere lydhør over for andres behov, blev mere
empatisk og følsom, og blev en forsvarer for
det lille og svage. (...) Jeg fik tid til at lytte
og reflektere og ro til at opdage mine børns
behov og udvikling og høre min egen indre
stemme. (...) Jeg blev et modnere medmenneske og så flere nuancer af livet. Vi fik over-

skud og tid til at gøre meget af det, som vi
havde lyst til, og mit største ønske blev velvære og gode vækstvilkår for alle familiemedlemmerne. Så vi satte vores forbrug ned,
solgte den store båd og den dyre mærkebil
for at få råd til at leve på én løn.
Jeg er nu en glad trebarnsmor, som har gjort
nogle bevidste værdivalg. Men det har vært
en lang proces at trodse den massive politisk
korrekte tankegang, holdningerne og værdierne, hvor man bliver målt efter materialisme
og titler og føler et forklaringsbehov, fordi
man ønsker at være en tilstedeværende mor
for sine børn.
En nybagt mor, som jeg kender, gik stolt tur
med barnevognen og blev stoppet af en bekendt. Efter at babyen var beset, kom spørgsmålet: Hvornår skal du tilbage på dit arbejde?
Burde det naturlige spørgsmål ikke have været: Hvordan opleves det at være blevet mor?
Eller det naturlige svar: Jeg er i arbejde!
Eller måske skulle der have været svaret på
spørgsmålets præmisser: Jeg er for tiden topleder i en 24-7 holistisk stilling, hvor jeg
netop har frembragt verdens mest avancerede
skabning, et unikt eksemplar, som kun jeg har
brugsanvisningen til, og snart skal jeg målrettet arbejde på at frembringe endnu et par
talentfulde skattebetalere, sådan!
Den lange debat i medierne om kvinderollen,
moderrollen og ligestilling har været en uafbrudt tredive år gammel monolog styret af
elitekvinder i hovedstaden, hjernevasket af
statsfeminismen.
Jeg vil minde om, at vor samtid i vores del af
verden, historisk set ikke udgør mere end et
komma! Derfor forlanger jeg ydmyghed og
efterlyser, at familier tør tage valg i tråd med
hele familiens egentlige behov, og ikke ud
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fra politiske og sociale trender, og jeg vil altså
have mig frabedt de feministiske toner, som
siger, at det mest kvindevenlige (de mener
ligestillingsvenlige) er at overlevere babyen
til barnefaderen, når den er 6 måneder, og så
overlevere den til en statslig institution, når
den er 10 måneder.
Desuden er jeg stolt af, at kvinder på landet
tør prioritere familien i en periode af deres
liv i en tid, hvor tid og fællesskab er helt af
mode. Jeg synes, rabiate feminister er et trist
og ynkeligt syn, og jeg tænker, at det er godt
ikke at have en mor, som konstant står i spagat, og som har øget sin sygemeldingsfrekvens med 36% i de senere år ...

Artiklen er en forkortet udgave af en kronik,
som blev bragt i otte norske aviser i september 2010 og udløste en omfattende og intens
debat.
--Lill May Vestly er universitetsuddannet inden for statsvidenskab og organisationspsykologi og har bl.a. arbejdet som salgschef og freelancejournalist. Mor til tre.

De t h a r v æ r t e n l a n g p r o c e s a t
tr odse de n ma ssive politisk korr e k t e t a n k e g a n g , hvor man f ø l e r e t
forklaringsbehov, fordi man ønsker at være en tilstedeværende
mor for sine børn.
Så min mening er som følger: Vi kan ikke
bygge vores familieliv og vore børns barndom på modetanker, tendenser i tiden og flertallets holdninger i den tidsalder, som vi tilfældigvis lever i. Så hvis du er i tvivl om,
hvad du skal gøre, så spørg moderhjertet og
børnene ...
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SÅ ER DER
INGEN KÆRE MOR
Af Anne Kirstine Waage Beck

Kvinderne i min generation er vokset op med
den hårde feminisme, der dikterer, at vi skal
ud på arbejdsmarkedet på mændenes vilkår.
Vi har lært, at vi er ligesom mænd, og at selvrealisering kun kan ske gennem lønarbejdet,
så børnene må komme i anden række.
Jeg troede på det, indtil jeg fik børn, men nu
ser jeg anderledes på det: Der er væsentlig
forskel på kønnene, og det bliver tydeligt i
forældreskabet.
Min erfaring fra mit eget liv og mit store netværk af småbørnsmødre er, at mange kvinder har svært ved at overlade deres små børn
til fremmede, når barselsorloven er slut. De
kvinder lider under adskillelsen, men de fleste har ikke andre muligheder, for de har ikke
råd til at sætte arbejdslivet i bero i en periode.
Mange kan heller ikke få lov af arbejdspladsen til at arbejde på deltid. (...)
Ifølge politikerne er det største problem for
ligestillingen, at der ikke er kvinder nok på
samfundets topposter, og at mænd ikke tager
nok barselsorlov. Men virkeligheden for et
stort antal kvinder drejer sig om noget helt
andet: Vi danske kvinder kan ikke selv vælge,

hvordan vi vil være mødre, for vi bliver presset af børnepasningsmodellen, der regulerer
familiernes adfærd i retning af dobbelt fuldtidsarbejde og børn i institution.
Skattepolitikken og arbejdsmarkedet er indrettet efter den hårde feminisme, som tilskynder kvinder til at fokusere på deres egen frihed. Men mange kvinder ønsker at investere
i familien, som udgør det mest betydningsfulde fællesskab i deres børns liv. (...)
Danmarks børnepasningsmodel er brutal, når
den, med økonomiske midler, presser alle
børn i institution ved etårsalderen. Omsorg
for børn er næsten udelukkende blevet en
offentlig opgave, for alle kvinder skal arbejde
uden for hjemmet, så de kan finansiere velfærdssamfundet.
Deriblandt de mange daginstitutioner, som
hyldes af de fleste politikere, uanset at danske eksperter i årevis har advaret mod deres
ringe standard.
Børnene bruges af staten i et ideologisk og
økonomisk spil, som griber ind i familiens
intimsfære. Vi lever et familieliv dikteret af
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arbejdsmarkedets behov, når økonomien pisker familien rundt i trædemøllen, og den største regning ender hos børnene, som kommer
tidligt i institution i et meget stort omfang.
Når mange kvinder ønsker, de havde andre
muligheder, bliver modellen undertrykkende.
Det er ikke rimeligt.
For at opnå reel kvindefrigørelse er det nødvendigt at formulere en ny feminisme, der
anerkender, at mange kvinder har behov for
nærhed med deres små børn, også efter at den
samfundsbestemte tidsgrænse for barselsorloven er overskredet. Den nye feminisme
skal værdsætte indsatsen i hjemmet lige så
meget som indsatsen på arbejdsmarkedet. (...)
Den nuværende model forsvares især af kvindelige socialdemokrater, der deler den hårde
feminismes syn på familien.
Statsminister Helle Thorning-Schmidt sagde
i februar i år til den britiske avis The Times,
at det er spild, når en veluddannet kvinde går
hjemme ved sine børn.
Udtalelsen vakte vrede i England, hvor det
er almindeligt, at kvinder prioriterer familien
højere end arbejdslivet i den periode, hvor
børnene er små.

For at opnå reel kvindefrigørelse
er det nødvendigt at formulere en
ny feminisme, der anerkender, at
mange kvinder har behov for
nærhed med deres små børn .
Vi får at vide af statsministeren, at det er spild,
hvis vi vælger selv at tage os af vores børn.
Jeg ser det i et andet lys:
Det er spild, når vi sætter det bedste, vi har, i
opbevaring i institution dagen lang. Det er

spild, når mit barn sidder på skødet af en ung
pige, der er tvunget i aktivering af kommunen og ikke har de fjerneste kompetencer til
arbejdet, endsige nogen følelsesmæssig relation til barnet. Det er spild, når ingen hører
mit barn sige et nyt ord, fordi der er for meget larm. Det er spild, når mit vuggestuebarn
konstant er sygt af infektioner, det ikke ville
have fået, hvis det blev passet hjemme. Det
er spild, når børnehavebarnet hænger på lågen og længselsfuldt venter på at blive hentet, mens det bedste bud på en nærværende
voksen er en pædagogmedhjælper, der går i
tusmørket og glæder sig til fyraften.
Og det bliver rigtig dyrt, når de samme børn
forvandler sig til urolige skolebørn, der er
dårligt opdraget og hungrer efter opmærksomhed. Eller teenagere med alvorlige psykiske problemer og en gennemgående smerte
over ikke at høre rigtigt til nogen steder. (...)
Børne- og undervisningsminister Christine
Antorini virker også som en ukritisk tilhænger af institutionaliseringen. Ministerens seneste idé er, at læring skal sættes mere i system i daginstitutionerne, så børnene opnår
viden, de kan bruge i skolen. Dermed ser det
ud til, at regeringens vision om at fremelske
den dygtigste generation nogensinde er nået
til de yngste børn.
Men det er håbløst at lægge læring ind i institutionerne, når der mange steder er problemer med at levere den mest grundlæggende
omsorg og kontakt. Forudsætningen for at få
dygtigere børn er en bedre generel trivsel.
Den bedste vej til at opnå det er at give dem
mere tid med deres forældre.
Jeg er overbevist om, at lærerne ville få en
lettere opgave, hvis de fleste elever mødte op
på første skoledag med masser af tid, ro og
kærlighed i rygsækken. Så kunne lærerne
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bruge deres kræfter på at undervise frem for
at opdrage.

De t e r h å b l ø s t a t l æ g g e l æ r i n g
ind i institutionerne, når der
mange steder er problemer med
at levere den mest grundlægg e n d e o m sorg og kontakt.
Den hårde feminisme udspringer af de maskuline værdier, der dominerede samfundet,
da den blev formuleret i 1970erne. Det blev
kvinderne ikke frie af.
Vi må indse, at mange kvinder i vores samfund ønsker at tage sig mere af deres små
børn, og at børnene har brug for det. I dag
betragtes det ikke som samfundsnyttigt,
selvom det er mindst lige så krævende som
ethvert lønarbejde; det betragtes som
”lulleri”, som der står i debatbogen Pæne piger kommer i himlen – kloge kvinder vælger
selv fra 2011.

Artiklen er en forkortet udgave af et debatindlæg, som blev bragt i Weekendavisen den
30. november 2012.
--Anne Kirstine Waage Beck er ph.d.-studerende og medlem af Småbørnsfamilieforeningen SAMFO. Mor til tre.

Hjemmet som mulig arena for selvrealisering
er forsvundet, så den udvikling, der ligger i
at opdrage sine børn selv og investere i familien, betragtes som irrelevant. Men det er,
fordi vores definitioner af arbejde og kvindefrigørelse grundlæggende er maskuline.
Frigørelse er at blive fri for børnene på fuld
tid, så også småbørnsmødre kan fordybe sig
i det virkeligt betydningsfulde arbejde, der
honoreres med løn. Den præmis ligger til
grund for både arbejdsmarkedets regler og
børnepasningsmodellen, men vi debatterer
den stort set ikke, selvom den har store følelsesmæssige konsekvenser for mange mødre
og deres børn.
Det afstumper vores samfund til skade for
familierne, den psykiske sundhed, indlæringsevnen, ja måske endda vores konkurrenceevne som nation.
Det er derfor, vi skal validere arbejdet i hjemmet som det, det er: en indsats af stor samfundsmæssig betydning. Og det er derfor, vi
skal have et frit valg, når det gælder vores
børns barndom.
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VELFÆRDSYNGEL
Af Ole Schouenborg

Jeg har haft det privilegium at møde de moderne unge mennesker, og mange af dem har
givet mig lov til at ”kigge ind” i den moderne
personligheds rum.
Jeg mødte unge, som meget ofte konstant
skulle bekræftes af deres omgivelser for at
føle sig godt tilpas. Unge, hvis selvværd var
usikkert, og hvis selvtillid kun hvilede på den
seneste anerkendelse.
Jeg mødte unge, som spillede roller hele tiden, skiftende roller med forskellige, ofte
indbyrdes modstridende normsæt – som blev
væk for sig selv, ofte ikke kunne finde sig
selv.
Jeg mødte unge, som grundlæggende havde
et konfliktfyldt forhold til deres egen krop –
som om de aldrig rigtig havde taget bolig i
den og derfor måtte lytte til den hele tiden,
forme den, omforme den, iscenesætte den.
Jeg mødte unge, som havde svært ved at
knytte sig til nogen eller noget. Unge, hvis
relation til andre havde redskabskarakter, et
værktøj af varekarakter til kortvarig behovstilfredsstillelse.
Jeg har mødt unge, som klager over livets

meningsløshed, unge, som fægter fortvivlet
med, hvad der er godt og ondt, rigtigt og forkert – og ender med en situationsbestemt
øjebliksmoral og dertil hørende adfærd.
Jeg møder til daglig en gruppe dejlige unge,
som har det mere skidt, end godt er.
Jeg har kaldt dem velfærdsyngel. De er formet af en opvækst i et velfærdssamfund, som
ikke prioriterede deres behov og vilkår højt
nok i tide.
Mors betydning
Er mor den bedste i verden? Al teoretisk viden og erfaring fra min praksis tilsiger mig,
at dette spørgsmål må besvares bekræftende.
Betydningen af det tidlige samspil mellem
moder og barn er efterhånden blevet dokumenteret i massivt omfang. Antagelsen må
nu betragtes som sikker viden – en viden, som
imidlertid – ulykkeligvis – ikke har sat sig
igennem politisk i velfærdssamfundet.
På tværs af tid, sted, kultur – mor har hovedrollen. Andre kan spille betydende roller, supplerende roller, men mor-barn-relationen, og
dens forløb er afgørende for barnets udvik-
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ling.
I moders liv udvikler fostret sig eksplosivt i
et dybt indviklet samspil med sin moder – de
”taler sammen” og ”lærer hinanden at kende”
– på måder, vi kun overfladisk fatter. Relationen mellem moder og barn er således dannet godt og grundigt før fødslen – samspillet
er i fuld gang.
Hvor megen vægt man kan tillægge denne
førfødselsbinding er usikkert. Men moder har
ubetvivleligt et forspring i relationsdannelsen,
som udnævner hende til hovedperson.
Det nyfødte barn har behov for kontakt med
sin far – og omvendt. Men fædre kan ikke og
skal ikke amme. Der er en verden til forskel
på mor og far – og det bør der efter mit bedste skøn også være.
I tilbageblik virker mine halvfjerdsererfaringer om de hyppige forsøg på at lave faderen
om til en halv moder i ligestillingens hellige
navn som groteske.
I pædagogisk avancerede kredse forekom det
endog, at moderen afstod fra amning – af
hensyn til ”ligestillingen”.
Jeg tror, vi som kultur og samfund gør klogt
i at tage udgangspunkt i, at moderen er hovedpersonen og bør danne hovedrelationen
til spædbarnet og småbarnet – med faderen
som en uhyre vigtig supplementsfigur. Spædbarnet er ikke skabt til at dele sol og vind
lige.
Fars betydning
Det betyder ikke, at fædre ikke skal skifte
eller bade deres spædbarn – eller give dem
mad, når de er klar til det. Tværtimod foreligger der ganske spændende tanker om
fædres betydning for specielt pigebørns tidlige identitetsdannelse. Det nyfødte barn har
behov for far – og omvendt.

En ofte upåagtet faderopgave i løbet af det
første år er at lære det lille barn at møde og
mestre angsten. Der er noget næsten uragtigt,
instinktivt over scenen: Fader står med det
lille barn i hænderne, løfter det op over hovedet, lader det falde, griber det igen. Ikke
sjældent begynder barnet at skrige af angst,
men ender med at hvine af fryd. Vi lærer det,
at efter angst kommer tryghed. Det er en
mandlig specialitet.
Senere i barnets udvikling vokser denne
mandlige specialitet til en lidt bredere opgave
– at lære barnet om den aggressive kropskontakt og den fysiske smerte. Kort sagt – at slås
for sjov.
At tumle med tumlingen har i årevis været
forsømt. Mødre og kvinder i den pædagogiske verden har udstedt forbud mod den legende aggressivitet – med ganske alvorlige
konsekvenser for både piger og især drenge.
Den mandlige aggression handler efter min
opfattelse om at stræbe, kæmpe og vinde –
men ikke om at destruere. Aggression er medfødt, men kultiveres naturligt, såfremt kulturen giver den rum til at udfolde sig i. Hvis
den forbydes, antager den farlige eksplosive
former.
Generelt er det min vurdering, at vi udviklingspsykologisk har undervurderet betydningen af forholdet mellem fædre og drengebørn.
Når drengebørn skal udvikle deres kønsidentitet, har de brug for identifikationsfigurer.
Der er tale om en indvendiggørelse af et andet menneske – en inderliggørelse af et andet menneskes normer, værdier – tænkemåder
og adfærdsformer. Denne dybe, emotionelt
orienterede sjælelige proces forudsætter, at
den mandlige model har en høj grad af nærhed og betydning for drengebarnet.
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På det såkaldt videnskabelige felt findes et
utal af overfladiske undersøgelser på dette
område. Ikke sjældent ender de i en konklusion, hvor man klapper kage af begejstring
over at kunne konstatere, at drengebørn ikke
bliver homoseksuelle af at mangle en faderfigur i det daglige.
Disse undersøgelser hviler ofte åbenlyst på
et værdigrundlag om, at der ikke eksisterer
nævneværdige biologiske kønsforskelle, at
køn er en kulturel konstruktion – som vi med
sindsro kan negligere eller afskaffe.
Tørt vil jeg konstatere, at ni ud af ti af de
drengebørn, jeg har mødt på behandlingshjem, ingen far havde haft – eller havde haft
mange og skiftende.
Mænd og fædre er vigtige for kønsidentitetsdannelsen for både drenge og piger.
Moderne forældre
Spædbørn kan ikke bare gå fra hånd til hånd,
krop til krop uden omkostninger.
Spædbarnets billede af sin egen krop læser
det i moders øjne og mærker i hendes hænder på puslebordet. Er jeg smuk, er jeg dejlig, er jeg bare o.k.? Andres tindrende øjne
tæller med, faders, søskendes, bedsteforældres og måske en nær venindes – men så er
det også slut. Mere kan skabe kaos i det spæde
sind.
Moderne forældre har en indbygget tendens
til hurtigt efter en barnefødsel at ville tilbage
til det moderne liv – leve som før. De forsikrer omverdenen om og sig selv om, at man
fortsat kan gå i byen med vennerne, gå til
idræt to gange om ugen og i øvrigt klare karrieren. De vil også have soveværelset for sig
selv igen, helst hurtigt.
Det lader sig bare ikke gøre. Ikke uden at gøre
vold på barnets behov. Det lille barn skal sove
sammen med sin moder – ikke nødvendigvis

i samme seng, men inden for en arms afstand
– indtil det fylder to år.
Det er meget morsomt at høre moderne forældres begrundelse for at flytte barnet hen i
et barneværelse med en magisk babyalarm:
”Det fremmer selvstændigheden”, ”det skal
trænes til at kunne tåle ensomheden”, ”ellers
bliver det for afhængigt” ...
”Alene og stærk-tænkningen” er fejlagtig.
Når spædbarnet vågner op i mørket skal det
høre lyde og lugte mennesker – vide, at det
ikke er alene.
Moderne forældre er præget af holdningen
om de materielle værdiers betydning. Rigdom
er lykke. De forventer at kunne bevare deres
levestandard uændret, når de får børn. De
forventer at kunne leve som før i tiden. De
forventer at kunne bevare deres karriereforløb.
Kravet om at prioritere barnets behov før
deres egne opfatter de som gammeldags. De
mener, at børn har bedst af at have glade forældre. At tilsidesætte eller udsætte egne behov af hensyn til et barn vil efter moderne
forældres opfattelse nok skade barnet i sidste ende.
Kvindekampen vil have meget vanskeligt ved
at forlade de vundne bastioner. At opprioritere moderskabet og dets betydning for barnet vil møde massiv modstand og blive betragtet som et tilbageskridt.
Men at være voksen betyder også at være i
stand til at udskyde sin behovstilfredsstillelse
eller at kunne finde nye måder. I takt med
barnets udvikling skal det så i øvrigt selv lære
at udskyde tilfredsstillelsen af sine behov.
Daginstitutionen
På en konference i Trondhjem fik jeg udleveret en fin brochure om de norske daginsti-
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Moderne forældre er præget af
holdningen om de materielle
værdiers betydning. Rigdom er
lykke. De forventer at kunne bevare deres levestandard uændret,
når de får børn.
tutioner. Den understregede i indledningen,
at alle norske daginstitutioner var målrettet
opbygget til at opfylde barnets behov.
Det er grotesk. Daginstitutioner har aldrig
været bygget til at opfylde børns behov, hverken i Norge eller Danmark. Altid har de primært været arbejdsmarkedsinstitutioner til
opbevaring af børn, så forældrene uhindret
kunne deltage i produktionen af materielle
goder.
Det barn er endnu ikke opfundet, som af sig
selv ville banke på døren til en daginstitution
og ansøge om otte timers ophold dagligt. Intet småbarn ønsker at forlade sin mor.
Daginstitutionslivets såkaldte velsignelser er
gennem årene blevet garneret med en række
pseudovidenskabelige overvejelser. Når det
nu ikke kan være anderledes, må vi hellere
lade, som det er godt for børnene.
Vort hykleri kender ingen grænser.
Sandhedens øjeblik kendes dog af de fleste
mødre. Når et lille barn skal ”indkøres” i en
vuggestue, sker det med gråd og tænders
gnidsel. Pædagoger og mødre indgår i en
uhellig alliance – i at forsikre hinanden om,
at det hele er en overgang, at det går over. Vi
klynger os til løgnen, fordi sandheden – at
der ikke er tale om en overgang, men et svigt,
et brud – er for smertefuld at bære.
Det går over. Gråden hører op – og børnene

overlever. Men tyve år efter står jeg med en
gruppe unge, som dybt i deres erindring er
blevet forladt, overladt til vildtfremmede
voksne og en tilfældig gruppe andre forladte
børn. Det er ikke en småting at blive forladt
af sin moder i seksmånedersalderen.
Den eneste ene, – livgiveren, fødegiveren og
tryghedsgiveren i en kaotisk verden – forsvinder, dukker godt nok op igen, men – livet er
ikke til at stole på, menneskene er ikke til at
stole på.
Daginstitutionens pædagogik
Selvforvaltning har været daginstitutionspædagogikkens store mantra i nogle år. Alle
børn skal respekteres og støttes i en udvikling, hvor de lærer at erkende deres egne behov og får rum til at tilfredsstille dem. Børnene skal ses, høres og respekteres i deres
egenart.
I praksis er selvforvaltningstænkningen
mange steder blevet udlagt til, at børnene skal
bestemme selv. De skal bestemme, hvornår
de skal spise hvad sammen med hvem. De
skal selv bestemme, om de vil være ude eller
inde. De skal selv finde ud af, om de har lyst
til pædagogernes aktiviteter eller ej. De må
selv afgøre, om andre bør må være med i deres leg. Om de skal tage trøje på, kan de nok
bedst selv vurdere. Og ture ud i verden er
naturligvis ikke tvungne. Sove eller ej? Nej,
nej.
For mig er denne pædagogiske tænkning et
tragisk spejlbillede af et samfundsfællesskab
i opløsning. Nu vover de voksne end ikke selv
at formidle klare fælles normer og værdier
til børnene. De sætter børnene til at opfinde
sig selv, for sig selv!
Jeg vil hævde, at der i selvforvaltningstænkningen gemmer sig et ekstremt individuelt menneskesyn, hvor barnet skal tage
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udgangspunkt i sig selv.
Skyld og skam
Tillad mig her et sidespring om skyld og
skam.
Jeg har i mange år undret mig over, at skyld
og skam er blevet negativt ladede begreber i
pædagogernes og psykologernes verden.
Børn må for alt i verden ikke føle skyld eller
skam – det bør alle opdragere undgå. For mig
er det et mysterium, hvordan man opdrager
uden skyld og skam.
Naturligvis kender vi alle eksempler på forældre, som helt urimeligt spiller på børns talent for skyldfølelse og undergraver deres
selvfølelse i et sådant omfang, at de skammer sig over at være til.
Men der er også en skyldfølelse, som fører
til, at du vælger at gøre noget andet, end du
ellers ville have gjort – uanset om der er ydre
kontrol, om andre opdager det.
Personligt bruger jeg mest vreden i opdragelsen af mine børn. Omkring børn bør vi
efter min opfattelse respektere, at de i takt
med deres alder og udvikling har et voksende
ansvar for deres handlinger. Vi viser dem respekt ved at kunne blive vrede på dem.
Jeg har den opfattelse, at jeg har både ret og
pligt til at blive vred, når mine børn overtræder de normer og værdier, som jeg som person står for, og som de i et vist omfang forventes at følge.
Det er håbløst umoderne i en tid, hvor forældre nærmest undskylder over for børn, at de
har normer omkring mad, druk, sex – eller
bare almindelig venlighed, hjælpsomhed og
næstekærlighed. Det moderne barn skal helst
vælge sine normer og værdier selv, nærmest
opfinde dem fra grunden af.
Jeg er af den opfattelse, at enkle normer og

værdier som venlighed, hjælpsomhed og
næstekærlighed er ”varig valuta” i alt mellemmenneskeligt samspil.
Det handler om samvittighedsudvikling. I
løbet af udviklingen dannes i en ret kompliceret proces et samvittighedsrum i personligheden, hvori barnet indoptager en række normer, typisk først og fremmest fra forældrene.
Der er to værelser i samvittighedsrummet:
”Du bør-værelset” og ”du må-ikke værelset”.
Det er her, normer og værdier bor. Hvis de
sidder fast, bliver du i nogen grad et indrestyret menneske. Du lytter til din indre
stemme fra de to ”værelser”. Når du overhører stemmerne, vil du naturligvis føle skyld
og skam. Min konklusion er, at de to følelser
i sig selv ikke nødvendigvis er negative.

Det moderne barn skal helst
vælge sine normer og værdier
s e l v, n æ r m e s t o p f i n d e d e m f r a
grunden af.
Pædagogen og barnet
Daginstitutionsforskningen har i de senere år
gjort store fremskridt. Videooptagelser i alle
rum og på legepladsen har gjort det muligt at
analysere relationen mellem det enkelte barn
og pædagogen. Forskerne har blandt andet
registreret, hvor megen en-til-en-kontakt
hvert enkelt barn fik med sin kontaktpædagog
eller andre medarbejdere i løbet af en typisk
otte timers dag.
Det forlyder, at pædagogerne var ved at lynche forskerne, da resultaterne blev lagt frem.
Typisk fik hvert barn omkring tre minutters
nærvær per dag, ofte mindre! Hvor meget
selvværd kan der produceres på den tid?
Der var i øvrigt store variationer i pædago-
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gernes forhold til de enkelte børn. Nogle børn
er vindere og erobrer et kvarter af pædagogen per dag – andre er ”tidsrøvere” på grund
af uacceptabel adfærd – andre igen er næsten
usynlige med en kvote på et minut.
Også det var et chok for pædagogerne. Her
gik man og troede, at man delte sol og vind
lige, spredte sin kærligheds gave jævnt ud
over hele flokken – og så afsløredes det, at
man havde ”favoritter”, ”dengser”, yndlingsbørn i et omfang, man ville have forsvoret.
Kan pædagogen være en ”betydende anden”
for et institutionsbarn? Den følelsesmæssige
del af relationen mellem småbarnet og den
voksne er afgørende for barnets senere sociale, følelsesmæssige og kontaktmæssige
udvikling. Det står forhåbentlig klart, at jeg
generelt ikke finder, at daginstitutionen kan
levere den livsnødvendige nærhed til det enkelte barn. Daginstitutionen leverer mange
overfladiske kontakter og et utal af kontaktbrud.
Trods halvtreds års forsøg på at fortrænge
disse behov med pseudovidenskabelige bortforklaringer ved vi alle inderst inde, at vi gør
vold på vore børn i dag. Tiden er inde til et
massivt holdningsskifte.
Vejen frem
Hvad slags menneske vil vi gerne have?
Lige nu producerer vi det tilknytningsArtiklen er baseret på og stykket sammen af
uddrag fra Ole Schouenborgs bog ”Velfærdsyngel”, Forlaget Fremad, 2001, s.9, 13-16,
28-30, 32-37, 40-41, 50-52, 62-67, 69-73, 7882, 109-111.
--Ole Schouenborg er klinisk psykolog, seniorlektor og ass. professor med mange års erfaring som seminarielærer bl.a. på Skovtofte
Socialpædagogiske Seminarium. Far til tre.

forstyrrede, ensomme massemenneske.
Lige nu laver vi børn med lavt selvværd, usikker selvtillid, afhængige af konstant ydre bekræftelse.
Lige nu dyrker vi børn uden en stabil samvittighed og indrestyring – uden integrerede
faste normer og værdier for godt og ondt, rigtigt og forkert.
Lige nu former vi usociale børn, hvis indlevelsesevne i andre er meget begrænset.
Er det det, vi vil? Jeg vil ikke.
Jeg vil et fremtidigt menneske, som igen kan
indgå i længerevarende, gensidigt forpligtende relationer uden stor frygt for frihedstab – et menneske, som kan elske, endog betingelsesløst.
Jeg vil et indrestyret menneske, som har samvittighed, udviklet i et samspil med voksne,
som selv har fundet ud af – og står sammen
om – hvad der er godt og ondt, rigtigt og forkert, og tør formidle det.
Den måde, vi indretter vilkårene for børnefamilierne på, er afgørende for den type mennesker, vi producerer. Tiden er ved at være
moden. Smertegrænsen ved den nuværende
behandling af vore småbørn er tæt på at være
overskredet.
Jeg fornemmer det rigtige i påstanden om, at
det 21. århundrede enten bliver etikkens århundrede, eller også ender det her!
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KRISTENT FAMILIELIV
Af Thomas Beck

Ikke så få har oplevet at blive overrasket ved
at bladre rundt i familiens fotoalbum eller
billedarkiv på computeren. Pludselig ser man
sig selv kravle rundt på gulvet sammen med
sine børn, som omfavner familiehunden. Man
begynder at tælle årene, siden hunden døde
– otte år.
Hvor er alle de år blevet af? Børnene er mere
eller mindre flyttet hjemmefra. En er flyttet i
lejlighed, en anden er på efterskole. Den sidste er da hjemme endnu – men i 8. klasse.
Hvor er alle årene blevet af? Så melder
spørgsmålene sig: ”Brugte vi tid nok på vore
børn? Hvad vil de se tilbage på som det vigtigste i hjemmet? Er de nået frem til evangelisk afklaring?”
Uanset vores stilling i samfundet eller vore
opgaver i menigheden, så kan vi ikke vige
fra Paulus’ ord: ”Den som ikke sørger for sine
egne, og særlig for sin egen husstand, har
fornægtet troen og er værre end en vantro”
(1 Tim 5,8).
Vi er på vej – i livet
Et menneskeliv har forskellige stadier: barn,

ung, voksen og gammel. Ikke alle får lov til
at blive gamle. Ligesom alle andre veje slutter på et tidspunkt, sådan slutter også livsvejen en dag. For enden af vejen er der et
mål: Du skal møde Gud!
Det gælder alle: Om man er kristen eller ikkekristen, om man er barn eller voksen, ung eller
gammel. Du skal møde din skaber en dag, og
han vil kræve dig til regnskab (Præd 12,1314).
Hvordan kan næste generation, vore børn,
blive rede til at møde Gud? De grundlæggende betingelser for slægtens videreførelse
både her i tiden, men også med tanke på evigheden, lægges i familien.
Hvad var det vigtigste for en familiefar i et
jødisk hjem? Det var at fortælle om blodet
og Guds lov!
Noget af det, som en familiefar i et jødisk
hjem var optaget af at give videre til næste
generation, var to skelsættende ting. Det var
lovens vigtighed og dens forpligtende alvor
og så blodets betydning ved udfrielsen af
Egypten.
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”Læg jer de ord, jeg her siger, på sinde; I skal
binde dem om jeres hånd som et tegn, og de
skal sidde på jeres pande som et mærke. Lær
jeres sønner dem, fremsig dem, både når du
er hjemme, og når du er ude, når du går i seng,
og når du står op. Du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte, for at både
I og jeres børn må leve længe på den jord,
som Herren lovede jeres fædre at give dem,
ja, så længe himlen hvælver sig over jorden”
(5 Mos 11,18-21).
”Denne dag skal I have som mindedag [udfrielsen af Egypten ved blodet], og I skal fejre
den som en fest for Herren. Som en eviggyldig ordning skal I fejre den, slægt efter slægt”
(2 Mos 12,14).
Et af budene fremhæver også det at være far
og mor. Det fjerde bud handler om mennesker, som står over en – far og mor. ”Ær din
far og din mor, for at du må få et langt liv på
den jord, Herren din Gud vil give dig” (2 Mos
20,12).
Du skal lægge mærke til, at der ikke står ”elsk
din far og mor”, men ”ær”.
Med ordet ære, sigtes der til, at der er nogen,
som står over dig, og som har fået en opgave
betroet, før du blev født. Den grundlæggende
ansvarsfordeling i hjemmet kan ikke aftales
mellem børnene og de voksne. Den er givet
på forhånd som en ordning fra Skaberen.
Den position, den opgave og det ansvar, forældrene har, er ikke givet af mennesker, men
af Gud!
Det fjerde bud er gældende for alle mennesker. Buddet – og efterlevelsen af det – er en
forudsætning for hele det menneskelige fællesskab i verden. Der er knyttet en straf og
velsignelse til det fjerde bud: ”Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden”
- og løftet: ”for at du må få et langt liv på den

jord, Herren din Gud vil give dig” (2 Mos
21,15.17).
Vi er på vej – i ægteskabet
Efter barndommen og undervejs i ungdommen skulle vi gerne have fået en grundvold
at leve på i det generationsled, som vi selv
tilhører. På et tidspunkt begynder tanken om
selv at stifte hjem naturligt at melde sig, og
vi ser os om efter en ægtefælle.
Her kunne der siges meget om det at finde
den rette ægtefælle. Jeg vil blot nævne nogle
få ting.
Valget af ens ægtefælle er ikke styret at det
seksuelle og sanselige begær. Vi kaldes til at
finde vor ægtefælle ”i hellighed og ære og
ikke i sanseligt begær som hedningerne”(1
Thess 4,3-5).
At få den rette ægtefælle er en gave fra Herren: ”Den som har fundet en hustru, har fundet lykken, og har fået en god gave fra Herren” (Ordsp 18,22 norsk oversættelse).
Bibelen sætter ægteskabet højt, og alligevel
gør den ikke ægteskabet til et mål i sig selv.
Mange unge har det mål at blive lykkelig gift.
Det er livets højdepunkt og endelige mål,
tænker man!
Bibelen sætter ikke ægteskabet op som et mål
i sig selv. Bibelens mål for os mennesker er,
at vi skal frelses, helliges og fuldbyrde tjenesten, som er givet os. Nogle kaldes og udrustes til at leve i et ægteskab og andre til at
leve enligt (1 Kor 7,7). Ægteskabet er ikke
evigt. Det består kun i denne verden. Det er
jordisk og timeligt. Derfor kan det ikke blive
et mål i sig selv (Matt 22,30).
Dette hjælper den, som er gift, til ikke at stille
ægteskabet på førstepladsen i livet. Og det
hjælper de ugifte til ikke at få komplekser og
tro, at livet er spildt, fordi de ikke er gift.
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Vi er på vej – med børn
På et tidspunkt sker for de fleste ægtepar det
vidunderlige, at man venter et barn. Det er
stort at få børn. Hvorfor? Fordi det er en gave:
”Sønner er en gave fra Herren, moderlivets
frugt er lønnen” (Sl 127,3).
Barnet er skabt ved Kristus og til ham: ”I ham
blev alting skabt i himlene og på jorden, det
synlige og det usynlige, troner og herskere,
magter og myndigheder. Ved ham og til ham
er alting skabt” (Kol 1,16).
Der er vel ikke noget, som ændrer hverdagen mere end at få børn. Tiden er ikke længere ens egen, en stor del af ens opmærksomhed flyttes fra ægtefællen til børnene. Det gør
noget ved os. Derfor er det vigtigt, at man
ser børnene som en Guds gave og er taknemlig for dem.
Vi er på vej – som familie
Winston Churchill sagde: ”Det er lettere at
styre en nation end at opdrage tre børn!”
Man kan styre mange ting med magt! Men
man kan ikke tvinge ens børn til at gå i den
retning, man ønsker.
Selvom Bibelen taler om, at vi alle har samme
værdi over for Gud, og at alle mennesker står
lige i forhold til ham, så siger den samtidig,
at vi ikke har samme funktion. I livet her på
jorden har Gud sat nogle til at udøve autoritet over andre – mand over hustru; forældre
over børn; arbejdsgivere over arbejdstagere.
I forældre-børn-forholdet betyder det, at forældrene er sat til at være myndige vejledere
for deres børn. Det fjerde buds hensigt med
at børnene skal ære forældrene er, at børnene
skal være lydige mod deres forældre (Ef 6,1;
Kol 3,20). Lydighed indebærer, at man tager
imod hjælp og tilrettevisning samt følger de
påbud, forældrene giver. Denne ordning kan
misbruges af forældrene, og derfor advarer

Paulus os mod et sådant misbrug (Kol 3,21;
Ef 6,1).

Den grundlæggende ansvarsfordeling i hjemmet kan ikke aftales mellem børnene og de
voksne. Den er givet på forhånd
som en ordning fra Skaberen.
Vi lever i en tid, hvor mange forældre ikke er
bevidste om, hvad der ligger i deres forældrerolle og opdragerrolle, og trækker sig tilbage
fra deres ansvar. Det betyder, at børnene indtager forældrenes plads som dem, der sætter
dagsordenen. Det får ikke bare betydning for
det enkelte hjem, men vil påvirke både samfundet og menigheden.
”Jeg giver dem drenge som ledere, lømler skal
herske over dem. Folket skal slås indbyrdes,
den ene mod den anden; unge sætter sig op
mod gamle, ringeagtede mod fornemme” (Es
3,4-5).
I mange hjem er det de 10-12 årige børn, som
fremtræder som kaptajner på familieskibet.
Hjemmet må indordne sig efter de krav og
holdninger, som børnene kommer med, for
at bevare den daglige fred. Forældrene er gået
i maskinrummet for at arbejde eller op på
soldækket for at dyrke deres egne interesser.
Dermed har man overladt børnene til selv at
finde vej i livet. De voksne vejledere er ikke
til stede, når børnene efterspørger råd og vejledning. Ingen er til stede og kan vise vej,
når der spørges til nogle af livets store spørgsmål. Derfor overtager børnene selv forældrerollen!
Det kræver tid, kræfter, kærlighed, nærhed
og åbenhed for at skabe tillid til hinanden i
familien. Atmosfæren er utrolig vigtig for at
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få en åben og fortrolig samtale omkring spisebordet!
Hvor er det vigtigt, at man føler sig elsket og
afholdt af sine forældre. Vi har fået tre børn
konfirmeret. Til afslutning i min tale til børnene har jeg sagt: ”Skulle I lave noget dumt,
så er hjemmet altid åbent.” Jeg tror, det er
vigtigt at få det sagt.
Vi er på vej – i tiden
Ligegyldighed over for Guds ordninger gør,
at mange hjem i disse år går i opløsning. Tidens individualisme gør, at man ikke ser
hjemmet som en livsnerve i samfundet, men
som et sted, hvor man kan få stillet nogle af
sine individuelle behov. Tidens tankegang er
et opgør med familietanken.
Her er det vigtigt, at Bibelens budskab om
hjemmet – om forholdet mellem mand og
kvinde, mellem forældre og børn, og om opdragelsen – kommer frem i undervisning og
forkyndelse.
Det er de færreste, som ser Guds kald i det at
være hjemme ved børnene, når de er små (Tit
2,4-5). Vore prioriteringer er ofte i modstrid
med Bibelens vejledning. Familien er ofte det
sidste punkt på ugeplanen! Prioriteringen
hedder: arbejdet, fritidsaktiviteter og så familielivet.
Når vi ikke bruger mere tid sammen med familien, hænger det ofte sammen med, at vi
føler, at vi altid kan udskyde det. Det kan vi
nå i morgen. Hvor mange gange har børnene
ikke hørt ordene: ”senere, i morgen, i næste
uge …”
At være et kristent hjem
”Vore liv kan råbe så højt, at børnene ikke
kan høre, hvad vi siger.”
Hvad ser dine børn? Er der konflikt mellem
det, du siger, og det, du gør?

Rosenius siger: ”De kristnes ord er som søm”
(og søm er en god ting, når man skal bygge –
også bygge et kristent hjem op), ”men”, fortsætter Rosenius, ”det er vore gerninger, som
slår sømmene i.”
Hvor mange børn er ikke opvokset i den tro,
at kristendommen er regler og love? Børnene
får det indtryk, at kristendom bare er krav,
man skal opfylde. En livsform. Der er intet
liv og ingen glæde over syndernes forladelse
for Jesu skyld.
Hvilke konsekvenser kan det få for næste
generation? Det vil virke som en vaccination
over for Guds ord og evangeliet. Vi kan risikere, at vore børn fravælger kristendommen
og det kristne fællesskab, når de flytter hjemmefra. For der var intet liv og ingen glæde i
den tro, som de mødte i hjemmet.
Et andet ”råb”, som kan virke nedbrydende
på næste generation er vores livsstil. Flere
kristne hjem er blevet som verden. Nok siges der pæne ord om næstekærlighed, om at
være gode og handle ret, men i de daglige
valg handler man ligesom verden. Her kan
du bedrage dig selv og dine børn.
Hvad ser dine børn, når de ser på dig? Er dine
børn i tvivl om, hvad det betyder for dig, at
du er en kristen? Er der nogen i dit hjem, som
er i tvivl om, hvad der har førsteprioritet? Er
jeres børn i tvivl om, hvad der er vigtigt?
Hvad fylder mest? Det timelige, det materielle, arbejdet – eller Jesus og det evige liv?
Er det uddannelse, stilling og status, som står
øverst på dit visitkort?
Ser dine børn, at man godt kan have et arbejde, uden at man bliver opslugt af det? Ser
dine børn, at I prioriterer anderledes med tid
og penge, fordi det hedder ”Guds rige først”?
Ser dine børn, at andagt og bibellæsning er
vigtigt? Ikke for reglens skyld, men for det
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åndelige livs skyld?
Hvad hjælper det, at du hiver dine børn med
til møde, når du i din hverdag prioriterer helt
anderledes?
Hvad har førstepladsen i dit liv og dit hjerte,
og hvad betyder allermest i hjemmet? For
hvad hjertet er fuldt af, løber munden og livet over med!

Ser dine børn, at andagt og bibellæsning er vigtigt? Ikke for
reglens skyld, men for det åndelige livs skyld?
Hvordan er det så gået?
”Jeg og mit hus vil tjene Herren” (Jos 24,15b).
Det er sagt ved mange bryllupper. Det har
været de nygiftes bøn og ønske fra dag 1.
På bedste vis har man forsøgt at efterleve det.
Man har ønsket at skabe et godt forhold i
ægteskabet, en god atmosfære og dialog i
hjemmet. Børnene har man fået af sted til
børnekreds, juniorkreds, teenklub og til sidst
i ungdomsarbejde.
Hvordan er det så gået? Hvor er børnene i
dag?
For flere hjem gik det ikke, som de havde
ønsket. En smerte blev født i hjertet, da den
ældste datter valgte at blive gift med en ikkekristen ægtefælle. En anden valgte venner og
bekendte, som levede langt fra hjemmets tro
og Herrens veje, og flyttede på et tidspunkt
sammen med en kæreste.
Også i Skriften møder vi tilfælde, hvor børnene vælger en anden vej end forældrenes.
Vi møder en Kain, som forlader sit barndomshjem som en morder og med et nej til Herren
(1 Mos 4). Vi møder Samuels sønner, der
valgte ikke at fortsætte i forældrenes fodspor

(1 Sam 8,1ff.). Vi møder en Davids søn
Absalom, der vender ryggen til hjemmet og
ender i et direkte oprør mod sin far (2 Sam
15-19).
Håbet!
Adam og Eva måtte se, hvordan deres søn
Kain valgte at gå bort fra Herrens nærhed ved
Edens have. Han forlod ikke bare Herren for
en tid, men slog sig ned i landet Nod. Jeg ser
for mig, hvordan Herren har stået på Kains
mark og spejdet efter ham, set hvordan han
forsvandt ude i horisonten – mon han vender
om?
Findes der et håb i teksten om Kain? Er der
håb for dem, som kender til nære relationer,
som valgte at forlade Herrens vej? Ja. Håbet
findes i det lille ord ”nej”.
”Nej” siger Herren til, at nogen skal have lov
at slå Kain ihjel. ”’Nej, hvis nogen slår Kain
ihjel, skal det hævnes syv gange.’ Og han satte
et mærke på Kain” (1 Mos 1,15).
Vi ved ikke, hvad det var for et mærke. Men
jeg tror, at Gud har graveret et synligt mærke
i Kains pande, som ikke kunne fjernes. Et
uudsletteligt mærke og minde: “Jeg elsker
dig”.
Siger det ikke noget om Guds evige kærlighed til os mennesker? Han glemmer os ikke.
Selv efter Kains dybe fald vender han ham
ikke ryggen. I stedet for at mærke hans pande
med kærlighed, kunne Gud uden problemer
have blændet Kains øjne som straf.
Men sådan er Gud ikke, heller ikke i dag:
”Således er det jeres himmelske faders vilje,
at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt” (Matt 18,14).
Gud vil også komme til den, som i dag vandrer mod Nod – bort fra Herren. Gud har sat
et mærke på mange at vore nære venner, børn
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og familiemedlemmer, som er gået bort fra
Herren. De fleste er døbt og mærket med det
hellige korsets tegn på pande og bryst. Til et
vidnesbyrd om, at Guds pagt står fast til evig
tid.
Han glemmer ikke den, som er mærket. Mærket er et evigt minde: “Jeg elsker dig”.
Selv i de sværeste dage kan vi ved nådetronen
finde en lille flig at hænge fast ved, som giver håb. Gud elsker den, som er mærket af
ham! Sikkert er det, at Jesus, som ikke sparede sig selv, men gav sit liv for os, heller
ikke i dag sparer sig selv. Han vil, at ikke en
eneste af disse små skal gå fortabt!
Så må vi bede Gud om at bevare kærligheden til vore børn. Det kan være svært, når de
vandrer ad veje, som vi må tage afstand fra.
David formåede dette, selvom hans søn
Absalom gjorde oprør og krænkede sin far
ved at tage kongemagten fra ham.
På et tidspunkt står de overfor hinanden, og
krigen mellem dem er uundgåelig.

I det opgør møder vi en fars hjerte, som på
trods af modstanden mod ham, elsker sin søn.
Han giver ordrer til hæren om ikke at gå for
voldsomt til værks mod den unge Absalom
(2 Sam 18,5). Krigen er brutal, og Absalom
dør.
Da David får dette at vide, møder vi en far,
som råber: ”Min søn, Absalom, min søn, min
søn, Absalom! Gid det var mig og ikke dig,
der var død!” (2 Sam 19,1).
Må Gud hjælpe os til at hvile i håbet om, at
Han ikke glemmer den, som er mærket. Og
må Jesu kærlighed fylde vore hjerter, så vi
kan bevare kærligheden til vore børn til vor
sidste stund på denne jord, så vi holder ud i
bønnen til Gud om deres frelse.
Gud elsker dem og vil deres frelse – mere
end vi. Det har han sagt i sit Ord og vist på
Golgata.
Det er vores store trøst.

Thomas Beck, viceskoleleder,
afdelingsformand i LM
Vestjylland, Esbjerg
Redigeret seminar, holdt på
Nyt Livs bibellejr juli 2009
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TJENESTEDELINGEN MELLEM MAND OG KVINDE I

MANDENS KALD
I TJENESTEDELINGEN
Af Mikkel Vigilius

”Som mand og kvinde skabte han dem” (1
Mos 1,27). Det står der på den første side i
Bibelen. Det er fundamentalt og centralt i det
bibelske budskab om os mennesker, at vi er
skabt af Gud som mand og kvinde med forskellige kroppe, sind og opgaver – og at det
er en gave!
I dag kan det være svært for os at se det sådan. Når vi hører om den gudgivne forskel
på og tjenestedeling mellem mand og kvinde,
så tænker mange af os straks på spørgsmålet
om kvindelige præster, forkyndere og menighedsledere. Hvorfor kan kvinder ifølge Bibelen ikke varetage disse poster?
Det er ikke noget uvæsentligt spørgsmål. Vi
må forholde os til det og besvare det. Men vi
når aldrig frem til et bibelsk syn og svar, hvis
vi ikke først ser den gudgivne forskel på og
tjenestedeling mellem mand og kvinde som
en velsignelse og gave. Derfor skal vi be-

gynde med at standse for dette.
Ingen steder ser vi rigdommen i det gudgivne
forhold mellem mand og kvinde klarere end
i den bibelske undervisning om ægteskabet.
Her bliver det klart, at den gudgivne forskel
på og tjenestedeling mellem mand og kvinde
er udtryk for en guddommelig visdom, som
ser langt videre end vore mennesketanker, og
en guddommelig omsorg, som har øje for vort
sande og evige vel.
Netop derfor løber djævelen og hans åndehær storm imod den bibelske vejledning på
dette område. Kan djævelen nedbryde den
bibelske tjenestedeling hos os, er han nået
langt med hensyn til at nedbryde os både
menneskeligt og åndeligt.
Djævelens strategi
En væsentlig del af djævelens strategi går ud
på at tegne et billede af Guds bud og ordnin-

Mennesket er skabt som mand og kvinde med forskellige kroppe, sind og opgaver. Den gudgivne forskel på og tjenestedeling mellem mand og kvinde er en gave. Når tjenestedelingen
værdsættes og udfoldes, er den en velsignelse. Men i vor tid er den under angreb helt ind i de
kristne hjem og menigheder. Derfor vil vi i en række artikler holde den gudgivne tjenestedeling frem som en gave, vi må takke for og værne om.
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ger som meningsløse, uhensigtsmæssige eller direkte hæmmende for udfoldelsen af et
sundt og godt menneskeliv. Det var den strategi, han brugte i Edens have. Han fortalte
Eva, at Guds forbud mod at spise af kundskabens træ ikke havde noget som helst godt
formål, men i virkeligheden bare hindrede
menneskene i at udfolde deres fulde potentiale (1 Mos 3,4-5). Da først den tanke var
plantet i Eva, var det langt nemmere for slangen at få hende til at bryde Guds bud.
Der er grund til at frygte, at noget tilsvarende
er ved at ske i den bibeltro menighed i dag i
forhold til tjenestedelingen. Vi ved nok, hvad
Guds ord siger: At der ér en tjenestedeling,
og at vi må respektere den. Men vi kan ikke
se, hvad tjenestedelingen skal til for. Hvad
gavner den? Hvad er det gode formål? Hvad
godt bringer den med sig? Er den ikke bare
en spændetrøje, som hindrer kvinderne i at
udfolde deres fulde potentiale og giver mændene en usund magtposition?
Når den tanke først har slået rod i vore hjerter, får vi langt nemmere ved at forstå de
mennesker og menigheder, der gør op med
den bibelske tjenestedeling. Vi sympatiserer
følelsesmæssigt med dem i deres bestræbelse
på at fremme den fulde lighed mellem kvinder og mænd. Vi føler, at det er disse folk,
som har de varme og gode hjerter, mens de,
som holder fast ved den bibelske tjenestedeling, er kolde og hårde traditionalister.
Når det er sådan, vi har det følelsesmæssigt,
skal der ikke meget til, før vi giver efter for
djævelens forførelse, bryder med Guds ord,
opgiver tjenestedelingen og tilmed har det
godt med at gøre det.
Netop derfor er det vigtigt at begynde med at
se på Guds gode og velsignede formål med
tjenestedelingen.

Er tjenestedelingen ikke bare en
spændetrøje, som hindrer kvinderne i at udfolde deres fulde potentiale og giver mændene en
usund magtposition?

En central tekst
Vi skal begynde med en af de mest centrale
tekster i Det Nye Testamente om tjenestedelingen.
I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus, I hustruer under jeres mænd
som under Herren; for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. Ligesom kirken
underordner sig under Kristus, sådan skal
også I hustruer underordne jer under jeres
mænd i alt.
Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus
har elsket kirken og givet sig hen for den for
at hellige den ved at rense den i badet med
vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig
i herlighed, uden mindste plet eller rynke,
hellig og lydefri. Sådan bør også mændene
elske deres hustruer som deres eget legeme.
Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv.
Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og
plejer den, som Kristus gør med kirken. For
vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en
mand forlade sin far og mor og binde sig til
sin hustru, og de to skal blive ét kød.
Dette rummer en stor hemmelighed – jeg sigter til Kristus og kirken. Men det gælder også
jer, at I hver især skal elske jeres hustru som
jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for
sin mand.
(Ef 5,21-33).
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Her tales der først til kvinden og dernæst til
manden. Vi skal i denne artikel og dette nummer af bladet se på mandens kald. I næste
nummer af bladet skal vi se på kvindens kald.
Mandens kald
Mandens kald er at elske sin hustru ”ligesom
Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen
for den” (v.25).
Hvordan gjorde Kristus det? Han satte hensynet til sig selv, sit eget liv og sine egne behov i anden række, fordi han havde ét overordnet mål for øje: at investere sig selv, alle
sine kræfter og hele sit liv til gavn og glæde,
frelse og velsignelse, liv og fryd for hende –
kirken!
Kristus havde ét for øje: det, som kunne tjene
kirken, få den til at leve, glædes, beriges,
velsignes og frelses. For dette mål ofrede han
sig selv fuldt og helt. Han gav sig selv hen,
han bragte sig selv og sit liv som et offer på
alteret for at nå dette mål. Det er denne kærlighed, som er mandens forbillede!
Manden er kaldet til i Kristi fodspor at sætte
hensynet til sig selv, sine egne ønsker,
drømme, lidenskaber, håb og ambitioner i
anden række og i stedet rette sin opmærksomhed mod hustruen og hendes behov. Han
er kaldet til at investere sig selv, sine evner,
sin tid og sine kræfter, ja hele sit liv i at gavne
og glæde hende, få hende til at blomstre og
få hende til at trives på ethvert livsområde:
menneskeligt, åndeligt, følelsesmæssigt og
socialt.
Som Jesus har ”givet sig selv hen” for kirken
(v.25), er manden kaldet til at give sig selv
hen for hustruen. Alt, hvad han har og kan,
skal investeres i at gavne og glæde hende.
Ser manden tegn på, at hans hustru mistrives
på et område, må han spørge sig selv, hvad

han kan gøre for at rette op på det.
Savner hun at opleve sig elsket, må han
spørge sig selv, hvad han kan gøre for at lade
hende mærke hans kærlighed.
Er hun slidt og træt, må han spørge sig selv,
hvordan han kan aflaste hende og sikre, at
hun får anledning til at holde fri, hvile ud,
slappe af og glæde sig over livet.
Savner hun tid og ro til at være stille for og
tilegne sig Guds ord, må han investere alt i at
give hende den nødvendige tid og ro.
Som Kristus våger over kirken, må manden
våge over sin hustru.
Som Kristus ofrede sig selv til glæde og velsignelse for kirken, må manden ofre sig selv
for hustruen.
Som det var Kristi ønske at fremstille kirken
”hellig og lydefri” (v.27) uden at nævne dens
synder og svagheder med et ord, sådan må
manden i alle sammenhænge tale godt om sin
hustru og aldrig omtale eller udstille hendes
synder og svagheder.
Som Kristus har tilgivet kirken alle dens synder, sådan er manden kaldet til at tilgive hustruen alle hendes synder.
Har hun fortjent det? Det kan være, at hun
har fortjent det lige så lidt, som kirken har
fortjent Kristi kærlighed og tilgivelse. Men
evangeliet er, at Kristus ufortjent og uforskyldt har elsket kirken, har ofret sig for den
og har tilgivet den alt, og han på det grundlag fryder sig over at fremstille kirken hellig
og uden fejl.
Denne kærlighed er mandens store, herlige
og velsignede forbillede. I samme grad manden går ind i denne tjeneste over for sin hustru, i samme grad åbnes der for en strøm af
velsignelse i ægteskabet.
Det endelige mål for manden er at føre sin
hustru til himlen (v.27). Det må minde manden om at gøre alt, hvad han kan for at støtte
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og hjælpe sin hustru i troen på og livet med
Jesus. Det er hans første og største kald som
tjener i Guds rige – i kærlighed og troskab at
hjælpe sin hustru frem til himlen.
Lederen der tjener
At manden er kaldet til at ofre sig selv for
hustruen indebærer ikke, at han skal blive en
viljeløs og selvudslettende assistent for konens ønsker. Sådan var Jesus heller ikke i
forhold til sine disciple og kirken. Jesus var
myndig, viljestærk og målbevidst. Han var
en leder, som disciplene kunne læne sig op
ad og finde tryghed hos.
Men samtidig var Jesus en leder, der brugte
al sin myndighed og al sin styrke til gavn og
glæde, frelse og velsignelse for disciplene.
Det er denne rolle, der er mandens forbillede
i ægteskabet. Han er leder og hoved i ægteskabet, og denne rolle kalder på al hans
styrke, visdom, modenhed, udholdenhed,
selvstændighed og myndighed.
Som vi kommer ind på det nedenfor, kaldes
manden i Guds ord netop til at træde i karakter som mand i ægteskabet og bruge al sin
styrke til at værne og gavne sin hustru. Men
det er noget ganske andet end at herske og
regere i ægteskab og familie til gavn og glæde
for sig selv.

D e t e r mandens f ø r s t e o g s t ø r s t e
kald som tjener i Guds rige: i
kærlighed og troskab at hjælpe
sin hustru frem til himlen.
Det er bemærkelsesværdigt, at når Paulus
udfolder mandens kald i Ef 5,25-33 så taler
han ikke ét ord om, at manden skal herske og
regere. Derimod taler han i vers efter vers om

at gå i Kristi spor og være en leder, som giver sig selv hen i kærlig tjeneste for den elskede.
Manden er leder, og som sådan har han en
overordnet myndighed i ægteskabet og hjemmet. Men han er kaldet til at udfylde sin leder-,
rolle på en helt anden måde, end vi i almindelighed forestiller os.
Han er kaldet til at besinde sig på Jesu ord
om lederskab: ”Folkenes konger hersker over
dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke
være; men den ældste blandt jer skal være
som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst: den der sidder til
bords, eller den, der tjener? Men jeg er iblandt
jer som den, der tjener” (Luk 22,24-27).
Som Jesus var en leder, der bøjede sig ned
for at tjene, sådan er manden kaldet til at være
leder. Derved går der intet af hans myndighed! Tværtimod, han får en hustru og en familie, som villigt og glad giver sig ind under
hans myndighed – som kirken under Kristus!
Gud nær og hustruen nær
Skal manden kunne være en god leder i ægteskabet og i familien både åndeligt og menneskeligt, så er der to ting, som er afgørende
for ham:
1) Manden må leve Gud nær, så han til stadighed fornyes og opbygges i en frimodig og
levende tro på Jesus. Kun sådan kan han være
et sandt vidnesbyrd om Jesus i hjemmet og
fungere som åndelig leder. Hans kald er ikke
at indskærpe de rigtige meninger og leveregler og samle familien om dem. Hans kald
er at vidne om Jesus og samle familien om
ham. Det kan han ikke gøre, hvis han ikke
selv kommer til Jesus som en synder og henter nåde hos ham. ”Man kan ikke sige: Gå til

35

A RT I K E L

36

SOM MAND OG KVINDE

korset! Man kan kun sige: Kom til korset!”
Manden er kaldet til at være et åndeligt forbillede for hele familien. Men det kan han
kun være ved at gå foran ud til Golgata som
en synder, der selv har brug for Jesu frelse.
Det er kun, når manden selv til stadighed fornyes og opbygges i troen på Jesus, at han kan
lede familien åndeligt.
Åndeligt skarpe sanser og sund åndelig dømmekraft får vi kun ved at leve i personlig tilegnelse af Guds ord og evangelium. Åndeligt lederskab handler ikke først og fremmest
om at have de rigtige meninger. Det handler
om selv at se sig rig i Jesus. Kun da er man i
stand til at bedømme og vurdere alt ud fra,
om det leder til Jesus eller bort fra ham.
2) Manden må leve hustruen nær, så han til
stadighed er i god kontakt med, hvordan hun
har det, og hvad hun tænker, føler og mener.
Det gælder også og ikke mindst i relation til
alle de valg, der må træffes.
Målet må være at træffe de valg, som er til
størst glæde og velsignelse for hustruen, ægteskabet og familien. Da må manden vide,
hvor hustruen og familien står i forhold til
valgene.
I almindelighed vil det være oplagt for mand
og hustru at træffe valgene sammen. Skulle
det ske, at de ikke kan blive enige, må manden træffe det valg, som ikke nødvendigvis
er mest behageligt for ham selv, men som
ifølge hans vurdering er til størst glæde og
velsignelse for hustruen, ægteskabet og familien.
Mand og hustru kan eksempelvis have forskellige tanker om, hvad der vil være en god
sommerferie. Manden har mest lyst til at leje
en camper og følge med Tour de France-feltet rundt i Frankrig. Hustruen vil hellere leje
et sommerhus, så familien kan få tid og ro til

at være sammen. Kan de ikke blive enige,
falder det tilbage på manden at træffe beslutningen – med henblik på det, som er bedst
for hustruen og familien!
Hvad får manden så overhovedet ud af at have
lederrollen, når det er på denne måde, han
må udøve den?
Han får en kæmpe gave! Han får en hustru
og en familie, som kommer ham i møde med
åbne arme og åbne hjerter.
Mandens styrke ret anvendt
Vi skal se på endnu en tekst, som taler om
mandens kald i ægteskabet.
1 Pet 3,7: ”I mænd skal ligeså være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære, så
sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres.”
På visse områder kan manden have en større
styrke end kvinden. Det gælder i hvert fald
fysisk. Det almindelige i hedenske kulturer
er, at manden bruger sin fysiske størrelse og
styrke til to ting:
1) At definere kvinden som mindreværdig i
forhold til manden.
2) At undertrykke kvinden og lade hende få
det hårdeste og mest slidsomme arbejde.
Mange af vore missionærer kan vidne om
dette. I de hedenske kulturer bl.a. i Afrika og
i Østen er det hovedreglen, at kvinden forstås som mindre værd end manden, og at
manden bruger sin fysiske overlegenhed til
at pålægge kvinden det mest krævende og
opslidende arbejde.
Når vi på disse områder har en anden kultur i
den vestlige verden, har det én hovedårsag:
Bibelens syn på og lære om forholdet mel-
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lem mand og kvinde!
Det er Bibelen, som i Vesten har løftet kvinden til at have samme ære og værdi som manden, og det er Bibelen, som har mindet manden om ikke at bruge sin fysiske styrke til at
udnytte kvinden, men derimod til at aflaste
hende.
Det er blandt andet sket igennem en tekst som
1 Pet 3,7. Her mindes manden om at vise
hustruen ”ære”, fordi hun står på linje med
manden i forhold til Gud og frelsen, og endvidere mindes manden om ikke at bruge sin
styrke til at undertrykke og udnytte kvinden,
men tværtimod til at hjælpe og aflaste hende.
Mandens syndige natur
Bibelens vejledning på dette punkt går helt
på tværs af det, som er naturligt for manden
ud fra hans egen syndige og selviske natur.
Det naturlige for manden er at definere kvinden som mindreværdig og udnytte hendes
svaghed. Denne syndige tilbøjelighed ligger
på lur i ethvert ægteskab og i enhver kultur.
Men Guds ord kalder et helt andet liv frem
hos de mænd, som lever i troen på Jesus: Ær
jeres hustruer som jeres lige over for Gud og
brug al jeres styrke på at aflaste, glæde og
hjælpe dem!
Når manden hører dette, vil den gamle og
syndige natur i ham råbe: Nej!
”Gamle Adam” i manden lider under den
ydmygelse, at han skal regne hustruen som
sin lige og lede ved at gøre sig til tjener for
hende.
Men det er godt, at det er sådan! Ufattelig
godt og velsignet! Det kan alle de mænd
vidne om, som i troen på Jesus er gået ind på
denne vej. Det er kongevejen til et godt og
velsignet ægteskab. Netop derfor skriger
Gamle Adam i os. Han ved, at når vi i tro på
Jesus forsager selviskheden, viser vores hu-

struer ære og går ind på tjenestens vej, så
åbnes der for et kildevæld af velsignelser i
ægteskabet både menneskeligt og åndeligt.

Manden er kaldet til at være et
åndeligt forbillede for hele familien. Men det kan han kun være
ved at gå foran ud til Golgata
som en synder, der selv har brug
for Jesu frelse.
Hvad sker der, hvis troende mænd afviser at
gå ind på denne vej og i stedet vælger at leve
ud fra deres egen selviske natur i ægteskabet?
I afslutningen af det citerede vers fra 1 Pet
3,7 tydeliggøres det for os, at troens liv ikke
kan bevares hos dem, som vælger at leve selvisk i ægteskabet. Sejrer selviskheden i os,
så kvæles og dør troen på Jesus, og så er der
ikke længere nogen åben vej for os til Gud.
Så er der lukket af mellem os og Gud, også
når vi beder.
Lever vi i lydighed mod ”kødet” i vore hjerter, så dør vi åndeligt. ”Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø” (Rom 8,13). Det
gælder også og ikke mindst i ægteskabet.
Trodser vi Guds kald i ægteskabet, så dør
troen på Jesus i vore hjerter, og da kan vi ikke
længere træde frem for Gud i Jesu navn og
regne med, at Gud tager imod os og hører os.
Det gør han ikke. Gud modtager ikke og hører ikke de menneske, som lever og vil leve i
trods mod ham (Sl 66,18; Ordsp 1,24-30;
15,29; Es 58,4; 59,2; Jer 7,16; 11,11-14;
14,12; Joh 9,31).
Vi kan som ægtemænd ikke svigte vore hustruer og så kompensere for vore svigt ved at
være ekstra helhjertede og hengivne i det
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åndelige liv og i menigheden. Det er hykleri
og under Guds vrede og dom (Es 1,11-20;
Jer 6,19-20; Am 5,21-24).
Vores tjeneste som kristne begynder i familien og i hjemmet. Vores første kald er i forhold til de nærmeste, og ingen er manden
nærmere end hans hustru. Mand og hustru er
blevet ét kød (1 Mos 2,24; Matt 19,6; Ef 5,2831).
Når Paulus giver anvisninger på, hvem der
kan blive ledere i den kristne menighed, understreger han, at man kun skal kalde mænd,
som er trofaste i omsorgen for hustru og børn
i hjemmet (1 Tim 3,4-5). Paulus bruger i
denne forbindelse et græsk ord, der betyder
at beskytte og sørge for. Det er mandens kald
i hjemmet – at beskytte og sørge for sin kone
og sine børn.
Det er det samme kald, den kristne leder har
i menigheden – at beskytte og sørge for de
troende. I begge kald kræves det, at manden
sætter hensynet til sig selv i anden række,
ydmyger sig og sætter alt ind på at hjælpe,
gavne og værne andre. Kan eller vil han ikke
det i sit hjem, så er han ikke egnet som leder
i menigheden.
Manden som beskytter
At manden har et særligt ansvar som familiens beskytter løber som en rød tråd igennem
hele Bibelen. Forskellen mellem mand og
kvinde i ægteskab og familieliv er ikke kun
en forskel med hensyn til myndighed, det er
også en forskel med hensyn til roller og funktioner. Der er nogle roller og funktioner, som
manden i særlig grad er kaldet til at gå ind i
og tage ansvar for, og det samme gælder for
hustruen.
Allerede ved syndefaldet understreges det, at
manden særligt vil erfare syndefaldets konsekvenser i forbindelse med arbejdet for det

daglige brød: ”Med møje skal du skaffe dig
føden alle dine dage (...) I dit ansigts sved
skal du spise dit brød” (1 Mos 3,17-19). Mandens særlige ansvars- og arbejdsområde er at
skaffe føden og derved bevare og beskytte
familiens liv.
Mandens ansvar som familiens beskytter
fremgår også med stor tydelighed af det, som
er forbilledet for mandens tjeneste: forholdet mellem Kristus og kirken. Kristus ”nærer og plejer” kirken, siger Paulus, og på
samme måde må manden se det som sit kald
at nære og pleje sin hustru og hele familien
(Ef 5,29).
I både Det Gamle og Det Nye Testamente er
der én gruppe mennesker, som fremstilles
som særligt sårbare og udsatte. Det er enkerne
og de faderløse. De har mistet den mand, som
skulle være deres beskytter.
Gentagne gange lover Gud, at han selv vil
hjælpe dem, og han kalder andre til at træde i
mændenes sted, for at enkerne og de faderløse ikke skal mangle det, som ægtemændene og fædrene skulle have sikret dem: beskyttelse, mad, forsvar, tryghed, sikkerhed (2
Mos 22,21; 5 Mos 10,18; 14,29; 24,17-19;
Sl 68,6; 146,9; Es 1,17; ApG 6,1; 1 Tim 5,316; Jak 1,27).
Mandens ansvar som hustruens og familiens
beskytter gælder også på det åndelige plan.
Han har det endelige ansvar for, at familien
næres med Guds sande ord, at børnene
oplæres og vejledes i troen, at familien opbygges åndeligt i en god menighed, og at
hjemmet står til rådighed for Gud som et
gæstfrit og åbent hjem for dem, som har behov for hjælp og omsorg (5 Mos 6,20-25;
32,7; Sl 44,2; Ordsp 4,1; Ef 6,4; 1 Tim 3,2;
Tit 1,8).
At manden har det overordnede ledelses- og
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beskytteransvar betyder også, at han har det
overordnede ansvar for opdragelsen af børnene. Som på alle andre områder hjælper og
supplerer mand og hustru også her hinanden,
men Bibelen pålægger manden det øverste
og endelige ansvar for at lade børnene møde
en sund vejledning i både menneskelivet og
det åndelige liv.
Bibelen lægger vægt på, at opdragelsen sker
i den rette ånd med en forening af myndighed og kærlighed (Ordsp 3,12; Ef 6,4; Kol
3,21).
Faderens forbillede
Mandens forbillede i opdragelsen er Gud selv
(Hebr 12,4-13). Han er den far, efter hvem
alle fædre har fået navn (Ef 3,15). Som Gud
selv forener kærlighed og myndighed, barmhjertighed og strenghed, glæde over det gode
og vrede mod det onde, sådan er vi fædre
kaldet til at gøre det i forhold til vore børn.
Vi har det afgørende ansvar for, at der lægges sunde normer og værdier ind i vore børn
i samklang med Guds ord og lov. Vi har det
afgørende ansvar for, at vore børn korrigeres, irettesættes og tugtes, når de forsynder
sig mod Guds bud, trodser os og gør andre
ondt (Ordsp 3,12; 13,24; 1 Kong 1,5-6; Kol
3,20; Tim 3,4; Hebr 12,5-8).
Men vi kan kun gøre dette på en sund og god
måde, hvis vore børn mærker og ved, at de er
og forbliver ubetinget elskede af os. Det må
vi lade dem mærke og erfare – med vore ord
og vore øjne, ved fysisk nærkontakt og mentalt nærvær, ved at lytte til dem og være sammen med dem.
Det koster tid, men det er en tid, vi aldrig vil
fortryde! At bruge tid på dette er en central
del af vores kald som kristne og som fædre –
det er næstekærlighed i praksis. Mærker og
erfarer vore børn, at de er betingelsesløst el-

skede, så kan de også møde berettiget vrede
fra os uden at misforstå den. De vil forstå, at
vreden er kærlighedens reaktion mod det, som
er ondt.
Da vil de også indefra have grundlag for at
forstå, at Guds vrede mod vores synd ikke
står i modsætning til Guds kærlighed til os.
Vreden og kærligheden hører tværtimod uløseligt sammen. Det er to sider af ét og samme
væsen hos en god og tryg far.
Hvordan hjælper vi vore børn til at tro på
Bibelens Gud? Vi gør det ved at fortælle dem
om Gud, som han er og har åbenbaret sig for
os i Bibelen – i sin hellighed og kærlighed,
dom og nåde, godhed og strenghed.
Men som fædre har vi et særligt ansvar for
selv at spejle Guds væsen i vort liv og samvær med børnene. Her er vi kaldet til at forene kærlighed og myndighed, barmhjertighed og strenghed, glæde over det gode og
vrede over det onde. Ved at spejle Guds væsen hjælper vi vore børn til at åbne sig for og
modtage det bibelske vidnesbyrd om Gud.

Vr e d e n o g k æ r l i g h e d e n h ø r e r
uløseligt sammen. Det er to sider
af ét og samme væsen hos en god
o g t r y g f a r.

Behov for Guds nåde
Når det kommer til omsorgen for vores familie, ægtefælle og børn er vi mange mænd, som
har meget at bede Gud om nåde og tilgivelse
for. Vi har haft og har det endelige ansvar for
vore familiers trivsel både menneskeligt og
åndeligt. Hvor har vi svigtet, ofte og stort!
Vi har brug for at høre, at Gud gerne viser os
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nåde, gerne begynder forfra med os, og at han
både kan og vil vende alt, også vore forsømmelser og forsyndelser, til velsignelse og
frelse for os selv og vore kære (Es 30,18-19;
Jer 18,1-11; Rom 8,28).
Lad os takke for det og bede om, at det må
ske hos os!

Det gælder det mest dyrebare af alt: vore
ægteskaber og vore børn, vort fællesskab i
troen på Jesus og vort evige liv.
Må Gud være os nådig og velsigne og bevare os i vore familier på trods af alle vore
fald og svigt – for Jesu skyld!
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SIG SHIBBOLET!
Af Johnn Hardang

I Dommerbogen står der en både spændende
og tankevækkende historie fra den tid, hvor
Jefta var dommer i Israel. Du kan læse denne
historie i begyndelsen af Dom 12, og jeg vil
nu gengive den med mine egne ord.
En snu krigslist
Der opstod engang en konflikt mellem to forskellige grupper af israelitter: gileaditterne og
efraimitterne. Gileaditterne var en lille gruppe, der boede på østsiden af Jordanfloden.
Efraimitterne var en af de største stammer i
Israel.
Hvad selve konflikten gik ud på, skal vi ikke
komme ind på her, men det var gileaditterne,
der havde retten på deres side. Derfor støttede dommeren Jefta denne gruppe.
Der blev slet og ret krig mellem de to folkegrupper. Efraimitterne angreb Gilead øst for
Jordan. Men gileaditterne vandt en knusende
sejr over angriberne, og mange efraimitter
blev dræbt eller flygtede fra slaget. For at
kunne bjærge livet, måtte flygtningene tilbage
over Jordanfloden igen.
Men Jefta, som ville hindre dette, satte vagt-

mænd ud ved alle vadestederne. Ingen
efraimit skulle få lov til at flygte.
Når der så kom en flygtning til vadestedet,
ville han selvfølgelig ikke indrømme, at han
var efraimit. Han ville selvsagt hævde, at han
var gileadit, og bede om lov til at slippe forbi.
For at kunne skelne mellem gileaditter og
efraimitter, gjorde Jefta noget genialt. Han
sagde til sine vagtmænd: Når der kommer en,
der vil over floden, så bed ham om at sige
shibbolet. Hvis det er en gileadit, har han ingen problemer med at udtale det rigtigt. Men
hvis det er en efraimit, der kommer, vil han
sige sibbolet. For en efraimit har en dialekt,
der gør det ord umuligt at udtale rigtigt.
Og sådan gik det: Kom der en gileadit, var
alt i orden. Men kom der en efraimit, blev
han afsløret på dialekten. Forskellen mellem
liv og død var ét eneste ord: shibbolet!
Døden – det uundgåelige
Denne beretning har noget vigtigt at lære os
om forholdet mellem livet og døden.
Jeg har et gammelt bånd med den svenske
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sangevangelist Pelle Karlson. I en af sine
sange, synger han det sådan:
Når du går over floden, går du ensom.
Når du går over floden, efterlades alt.
Ingen venner følger dig,
og din rigdom regnes ej.
Når du går over floden, efterlades alt.
”Floden”, som Pelle Karlson her synger om,
er det, vi kalder for døden. Og den dag kommer for os alle, hvor vi skal møde den mørke
flod. Og vi vil møde den alene.
Da er spørgsmålet: Hvordan vil det gå med
dig og mig på den dag? Ender det med evigt
liv eller med evig død?
Det er et vigtigt spørgsmål at stille og et vigtigt spørgsmål at kunne svare på. Så jeg ved,
hvor jeg skal hen – og hvad jeg har i vente.
Mange mennesker skænker ikke døden og
evigheden en tanke.
Det synes jeg er tragisk. Døden er det uundgåelige. Og evigheden er det sikreste af alt.
Hvorfor skulle jeg ikke tænke på det, mens
jeg endnu lever?
Så jeg spørger igen: Når du en dag skal møde
dødens mørke flod, hvor går du da hen?
Trygt over floden
Også i dag findes der et ”løsensord”, et shibbolet, som kan give tryghed i døden.
Hvad er det for et ord?
I Bibelens sidste bog fortælles der om nogle,
der kom trygt over dødens flod. Hør, hvad de
synger om:
”Og de sang en ny sang: Du er værdig til at
få bogen og bryde dens segl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til
Gud af alle stammer og tungemål, folk og
folkeslag” (Åb 5,9).

Døden er det uundgåelige. Og
evigheden er det sikreste af alt.
Hvorfor skulle jeg ikke tænke på
det, mens jeg endnu lever?
Lidt senere i samme bog fortæller Johannes
det sådan:
”Og en af de ældste tog til orde og spurgte
mig: ‘De, som står klædt i hvide klæder, hvem
er de, og hvor kommer de fra?‘ Jeg sagde til
ham: ‘Min herre, du ved det.‘ Og han sagde
til mig: ‘Det er dem, som kommer fra den
store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag
og nat i hans tempel‘” (Åb 7,13-15).
Hvordan kom de trygt over floden?
Svar: De kendte Jesus og satte deres lid til
hans store frelse. Det gav tryghed, helt ind i
døden.
Det afgørende var ikke deres egne præstationer, men Jesu fuldførte frelsesværk. Det
samme gælder i dag.
I en gammel, kendt sang synger vi det sådan:
”Og Lammets blod er nøgelen til selve Himmelen”.
Dette er troens shibbolet. Også for dig og mig.

Johnn Hardang,
Bergen, radiopræst
Artiklen er oversat af Henrik
Gren Hansen fra www.p7.no.

rik
no.
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MENIGHEDSLEDERENS
UDRUSTNING OG LIV
Af Jan Bygstad

En ordinationstale
I en behandling af menighedslederens udrustning og liv i lyset af Det Nye Testamente
kunne der vælges flere forskellige tilgange. I
denne bibeltime vil jeg tage udgangspunkt i
en ordinationstale fra Det Nye Testamente.
Det er Jesu samtale med Peter i Johannesevangeliet kapitel 21. For jeg tror, at dette
med rette kan betragtes som en ordinationssamtale og en ordinationstale:
”Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: ‘Simon, Johannes‘ søn, elsker du mig
mere end de andre?’ Han svarede: ‘Ja, Herre!
du ved, at jeg har dig kær.‘ Jesus sagde til
ham: ‘Vogt mine lam!‘
Igen for anden gang sagde han til ham: ‘Simon, Johannes‘ søn, elsker du mig?’ Han
svarede: ‘Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.‘
Jesus sagde til ham: ‘Vær hyrde for mine får!‘
Jesus sagde til ham for tredje gang: ‘Simon,
Johannes‘ søn, har du mig kær?’ Peter blev
bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham:
‘Har du mig kær?‘ og han svarede ham:
‘Herre! du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.‘
Jesus sagde til ham: ‘Vogt mine får! Sande-

lig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung,
bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du
ville; men når du bliver gammel, skal du
strække hænderne ud, og en anden skal binde
op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.‘
Med de ord betegnede han den død, han
skulle herliggøre Gud med. Og da han havde
sagt det, siger han til ham: ‘Følg mig!‘” (Joh
21,15-19).
Genindsat som apostel
Der er noget særligt ved hele dette kapitel i
Johannes 21. Det får vi et klart fingerpeg om,
ikke mindst i de sidste ord til Peter: ”Følg
mig!”
Dette er også de første ord, Peter hører fra
Herren Jesus, da han kaldes til discipel og
apostel godt og vel tre år tidligere ved
Genesaret Sø (Matt 4,19). Dengang kom kaldet i forbindelse med en stor fiskefangst (Luk
5,1-11). Tilsvarende afsluttes nu Jesu jordiske
samliv med disciplene med en ny fiskefangst
– på Jesu ord.
Det er ligesom om begyndelsen og enden
møder hinanden, og det er ikke tilfældigt. Det
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er snarere Jesu sjælesorg overfor sine disciple. Når Peter nu hører disse ord af Jesus:
”Vogt mine lam!”, ”Vær hyrde for mine får!”,
”Vogt mine får!” er det en fornyelse af og en
genindsættelse i apostelembedet.
Peter havde ødelagt sit kald gennem fornægtelsen af Jesus i natten til langfredag. Jesus
siger jo selv udtrykkeligt: ”Den, der fornægter mig overfor mennesker, vil jeg også fornægte overfor min fader, som er i himlene”
(Matt 10,33).
At fornægte Jesus er dybt alvorligt, og Peters fald står på mange måder ikke tilbage for
Judas’ fald. Der er dog én afgørende forskel:
Judas går bort fra Jesus med sin synd. Peter
derimod kan ikke lade sig skille fra Jesus –
trods sin synd.
Jesu sjælesorg – tre spørgsmål
De tre spørgsmål, som Jesus stiller til Peter,
svarer til, at Peter tre gange havde fornægtet
Jesus. Jesu sjælesorg består her i, at han på
denne måde genrejser Peter fra hans dybe
fald. Det er noget, som Peter for sin egen del
har brug for; han har brug for Jesu sjælesorg.
Det første spørgsmål svarer præcis til Peters
ord skærtorsdag aften. Efter at Jesus har
forudsagt, at de alle vil svigte i denne nat,
svarer Peter: ”Om så alle andre svigter, svigter jeg dig aldrig” (Matt 26,31-33). Nu spørger Jesus altså: ”Elsker du mig mere end de
andre?” Sætningerne svarer til hinanden, idet
Peter sammenligner sig med sine meddisciple
og mener, at han er mere standhaftig end dem.
Når Jesus så i Getsemane have – på trods af
alle disciplenes protester – med stor styrke
understreger, at de alle vil svigte, siger Peter: ”Om jeg så skal dø sammen med dig, vil
jeg aldrig fornægte dig.” Dette svarer til Jesu
andet spørgsmål i Joh 21: ”Elsker du mig?”
Til sidst følger det tredje spørgsmål: ”Har du

mig kær?” Da anvender Jesus et ord, som er
meget svagere end det stærke græske ord for
at elske, agapao, som han bruger i de første
to spørgsmål. Her benytter han ordet fileo,
som betyder at have kær, være glad for.
Dermed sætter Jesus spørgsmålstegn ved Peters troværdighed: ”Kan jeg stole på dig, Peter? Du har højtideligt bedyret din store kærlighed; men er der overhovedet dækning for
dine ord?”
Paulus siger senere: ”Det er ikke den, som
anbefaler sig selv, der står sin prøve, men den,
som Herren anbefaler” (2 Kor 10,18).
Peters eksempel med at tale store ord om sig
selv, sit eget åndelige liv og sin tjeneste, viser faren ved at vidne om sig selv. Det er en
anden, der skal vidne om os: ”Lad en anden
rose dig, ikke din egen mund” (Ordsp 27,2).
Selvvidnesbyrd af denne art røber stor selvtillid. Og det er netop Peters hovedproblem:
hans store tro på sig selv. En sådan selvtillid
udgør den største hindring for, at Herren kan
bruge et menneske i sin tjeneste.
”Har du mig kær?” Disse gentagne spørgsmål peger på det, der frem for noget er afgørende i en Guds tjeners liv – som det for så
vidt er i alle Guds børns liv. Men særligt gælder det den, der indsættes i en tjeneste i Guds
rige. ”Har du mig kær?” Der sigtes til hjertets rettethed mod Jesus selv.
I Rosenius’ betragtning i Husandagtsbogen
til 11. januar peges der på, at Jesus ikke spørger: ”Tjener du mig?” eller: ”Adlyder du
mig?” eller: ”Bekender du mig?”
Alt dette er vigtigt og hører til livet i Guds
rige. Jesus spørger dog ikke efter den slags,
men: ”Har du mig kær?”
Det er forholdet til Jesu person, der er det
grundlæggende, og som alt andet står og falder med i Peters tjeneste og i hans gerning
som apostel. ”Har du mig kær?” Dette er og
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bliver den grundlæggende ordinationstale og
-samtale for enhver discipel af Herren.
En overraskende fiskefangst
Af Jesu samtale med Peter ved Genesaret Sø
efter opstandelsen forstår vi, at Peter nu er et
andet menneske, end han var før langfredag.
Det ser vi ikke mindst, når vi læser disse ord
i sammenhæng med beretningen om fiskefangsten, som går lige forud for samtalen.
Den underfulde fangst (Joh 21,1-14) griber
tilbage til den første fiskefangst, som vi hører om i Lukasevangeliet 5,1-11. I Lukas 5
hører vi om, hvordan Jesus kalder sine første
disciple. Kaldelsen ledsages af en tegnhandling, som gør det klart for Peter og de andre,
på hvilke præmisser livet i Jesu følge og livet i Jesu tjeneste skal leves.
Jesus er kommet ned fra Nazaret til Genesaret
Sø og har slået sig ned i Kapernaum. Jesus er
vokset op i en bjerglandsby, og hans jordiske
erhverv er at være tømrer; han bygger huse.
Peter er erhvervsfisker. Han er vokset op ved
søen og har fra barnsben været med i sin fars
båd. Han kender fiskererhvervet og fiskerlivet ud og ind.
Så kommer denne underlige rabbi, som også
er tømrer, og låner båden for at kunne undervise folket. Natten før havde Peter og hans
fæller oplevet at stå med tomme garn.
Da Jesus er færdig med at undervise folket,
henvender han sig direkte til Peter: ”Læg ud
på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!”
Hvad har mon Peter tænkt i mødet med sådanne ord? Han ved, at dette er det rene idioti.
Peter er erhvervsfisker og ved godt, at hvis
man ved højlys dag kaster garn i Genesaret
Sø, får man ingen fisk. Det er om natten, man
fisker. Han ved også, at man ikke får fisk,
hvis man kaster garnet ud på det dybe. Garnene skal kastes på bestemte banker i søen,

hvor man af erfaring ved, at der er fisk. Det
er noget, erhvervsfiskeren har styr på.
Måske har Peter tænkt: ”Din landkrabbe! Du
ved ikke, hvad du snakker om.” Men ud fra
det, han har hørt, har Peter en sådan respekt
for Jesus, at han alligevel siger: ”På dit ord,
Herre!” Og så sker dette fuldstændigt overraskende, at de får flere fisk end nogensinde.
På dit ord, Herre!
Hvad er det, Jesus med dette vil undervise
sine kommende disciple om? Han vil lære
dem, at selv på områder, hvor de på grundlag
af erfaring og fagkundskab kan alt og ved
alt, må de i Jesu følge lære sig at sætte alt
deres eget til side for dette ene: ”På dit ord,
Herre!”
Når Jesus på denne måde kalder de første
disciple til at følge sig, sammenfattes det i
Matthæusevangeliet i blot én kort sætning:
”Følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere” (Matt 4,19). Det er netop det, hele
Jesu arbejde med disciplene kommer til at
dreje sig om i de tre år, der nu ligger foran
dem: De skal følge ham; han skal ”gøre dem
til”.
Der er forskel på, hvad der er disciplenes sag,
og hvad der er Jesu sag.
Hvordan er det så, Jesus ”gør dem til ...”?
Gennem erfaring i vandringen sammen med
Jesus ribber han dem for alt det, de tror, de
ved; det, som de tror, de kan; det, som de tror,
de forstår om Guds rige.
Hensigten er at føre dem ind i dette ene og
afgørende: ”På dit ord, Herre!” Alt ligger
gemt her. Jesus danner og former sine følgesvende med tanke på at skabe en levende afhængighed af ham i Ordet. En sådan afhængighed er umulig, så længe vi lever i indbildningen om egne ressourcer og evner.
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I dag er man ofte, og i modsætning til dette,
meget optaget af at ”udruste til tjeneste” i
Herrens menighed. Ikke mindst kan man i
karismatiske sammenhænge tit høre, at ”Gud
har mere at give”, og at man ”må udrustes”
sådan, at man er i stand til at udføre det, som
tjenesten kræver.
Missionær Skjælåen sagde tværtimod: ”Dette
er ikke sandt. Det sande er, at Gud har mere
at tage!” Han, som er Herre, må ribbe os for
det, vi tror, vi ved og kan, for at vi kan føres
derind, hvor det alene drejer sig om dette: ”På
dit ord, Herre!” Og dette må blive liv, ikke
blot teori.
Den første og den anden fiskefangst
Efter den første fiskefangst hører vi Peters
reaktion. Han bliver forfærdet og udbryder:
”Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig
mand!” Jesus svarer: ”Følg mig!” Og han
lukker denne syndige mand ind i sit følge.
Men som tiden går, forstår vi, at for Peter er
erkendelsen af, at han er en syndig mand i
virkeligheden noget, han har en yderst begrænset forståelse af. Han ved godt, han er
en synder; men at han er synder i den alvorlige forstand, som Skriften viser os, ligger
udenfor Peters horisont.
Dermed varer det ikke så længe, før Peter
begynder at komme til Jesus med sine gode
forslag. Han vil hjælpe Jesus.
Allerklarest kommer det til udtryk, da Jesus
begynder at undervise om korset og sin forestående lidelse. Da reagerer Peter spontant:
”Herre, sådan må det aldrig gå dig!” (Matt
16,22). Når han vover at tage Jesus til side
for at give ham gode råd, er det klart, at Peter
nu tænker omtrent således: ”Når Jesus har
valgt os, er det, fordi han har brug for os,
brug for vores indsats.”
Peter er endnu ikke kommet derhen, hvor det

først og sidst er ham, der har brug for Jesus.
Dette sker ikke, før vi kommer til langfredag
og Peters fald.

Han, som er Herre, må ribbe os
for det, vi tror, vi ved og kan, for
at vi kan føres derind, hvor det
alene drejer sig om dette: ”På dit
ord, Herre!” Og dette må blive
l i v, i k k e b l o t t e o r i .
Derfor skiller beretningen om fiskefangsten,
som vi hører den i Johannes 21, sig på ét afgørende punkt ud fra den fiskefangst, vi hører om i Lukas 5.
I Lukas 5 hører vi Peter sige: ”Gå bort fra
mig, Herre, for jeg er en syndig mand!” I Johannes 21, hvor Peter forstår, at det er Jesus,
der står på stranden, hvad gør han da? Han
kaster sig i vandet og svømmer ind, fordi han
ikke kan komme hurtigt nok til Jesus.
Og vi forstår, hvad det drejer sig om. Nu lyder der ikke længere et: ”Gå bort fra mig,
Herre, for jeg er en syndig mand!” Men det
er modsat: ”Gå ikke fra mig, Herre, for jeg er
en syndig mand!”
Det er det, der ligger bag, når Peter kan svare
på Jesu spørgsmål, som han gør: ”Herre, du
ved, at jeg har dig kær!” Nu er Peter blevet
en synder, som har brug for Jesus. Nu var det
ikke kun synderinden ved Jesu fødder, der
var en synder og havde brug for Jesus som
Frelser. Det var ikke kun tolderen, det var
ikke kun Zakæus, det var ikke kun den spedalske. Nu var Peter også kommet derhen.
Et hjerte rettet mod Jesus
Hermed tror jeg, vi er inde ved det mest afgørende i det, der har at gøre med menigheds-
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lederens liv og udrustning i lys af Det Nye
Testamente. Det drejer sig om dette grundlæggende: et hjerte, der er rettet mod Jesus,
fordi det ikke kan klare sig uden Jesus.
”Peter, elsker du mig?” ”Peter, har du mig
kær?” Det drejer sig om det personlige forhold til Herren Jesus selv.
Men dermed er vi også inde på en del andre
forhold, som udspringer af dét grundlæggende forhold til Herren selv.
I denne sammenhæng vil jeg minde om, hvad
profeten Elias siger om sig selv: Han tjener
Israels Hellige; ”Herren, for hvis åsyn jeg
står” (1 Kong 17,1 norsk oversættelse). Når
Elias ved flere lejligheder anvender dette
udtryk om sig selv – ”Herren, for hvis åsyn
jeg står” – taler det om, at han er draget ind
for den levende Guds ansigt og har med Ham
alene at gøre.
Det er det samme, Peter har oplevet: Han står
for Jesu ansigt.
”Elsker du mig?” Peter har med Jesus at gøre.
Og dette er blevet selve livet.
Menneskefrygt
Ordene ”Herren, for hvis åsyn jeg står” peger på, at det at blive draget ind for Herrens
ansigt forandrer ens stilling i forhold til mennesker. En af vore store svagheder som mennesker er, at vi i langt større udstrækning, end
vi er bevidste om, ”står for menneskers ansigt” og lader vore liv blive styret af, hvordan mennesker tænker og vurderer.
Dette er en hovedårsag til det, som vi kalder
menneskefrygt og trangen til at behage mennesker. Det er en af de største snublesten for
enhver forkynder og arbejder i Guds rige. At
være draget ind for Herrens åsyn sætter fri i
forhold til mennesker.
Paulus skriver om det samme: I Apostlenes

Gerninger hører vi under hans andet forhør,
hvordan han genfortæller, hvad der skete
udenfor Damaskus. Her fortæller han også
noget, som vi ikke hører om nogen af de andre gange, hvor Damaskus-oplevelsen genfortælles (tre gange i Apostlenes Gerninger).
Paulus fortæller, at Jesus blandt andet siger
følgende til ham: ”Jeg vil udfri dig fra dit eget
folk og fra hedningerne; dem sender jeg dig
til” (ApG 26,17 1948-oversættelsen).
Et underligt udtryk! Hermed er der peget på
det andet, som er helt afgørende i en menighedsleders liv og udrustning: For at tjenesten
kan blive ret, er det af vital betydning, at tjeneren er fri fra hensynet til mennesker, og
hvad mennesker tænker. Tjeneren må i en
bestemt forstand være hensynsløs!
Hvis det ikke er tilfældet, vil forkyndelsen
hurtigt lade sig styre af, hvad mennesker føler, mener og tænker, mere end af hvad Herren har sagt i sit ord. Dette er en dødsfare for
enhver Herrens tjener, samtidig med at enhver Herrens tjener også ved, hvordan trangen til at behage mennesker ligger dybt i hans
eget bryst.
Menneskefrygten, trangen til bifald, til at
behage mennesker ligger dybt i os. Behovet
for anerkendelse og accept er såre menneskeligt.
Det er i bevidst opgør med denne side af vores egoisme, at Paulus senere skriver følgende
til galaterne: ”Var det mennesker, jeg ville
være til behag, var jeg ikke Kristi tjener” (Gal
1,10).
I Johannesevangeliet 5 hører vi Jesus sige til
farisæerne: ”Hvordan skal I kunne tro, når I
vil have jeres ære fra hinanden?”
Hos Elias lød det: ”Så siger Herren, for hvis
åsyn jeg står.” Det er af grundlæggende betydning at vide med sig selv, at man ikke alene
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med sit eget personlige liv må stå for Herrens åsyn, men lige så meget med tanke på
den tjeneste, man er sat ind i. Også tjenesten
sker for Herrens åsyn.
Derfor skriver apostelen: ”Da vi nu ved, hvad
det er at frygte Herren, søger vi at overbevise mennesker, men vort liv ligger åbent for
Gud” (2 Kor 5,11); og: ”Vi (…) bringer sandheden for dagen og anbefaler således os selv
til ethvert menneskes samvittighed, for Guds
øjne” (2 Kor 4,2).
Dette er noget, som en Herrens tjener stadig
må øve sig i, og som han også har brug for
hjælp til at blive mindet om igen og igen –
også af en vågen menighed. Vores selvoptagethed får os alt for let til at glemme det.
Tjener for Guds menighed
Til det at stå for Herrens åsyn hører også en
anden sag, som Jesus ved flere anledninger
underviser sine apostle om, ikke mindst i de
sidste tre døgn før sin lidelse.
Et par gange hører vi i evangelierne om det
underlige, at disciplene indbyrdes diskuterer,
hvem af dem, der mon er den største.
Jesus må både gennem praktisk anskuelsesundervisning – fodvaskningen (Joh 13,1ff.)
– og i klare vendinger lægge sine disciple på
sinde, hvad der gælder i Herrens menighed:
”Den, der vil være stor blandt jer, skal være
jeres tjener” (Matt 20,25-28).
Her er det også sådan, at en tjener ikke er
større end sin herre. ”Menneskesønnen er
ikke kommet for at lade sig tjene, men for
selv at tjene og give sit liv som løsesum for
mange”; og: ”Som Faderen har udsendt mig,
sender jeg også jer.” (Joh 20,21).
Dermed er det også givet, hvad der er den
grundlæggende forståelse hos Herrens tjenere. Til os, der er sat til at være hyrder for

Herrens menighed, er det gjort klart: Vi er
tjenere, ikke herrer eller herskere i Guds folk
(se f.eks. 1 Pet 5,1-3).
Vi er sat til at tjene Guds folk, ikke med det,
som mennesker ønsker eller efterspørger, men
med det, som Herren har sendt os at gå med.
Derfor vil denne tjeneste ikke bestå i at opfylde alt det, som folk ønsker. Tjenesten består i at forvalte det, som Herren har givet os
at gå med (se Luk 21,41-48).
Men som tjenere, ikke herrer.
Hermed fælder Jesus dom over en anden side
ved den faldne Adams natur. Det centrale i
fristelsen af Adam og Eva består i slangens
ord: ”I skal blive som Gud” (1 Mos 3,5). Fra
da af har det været sådan, at hovmodet og
selvophøjelsen har været nogle af de stærkeste drivkræfter i vor faldne natur.
Det er den menneskelige hybris (græsk ord
for overmod og hovmod): Trangen til at stå
over, ikke under; være herre, ikke tjene; at
udnytte andre mennesker til egen fordel i stedet for at give sit liv for sin næste. For vel er
det sådan, at der er sat en orden i Herrens
menighed, som vi kalder en ”hovedstruktur”.
Men for dem, der er sat til at lede, gælder: ”I
skal ikke herske, I skal tjene.”
At vide med sig selv, at jeg er tjener, er fundamentalt. Og der er næppe noget, som er
mere ødelæggende i menighedernes liv, end
når tjenerne begynder at optræde som herrer
og herskere over Guds folk. Derfor er menneskelig brug af magt og magtsprog også
noget, som ikke hører hjemme blandt Guds
børn. Den kristne frihed er også en frihed fra
menneskers overherredømme.
Distraheret af andre ting
Jesus sagde: ”Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene
og give sit liv som løsesum for mange” (Matt
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20,28); og: ”Som Faderen har udsendt mig,
sender jeg også jer” (Joh 20,21). Med ordet
”som” peger han på det mandat, som Herrens tjenere er udsendt med.
I beretningen om Jesu samtale med Peter i
Johannes 21 kommer dette til udtryk på en
særlig måde. Efter at Jesus har sagt sit ”følg
mig!” til Peter, får Peter øje på Johannes, der
går langs stranden. Og han spørger Jesus:
”Hvad så med ham?”
Og Jesus svarer: ”Hvis jeg vil, at han skal
leve, til jeg kommer, hvad angår det så dig?
Følg du mig!”
Hermed peger Jesus på, at vores sind meget
let lader sig distrahere og blive optaget af
andre ting end det, som han har kaldet os til,
og af det budskab, som han har givet os at gå
med.
Vi bliver optaget af uvedkommende ting, som
vi igen og igen ser det i den kristne kirkes
historie. Kirken beskæftiger sig med sager,
som Herren ikke har kaldet den til. Det kan i
og for sig være vigtige sager; sager, som er
gode og nyttige i menneskers og samfundets
øjne. Man kan til og med få anerkendelse i
samfundet for sit gode engagement.
Men det var ikke til det formål, Jesus sendte
os.

For at tjenesten kan blive ret, er
det af vital betydning, at tjeneren er fri fra hensynet til mennesker, og hvad mennesker tænker.
”Hvad angår det dig?” Jesus peger også ved
andre lejligheder på denne selvbegrænsning,
hvad angår tjenesten. Engang kom der en
mand og bad Jesus skifte ret mellem ham og
hans bror i en arvesag.

”Hvem har sat mig til at dømme eller skifte
mellem jer?” siger Jesus (Luk 12,14). Der var
andre, der skulle tage sig af den slags. Jesus
havde et andet kald, en anden opgave.
Hvad der altså bliver det afgørende i denne
sag er, hvad Jesus pålægger sin discipel.
”Hvad angår det dig?” siger Jesus. ”Følg du
mig!”
Efterfølgelse
Hvori består så det at følge Jesus?
Begrebet ”efterfølgelse” har i kirkehistorien
været udlagt på forskellige måder. I katolsk
tradition er imitatio-tænkningen helt central:
at følge Jesus er at efterligne ham; han er det
store forbillede.
Selvom der kan være et og andet rigtigt i
denne tankegang, er det alligevel ikke det,
der er sagen i Det Nye Testamente.
Når Jesus siger ”følg mig!” er tanken den,
som vi hører i Markusevangeliet 3, hvor Jesus
udvælger de tolv. Der står: ”Han valgte tolv,
(…) for at de skulle være sammen med ham.”
De skulle være sammen med ...
Hvad var det, årene i Jesu følge under hans
jordeliv kom til at bestå i? De kom til at bestå i at se Jesu gerninger, at høre Jesu ord.
Noget, der gradvist omdannede dem.
”Følg mig, så vil jeg gøre jer til ...”
Heri ligger der som før nævnt en klar beskrivelse af, hvad der er vores sag, og hvad der
er Jesu sag. ”Jeg vil gøre jer til...” siger Jesus.
I Johannes 12 udtrykkes det at være sammen
med Jesus på en anden måde. Dér siger Jesus,
efter først at have talt om hvedekornet: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet
ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det
ene korn; men hvis det dør, bærer det mange
fold” (Joh 12,24).
Og for at angive, at dette ord ikke alene hand-
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ler om ham selv og hans død, tilføjer han i
det næstfølgende vers: ”Den, der elsker sit
liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne
verden, skal bevare det til evigt liv.”
Derefter kommer det: ”Den, der tjener mig,
skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også
min tjener være” (Joh 12,25-26a).
”... for at de skal se min herlighed”
”Følg mig!” siger Jesus. Samme sag kommer
Jesus tilbage til i sin ypperstepræstelige bøn.
Der hører vi noget, som vi ikke hører i nogen
anden af Jesu bønner.
Hen imod slutningen af denne dybe bøn beder Jesus om følgende: ”Fader, jeg vil, at hvor
jeg er, skal også de, som du har givet mig,
være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket
mig, før verden blev grundlagt” (Joh 17,24).
I sine andre bønner beder Jesus – og lærer
han os at bede: ”Ske din vilje”.
”Fader, ikke som jeg vil, men som du vil”,
lyder det i Getsemane.
Men denne ene gang siger Jesus: ”Fader, jeg
vil.”
Hvad er det, han vil? At de, som Gud har givet ham, må være der, hvor han er, så de kan
se hans herlighed.
Dette syn virker omskabende på Guds børn,
som Paulus lærer os: ”Og alle vi, som med
utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer,
fra herlighed til herlighed, sådan som det sker
ved den Herre, som Ånden er” (2 Kor 3,18).
Det er alt, hvad det drejer sig om: at Herrens
tjenere kan være hos Jesus for at se hans herlighed.
For hvad er disciplenes kald? Frem for alt at
Kristi herlighed skal forkyndes, males for
menneskenes øjne, til tro, til omvendelse, til

liv og til helliggørelse.
Helligåndens opgave er: ”Han skal herliggøre
mig, for han skal tage af mit og forkynde det
for jer” (Joh 16,14).
Disciplene er ikke udsendt for at beskæftige
sig med noget andet end det, som Ånden er
sendt med. For det er ene og alene, hvad Sønnen er, giver og har gjort, der udvirker alt
godt.
Dette er den store og afgørende forskel på
loven og evangeliet. Loven siger, hvad vi skal
gøre. Evangeliet siger, hvad Gud har gjort i
sin Søn.
Det budskab, som det drejer sig om, det ene
og grundlæggende, er, at det er ved evangeliet, Herren udretter alt godt i sin menighed
her i tiden. Derfor er og bliver dette ene afgørende: at være hos Kristus og se hans herlighed, som Faderen har givet ham.
Ved at se denne herlighed ved vi også, hvad
der skal bæres frem for menighederne; hvad
der er mad.
Der kan nok også ud fra Bibelen være meget
andet at tale om, når det handler om hyrdernes
kald og udrustning. Men det, vi her har talt
om, er og forbliver det grundlæggende.

Jan Bygstad, Bergen,
præst i Det evangelisklutherske kirkesamfunn
Foredrag ved Nordisk Evangelisk Luthersk
Konference i Oslo 29. april 2012.
Nedskrevet og redigeret efter optagelse på
lydbånd. På dansk ved Vagn Lyrstrand.
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PILE I NATTEN
Af Henrik Gren Hansen

Resumé: Marianne og Frederik er kommet hjem fra deres missionærgerning for fire måneder
siden pga. Mariannes sygdom, som lægerne ikke kan diagnosticere. I frimenigheden har
Frederik til et vidnemøde advaret mod Mammons ånd, som han mener har ført mange sjæle
vild iblandt dem. Frederik har set en stor kontrast mellem den lille Jesus-centrerede menighed, de havde i Afrika, og den store og velorganiserede frimenighed derhjemme. Formaningen blev mødt med uro og protester, men præsten Joakim påtog sig mæglerrollen og forsøgte
at gyde olie på vandene med nogle diplomatiske refleksioner over forskellen mellem usund
materialisme og taknemmelighed for Guds velsignelser.
Det gjorde afsindigt ondt. Pilene blev stukket dybt ind i maven. Det var ikke det værste. Det værste var, når de blevet trukket ud
igen. For der var modhager på. Det flænsede
kødet. Der var ikke noget kønt tilbage ved
den mave. Det var også, hvad det var. Men
branden bredte sig. Der var ild på de flade
stepper. En antilope var kommet væk fra flokken. Flammerne havde fat. Den hoppede af
sted med dødsangstens vished lysende ud ad
øjnene de sidste sekunder.
Den arm, som ikke førte pilene, lå slynget
om hendes hals med albueledet presset ind

mod struben. Nu tog hånden fat om baghovedet og vred med en lynhurtig brutal bevægelse hovedet mod venstre. ”Se!”, hvæsede
det tæt ved hendes øre. Der var ingenting at
se. Først. Alting bare sortnede ved det hastige
ryk. Grebet om struben løsnedes en anelse,
og konturerne dannede sig langsomt.
Åh. Det var landsbyen. Den vidunderlige fattige lerhytte. Med det karakteristiske stråtag,
der var til at kende, fordi der var et stort hul i
det lidt til venstre for indgangen. Det havde
altid lignet et hjerte, det hul. I hvert fald i
hendes øjne. Et lidt skævt hjerte måske. Men

”Våg!” er en skønlitterær serie, som vil lede vores tanker hen på alvoren i, at vi snart skal stå
for Guds domstol. Vi følger forskellige familier og personer med tilknytning til den nye og
aktive frimenighed, som er oprettet ud fra det gamle missionshus ”Laudes”. Ingen af personerne er uden fejl. Alle skal de møde Gud. Men hvem er rede?
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det var der. Det var som et tegn på Guds kærlige omsorg over dette sted. Hun havde aldrig turdet sige det til nogen, for tænk hvis
der ikke var andre, der kunne se det. Så var
det klart, hvad der ville ske: Hullet ville aldrig blive til et rigtigt hjerte igen. Nu var hun
alligevel lidt ked af, at hun aldrig havde delt
det med nogen.
”Se på dem!”, hvæsede det igen, denne gang
mere indtrængende, og grebet fra den muskuløse arm blev atter strammet.
Der var de, den kære familie. Lidt uden for
hytten. Børnene sad og spillede dam, som hun
havde lært dem engang. Men hvad var nu det?
Nej, det måtte ikke være sandt! Det var medicinmanden, faderen stod og forhandlede
med. Med et lam under armen. Nu blev lammet overdraget til medicinmanden.
Det hele foregik som i tåger. Moderen stod
blot og så til. Hun havde fået så hårde øjne
igen. Sådan som da de havde mødt hende
første gang. Det havde været en ubegribelig
forandring, der var sket med hende, også i
det ydre, mens de var dernede. Nu tog hun
fat om amuletten, der sad om hendes hals,
mens hun stak i et ekstatisk skrig, da lammet
blev ofret. Også børnene rejste sig. De sparkede dambrikkerne til side og begyndte at
tage del i dansen om det blodige offer. Himlen blev sort, og kun lyset fra det flakkende
bål skinnede på det uhyggelige scenarium.
”Nej, nej, nej, det er jo ikke dét lam, der skal
give jer beskyttelse,” skreg det i hende. Hun
sled armene fri fra det faste greb og ville
række ud mod de kære børn i kæmpende trods
mod kvalmen og kramperne. Men den lange

arm tog fat om hendes hals og trak hende tilbage. En fnysen af overmægtig ondskab sled
i pilene med fuld styrke. Lysskæret fra bålet
blev skærende hvidt, da en sønderrivende
stemme skingrede: ”De er mine!”
Marianne satte sig brat op i sengen med panden badet i sved. En påtrængende kvalme fik
hende til at halse panikagtigt efter vejret og
række ud efter Frederik, som straks vågnede
og var klar over situationen. De havde været
det igennem så mange gange før.
Med følsomme hænder og arme støttede han
hende ud mod toilettet – stille for ikke at
vække drengene. Denne gang havde Marianne dog svært ved at være stille. Lige ud for
Josvas værelse, gav hun efter for en højlydt
stønnen, der fik hele hendes spinkle krop til
at sitre, så de måtte stoppe nogle sekunder,
men så opbød hun de sidste kræfter ved nærmest at stikke i løb ud mod toilettet. På tilbagevejen lagde Frederik mærke til den svage
lysstribe under døren ind til den ældste søns
værelse. Han var vågnet ved de natlige lyde
og bekymret på sin mors vegne. Kunne man
fortænke ham i det?
Men hvor den dreng dog manglede en derinde lige nu at støtte sig til. Frederik ville til
at spørge Marianne, om det var i orden, at
han kort gik ind til Josva, men et blik på hendes spøgelsesagtigt hvide ansigt fik ordene
til at størkne i hans mund.
Hendes udspilede øjne slog en klo om hans
hjerte, da hun, endnu før de var nået hen til
sengen, vendte sig mod ham med en hæs hvisken: ”Satan har taget dem!”
Parret stod et øjeblik stille foran sengen. Frederik var ikke et øjeblik i tvivl om, hvem hun
talte om. Han sukkede og hjalp med forsigtighed sin hustru ned at ligge. Det ville blive
endnu en af disse nætter. Og nu lå Josva der-
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inde med sengelampen tændt og kunne ikke
sove, men der var jo ikke noget at gøre. Han
måtte jo være her nu. Det rev og sled i Frederiks hoved ved synet af sin udmagrede hustrus forvildede blik. Kunne man dog bare
gøre noget …
”Jesus,” sukkede han i hjertet. Det blev ofte
kun til det ene ord, når han blev vækket her
om natten. Om morgenen bad han længere.
Men om natten var han så svag, at det igen
og igen kun blev til dette suk og til at se det
indre fotografi af de slidte sider midt i Romerbrevet, dér nederst til venstre med den røde
understregning, hvor der stod om Ånden selv,
som går i forbøn med uudsigelige sukke.
”Satan er en løgner og en bedrager, Marianne.
Du skal ikke tro på ham, heller ikke når han
kommer til dig i drømme.”
”Han har taget dem,” klynkede hun bare igen
i hjælpeløs udmattelse.
Det var det værste mareridt for hende. Frederik strøg hende over håret med nænsomme
strøg. Det var det også for ham. Hustruens
billeder fra drømmene havde uendeligt let ved
at forplante sig til ham. Dog ikke med samme
styrke. Frederik kunne nogle gange få dårlig
samvittighed over den distance, han havde
fået til deres gamle menighed, når han sammenlignede den med hustruens medleven og
brændende bønner.
Men nu var han selvfølgelig også ”kommet
hjem” på en anden måde end hende. Han
havde arbejde, og et arbejde af den slags, der
krævede hans fulde tilstedeværelse. I en ansættelse som forkynder, sjælesørger, evangelist og blæksprutte var hovedet altid så godt
og vel fyldt til randen af andre ting.
Hun var bare hjemme dag ud og dag ind. Altså
når hun ikke var hos lægen, eller når de ikke
vovede sig ud på en lille udflugt.

Hendes liv var stadig dernede i den lille hytte,
hvor de sad og delte Guds ord sammen, og
hvor de hjalp med at skaffe føden og hæve
hygiejnestandarden.
Den bedste dag i Mariannes liv havde været
dagen, hvor hun blev kaldt til hjælp ved en
vanskelig fødsel hos en anden familie i byen
– den familie, der senere var kommet til tro.
Medicinmanden blev grundigt sat til vægs
den dag af Mariannes jordemoderfærdigheder
og uforfærdede, højlydte bønner.
Dernede var meningen med hendes liv. Det
kunne vel se småt ud udefra, men det var en
velsignet tid. Nu lå hun herhjemme, og Satan lod hende ikke et øjeblik i fred for den
tanke, at deres arbejde dernede var spildt, og
at disse kære mennesker, som var blevet familien for dem, var vendt tilbage til deres tidligere liv som forfædredyrkere.
”Gud er stærkere end Satan,” sagde Frederik.
Det var en sætning, han havde sagt tusinde
gange, men den var blevet så tydelig for dem
dernede, hvor Gud ligesom havde sat en mur
af engle rundt omkring hytten og beskyttet
dem. Indtil Marianne altså var blevet ramt af
dette – hvad det nu var ...
”Hvor er Gud?”, kom det hviskende fra den
syge.
”Gud er hos dig.”
”Og hvad med dem dernede?”
”Også hos dem.”
”Hvor ved du det fra?”
”Jeg ved det fra Bibelens ord, Marianne. Og
så ved jeg det fra de erfaringer, vi selv har
haft i livet, og fra vidnesbyrd i både Bibel og
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menighed om mennesker, der har råbt og
skreget efter Gud.
Vi kender flere, der har været sunket ned i
undergangens grav. Og midt i graven har det
vel været vanskeligt at se og tro på Gud. Men
de har råbt på ham alligevel. Og de har fået
lov til at se Guds trofasthed. De har fået lov
til at erfare, at Gud alligevel var hos dem i
smerten og tvivlen, også selvom de ofte ikke
så det, mens det stod på.
Og de har set med deres egne øjne, hvordan
Gud trak dem op af alt det slam og dynd, de
sad fast i. Han satte deres fod på klippen, så
de stod fast. Så lagde Gud en ny sang i munden på dem, en lovsang til vor Gud.
Gud glemmer ikke sine børn! Heller ikke dem
dernede, Marianne. Han har sit blik rettet mod
dem, hver og en. Og hans englevagt rundt
om hytten er så stærk som nogensinde før.”
Marianne tav. Frederik betragtede hende.
Træt, men ømt lod han sine øjne hvile på det
hvide og plagede ansigt. Gad vide, om hun
havde hørt noget eller bare fornemmet hans
stemme. Det så ud til, at udmattelsen havde
overmandet hende, og hun var faldet i søvn.
Frederik rejste sig og stod ud af sengen med
de forsigtigste bevægelser.
Alligevel var det ikke forsigtigt nok.
”Går du ind til Josva?” spurgte hun.
”Kun hvis du synes,” sagde Frederik. ”Jeg
tænkte, at jeg lige ville tjekke, om han var
vågen.”
”Jeg tror ikke ...” Stemmen svandt hen.
”Du vil helst, at jeg bliver?”
”Frederik.” Den syge satte sig pludselig op i
sengen med en kraftanstrengelse. Øjnene var
helt klare og vågne. ”Sæt dig lige her.”
Den store krop satte sig lydigt som et lille
barn på sengekanten, forundret over det befalende tonefald.

”Der er noget, jeg skal have ud,” sagde hun
med dirren i stemmen. ”Men det er noget, der
vil gøre dig ked af det.”
Frederik mærkede igen den kolde klo om
hjertet. Han så med store øjne på sin hustru
og ville til at lægge hånden på hendes pande,
men hun undveg hans berøring.
”Det er ikke noget om mig,” sagde hun kort.
”Det er Josva.” Frederik kunne se, at hun
kæmpede med gråden, da hun nævnte navnet på deres 13-årige søn.
”Hvad sagde du i menigheden om Josva?”
spurgte hun. Igen følte han sig så lille for det
forskende blik. Men hendes ord gav ingen
mening.
”Om Josva? Jeg har ikke sagt noget i menigheden om Josva.”
”I søndags til mødet, der holdt du et vidnesbyrd ...”
”Ja, men jeg sagde da ikke noget om ...”
Frederik stoppede op, da noget begyndte at
dæmre.
”Altså, jeg sagde, at ...”
”Du sagde, at din søn havde fortalt dig, at det
ikke er Guds sande ord, der bliver forkyndt
til teenmøderne. Du sagde, at der kun bliver
forkyndt om Guds kærlighed. Du sagde, at
de andre børn er ved at brække sig over at
høre om Guds kærlighed. Og du sagde, at
lederen bliver nødt til at lokke dem med chips
og cola.”
Frederik tog sig til hovedet. Det var længe
siden, han havde hørt sin hustru tale til ham
med en sådan kraft og indignation i stemmen.
Hvert ”du sagde” lød som en domfældelse.
”Jeg forstår ikke. Jamen hvordan er det …
Hverken du eller Josva var da med til … Jeg
har da slet ikke rigtigt fortalt om den aft- …
?”
”Nej, men helt ærligt, Frederik,” afbrød Marianne med irritation. ”Når du refererer din
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søn for at kritisere de andre forældres børn
… Er du så så naiv at tro, at det bliver inden
for frimenighedens fire vægge?
Hvordan tror du, det var for din søn at komme
i skole i mandags? Hvordan tror du, at hans
kammerater har reageret på at høre deres
kammerat svine dem til bag deres ryg … Som
om det ikke var svært nok i forvejen at komme
ind i fællesskabet som et helligt missionærbarn.”
”Jeg har ikke svinet nogen til, jeg har kun
talt om lederne i teenklubben,” prøvede Frederik at forsvare sig. ”Og jeg har ikke sagt
noget, som Josva ikke selv til enhver tid ville
stå ved over for sine klassekammerater. Josva
er en stærk dreng. Han ved, hvad han tror på
– og han ved, hvad han står for.”
Marianne tyssede lidt på ham og kiggede ud
mod gangen. Hun var stille lidt. ”Måske er
Josva ikke så stærk, som hans far går og tror.”
Hun sagde det langsomt og betydeligt i et
hviskende tonefald. Bebrejdelserne var forduftet og fortrængt af et smerteligt og medlidende ansigt. Det var et ansigt, som vidste
noget. Et ansigt, som gemte på en hemmelighed.
Hun lagde sig ned igen, pludseligt overmandet af udmattelsen. Frederik lagde sig ned ved
siden af hende.
”Du … Du kan ikke sige mere nu?”
”Det er bedst, du snakker med ham selv …
Nok ikke i nat.” Marianne var allerede på vej
ind i søvnen. Hun havde fået lettet sit hjerte.
Men de tunge bekymringer var rullet over i
dobbeltsengens anden side.
Som så ofte før strakte Frederik sine arme
mod himlen. Det var som om, han på denne
måde bedst kunne udtrykke sin håbløshed og
hjælpeløshed og anråbelse om Guds nådige
hjælp i rette tid. Denne nat blev de udstrakte

hænder mere end én gang knyttede i trods.
”Hvorfor, Gud?”, brølede det i hans hjerte
som fra vældige oprørte vande. Det her var
mere, end han kunne bære. Det var som om,
de skarpe og anklagende ord fra hustruen
havde sprunget en eller anden streng inden i
ham. Han kunne pludselig mærke trætheden
falde tungt ned over hele kroppen, samtidig
med at øjnene spilede sig ud i en krampagtig
tilstand af naturstridig vågenhed. Tankerne
ville ikke lade roen sænke sig, og deres larmende aktive rumsteren værkede bag pandens dybe furer.
Her havde han gået nogle lange dage og ventet og håbet på bare én lille positiv reaktion
efter den formaning, som det havde været så
tungt for ham at fremføre i søndags. Eller i
hvert fald en negativ reaktion af den slags,
som kan dække over noget positivt. Han
havde sådan håbet og bedt om, at det ikke
var i egen kraft og med sin egen gamle naturs
livløse, konservative galde, han havde stået
der, men at Ånden havde virket med og plantet et lillebitte frø hos bare én person.
Bare én eneste person, som havde set afgudsvejen afsløret i sit liv og nu higede efter at
høre det forløsende evangelium, der kunne
sætte fri ...
Han havde sådan håbet på en eller anden tilkendegivelse af, at hans ord havde haft en
virkning. At hverdagen ikke bare ville køre
videre som før: fra mandag til tirsdag over
onsdag til torsdag og fredag …
Ugedagenes navne fyldte ham pludselig med
en ubegribelig lede, som var det deres skyld,
at ingenting kunne trænge igennem; som var
det de gamle nordiske guders forbandelse
over det danske folk, at den ene dag blot
skulle tage den anden uden at levne mulighed for at stoppe op og tænke efter og søge
stilheden for Guds ansigt.
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Ham der kalder på hvert eneste menneske.
Ham der banker derudefra.
Tyr og Odin, Tor og Freja, hvordan har I dog
forhekset os? Hvad har I dog gjort ved os?
”Åh Gud,” sukkede Frederik halvhøjt og virrede lidt med hovedet, som for at få tankerne
til at stoppe deres mareridtsagtige flugt hen
over tågernes spøgelseshvide landskaber.
Og med ét stod han der med store, bebrejdende øjne: Josva, hans kære søn. ”Mor, far
har fortalt om mig i menigheden ...”
Det føltes som en økse i hovedet. Som at blive
kløvet midt over af den ubarmhjertige dom.
”Bagtalelse. Tillidsbrud. En utilgivelig brøde
at bringe Josva ind i din egen kamp.” Ordene
skar sig ind i ham i en lynende pludselig erkendelse.
Josva … Min kære søn. Jeg ville jo ikke …
Det var jo slet ikke dét … Åh Josva. Du må
have dine kampe på den skole. Det må du
virkelig. Og nu har jeg gjort det hele så meget værre … Åh, tilgiv mig! Gud, tilgiv mig!
Frederik mærkede tårerne brænde i øjenkrogene. Han strakte armene mod himlen, men
tænkte nu mest på sin søn.
Der havde altid været så god kemi mellem
dem. Og Josva havde altid været stolt af sin
far. Ikke bange for at tage kampen op ved
hans side og stå ved sine meninger.
Han forstod så meget, Josva. Meget mere end
han selv havde gjort i den alder. Han var
måske endda lige lidt for tænksom. Det kunne
man godt bekymre sig lidt over. Men man
måtte vel også have lov til at være lidt stolt.
Furerne i Frederiks pande udglattede sig langsomt og lægende, mens tankerne fandt ind i

mindernes gode spor, og armene faldt til ro
under dynen.
Tilbage til den første tid. Det helt enestående
uforglemmelige bryllup, der var så tæt på at
ende i en tragedie, fordi Marianne var blevet
kørt ned nogle dage forinden. Men dengang
kom hendes krop sig. Mirakuløst. Så hun gik
med den mest fortryllende haltende, vuggende gang op ad kirkegulvet med det bredeste, lykkeligste smil, en brud nogensinde
havde haft.
Der havde været så mange små og store mirakler i deres liv. Ikke mindst deres første søn.
Jo, jordemoderen kunne også selv føde børn
og blive mor. Og håndværkeren kunne holde
om andet end sit værktøj. Så lille og fin en
skabning at få lov til at stå med i armene.
Der var også ”navneunderet”, da det blev
klart, at Marianne helt uafhængigt af ham
havde fået den samme indskydelse, at den lille
pjuskede purk skulle være en ”Josva”.
Et herligt navn. En herlig bog. Josva havde
selv allerede som lille været dybt optaget af
at finde ud af hemmeligheden om sit navn og
høre de bibelske historier om den gammeltestamentlige kriger og troshelt.
Så mange gode og hyggelige stunder, de
havde haft sammen. Før missionærkaldet
havde ændret deres liv totalt.
Det var så trygt. De havde drømt så mange
drømme sammen. Livet lå jo foran … Det
lange liv. Det lovende liv ...
”Jesus ...”
Søvnen blev kort, men velgørende tung. De
matte stråler fra det første dagslys jog nattens smertende pile bort på en underlig, uvirkelig afstand.
Utroligt hvad et par timer kunne gøre. Forhåbentlig holdt det til i aften, hvor han skulle
besøge en ungdomskreds. Frederik havde sat
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vækkeuret en time tidligere end normalt for
at benytte sig af den mest stille tid på dagen
til at forberede prædikenen.
Den store skikkelse smøg sig ud fra dynen
og op af sengen uden en lyd. Det larmede for
meget at gå i bad nu. Det måtte blive senere.
Med rutinens automatik tog han sin Bibel og
den bærbare computer og lod sig falde tungt
ned i den gode lænestol i stuen. Hvad var det,
de gerne ville høre noget om i aften? Åh jo,
”Guds barmhjertighed” var emnet, han havde
fået. ”Du finder bare selv en tekst, ikke?”
sagde den unge mødeleder.
Okay. Guds barmhjertighed, Guds barmhjertighed …
Frederik bladrede lidt fraværende rundt i sin
Bibel. Det var ikke til at vide, hvad det var
for en forsamling, han kendte dem jo ikke
endnu. Men det var svært at holde fordommene tilbage efter den præsentation. Det var
i det hele taget svært ikke at have fordomme.
Der var vist noget at arbejde med for ham.
En hjemvendt ”hellig” missionær fuld af
dømmesyge og forhastede generaliseringer.
Det var sikkert det billede, der blev tegnet
rundt i hjemmene efter det ”skandaløse”
vidnemøde. Og latterliggjort blev han uden
tvivl også – det kunne man jo næsten fornemme af den version, der havde spredt sig
til skolen.
Men kunne man dog blot oprigtigt tro, at ordene havde været efter Guds vilje og plan –
så ville hadet og foragten fra flertallet være
til at bære. For ham i hvert fald. Frederik rankede ryggen lidt. Men hvad med Josva? Han
sank lidt sammen igen. Hvor brede skuldre
kunne man forvente, at en 13-årig knægt
skulle have?
Josva så med forundring på sin ubarberede
far i lænestolen, da han kom ud for at spise

morgenmad. ”Godmorgen, far. Er du allerede
i gang med arbejdet?”
Ikke til at mærke noget på ham. Og dog. Det
var ikke mange rigtige snakke, de havde haft
på det sidste. Og når de havde dem, var det
mest ham, der førte ordet, og Josva nøjedes
med at svare bekræftende.
”Godmorgen, min dejlige dreng. Ja, jeg er i
gang. Det bliver jo tidligt lyst i denne tid. Kan
du godt sove for lyset?”
”Ja, det går.”
”Har du også sovet rimeligt i nat?”
”Fint.”
Josva øste havregrynene op med højre hånd,
mens han åbnede skabet og fandt et glas med
venstre.
”Du har måske travlt?”
Faderen strakte sig og så på uret.
”Lidt.” Josva smilede et lille smil til sin far,
da han satte sig over for ham og gik i gang
med at indtage morgenmaden. ”Jeg skal fremlægge i engelsk i første time, så jeg vil gerne
være der i lidt god tid.”
”Det kan jeg godt forstå.” Frederik så på sin
søn med et forskende blik. I modsætning til
sin far var han spinkelt bygget og lidt bleg i
det. Han kiggede koncentreret ned i havregrynene, som blev fortæret med kejtede bevægelser, som om han følte sig utilpas. Måske var det heller ikke det sjoveste tidspunkt
på dagen at blive overvåget.
”Skal du ud og prædike i aften?” Josva stillede spørgsmålet, lige da faderen trak vejret
ind for at sige noget.
”Jeg skal ud til en ungdomsforening, ja. Så
det bliver nok lidt sent.”
”Nå, de får måske lov til at høre på en tre
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kvarters prædiken?”
”Det kunne de nok trænge til.” Far og søn
grinede lidt indforstået til hinanden. ”Men jeg
har nu ikke forberedt den endnu, jeg har haft
så meget andet i hovedet.”
”Josva,” fortsatte faderen straks, nu i et alvorligt tonefald. ”Jeg har noget tid tænkt på,
at … Det har også været svært for dig at
komme hjem, ikke?”
”Hjem?” Drengen kiggede lidt op fra havregrynene. ”Nå, du mener – hertil?”
”Josva, er de meget hårde ved dig på grund
af det der …?”
Skeen blev tabt ned i tallerkenen med et larmende klir.
”Hvad har mor sagt?” Josva lignede en, der
havde fået øje på en slange i græsset.
”Mor har ikke sagt andet, end at du har det
svært, fordi ...”
”Fordi hvad?”
”Fordi jeg kom til at snakke om teenklubben
henne i missionshuset.”
”Du mener frimenigheden?”
”Ja, jo, frimenigheden.” Frederik så overrasket på sin søns øjne. De var med et blevet
indelukkede og stålsatte, mens han højlydt
skrabede de sidste havregryn sammen.
”Det er ikke noget, du skal tænke på,” sagde
han tonløst og rejste sig hastigt.
”Skal jeg ikke tænke på det? Men mor skal
tænke på det?” Frederik kunne ikke undgå at
hæve stemmen lidt. Hvad var der dog galt
med den knægt, hvis han ikke kunne snakke
med sin far?
Josva slog ud med armene henne ved opvaskemaskinen. Frustrationen lyste ud ad øjnene på ham, da han vendte sig mod sin far
og i stedet for at sige noget sukkede lydeligt
ud gennem næseborene. ”Jeg bliver altså nødt
til at gøre mig færdig nu,” sagde han så med
dirrende stemme.

”Selvfølgelig. Vi snakkes ved, ik?”
Frederik så bekymret efter sin søn, mens han
ublidt kastede tingene i sin skoletaske og rev
jakken ned fra knagerækken.
”Vi ses,” sagde han uden at kigge sig tilbage,
da han løb ud ad døren.
Ud gennem vinduet kunne man se den lille
skikkelse trampe af sted i pedalerne Men han
tog ikke den hurtigste vej til skolen. Han cyklede gennem skoven.
”Jeg er en elendig far,” stønnede Frederik,
da Marianne havde slået øjnene op.
”Nej, du er ikke!” Marianne så fast på ham.
”Men du må tale meget mere med din søn.
Jeg tror, I to skal tage på nogle ture sammen,
hvor jeg ikke er med.”
Frederik så indtrængende på hende, men hun
rakte bare ud efter sin Bibel.
Det var som regel dagens bedste stund, når
de holdt morgenandagt sammen i soveværelset. Marianne følte altid en vis lettelse, når
hun var kommet igennem en nat, især når
hendes ven, solen, tittede ind gennem vinduet. Hvis hun ikke havde kunnet sove i
mørket, var det tit på denne tid, der faldt ro i
hendes sind til det.
Men først skulle der læses og bedes. Hun
havde et brændende syn for vigtigheden af
det, næsten mere end han selv, og det pinte
hende af hjertet ikke at kunne tage med i
menigheden.
Så meget vigtigere blev disse stunder.
”Vi er kommet til Salme 77. Vil du læse i dag,
Frederik?”
Frederik læste. Langsomt, som de havde for
vane. Men med desto større indlevelse i hvert
enkelt ord.
For korlederen. Efter Jedutun. Salme af Asaf.
Jeg råber højt til Gud om hjælp;

NYT LIV
1-2013

jeg råber højt til Gud, han skal høre mig.
På nødens dag søger jeg Herren,
utrætteligt rækker jeg min hånd frem om natten,
min sjæl lader sig ikke trøste.
Når jeg husker på Gud, må jeg sukke,
og tænker jeg efter, svigter mit mod.
Sela
Du holder mine øjenlåg åbne,
jeg er urolig og kan ikke tale.
Jeg mindes fortids dage,
jeg husker længst forgangne år.
Om natten grunder jeg på det,
jeg tænker efter og ransager mig selv.
Forstøder Herren for al evighed?
Vil han ikke længere vise nåde?
Er hans troskab forbi for evigt?
Lyder hans ord aldrig mere?
Har Gud glemt at være nådig?
Holder han i vrede sin barmhjertighed tilbage?
Sela
Jeg siger: Det er mig en smerte,
at den Højestes højre hånd ikke er den
samme.
Jeg vil nævne Herrens gerninger,
for jeg husker dine undere i fortiden;
jeg grunder over hele dit værk,
jeg tænker over alle dine gerninger.
Gud, du handler i hellighed;
hvilken gud er stor som Gud?
Du er den Gud, der gør undere,
du viste folkene din styrke;
du udfriede dit folk med din arm,
Jakobs og Josefs børn.
Sela
Vandet så dig, Gud,
vandet så dig og bævede,
ja, det store dyb skælvede.
Skyerne sendte strømme af vand,
skymasserne lod deres stemme lyde,
ja, dine pile fløj til alle sider.

Din torden lød som vognhjul,
lynene oplyste verden,
jorden rystede og skælvede.
Din vej gik gennem havet,
dine stier gennem de vældige vande,
og dine spor var ikke at se.
Du førte dit folk som en fåreflok
ved Moses’ og Arons hånd.
De var stille en tid.
”Der er mange, der har prøvet det, ikke?”
Frederik så spørgende på hende.
”Jeg mener: at Gud lige nu ser ud til at have
glemt sit barn. Det er nogle gange som om,
Gud kun kan handle i fortiden.” Marianne var
stille lidt. ”Men det forunderlige er jo, at nutiden og fremtiden også engang bliver fortid.
Og til den tid vil vi måske også kunne se tilbage og få øje på, at Gud var med også nu i
denne tid. Om ikke før, så vil vi se det tydeligt på dén dag ...”
Frederik så på sin hustru med taknemmelighed.
”Tak, Marianne.”
Hun så forundret på ham.
”Det var det, du sagde til mig i nat, ikke?”
Frederik tænkte sig om.
”Måske,” svarede han. ”Men nogle ting skal
man vist bare have at høre fra en andens
mund.”
Hun lagde sin hånd i hans og smilede. Et smil
fra gamle dage.
Med hinanden i hænderne bad de nu for det
alt sammen. Det blev en lidt længere bedestund end sædvanligt. Der var så meget at
kaste over på Gud. Frederik mærkede, at
Mariannes hænder slappedes lidt, da han nåede hen mod slutningen af bønnen.
”Tror du, at du kan sove lidt her til morgen?”
spurgte han, da de havde sagt amen. ”Det ville
være rigtig godt til dig.”
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”Ja, det tror jeg, jeg kan. Du må også hellere
komme i gang med arbejdet.”
”Ja, det må jeg vel.” Frederik rejste sig og
skulle til at gå.
Men da han nåede døren, nåede en hviskende
stemme ham:
”Frederik! Lige én ting til. Det hul, der var i
taget dernede på lerhytten …?”
Hun tav, mens Frederiks øjne flakkede lidt.
Så klarede han op i et smil.
”Du mener hjertehullet? Har du også tænkt
på det?”
Hun så så lettet ud.
”Jeg ved, det er der endnu!”
”Ja, Marianne, det er der endnu. Det vil altid
være der.”
”Ikke altid.”
”Nej, ikke altid. Kun indtil den dag, hvor himlens hvælving skal blive trukket til side – kan
du huske, det var sådan, de sagde dernede? Og der skal blive hul ind i himlen, og Men-

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader,
som i sin store barmhjertighed har genfødt
os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og
ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt
i himlene til jer, som af Guds magt ved troen
bevares til en frelse, der holdes rede til at
åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble,
skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må
lide under prøvelser af mange slags, for at
jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin
prøve og blive til pris og herlighed og ære,
når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I
uden at have set ham, ham tror I på nu uden
at se ham, men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. (1 Pet 1,3-9)

neskesønnen skal komme til syne.”
”Tror du også, det hul vil blive hjerteformet?”
Marianne havde grebet hans arm med sin
spinkle hånd. Frederik måtte vende ansigtet
lidt væk for ikke at blive overmandet. Hun
skulle ikke mærke, at han tænkte det, men
hun lignede virkelig en døende, som hun lå
der med et sidste håb tryglende ud af øjnene,
og man kunne se hendes uhyggeligt tynde
arm stikke ud fra dynen.
Frederik lagde begge sine hænder om hendes fremstrakte hånd.
”Det vil vi snart få at se,” sagde han.
”Meget snart?”
”Ja, meget snart, min elskede.”
Ordene fik roen til at sænke sig ned over det
kære ansigt, som fik et afklaret skær over sig.
”Nu tror jeg, jeg kan sove,” sagde hun med
halvt lukkede øjne.
”Gud velsigne dig til det,” hviskede Frederik. Tårerne strømmede frit fra hans øjne nu.
”Marana ta! Herre, kom!”, bad han.

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For
den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den
hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme
ned fra himlen fra Gud, rede som en brud,
der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte
en høj røst fra tronen sige:
Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil
bo hos dem, og de skal være hans folk, og
Gud vil selv være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi
det, der var før, er forsvundet.
Og han, der sidder på tronen, sagde: ”Se,
jeg gør alting nyt!”
(Åb 21,1-5)
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EVANGELIERNES SKATKAMMER VI

KUN JESUS ER STOR
Af Frank Jacobsen

Nu kom Johannes’ disciple i diskussion med
en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde: ”Rabbi, han, som var hos dig
på den anden side af Jordan, han, som du
har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham.”
Johannes svarede: ”Et menneske kan ikke
tage noget som helst uden at have fået det
givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg
sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er
brudgom; men brudgommens ven, som står
og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han
hører brudgommen komme. Det er min glæde,
og den er nu fuldkommen. Han skal blive
større, jeg skal blive mindre.
Den, der kommer ovenfra, er over alle; den,
der er af jorden, er jordisk og taler jordisk.
Den, der kommer fra himlen, er over alle;
hvad han har set og hørt, det vidner han om,
og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den,

der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sanddru; for han,
som Gud har udsendt, taler Guds ord; Gud
giver jo ikke Ånden efter mål. Faderen elsker Sønnen, og alt har han lagt i hans hånd.
Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den,
der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet,
men Guds vrede bliver over ham.”
(Joh 3,25-36).
I mere end 1000 år har der været kirker i vort
land, og dog er det stadig kun få, som kender
Guds glædesbudskab, Evangeliet.
Skulle mennesker give svar på, hvad kristendom drejer sig om, vil langt de fleste svare
noget i den retning: at det drejer sig om, at vi
skal blive bedre mennesker – at vi skal elske
hinanden.
Derfor viger også mange tilbage for at kalde
sig med kristennavn. For de synes ikke, at de
kan leve op til det. Og de, som vover at kalde

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.
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sig ved det navn, kalder man hyklere. For dybt
nede i dem ligger det, at en kristen – en virkelig kristen – skal være noget stort.
Rigtige kristne
Jeg husker, hvordan jeg som ung læste biografier om ”store”, kristne mænd og kvinder,
og hvordan jeg ønskede og bad om at måtte
blive en kristen, som de var det – en kristen,
hvis hele liv bar præg af kristentroens hellige Ånd.
At Gud havde et andet mål var fjernt fra min
tanke. Og dog var det sådan.
Herom taler teksten fra Johannesevangeliet.
Guds mål var nemlig, at Jesus blev stor for
mig. Som Johannes siger det: Gud sendte sin
Søn til verden, for at Han skulle blive stor.
Han skulle vokse som min frelser. Hans betydning skulle blive større for mig. Hans
frelsesgerning skulle vokse for mig, indtil den
blev den eneste gerning, som min tro så hen
til og så noget stort i.
Kort sagt: Verdens Frelser skulle vokse i det:
at blive min Frelser, så al min tro så hen til
ham, som i Skriften kaldes ”gaven i det ene
menneske, Jesus Kristus”.
Men for at det kunne ske, måtte Gud gøre
noget andet: gøre mig mindre; lade min egen
kristendom mislykkes; lade min kamp mod
synden mislykkes; gøre det tydeligt, at min
vilje ikke hørte Gud til, som den burde, og at
lystfølelsen i mig tit havde langt større lyst
til det, som var Gud imod, end til det, som
jeg vidste, Gud egentlig ville af mig.
Jeg ved, at mange har både lidt og undret sig
over, at det gik dem sådan, når de nu så gerne
ville være ”rigtige” kristne.
Og så var det netop for at gøre os til ”rigtige”
kristne, at Gud gjorde sådan. For en rigtig
kristen er en synder, som tror på Jesus – en

fortabt over for Gud, som har lært i troen at
regne med Jesus alene og den frelsesgerning,
som Han fuldbragte, da han døde og opstod
til gavn for os.

Jesu f r e l s e s g e r n i n g s k u l l e v o k s e
for mig, indtil den blev den eneste gerning, som min tro så hen
til og så noget stort i.
Troens glæde over frelsen
På vidunderlig måde er denne tro udtrykt i
profeten Esajas’ bog:
”På den dag skal du sige: Jeg takker dig,
Herre; du var vred på mig, men din vrede
lagde sig, og du trøstede mig. Gud er min
frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang, han blev min
frelse. I skal øse vand med glæde af frelsens
kilder.
På den dag skal I sige: Tak Herren, påkald
hans navn! Kundgør hans gerninger for folkene, forkynd, at hans navn er ophøjet! Lovsyng Herren, for store ting har han gjort, det
skal hele jorden vide. I, som bor på Zion, skal
juble og råbe af fryd, for Israels Hellige er
stor iblandt jer hvor troen takker Gud for frelsen” (Es 12,1-6).
Også Esajas havde kendt det, som om Gud
vrededes på ham. Sådan kendes det, når Guds
Ånd gør os mindre. ”Men din vrede lagde sig,
og du trøstede mig”, siger han så videre –
hvorpå der kommer en lovprisning, som ikke
gør Esajas stor, heller ikke troen stor, men
Herren stor og hans gerning.
”Tak Herren”, hedder det. ”Påkald hans navn!
Kundgør hans gerninger.”
Og videre: ”Lovsyng Herren, for store ting
har han gjort” (…) I, som bor på Zion, skal
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juble og råbe af fryd, for Israels Hellige er
stor iblandt jer.”
Ja, dét er troens tale om Jesus og hans gerning på Golgatas kors. Intet menneske er stort
i en kristen menigheds midte. Det er alene
Kristus. Ingen gerning – ingen mennesketjeneste er prist i en kristen forsamling, men
alene hans.
Og hvor dette endnu ikke sker, der vil en
menighed hurtigt ende i suk og klage over
sin egen ringhed og tale om, hvor anderledes
det skulle være med den. Og kommer der så
falske kristne, som sværmer op i luften og
taler store ord om, hvad Gud har gjort dem

til – ja, så ser vi ofte kristne haste bort fra
deres egen ringhed og sværme med i en salig
rus over, hvor godt det nu er blevet med dem.
Ak, ak. De skulle bare vide, hvor langt de
netop da er fra den kristne tro – den, som kun
Jesus er stor for. Den tro, som har mistet alt,
hvad han kan rose sig af, har ved Evangeliet
alt. Alt, hvad Kristus har lidt og stridt og udrettet, har han gjort for ham.
Nej, salig, det var Johannes, som kunne sige:
”Jeg er ikke Kristus – jeg er ikke lyset – jeg
er ikke noget andet stort”, men som i stedet
for at anfægtes over, hvad han ikke er, peger
på Jesus og siger: ”Her er Han, som alene er
stor for mig.”
Frank Jacobsen, Aarhus,
pastor emeritus
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EN HJEMLANDSSANG
Af Gunver Kjøller-Hansen

1. Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim,
kun en aften, kun en aften bor jeg her.
O, stands mig ikke, thi jeg vil følge
Guds folk til strid gennem ørk og bølge.
Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim,
kun en aften, kun en aften bor jeg her.

4. Op mod hjemmet mit øje skuer,
evig stråler, evig stråler solen der.
O, vandringslandet er mørkt og farligt,
jeg snubler ofte, forvildes snarligt.
Op mod hjemmet mit øje skuer,
evig stråler, evig stråler solen der.

2. Rejsemåltid i hast jeg tager,
som forjaget, som et ilbud, standser ej.
Jeg står omgjordet om mine lænder,
med vandringsstaven i mine hænder.
Rejsemåltid i hast jeg tager,
som forjaget, som et ilbud, standser ej.

5. Jorden har ej den ro, jeg søger,
nej, jeg længes, nej, jeg længes mod Guds stad;
dér græder ingen, dér ender nøden,
dér bor ej sorgen, did når ej døden.
Jorden har ej den ro, jeg søger,
nej, jeg længes, nej, jeg længes mod Guds stad.

3. Lammets blod har mit dørtræ tegnet,
mig beseglet, mig beseglet, jeg er hans.
Jeg syndens surdej ej mer vil smage,
af sted jeg haster, ser ej tilbage.
Lammets blod har mit dørtræ tegnet,
mig beseglet, mig beseglet, jeg er hans.

6. Fuldtro hyrde, jeg barnlig beder:
Følg og led mig, følg og led mig altid du,
at frem jeg iler med dig for øje,
indtil jeg hviler udi det høje!
Fuldtro hyrde, jeg barnlig beder:
Følg og led mig, følg og led mig altid du!
Mary Schindler 1841
C.O. Rosenius 1852
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At føle sig hjemme
En begravelsessalme. – Umiddelbart tænker
man måske sådan om salmen Jeg er fremmed,
jeg er en pilgrim.
I nogle tilfælde kan en ellers udmærket inddeling af emner i vore salme- og sangbøger
binde os til kun at bruge visse salmer og sange
ved bestemte lejligheder eller højtider.
For mig er Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim
ikke en begravelsessalme, men en hjemlandssang. Den udtrykker meget præcist og følsomt Guds børns vilkår her på jorden. Vi er
ikke bare turister eller gæster – det kan være
behageligt for en kortere tid – vi er snarere
ufrivilligt bosat i et fremmed land. Vi bliver
aldrig integreret, men mærker længslen efter
hjemlandet og holdes oppe af tanken om, at
det kun er ”en aften”, en kort tid, vi skal være
her i forhold til det, der venter os.
”Men vort borgerskab er i himlene; derfra
venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser” (Fil 3,20).
Indimellem kan man undre sig over, at vore
gode sange om Himlen bliver sunget så sjældent. Eller at vi, når troende brødre og søstre
er sammen, taler så lidt om den kommende
herlighed.
Til ransagelse må jeg vende spørgsmålet
indad mod mig selv. Når livet former sig lyst
og enkelt, bliver sindet nemt vendt imod det
jordiske. Hvis modgang og trængsler derimod
møder os, vendes sindet opad, og sangene om
hjemlandet får en ny dimension.
Vi lever i endetiden. Daglig opfyldes tidens
tegn for vore øjne. Der er grund til at være på
vagt over for alle slags forførelser, og foran
os har vi den helt store forførelse under anti-

krist. Vi har virkelig brug for Kristus-centreret forkyndelse og at styrke hinanden i troen
på Jesus, når vi er sammen.
I daglig tale bruger vi ofte udtrykket ”at føle
sig hjemme”. Det oplever vi i de troendes
forsamling, når forkyndelse og sangvalg harmonerer, når ydmygheden over for Guds hellige Ord råder, og samværet præges af gudsfrygt.
Personligt bliver jeg mere og mere glad for
min sang- og salmebog. Der findes mange
”prædikener” her. Når de synges på melodier,
som følger det naturlige pulsslag, Gud har
nedlagt i os, bliver der ro til at tænke over,
hvad sangene indeholder, og vi kan synge
med hjertet.
En mørk og farlig vandring
Salmen Jeg er fremmed har sit udgangspunkt
i 2. Mosebog kapitel 12, som beskriver
israelitternes rejsemåltid umiddelbart inden
udgangen af Egypten. Måltidet skal spises i
hast. Det gælder om ikke at standse op og se
sig tilbage. Vejen foran går godt nok gennem
ørken, bølger, strid og møje, og syndens surdej må efterlades i trællelandet.
Guds folk er ikke lovet en vej gennem blomsterenge eller lyse bøgeskove. Derfor er det
realistisk, at salmedigteren beder om ikke at
blive standset, men tværtimod om at måtte
haste fremad mod målet.
Der er grund til at standse op og tænke på
israelitternes situation den nat, dødsenglen
gik igennem Egypten. Skiftevis tvivl og tro,
angst og tryghed har været deres vilkår.
Holder det? Forsikringen om, at de er i sikkerhed bag de blodbestrøgne dørstolper og

Nogle sange bliver til stor hjælp. Måske sætter de ord og billeder på lige netop min situation.
Måske rummer de en forkyndelse eller et vidnesbyrd, som lige netop jeg har brug for. Så
synger man med – af hele hjertet! I denne serie beder vi forskellige mennesker fortælle om en
sang, der betyder noget særligt for dem – til trøst og opmuntring for os alle.
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overliggeren, må have givet anledning til uro
og diskussion. Hvem står bag løftet? Kan man
vide sig sikker? De har ikke andet at gøre
end at lade troen rette sig imod Lammets blod.
Og det holder!
På livsvandringen er det ofte mørkt og farligt. Vi snubler ofte og bedrøves over det.
Guds børn står altid i fare for vildfarelser og
undgår ikke anfægtelser.
I min levetid har forvirringen på det åndelige
område ikke tidligere været så udtalt som nu.
Der tales for og imod snart det ene, snart det
andet. Jeg kan ikke gennemskue de lærdes
diskussioner, som jeg dog kan se er helt nødvendige, men jeg har brug for det enkle: Guds
lov og evangelium, forkyndt for en synder.
Samtidig er det mit personlige ansvar at leve
i Guds ord, så det får lov til at præge mit liv
og mine holdninger. Da bliver blikket til stadighed rettet opad – mod hjemmet, hvor solen evigt stråler!
”Men når disse ting begynder at ske, så ret
jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig” (Luk 21,28).
Når jeg netop ”finder mig hjemme” i denne
salme, hænger det også sammen med indholdet i vers fire: ”Jorden har ej den ro, jeg søger, nej, jeg længes mod Guds stad.”
Er det at være livsfjern? Er det tegn på en
depressiv tilstand? Nej, jeg tror, det er at være
realistisk.
En troende må ikke glemme at takke for livet
og for alle Guds velgerninger imod os. Når
vi fra morgenen af begynder med at takke,
kan det blive en lang takkebøn. Det udelukker dog ikke, at vi længes mod Guds stad,
hvor der ingen sorg, nød eller død er. Ingen
af os undgår noget af dette, så længe vi lever
i syndens verden.
Mange tårer bliver grædt i ensomhed eller ved

tab af dem, vi holdt af. Mange må leve med
smerter, såvel legemlige som psykiske eller
smerten over, at deres kære ikke er med på
vej mod Himlen. Gud kender det, og det giver lindring i smerten at skue opad mod hjemmet, hvor der ikke er nat eller mørke.
”Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb
kommer fra ham” (Sl 62,6).

Vi e r u f r i v i l l i g t b o s a t i e t f r e m m e d l a n d . Vi b l i v e r a l d r i g i n t e greret, men mærker længslen efter hjemlandet og holdes oppe af
tanken om, at det kun er ”en aften”, en kort tid, vi skal være her
i forhold til det, der venter os.
Forfatteren slutter salmen med en ægte og
barnlig bøn: Du gode hyrde, som aldrig har
svigtet mig under ørkenvandringen, du må
gå med, følge og lede mig det sidste stykke,
til jeg når den evige hvile!
Uvilkårligt melder spørgsmålet sig: Hvordan
skal jeg blive bevaret? Mon jeg når målet?
Lad os ikke for hurtigt blive færdige med dette
ransagende og altafgørende spørgsmål. ”Begyndt er ikke endt, det må du vide, som har
din Jesus kendt, bliv ved at stride! Alt, hvad
dit hjerte vil fra Himlen vende, skal overvindes, til al krig har ende”, synger Brorson.
Et herligt og forunderligt mål
Hvad venter der de troende på den anden side
af død og grav?
”Som der står skrevet: Hvad intet øje har set
og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået
i noget menneskes hjerte, det, som Gud har
beredt for dem, der elsker ham, det har Gud
åbenbaret for os ved Ånden” (1 Kor 2,9).
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I Bibelens sidste skrift, Johannes´ Åbenbaring, får vi i billeder et glimt af Himlens herlighed. Vi bliver hurtigt klar over, at det er
ubeskriveligt, når det gælder det, vi skal se
med vore øjne.
Jeg husker tydeligt, da jeg første gang fik lejlighed til at betragte den lille uanselige
blomst, ærenpris, i en stereolup. Det oplevedes som et under, som om et slør var taget
bort fra mine øjne, så jeg pludselig kunne se
en fantastisk smuk blomst med farver og nuancer, som jeg ikke vidste fandtes. Spontant
kom jeg til at udtale over for kursuslederen,
at dette sandelig var bevis på Guds store
skaberværk.
Jeg har mange gange tænkt på, at sådan må
det blive på den nye jord. Når al forkrænkelighed og synd er fjernet, står det fuldkomne
tilbage i al sin skønhed med en ny, forklaret
glans.
Et andet område af den legemlige forvandling er, at alle de fysiske skavanker er forsvundet. Der findes ingen sygdom, handicaps
eller psykiske lidelser i Himlen. Alt er fuldkomment.
Langt større er det dog, at vi skal møde Jesus
i Himlen. Det bliver uden tvivl det, der overskygger alt.
”Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er
endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi
ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er” (1
Joh 3,2).
Her står tanken stille. Tænk at se Jesus ansigt
til ansigt, takke og tilbede ham, tale med ham
og udtrykke alle vore ”hvorfor”, hvis vi får
brug for det.
Tænk at skulle være med i det store lovsangskor, der alene synger til hans ære. Sangen
om Lammet, som købte os til Gud med sit

blod (Åb 5,9).
En anden forunderlig tanke er, at sammen
med Jesus gives end ikke muligheden for en
syndig lyst. Egoisme, urene tanker, sladder,
sårende ord, misforståelser, ja, alt det, der
plager os hernede, bliver vi løst fra i det himmelske hjem.
Når det gælder den himmelske arv, bliver vi
mindet om det ufortjente. Jesus har givet os
sin retfærdighed – ufortjent. Arven, som venter os, er tiltænkt alle, der er født på ny – ufortjent.
Denne arv er gemt til os. I modsætning til en
jordisk arv kan ingen stjæle den fra os. Ingen
rust kan fortære den. Ingen misundelse kan
ødelægge glæden ved at have fået den. Den
kan sammenlignes med en sejrskrans, der
ikke visner.
Heller ikke i dette tilfælde slår vores forestillingsevne til. Tænk at være arving til den himmelske herlighed, Jesu medarving!
Den originale tekst til Jeg er fremmed, jeg er
en pilgrim er skrevet af en englænder ved
navn Mary Shindler i midten af 1800-tallet.
Den er oversat til svensk af Betty EhrenborgPosse, datter af landshøvdingen i Mariestad,
og Carl Oluf Rosenius. Førstnævnte læste til
lærer i England og har muligvis der lært sangen at kende.
Må din og min konklusion være, at når vi lever i troen på Jesus, har vi altid det bedste i
vente!

Gunver Kjøller-Hansen,
Pensionist, Skjern
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MANDEN PÅ BÆNKEN
Af Mikkel Vigilius

Tony er lige blevet 61 år. Han er gift med
Grethe, som er syv år yngre. De mødte hinanden og blev kærester i 1990. Men forholdet holdt ikke, og først 20 år senere fandt de
sammen igen. I 2010 blev de gift. Ingen af
dem havde været gift før.
Det er opmuntrende og berigende at høre
deres historie. Men den er vævet sammen med
en anden historie, som er endnu mere opmuntrende og berigende – historien om, hvordan
Tony blev fundet og frelst af Jesus.
Børnehjemsbarn
Da Tony var et år gammel, blev hans forældre skilt. I forlængelse af skilsmissen fik hans
mor leukæmi, og bare to år senere døde hun.
Som treårig kom Tony på børnehjem. Han
kom til det nye hjem sammen med sin bror,
der var halvandet år ældre.
Forholdene på børnehjemmet var ualmindeligt barske, og Tony kunne i høj grad have

brug for at blive beskyttet. Men broren havde
nok at gøre med at passe på sig selv:
”På børnehjemmet gjaldt det bare om at klare
sig selv. Der var intet, som hed kærlighed og
omsorg. Til gengæld var der straf for alt, hvad
man gjorde forkert. Jeg var Emil fra
Lønneberg-typen og gjorde mange ting forkert. Så jeg fik mange tæsk. Jeg blev låst inde
i mørke skabe og på små mørke rum og fik
forbud mod at gå ud og lege med de andre.
Når jeg havde lavet noget galt, skulle jeg blive
på sovesalen hele weekenden. Så kunne jeg
stå ved vinduet og se de andre tage hjem til
deres familier eller lege udenfor. Det var
hårdt. Straffene var det værste ved børnehjemmet. Jeg blev usikker og nervøs af det.”
Tony mistede hurtigt enhver erindring om sin
mor. Før sin død havde moren strikket og købt
tøj til de to drenge, så de kunne være godt
klædt på gennem den første del af barndommen.

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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Men da de kom til børnehjemmet, blev tøjet
taget fra dem. Alt tøj skulle være fælles. Når
drengene én gang om ugen fik bad, smed de
alt deres tøj i en bunke. Efter badet stillede
drengene sig i kø og fik det tøj på, der lå
øverst i tøjbunken.
”Hvis man brokkede sig, fik man én over
nakken. Det endte med, at vi gik i laser og
pjalter.”
Indbyrdes mellem børnene var det jungleloven, der rådede. De stærkeste bestemte og
brugte vold mod de mindste. Ingen greb ind.
”Fortalte man til de voksne, at man fik tæsk,
så gav de voksne en flere tæsk oveni og sagde,
at man skulle passe på sig selv. Jeg prøvede
bare at overleve, så godt jeg kunne. Jeg havde
ingen venner og stolede ikke på nogen. Det
påvirkede mig psykisk. Jeg blev ustabil og
havde mange nedture. Men jeg turde ikke
fortælle det til nogen af frygt for at blive straffet. Med tiden lærte jeg selv at bruge vold –
at slå først og spørge bagefter.”
Kun én gang oplevede Tony at få ros af børnehjemmets forstanderinde, der blev kaldt
plejemor. Det var den dag, han blev smidt ud
af skolen.
”Jeg havde pandet en lærer én på hovedet,
og så var det ud. Det var i 7. klasse. Da plejemor hørte om det, sagde hun, at hun var stolt
af mig: ’Nu har du lært at klare dig selv!’ Det
er det eneste positive, hun har sagt til mig.”
Far
De første seks år på børnehjemmet anede
Tony ikke, at han havde en far. Så en dag stod
han der. Han var kun hos Tony i to timer, men
lovede, at han ville komme igen 14 dage senere.
Det gjorde han ikke. Der gik fem år.
På sin konfirmationsdag så Tony sin far sidde

nede bagerst i kirken. Efter konfirmationen
ville faren have Tony med sig. Men da var
Tony blevet hård. Han ville ikke med. På det
tidspunkt var hans indre usikkerhed blevet
til vrede.
”Jeg havde det ikke godt. Jeg havde en indre
vulkan i mig, og den kunne gå af med stor
kraft, værre end Etna.”
Efter børnehjemmet kom Tony på en ungdomspension, hvor han boede på sovesal med
15 andre drenge. De fleste havde en fortid
som børnehjemsbørn. Her fik Tony sine første venner:
”Vi hjalp hinanden. Hvis én havde lavet ballade, stod vi sammen – alle for én.”
Tony blev på ungdomspensionen i fire år,
mens han blev uddannet til autosadelmager.
Da han var færdig med sin uddannelse, tog
Tony imod et tilbud fra faren om at flytte hjem
til ham:
”Det er det dummeste, jeg har gjort. Min far
var perfektionist, og alt skulle se ud og foregå
på én bestemt måde. Jeg gjorde alt galt – drak
vand på en forkert måde, hang håndklædet
op på en forkert måde, havde forkerte ting på
mit værelse og så videre.“
Konfrontationerne endte i en eksplosion og
et endeligt brud. Tony måtte pakke sammen
og flytte ind hos en arbejdskollega på et lille
værelse.
Druk
Da han var midt i tyverne, lærte Tony en pige
at kende, som han blev kæreste med og flyttede sammen med. Han var selv glad for forholdet, men efter tre år forlod kæresten ham
uden varsel. Hun havde mødt en anden mand
og så sig ikke tilbage.
På det tidspunkt boede Tony i et nyt lejlighedsbyggeri i Frederikssund. I stueetagen var
der en købmand, og uden for købmanden stod
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der ofte en gruppe mænd og drak øl:
”Den gruppe kom jeg med i. Efter fyraften
stod jeg og drak sammen med dem.”
Ikke længe efter fik Tony arbejde på en
saftevandsfabrik. Han kom med på natholdet,
og det blev en vane for ham at gå direkte fra
fabrikken sammen med nogle arbejdskammerater på værtshus. Her begyndte de med noget morgenkaffe, hvorefter de drak øl og spillede billard, indtil de skulle hjem og sove.
Derefter var det på arbejde igen.
Tony drak mere og mere. Det udviklede sig
til et misbrug.
På et tidspunkt lukkede man natholdet på
saftevandsfabrikken, og Tony blev fyret.
Herefter kom misbruget til at fylde hele hans
liv: ”Alt handlede om at få alkohol, piller og
andre stoffer. Det gamle mønster med at bruge
alle kneb for at klare mig vendte tilbage. Jeg
snød, svindlede og bedrog, så meget jeg
kunne. Jeg drak mig fra alt, hus og hjem og
alt. Til sidst stod jeg på gaden og havde kun
en plasticpose med mine ejendele. Min 30årsfødselsdag holdt jeg på gaden.”
Bænken
I vinteren 1981-1982 havde Tony mistet alt.
Han var hjemløs og levede for alkoholens
bedøvelse. Samtidig var alkoholen i gang med
at nedbryde hans krop og sind. Den onde spiral virkede endeløs.
En dag havde Tony lagt sig på en offentlig
bænk for at sove. Han havde det elendigt, og
søvnen var en flugtvej.
Han vågnede, ved at nogen talte til ham. Han
slog øjnene op og så et midaldrende ægtepar,
som kiggede opmærksomt på ham:
”Er du syg? Har du det dårligt?”, spurgte de.
”Jeg har det ikke så godt”, svarede Tony.
”Har du ikke et sted, du kan gå hen og sove?”,
spurgte de videre.

Jeg snød, svindlede og bedrog, så
meget jeg kunne. Jeg drak mig
f r a a l t , h u s o g h j e m o g a l t . Ti l
sidst stod jeg på gaden og havde
kun en plasticpose med mine
ejendele.
Tony rystede på hovedet: ”Nej.”
”Du må godt komme hjem til os og sove i
nat”, tilbød de. ”Så kan vi tales ved i morgen.”
Tony havde ingen tillid til andre mennesker,
så han var skeptisk og på vagt. Men han mente
ikke, at ægteparret kunne være værre end
bænken, så han fulgte med dem hjem til deres hus. Her fik han en seng i kælderen og
lagde sig til at sove.
Hjælp
Næste morgen fik Tony morgenmad af ægteparret. Han regnede med, at han derefter
skulle ud på gaden igen. Men ægteparret satte
sig ned ved siden af ham og spurgte ham ligeud:
”Vil du hjælpes?”
De understregede, at Tony var fri til at gå, og
at han også var fri til ikke at svare på deres
spørgsmål. Men Tony ville gerne svare. Han
havde intet at miste:
”Jeg vil gerne have hjælp!”
Hjælpen fik et omfang, som Tony ikke havde
drømt om. De næste ti år boede han hos ægteparret. De hed Lilly og Svend Meldgaard
og hørte til Indre Mission i Frederikssund.
Tony kendte godt deres missionshus. Han var
tit gået forbi det og havde i fuldskab råbt mod
det og kastet flasker gennem vinduerne. Nu
sad han ved siden af missionsfolkenes lokale
formand.
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Svend ønskede som det første at få klarhed
over, hvad Tony havde af gæld. Det viste sig,
at han havde en stor gæld. Men Svend gik
ind og betalte hele gælden ud. Så tilbød han,
at Tony kunne arbejde i hans firma, og at han
langs ad vejen kunne betale af på gælden.
Imens kunne han bo og spise hos Lilly og
Svend. Det ville Tony gerne.
Lilly og Svend havde stadig hjemmeboende
børn, men både forældre og børn lukkede i
den følgende tid Tony ind i familien. Tony
selv var fortsat mistænksom og på vagt. Han
havde alt for ofte oplevet at blive skuffet og
svigtet, når han viste andre tillid. Derfor tog
det år, før den indre vagtsomhed fortog sig
og gradvist blev afløst af tryghed:
”Efterhånden kom jeg til at betragte Lilly og
Svend som mine reserveforældre. De vandt
min tillid, fordi de var gode ved mig og tålmodige med mig.”
Fortsat misbrug
I tiden hos Lilly og Svend fortsatte Tonys
alkoholmisbrug.
Der var dårlige perioder og mindre dårlige,
men han drak til stadighed så meget, at hans
krop blev ødelagt. Han registrerede, at hans
krop hver morgen rystede af abstinenser, og
at han måtte fylde sig med alkohol og
stesolider for at komme igennem dagen. Men
han fortsatte i det destruktive spor. Til sidst
kunne han hverken mærke sine hænder eller
sine fødder.
Så gik han til læge. Lægen undersøgte ham
og konkluderede:
”Du har ét eneste problem, Tony. Du drikker
for meget. Fortsætter du på den måde, dør du
inden for seks måneder.”
Tony havde svært ved at tro sine ører: ”Er
det rigtigt?”
”Ja!”, lød det korte svar.

Tony vaklede hjem: ”Jeg tænkte, at jeg måtte
hjem og sove på det.” Men Tony fik ikke sovet meget:
”Jeg havde det rigtig dårligt den nat. Næste
morgen gik jeg op til Svend og sagde, at der
var noget, jeg gerne ville have, at han skulle
gøre for mig. Jeg bad ham om at finde et tidspunkt, hvor jeg ikke var hjemme. Så skulle
han gå ned på mit værelse i kælderen og fjerne
alt mit sprut og alt mit tobak og smide det ud.
Jeg kunne godt mærke på ham, at han ikke
rigtig troede på, at jeg kunne stoppe. Men fra
den dag holdt jeg op med at drikke.”
Det var d. 1. juni 1989.
At Tony stoppede med at drikke var ikke ensbetydende med, at han fik fred i sit sind, nærmest tværtimod. Alkoholen havde dæmpet de
svære, vrede og smertelige følelser inde i
ham. Nu kom de tilbage og var ledsaget af
stærke abstinenser.
Men Tony valgte ikke den nemme løsning.
Han gik ikke tilbage til alkoholen. Det var
mod alle odds, men der var en familie, som
bad for ham. Og de bad ikke kun for Tonys
kamp mod alkoholen. De bad først og sidst
for hans frelse. Det havde de gjort fra den
første dag, han kom ind i familien.
Navnet Jesus
Livet i familien Meldgaard havde nogle faste rytmer. Dagen begyndte med en morgenandagt, hvor hele familien var samlet om et
andagtsstykke og en bøn, og dagen sluttede
på samme måde:
”Hver aften kom en af børnene ned til mig
og sagde, at om fem minutter skulle vi slutte
aftenen sammen. Så blev der læst et andagtsstykke og bedt en bøn, og bagefter var der
aftenkaffe. Så sad vi der og talte sammen om,
hvad der var sket i løbet af dagen.”
Når familien tog af sted til møder i missions-

71

SER I E

72

SÅDAN KOM JEG TIL TRO VII

huset og til gudstjenester, blev Tony hjemme.
Men om sommeren fulgte han med, når familien tog på sommerlejr. Han opfattede det
mest som en rekreation. I det hele taget tænkte
han ikke på, om Guds ord gjorde noget ved
ham. Ikke før han en dag gjorde noget uventet:
”Jeg gik nede på mit værelse i kælderen, og
pludselig begyndte jeg at synge en sang. Det
var sangen ’Navnet Jesus blegner aldrig’. Jeg
blev helt bange og nervøs og skyndte mig
ovenpå for at spørge dem, hvad det var, der
skete. De sagde, at det var Gud, der arbejdede i mig; at Gud kaldte ad mig. Jeg spurgte,
om det var farligt, for jeg var jo bange. Men
de sagde, at der ikke var noget at være bange
for. Det var kun godt.”
Efter denne oplevelse blev Tony bevidst om,
at han gerne ville lære mere om Gud.
”Hvis du mener det alvorligt”, sagde Svend,
”så skal du tage på bibelskole.”
”Hvor lang tid tager det?” spurgte Tony.
”Et halvt år,” lød svaret.
”Det er udelukket“, forklarede Tony. ”Det
klarer jeg aldrig!”
”Jo”, svarede Svend. ”Når du har Gud med
på din vej, klarer du alt.”
Ikke længe efter, i januar 1990, stod Tony med
sin bagage på Børkop station og spurgte om
vej til byens bibelskole. Han havde en helt
ny bog med – en Bibel.
Bibelskolen
Tiden på bibelskolen var hård for Tony. Den
indre uro og smerte gjorde det svært for Tony
at samle sig om undervisningen: ”Jeg havde
det psykisk meget dårligt. Jeg havde angst
og hallucinationer og alt muligt dårligt indeni.
Vulkanen var der stadig. Jeg havde et voldsomt temperament, og det kom de andre til at
mærke. Nogle af eleverne var bange for mig

og gik i en lang bane uden om mig. Det gjorde
det ikke nemmere, at jeg havde fortalt dem
lidt om min historie og mit liv. Men et par af
gutterne turde godt komme ind på mit værelse og fik mig med til fodbold og sådan
noget. Det var en stor hjælp. Men det mest
afgørende var, at jeg mødte Grethe.”
Tony og Grethe var begge noget ældre end
de andre elever. Det gjorde det naturligt, at
de fandt sammen og talte sammen. Det udviklede sig snart til et godt venskab:
”Grethe ville gerne hjælpe mig, men jeg hjalp
også hende. Det betød meget for mig, at jeg
kunne mærke, at der var en, som havde brug
for mig.”
Sammen med Grethe bad Tony for første gang
til Gud:
”Det var meget svært for mig. Jeg var meget
genert og vidste ikke, om jeg kunne bede på
den rigtige måde. Jeg kunne jo ikke alle de
der fine ord, professorord og bibelord, som
de andre brugte. Men efterhånden fandt jeg
ud af, at det ikke kom an på det. Så gjorde
jeg det bare, så godt jeg kunne.”
For Tony udviklede forholdet til Grethe sig
til mere end et venskab. Han var dybt forelsket og håbede, at de kunne blive kærester.
Men det kunne de ikke. Grethe havde det
anderledes. Hun var meget glad for Tony, men
hun blev slidt af at være sammen med ham.
Derfor var der ikke basis for mere end et venskab.

Jeg var meget genert og vidste
ikke, om jeg kunne bede på den
rigtige måde. Jeg kunne jo ikke
alle de der fine ord, professorord
og bibelord, som de andre
brugte.
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Det var svært at forstå for Tony, men han
måtte acceptere det. Ved opholdets afslutning
tog han alene tilbage til Frederikssund.
Omvendelsen
Efter bibelskolen begyndte Tony at opsøge
og lytte til kristen forkyndelse. Han begyndte
at komme i den nystartede lutherske frimenighed, som familien Meldgaard var en del
af. I foråret 1991 var han med på frimenighedens lejr.
Den første aften sagde menighedens præst,
Bent Ryborg, at det var muligt på lejren at
bekende, at man gerne ville tro på Jesus og
leve med ham. Hvis nogen ønskede at aflægge denne bekendelse, kunne de gøre det
dagen efter, og så ville nogle af menighedens
ledere bede for dem.
Tony oplevede, at det var Guds kald til ham,
og sagde, at han gerne ville stå frem dagen
efter. Samme aften fik han det forfærdelig
dårligt:
”Jeg havde det frygteligt om natten. Det rev
og flåede i mig med alle de dårlige følelser
indefra.” Tony sov på værelse med Lillys og
Svends søn Lars, og midt om natten måtte
han bede Lars hente sin far. Men Lars mente,
at det var det samme, om Svend kom eller ej.
Der var næppe den store tvivl om, hvad det
var, der skete: Det var djævelens sidste angreb:
”Han har hørt, at du vil give dit liv til Jesus i
morgen, og derfor raser han i dig”.
Tony måtte lægge sig i Jesu hænder og bede
ham om at bære ham gennem natten. Med
den besked lagde Tony sig igen.
Næste dag trådte Tony frem for menigheden
og bekendte, at han ønskede at tilhøre Jesus.
Han knælede, og tre ledere fra menigheden
lagde hænderne på ham og bad for ham. To

af dem var Svend Meldgaard og Bent Ryborg:
”Da Bent bad for mig, forsvandt den indre
uro og smerte. Det skete i ét nu, som når man
slukker for en kontakt. Da jeg gik ned fra
forbønnen, havde jeg det, som om jeg var
blevet født på ny. Jeg frygtede, at djævelen
ville angribe mig igen, og jeg talte med Lilly
om det. Hun gav mig et godt råd: ’Når djævelen kommer til dig, så sig til ham: Vig bort,
satan! Jeg er renset i Jesu blod!’ Det var en
stor hjælp for mig. Jo mere jeg sagde det, jo
mere styrke fik jeg.”
Efter omvendelsen fik Tony et helt nyt forhold til Bibelen, og ét bibelord blev i særlig
grad til trøst for ham, Johannesevangeliet
3,16: ”Således elskede Gud verden, at han
gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror
på ham, ikke skal fortabes, men have evigt
liv.”
Det vers er fortsat en kilde til glæde og tak
for Tony:
”Tænk, at Jesus er kommet for at frelse sådan en som mig. Jeg, der har sagt så meget
dårligt om kristne, og har gjort så meget ondt
mod Jesus og andre mennesker. Alligevel vil
Jesus kendes ved mig over for sin far. Gud
gør ikke forskel på, om man er rig eller fattig, dum eller klog. Og man kan ikke gøre
sig fortjent til noget. Jesus tager sig af det
hele. Det budskab er bæredygtigt for mig.”
Grethe
Otte år efter sin omvendelse mødte Tony Grethe igen. Det skete på Mørkholt bibelcamping. De var begge berørte ved gensynet, og
Tony kunne mærke, at han fortsat havde det
som på bibelskolen:
”Jeg var stadig lige forelsket i hende.“
Men de kunne stadig ikke fungere sammen
som mere end gode venner, så deres veje
måtte skilles igen.
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I 2002 flyttede Tony til Jylland, og to år senere fik han arbejde som pedel på en institution for børn med indlæringsvanskeligheder.
Han trivedes i det nye arbejde, og hans leder
satte pris på ham.
I 2007-2008 blev han tildelt en plads på et
”mønsterbryderkursus”. Under kurset skulle
deltagerne lære noget om kommunikation. En
af øvelserne gik ud på, at man i en gruppe
skulle lade en tuschpen gå på omgang. Kun
den, der havde tuschpennen i hånden, måtte
tale.
Det kunne Tony på ingen måde respektere.
Han blandede sig, brød ind og snakkede løs
helt uden hensyn til, hvem der havde tuschpennen – og han blev ved med det.
Til sidst kogte kursuslederen over og gav
Tony en harmdirrende overhaling i alles påhør:
“Nu holder du din mund!“
Det var en skelsættende oplevelse for Tony:
”Da fandt jeg ud af, hvad der var
mit problem. Jeg kunne ikke
høre efter! Jeg snakkede konstant og havde løsninger på alt.
Der var ikke plads til andre end
mig. Jeg kunne ganske enkelt
ikke tie stille og lytte.
Det var det, der var problemet
mellem Grethe og mig. Det
havde jeg aldrig forstået, men
der gik det op for mig. Da jeg
fandt ud af det, ville hun gerne
have mig.”

Når djævelen kommer til dig, så
s i g t i l h a m : Vi g b o r t , s a t a n ! J e g
er renset i Jesu blod!
I 2009 blev Grethe og Tony endelig kærester, og i 2010 blev de gift. Ved Tonys side i
kirken sad Svend Meldgaard.
”Jeg har utrolig meget at være Lilly og Svend
taknemlig for. De har bedt for min frelse fra
første dag, de mødte mig. Jeg har svigtet dem
gang på gang, men de har ikke slået hånden
af mig. De har haft en utrolig tålmodighed
med mig, og så har Gud brugt dem. At alt
dette skulle ske for mig, det kan jeg kun være
Gud taknemmelig for.”
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OM DEN FRIE VILJE III

TROENS GAVE
Af Olav Valen-Sendstad

Er troen en handling?
Da Bibelen altså (jf. Nyt Liv 3-2012) ikke
kender noget til det fjolleri, som hedder “fri
vilje”, men placerer alle ting i Guds frie, virksomme, dragende magt og nåde, ja så skønner vi, at det er en vidunderlig rigtig følgeslutning i Skriften, at evangeliet kalder troen
en gave fra Gud til synderen. For apostelen
siger ikke kun: “Hvad har du, som du ikke
har fået givet?” (1 Kor 4,7).
Han siger også: ”For af den nåde er I frelst
ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er
Guds. Det skyldes ikke gerninger” (Ef 2,89).
Når troen er en Guds gave, kan den da samtidig være noget, jeg gør? Eller sagt lidt anderledes: Når troens væsen består i at være
en gave fra Gud, kan dens væsen da samtidig
bestå i, at den er min handling? Er troen en
handling?

Nogle bruger skriftord for at bevise, at troen
er en handling og en akt.
Siger Jesus ikke: “Maria har valgt den gode
del, og den skal ikke tages fra hende” (Luk
10,42)?
Siger han ikke om den fortabte søn: “Så brød
han op og kom til sin far” (Luk 15,20)?
Siger han ikke også: “Fra Johannes Døbers
dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet,
og de fremstormende river det til sig” (Matt
11,12)?
Siger han ikke også: “Gå ind ad den snævre
port” (Matt 7,13)?
Ja, udtaler han endog ikke den appel og befaling: “Kom til mig ... og jeg vil give jer
hvile” (Matt 11,28)?
Gådens løsning
Sandt er det, at Jesus siger, at Maria har valgt
den gode del, at den fortabte søn stod op og

Olav Valen-Sendstads bog ”Drømmen om den frie vilje” har sat dybe spor i manges liv. Den
viser en dybde i hjertets trods mod Gud og en dybde i evangeliet, som få har set. Det er en
afslørende, afklarende og befriende bog, som gør Guds nåde stor. To gange har den været
udgivet på dansk, men er nu udsolgt. Olav Valen-Sendstads arvinger har givet tilladelse til,
at vi i Nyt Livs blad bringer en række uddrag fra bogen.
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gik hjem, at vi skal kæmpe for at komme ind
gennem den snævre port osv. Og det er helt
sandt, at Jesus dermed taler om akt og gerning, om handling og lydighed.
Men dermed at have bevist, at troen i sig selv
er akt og gerning, det er indholdsløst ordbrug
og snak hen i vejret. Her ser vi nemlig gådens løsning og den dyrebare hemmelighed,
der er vor frimodighed:
Valgte Maria, da var det troens valg; altså var
hun et frelst menneske, da hun valgte, og
valget var en følge af, at hun var kommet til
tro. Stod den fortabte søn op og gik til sin
far, så var det troens handling; altså var han
frelst, allerede da han stod op, hvilket ikke
skal undre os, eftersom faderen ventede på
ham, mens han endnu var langt borte, og eftersom Gud selv har sagt: “Før jeg kalder,
svarer jeg, endnu mens de taler, hører jeg”
(Es 65,24).
For os er dette et usigelig saligt budskab. I
det øjeblik en stakkels synder råber til Herren Jesus, i det øjeblik ikke bliver han frelst,
men i det øjeblik er han allerede frelst. For
det at tro og det at råbe, det at tro og det at
komme, det hører i sandhed sammen, men
det er ikke det samme.
Derfor er troen noget uudsigeligt, ubeskriveligt, underfuldt og gådefuldt, som gives hjertet i et øjeblik – enten vi så føler det eller ej –
og når den er givet, så råber vi, så kommer
vi, så vælger vi, så beder vi, og er allerede
frelst, før vi råber.
Ordet: Guds tale til mig
Det som i en sum kendetegner alle dem, vi i
Bibelen møder som troende, er i første række
disse ting: De taler til (kommer og råber til)
Herren og kalder ham “du”, dvs. de har en
indre bevidsthed om at have med en levende
person at gøre, eller de hører i hans tilsagn

og indbydelse, at en anden, et “jeg”, tiltaler
dem som “du” og nævner dem ved navn.
Dette forhold er så åbenlyst og almindeligt
overalt i Guds ord, at man kan finde det så at
sige, hvor man slår op. Men netop her ligger
hele troens hemmelighed klar for vore øjne:
Troen så at sige “konstitueres” af en indre
bevidsthed om Guds person og af evangeliets talte eller skrevne ord.
Disse to træk vil en troende altid finde i sin
tro, når han reflekterer over, hvad der foregår i troen.
Nogle ord om det.
Den troende har rig erfaring med, at man kan
sidde til møder eller med Bibelen i sit lønkammer, og “pludselig” begynder de ord, man
hører eller læser, at blive Guds tale til os. Ikke
fordi vi vil, at det skal være sådan, nej, det
sker af sig selv, uden vor viljes medvirken.
Vi siger, at det “pludselig” bliver Guds tale.
Selvfølgelig er Guds ord altid Guds tale, men
vi hører det ikke altid som sådan. Ofte forstyrres vi af så meget: Sindet og tankerne
spredes, og vi er mere optagede af prædikantens eller forfatterens tanker end af Guds ord.
Når imidlertid dette jordvendte, spredte sind
på en særegen måde gribes af Ordet, når Ordet begynder at “passe” og “tale til” en, da
slår dette aldrig fejl: Da bryder en forunderlig viden og vished om et guddommeligt
“jeg”, som kalder os “du”, ind i vor bevidsthed.
Det kan beskrives på flere måder: Det erfares som Guds tiltale af os; det erfares, som
om Ordet kalder os ved navn, som om Ordet
begynder at glæde mig, sådan som det aldrig
før har glædet mig; det erfares, som om jeg
hører og er klar over, at jeg er genstand for
en indbydelse og et løfte fra en anden person, at jeg er genstand for kærlighed og vel-
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behag, for tilgivelse og renselse, for iklædning og indsvøbning; kort sagt: jeg ved og
hører mig som genstand for en anden, som
handler og gør noget over for mig.
En virkelig gave
Her ser du troen:
Troen er intet andet end en gennem Ordet og
evangeliet virket og fremkaldt bevidsthed om,
at jeg, som hører Ordet, selv er genstand for
dets indbydelser og tilsagn, dets løfter og
gaver, dets rettigheder og dets adgang til Gud.
Derfor kan troen umuligt være en “akt”, en
“handling” eller en “reaktion”. Tro er en gennem Ordet virket bevidsthed om at være genstand for det guddommelige “jeg”. Det er
ingen “kreaturfølelse”, men en i kraft af evangeliet uforlignelig fortrolighed, som “pludselig” opstår, en fortrolighed som mellem en
far og hans søn, som mellem en mand og hans
hustru.
På denne måde er troen altså en virkelig gave,
fordi dens væsen ikke består i, at den troende
ved sig som handlende overfor en anden, men
fordi jeg ved mig som genstand for en andens kærlighed. En sådan bevidsthed om at

Tr o e n s v æ s e n b e s t å r i k k e i , a t
den troende ved sig som handlende overfor en anden, men at
jeg ved mig som genstand for e n
andens kærlighed.

være genstand for et andet “jeg”, den kan
ingen give mig ordre til at have, og jeg kan
ikke frembringe den ved nogen som helst viljesakt eller forstandsakt. Den kan ene og
alene fremkaldes ved, at Gud selv – som et
andet “jeg” – gennem sit personlige ord på
en særlig måde meddeler mig og giver mig
denne bevidsthed.
Derfor er al tro uopløseligt afhængigt af Ordet.
Derfor ser vi – for at bruge det udtryk – at
troen ikke på nogen måde er noget, som går
ud fra mig, men noget, som fra Ordet går ind
i mig.
Derfor er det også en grov vildfarelse, at troen
er at anse noget for sandt. En læresætning
kan regnes for sand, fordi det er noget, som
angår vor forstand. Men et personligt ord og
tilsagn og løfte, det skaber tillid og fortrøstning i kraft af den person, som udtaler det.

Olav Valen-Sendstad
(1904-1963) var
sognepræst og dr.phil.
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Ny ansættelse på fuld tid
I sidste nummer af bladet fortalte vi, at vi meget
gerne vil beholde vores redaktionssekretær Henrik
Gren Hansen som medarbejder, når han færdiggør
sit teologistudium til sommer. Vi fortalte også, at vi
ser et stort behov for at udvide Henriks ansættelse
fra de nuværende 25 %.
På landsudvalgets januarmøde fik vi en orientering
om Nyt Livs økonomi og om gaveindtægterne i de
seneste måneder. Vi er meget taknemlige for den
stigning i gaveindtægterne, vi har oplevet, og tager det som et udtryk for,
at Nyt Livs venner vil stå bag en udvidelse at Henriks ansættelse.
På denne baggrund besluttede vi at ansætte Henrik på fuld tid fra 1.
august 2013. Vi er ikke helt i mål med den økonomiske dækning. Dermed
er vi bevidste om, at vi tager et skridt i tro. Men vi må minde hinanden
om, at opgaverne er mange, tiden er kort, og ”høsten er stor”.
Vi lever i en tid, hvor spørgsmålene er mange, men svarene er få.
Hvorfor lever jeg?
Hvordan bliver jeg en kristen?
Hvorfor tillader Gud det onde?
Kan man være helt sikker i åndelige spørgsmål?
– og mange, mange flere.
Ind i denne situation har vi et løfte fra Gud: ”Troen kommer altså af det,
der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord” (Rom 10,17).
Derfor ser vi frem til 2013 med glæde og forventning. Det er vores håb og
bøn, at Nyt Liv kan være redskab for Guds levende ord – i bladet, på
hjemmesiden, gennem bøger og cd‘er og på vore lejre.
Velkommen på seniorlejr, bibellejr og nytårslejr! Se programmer mm. på
Nyt Livs hjemmeside. Bemærk, at vi har skiftet bank og fået nyt kontonummer: 0891-0001010659.
Tak for forbøn, gaver og samarbejde også i 2013!
På vegne af Nyt Livs landsudvalg
Bent Christensen
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V e l k o m m e n på
Seniorbibelkursus 13.-15. marts
Om kort tid afholdes seniorbibelkursus i Fjellerup. Alle er velkomne!
Tilmelding til Peder Hovgaard senest 6. marts på tlf.: 2098 8013 eller
e-mail: nyt.liv@fiberpost.dk.
Hovedtaler bliver Asger Jensen fra Bornholm. Lørdag eftermiddag
medvirker Kim Legarth, Hobro. Se program på www.nytliv.dk.
1. time: ”De mange og de få” (Matt 7,13-14)
2. time: ”Tyven er på vej” (Matt 24,42-44)
3. time: ”De blev alle døsige og faldt i søvn” (Matt 25,1-13)
4. time: Mariæ Bebudelsesdag (Luk 1,26-38)

Bibellejr uge 29 - 2013
I år får vi besøg af to forkyndere fra Norge.
Nils Kåre Strøm har været forkynder og sangevangelist i
Norsk Luthersk Misjonssamband siden 1980.
Knut Pedersen var i 1978-2002 forkynder i Norsk Luthersk
Misjonssamband, i 2002-2011 var han underviser på
Fjellheim Bibelskole, og siden 2011 har han været
kredssekretær i Kristen Muslimmisjon.

Knut Pedersen

Programmet for bibellejren lægges ud på hjemmesiden
i løbet af foråret og udsendes med næste nummer af
bladet.
Priser for deltagelse kan ses på www.nytliv.dk, og tilmeldingen
kan ske til Peder Hovgaard på tlf.: 2098 8013 eller e-mail:
nyt.liv@fiberpost.dk.
Programmet følger nogenlunde de forrige år, men i år bliver
årsmødet søndag eftermiddag og seminarerne mandag, torsdag
og fredag.
Nils Kåre Strøm
Da vi endnu ikke kan sige, om værelserne i nybyggeriet bliver
klar til brug (jf. s. 6-7), kan vi ikke garantere indkvartering på disse værelser før
senere på foråret. Vi henviser til muligheden for at bo på campingplads eller sovesal.

Velkommen til en uge med forkyndelse, sang, bøn, ferie og fællesskab! Og lad os
allerede nu begynde at bede for denne uge og for forkynderne i deres forberedelse.
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LUMI RADIO AALBORG
Lumi Radio Aalborg er en kristen lokalradio, som blev stiftet i 1983 af Luthersk Missionsforening i Aalborg. Programvirksomhedens hovedformål er at formidle evangeliet til personlig tro og åndelig fornyelse. Endvidere sendes sang- og musikprogrammer,
interviewprogrammer og programmer om kristne organisationer m.v. Det fremgår af hjemmesiden, hvornår de forskellige programmer sendes.
Programmerne udsendes nu også via hjemmesiden. Gå ind på hjemmesiden aalborg.lumiradio.dk, klik på Webradio under menuen i venstre side, og vælg et webstream.

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

N

B:
Du kan være med til at støtte arbejdet økonomisk
k
on Ny
ved at give en gave eller tegne et gavebrev.
to t
Kontonr.: 0891 0001010659 – Gironr.: 652-2424.
nu
IBAN DK2208910001010659 - Swiftadresse HANDDKKK.

m

Nyt Liv er godkendt til at modtage gaver efter Ligningslovens
§ 8a (alm. gaver) og Ligningslovens § 12 (gavebreve).

m

er

Evt. spørgsmål om gaver og gavebreve kan rettes til Nyt Livs kasserer Peder Hovgaard
på tlf.: 2098 8013 eller e-mail: nyt.liv@fiberpost.dk.
HUSK at foregående numre af Nyt Livs blad altid kan læses på hjemmesiden
www.nytliv.dk, hvor det også er muligt at tilmelde sig modtagelsen af bladet i fysisk
eller elektronisk form.

NYT LIV

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

T

Thyrasvej 15
8600 Silkeborg
Danmark

NY

Tilmelding til Peder Hovgaard:
nytliv@fiberpost.dk.

Returneres ved
varig adresseændring
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Jeg husker, hvordan jeg som ung læste biografier om
“store“, kristne mænd og kvinder, og hvordan jeg ønskede
og bad om at måtte blive en kristen, som de var det – en
kristen, hvis hele liv bar præg af kristentroens hellige Ånd.
At Gud havde et andet mål var fjernt fra min tanke. Og
dog var det sådan.
Guds mål var nemlig, at Jesus blev stor for mig.

„

Frank Jacobsen, side 62.

„

Ligegyldighed over for Guds ordninger gør, at mange hjem
i disse år går i opløsning. Tidens individualisme gør, at
man ikke ser hjemmet som en livsnerve i samfundet, men
som et sted, hvor man kan få stillet nogle af sine
individuelle behov. Tidens tankegang er et opgør med
familietanken.
Her er det vigtigt, at Bibelens budskab om hjemmet
kommer frem i undervisning og forkyndelse.

„

Thomas Beck, side 29.

„
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