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Den falske profet kommer i ’fåreklæder’ (Matt 7,15). Han
har sådan et smukt, behageligt og trøstende budskab.
Han er alle til behag, og alle taler godt om ham. Når du
lytter til ham, får du altid indtryk af, at alt grundlæggende
er godt. Han siger aldrig noget, som gør dig virkelig urolig
eller bange, og derfor fortsætter du med at leve uden
bekymring for, om du er frelst.
Martin Lloyd-Jones, side 12.

„

Når Satan prædiker omvendelse, siger han: Der står skrevet, at du må omvende dig, ellers kommer du i Helvede.
Men – siger han – det haster jo ikke så meget, som
prædikanterne påstår.
Dette er sikkert Satans fineste list. Han får mennesker til
at tro, at de vil omvende sig – engang. Hvordan kan du,
som er uomvendt, lægge dig roligt til at sove om aftenen? Du, som ikke ved, om du vågner i din seng om morgenen eller i Helvede? Jo, det er ganske ligetil: Fordi du
vil omvende dig – engang.
Ole Hallesby, s. 41.
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SAT MED HAM, JESUS, I HIMLEN
Han oprejste os sammen med ham og satte
os med ham i Himlen, i Kristus Jesus (Ef 2,6).
Dette er noget, vi stadig må undres over: at
vi, der er gjort levende med Kristus, frelste
af nåde – at vi allerede mens vi lever her på
jord er sat i Himlen med Jesus. Der må vor
stilling som Guds børn da være ”vel forvaret”!
”O, salige stilling at være Guds barn”, synger vi i en sang. Det må være vor glædes kilde.
I Rom 6,3-5 læser vi: ”Ved I ikke, at alle vi,
som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt
til hans død? Vi blev altså begravet sammen
med ham ved dåben til døden, for at også vi,
sådan som Kristus blev oprejst fra de døde
ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv.
For er vi vokset sammen med ham ved en
død, der ligner hans, skal vi også være det
ved en opstandelse, der ligner hans.”
Så fuldkommen er vi gjort til et med Jesus, at
vi er med ham i Himlen, sat der med ham,
sammenvokset med ham.
Jesus siger i den ypperstepræstelige bøn i Joh
17,22, at ”den herlighed, du har givet mig,
har jeg givet dem”. Her taler han ikke om
sine ringe og fejlende disciples fremtid, men
om deres nutid; om noget, som allerede er
givet dem; om en herlighed, de allerede har
fået.
Her skal vi betænke, at den herlighed, de her
siges allerede at have fået, det er en fuldstændig og fuldkommen herlighed, ja, den herlighed, som Faderen selv har givet Jesus.

Hvis vi ser på disciplene, hvordan de var på
det tidspunkt, da Jesus sagde dette om dem,
så må vi indrømme, at det er umuligt at se
denne herlighed på dem. Hvis de har den, og
det har de, så er det en skjult herlighed, der
ikke ses af noget menneske, men kun af Gud
Fader og Jesus. Ja, de kunne ikke engang selv
se den.
Man kan sige, at det var en underlig herlighed, men dog en virkelig herlighed. For Jesus
siger om denne herlighed, at han har givet
den til dem ”for at de skal være ét, ligesom vi
er ét”.
Hvad består denne herlighed i? I Joh 15,3
siger Jesus: ”I er allerede rene på grund af
det ord, jeg har talt til jer.”
Disciplenes herlighed i Jesus er først og fremmest, at de ved at høre hans Ord er kommet
til tro på ham og derved ejer syndernes forladelse. Det, der virkelig er de kristnes enhed
med hinanden og med Jesus, er syndernes
forladelse og Kristi retfærdighed.
Som kristne hører vi hjemme et andet sted
og venter på, at Jesus skal komme for at hente
os til vort rette fædreland.
Fil 3,20-21: ”Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus
Kristus som frelser. Han skal forvandle vort
fornedrede legeme og give det skikkelse som
hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt.”
Hvilken herlig fremtid, der venter os, Guds
folk!
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1. O salige stilling at være Guds barn,
undsluppet som fuglen fra snarer og garn,
at dvæle i ånden, hvor korset før stod,
og renses fra synden i frelserens blod.

4. O salige stilling i tiden, som går
at træde i Frelserens hellige spor,
at vie sig helt til Guds tjeneste her
og leve sin Gud og sin frelser ret nær.

2. O salige stilling at eje den ro,
som nåden vil give de sjæle, som tro,
at have Guds nåde og nyde Guds fred
og trøstes og glædes og leve derved.

5. O salige stilling, når Jesus er vor,
o salige stilling i dag som i går!
O salige stilling, når striden er endt
at blive i Himlen modtaget og kendt.

3. O salige stilling at eje det håb,
som styrker og bærer i lidelsens dåb,
som aldrig beskæmmes, som skuffer os ej,
som peger på målet på vildsomme vej.

6. Lad sidst mig et spørgsmål dig gøre, o sjæl:

Er denne så salige stilling din del?
ja, er du i Jesus benådet og fri?
Hvor har du dit håb, og hvor ender din sti?
Fra ”Ellebys sange”

Bent Hansen,
pensionist, Herning
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EN VELSIGNET NYTÅRSLEJR
Velsignet være Gud, vor Herre Jesu Kristi
fader, som i Kristus har velsignet os med al
himlens åndelige velsignelse (Ef 1,3 – som
det ifølge Svend Åge Jacobsen kan oversættes).
Sådan begyndte en af bibeltimerne på en velsignet nytårslejr. Derpå fulgte en forklaring
på Guds velsignelse: Velsignelse er gode ord
fra Gud. Ord, som skaber det, de siger.
Og rigt velsignet blev vi med ord, som skaber liv. Ord om at være gjort duelige til at få
del i de helliges arv, ord om at være frelst af
nåde. Ord fik vi om livet her og om den kommende herlighed, som venter alle, som af Gud
er friet ud af mørkets magt og flyttet over i
hans elskede søns rige. Gode og rige bibeltimer ved Svend Åge Jacobsen og Mads Hansen.
Ellers er nytårslejr i høj grad noget med lyde:
Lyden af at færdes på gruset over gårdspladsen. En lyd, som byder velkommen, som
vækker minder, maner til eftertanke og skaber forventning.
Lyden af flittige hænder, som til andres fornøjelse sørger for dejlig mad og praktiske
ting.
Lyden af livets vand, som i rige mål øses af
forkyndere, og medvandrere på troens vej.
Lyden af krudt, der smælder, når en dreng
med fryden malet i hele ansigtet driller de
store piger.
Lyden af piger, som gerne lader sig forskrække for at glæde den lille dreng.
Lyden af klassisk musik ved en nytårsquiz.
Er det en akvariefisk, en kat der jamrer, eller
er det bare en and?
Lyden af en på naboværelset, der snorker.

Lyden af kaffe, der hældes op i kopper.
Lyden af samtaler, hvor fælles bekendtskaber opdages, hvor nye venskaber opdages, og
hvor gamle venskaber genopdages. Samtaler, som forener om forbøn, fordi livet deles
– både glæder og trængsler. Samtaler, hvor
glæden over Guds nåde og længslen efter
hjemlandet styrkes.
Lyden af børn, der jubler, når den lille hvide
plastikkugle smutter ind bag målmanden på
bordfodboldspillet.
Lyden af latter, glæde og liv.
Lyden af mikrofoner, som justeres.
Lyden af musikinstrumenter, som kalder til
sang og glæde.
Lyden af gode sange, som gemmer på rige
og dybe sandheder til Guds ære.
Lyden af blade, som vendes, når Guds vældige ord læses og virker til frelse for syndere.
Lyden af bøn og stilhed i årets sidste minutter.
Med en sådan velsignet symfoni af lyde
mødte os det nye år. Et år, hvor vi vel med
Jacob Paulli må sande: “Det nye år, de gamle
kampe vil sikkert komme hånd i hånd, (...)
Det nye år, den gamle nåde vil også komme
hånd i hånd.“
Så lad os da i 2015 leve i det barnekår, som
Gud har bestemt os til. Ikke til ære for noget
som helst af vort eget. Men til lov og pris for
Guds nådes herlighed, og vente Jesu snarlige
genkomst.

Anders Larsen, IT-pedel,
Gilleleje.
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INDSAMLING TIL NYT OPLAG
Den gratis evangeliserende bog Hvad skal jeg med Jesus? er siden
2011 blevet trykt i 23.000 eksemplarer. Søren Eriksen var initiativtager til projektet og stod for de første oplag. Siden efteråret 2012 har
ansvaret for projektet været hos Nyt Liv.
Disse 23.000 bøger er nu stort set alle blevet delt ud, og der er grund
til tak for, at så mange har fået et klart og vækkende budskab om
Jesus stukket i hånden! Der er også grund til bøn for de mange, som
møder kaldet gennem bogen.
Og nu er vi igen i en situation, hvor der er brug for penge til et nyt oplag. Der er per 1. april
360 bøger tilbage på lageret, og efter sommerferien vil der forventeligt blive brug for igen at
forsyne efterskoler og højskoler med nye bøger til eleverne.
Selvom bøgerne uddeles gratis, er de ikke gratis at trykke, og VI MANGLER CA. 25.000 KR.,
før målet er nået.
Vær med til at udbrede evangeliet gennem denne bog ved at indbetale penge til Nyt Liv (se
oplysninger nedenfor)– og HUSK AT MÆRKE INDBETALINGEN BOGPROJEKT, så går beløbet ubeskåret til udgifterne ved trykning af et nyt oplag.

Giv en gave til Nyt Livs arbejde
Alt Nyt Livs arbejde drives af frivillige gaver, herunder Nyt Livs blad, som
udsendes gratis til alle, som ønsker at modtage det. Vi er taknemmelige
for de midler, vi bliver betroet.
Du kan være med til at støtte arbejdet økonomisk
ved at give en gave eller tegne et gavebrev.
Kontonr.: 0891 0001010659
IBAN DK2208910001010659 - Swiftadresse
HANDDKKK.
Nyt Liv er godkendt til at modtage gaver efter
Ligningslovens
§ 8a (alm. gaver) og Ligningslovens § 12 (gavebreve).
Evt. spørgsmål om gaver og gavebreve kan rettes til Nyt
Livs kasserer Peder Hovgaard på tlf.: 2098 8013 eller email: nyt.liv@fiberpost.dk.
Du kan nu også benytte Swipp eller Mobilepay.
Telefonnummeret er: 61 27 98 63.
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Hilsen fra Djurslands Efterskole
På Djurslands Efterskole glæder vi os over
at have et bagland, der beder for os. Vi glæder os over at have dig som en del af skolens
bagland. Forbøn for skolen er et kronisk behov – vi kan ikke eksistere uden – derfor af
hjertet tak, fordi du har hjerte for og beder
for DE.
Du er altid velkommen til at besøge DE; søndag den 11. maj er du særlig velkommen, for
da afholdes skolekredsens generalforsamling.
Da de fleste skolekredsmedlemmer har lang
vej til DE, sætter vi det meste af dagen af til
formålet, som det fremgår af programmet.
På generalforsamlingen vil du høre om glæder og udfordringer i det forløbne år, løst og
fast fra hverdagen, tanker om fremtiden m.m.,
og der er mulighed for direkte dialog med

bestyrelse og ledelse.
Hjertelig velkommen til hele dagen eller dele
af den! Det vil glæde os rigtig meget at se
dig på DE. Du er også meget velkommen til
at tage familien med, både store og små.
Kærlig hilsen
Ledelsesteam Anders Christensen og Tom
Skuldbøl & Bestyrelsen for Djurslands Efterskole

Dagsorden for generalforsamling Djurslands Efterskole 31. Maj 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og sekretær
Bestyrelsens beretning
Ledelsesteamets beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
a. skolens regnskab og b. skolekredsens regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Program for skolekredsens familiedag 31. maj 2015
Kl. 12.15
Kl. 13.30
Kl. 15.30

Middag på DE
Generalforsamling
Kaffe og afskedsreception
for Anders Christensen
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FORÅRSLEJR 20.-22. MARTS 2015
I stor forventning mødte en broget flok op på
DE. Først og fremmest for at være sammen
om Guds ord. Her var ikke kun tale om en
hyggelig komsammen mellem kendte og
ukendte venner. Nej, det var langt mere: Man
kom for at fordybe sig i Guds ord og drøfte
det indbyrdes med hinanden.
Weekenden var opdelt med i alt fire
bibeltimer, som Jens Olsen (Ringkøbing) og Carl Richard Hansen
(Aalborg) stod for. Det var fire
berigende bibeltimer. Med bibelsk
grundighed åbnede de Skriften for

Hanne Frøkjær Jensen
fortæller fra
Armenien. På
billedet
et
glimt af hovedstaden Jerevan
med Ararats
bjerge i baggrunden.

os og åbenbarede de guddommelige hemmeligheder for os. Her var det Jesus selv, der
talte til os!
Begge Jens Olsens timer handlede om farisæerne, den rige rådsherre og Simon, som
havde inviteret Jesus hjem til sig. Det blev
understreget, at selvom farisæeren levede ef-
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ter loven og overholdt alle dens bud, manglede han noget. Hvis vi prøver at frelse os
selv ved lovgerninger, går det galt. Han måtte
gå bedrøvet bort.
”Giv alt det, der binder dig til denne verden
fra dig, og kom så og følg mig!” siger Jesus.
I Simons hus var situationen den samme.
”Jeg har noget at sige dig!” siger Jesus til
ham. Han ville fremvise sin fromhed – og det
blev hans livs skuffelse! Jesus fremhæver

kvinden ved sine fødder som forbillede: ”Ser
du denne kvinde! Hun har brug for mig. Lær
af hende, Simon!”
”Din tro har frelst dig!” siger han til kvinden
og til os, som ikke har noget at komme med.
Carl Richard Hansen gennemgik systematisk
Ef 1,3-14 for os, hvor rigdommen i Kristus
blev malet os for øje. Han understregede for
os, at rigdommen i Kristus er, at han åbner
Skriften for os, så Jesus bliver herliggjort.
Carl understregede, at for Gud er du hellig i
Jesus!!
Carls anden bibeltime handlede om løfterne,
som bærer hele vejen! Og han opfordrede os
til at lytte, “som om vi aldrig havde hørt det
før“! Jesus har lovet os, som følger ham, at
vi aldrig skal gå fortabt, såfremt vi holder os
til ham. Og det bærer hele vejen!
Ud over bibeltimerne havde vi besøg af Flemming og Hanne Frøkjær Jensen, hvor Hanne
levende og entusiastisk fortalte om sit arbejde
for den armenske kirke. Hun viste billeder
derfra, hvor især børnearbejdet blev fremhævet.
Lørdag aften havde vi sang- og vidnesbyrdaften, hvor deltagerne frimodigt vidnede om
Jesus eller fremhævede sange, som havde haft
stor betydning for dem.
Ved møderne havde vi desuden den store
glæde at høre Gunver og Bent Kjøller-Hansen synge og spille deres dejlige vækkelsessange for os.
Tak for et dejligt og velsignet weekendophold
på DE! Herrens nåde og
fred være med os alle!
Poul Markus Boldt,
diakon, Dianalund.
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VÆKKELSE I

FORKYNDERENS KALD
Af Mikkel Vigilius

Hvad er forkynderens kald?
Jeg er selv forkynder og ved, hvilken tanke
der ligger lige for, når jeg skal ud og prædike: Du skal holde en god prædiken med et
godt indhold, som alle kan opleve, er værd at
lytte til, og som de bagefter vil takke dig for.
Så har du gjort fyldest som prædikant, og så
kan du tage glad hjem.
Det er min tanke. En god prædiken.
Guds tanke er anderledes. Gud vil, at jeg skal
være et redskab til menneskers frelse, intet
mindre.
Ezekiels kald og vort kald
Da Ezekiel kaldes til at være profet og prædikant, lyder det til ham:
”Menneske, jeg stiller dig som vægter for
Israels hus. Når du hører et ord fra min mund,
skal du advare dem fra mig. Når jeg siger til
den uretfærdige: Du skal dø! og du ikke advarer den uretfærdige og ikke taler til ham
og advarer ham mod hans uretfærdige færd
for at holde ham i live, så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld; men hans blod
vil jeg kræve af din hånd.

Hvis du derimod advarer den uretfærdige, og
han ikke vender om fra sin uretfærdighed og
sin uretfærdige færd, skal han dø på grund af
sin skyld, men du har reddet dit liv” (Ez 3,1719).
Ezekiels kald er alle kristne forkynderes kald.
Vi er sendt af Gud til mennesker, for at de
skal blive frelst. Det kan de kun blive, hvis
vi gør dem klart, at de i sig selv er under Guds
vrede og dom. Fortier vi dette for uomvendte
mennesker, vil Gud kræve deres blod af vores hånd. Gud vil kræve os til regnskab for
og gøre os ansvarlige for deres evige dom.
Hvordan Gud på dommens dag vil gøre dette,
ved jeg ikke. Men jeg ved, at apostelen Jakob med henblik på denne dag understreger,
at kun få skal søge at blive lærere og forkyndere i menigheden: ”I ved, at vi får en særlig
hård dom” (Jak 3,1). Den dom bliver forfærdelig for den forkynder, som har fortiet vækkelsens ord.
Som kristen forkynder har jeg ikke frihed til
selv at vælge, om jeg vil forkynde vækkende.
Det skal jeg gøre. Det er er de falske profe-
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ters kendetegn, at de ikke gør det:
”De fører mit folk vild og siger, at der er fred,
skønt der ikke er fred” (Ez 13,10).
”De afslørede ikke din skyld, så de kunne
vende din skæbne” (Klages 2,14).
Vort kald er at prædike på en sådan måde, at
de, som er under Guds dom, ser, at de er det.
Det vil Gud, at vi skal gøre, fordi Gud elsker
de fortabte. Det samme vil han, at vi skal gøre.
Redskab for Guds kærlighed
Når jeg står over for en forsamling, må jeg
gøre mig til redskab for Guds frelsende kærlighed ved omsorgsfuldt og umisforståeligt
at gøre det klart, at frelsen kun findes i det
opgjorte forhold til Gud. Jeg må afdække
synden og afsløre, hvor forfærdelig situationen er for dem, som trodser Gud. Deres synd
vækker Guds vrede og bringer dem ind under Guds evige dom, og den dom kan ikke
forsvinde. Den må falde. Dette må de høre.
De må se sig under Guds vrede og dom, for
her er de!
Kun på denne baggrund bliver det muligt for
dem at forstå evangeliet om nådens fristed
under Jesu kors, hvor Guds dom er faldet én
gang for alle. Jeg må tale om dette sted og
kalde dem herhen. Jeg må prædike evangeliet fuldtonende og frit og kalde mennesker
til at komme til dette ene sted, hvor de kan
blive frelst – under Jesu altdækkende blod
og nåde.
Det handler ikke om, at hver prædiken skal
være en omvendelsesprædiken. Vore prædikener må være lige så mangfoldige i indhold
og emner som profeternes og apostlenes. Men
hjerteslaget i alle de bibelske prædikener er
vigtigheden af at stå i et ret forhold til Gud
under hans nåde. Det må også være hjerteslaget i vor forkyndelse.

Paulus i Efesus
Tre år tilbragte Paulus i byen Efesus. Her var
han redskab til den største og stærkeste vækkelse i apostlenes tid. Hvordan prædikede
Paulus i disse år? Det fortæller han selv i sin
afskedstale til de ældste fra Efesus:
”I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne
være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for
jer og undervist jer, offentligt og privat. Både
for jøder og grækere har jeg vidnet om omvendelsen til Gud og om troen på vor Herre
Jesus (…) Derfor bevidner jeg for jer i dag,
at jeg er uden skyld i nogens blod. For jeg
har ikke fortiet noget, men har forkyndt jer
alt, hvad der er Guds vilje (…) Og husk på,
at jeg gennem tre år uophørligt, nat og dag,
har vejledt hver enkelt under tårer” (ApG
20,20-21.26-27.31).
Tre ting skal vi bemærke i Paulus’ ord:
1) For det første er det tydeligt, at Paulus’
tjeneste som forkynder er formet af Guds ord
til Ezekiel. Paulus ved, at han må forkynde
og afsløre for alle uomvendte, at de er under
Guds dom. Kun på dette grundlag kan han
sige: ”Jeg er uden skyld i nogens blod” (v.26).
2) For det andet understreger Paulus, at han
ikke har fortiet noget, som kunne være tilhørerne til åndelig og evig hjælp. Paulus kender forkynderens fristelse: at sige det, som
behager, og fortie det, som vækker modstand.
Men Paulus har ikke fortiet noget af det, som
kunne være tilhørerne til hjælp. Han har talt
klart om Guds vrede og dom, om den nødvendige forsoning i Jesus, og om omvendelsens nødvendighed (v.20-21.26).
3) For det tredje er det tydeligt, at Paulus’
forkyndelse har været båret og præget af kærlighedens omsorg for tilhørerne. Paulus har
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ikke forkyndt vækkende blot for selv at have
god samvittighed. Han har gjort det, fordi han
ville tilhørernes evige frelse. Derfor har han
”uophørligt, nat og dag, vejledt hver enkelt
under tårer” (v.31).

Vi er sendt af Gud til mennesker,
for at de skal blive frelst. Det
kan de kun blive, hvis vi gør dem
klart, at de i sig selv er under
Guds vrede og dom.
Hvor har vi brug for den slags prædikanter!
Er der noget mere påtrængende bedeemne for
Guds menighed i Norden end en ny generation af forkyndere, som kan og vil prædike
vækkelsens ord med evangelisk klarhed og
med kærlighedens røst?
De falske profeter
Der er mange, som vil prædike kærligt. Men
ofte bliver det forstået som ensbetydende med
at prædike sådan, at ingen stødes, ingen såres
og ingen bliver bange. Alle kan være trygge
ved, at de har det godt med Gud, og at alt
grundlæggende er godt.
En sådan forkyndelse må nødvendigvis fortie både Guds vrede og dom, skellet mellem
vantro og troende, syndens dybe alvor og
fordærv, og fortabelsens virkelighed. Det er
den forkyndelse, som kendetegner de falske
profeter: en forkyndelse, der fortier det, som
kan vække modstand.
Martyn Lloyd-Jones var en prædikant, som
gravede dybt i Guds ord. I sin udlægning af
Jesu Bjergprædiken siger han nogle ting om
de falske profeter, som i høj grad har bud til
vor tid:

”De falske profeter skal kendes på, hvad de
ikke siger, snarere end på, hvad de siger. Det
er netop på dette punkt, vi må forstå, hvor let
vi kan blive besnæret. Enhver kristen kan
gennemskue en mand, som siger helt forkerte
ting. Men det store flertal af kristne i dag synes ikke at være i stand til at gennemskue en
mand, som siger mange rigtige ting, men
udelader livsvigtige ting. Vi forestiller os, at
falsk forkyndelse kun er, når nogen siger
noget, som er helt igennem galt. Det virker,
som om vi ikke forstår, at den virkeligt farlige forkynder er ham, som ikke betoner de
rigtige ting (...)
Den falske profet kommer i ’fåreklæder’
(Matt 7,15). Han har sådan et smukt, behageligt og trøstende budskab. Han er alle til
behag, og alle taler godt om ham. Han forfølges aldrig for sin forkyndelse, og han kritiseres aldrig alvorligt (…) Når du lytter til
ham, får du altid indtryk af, at alt grundlæggende er godt (…) Han siger aldrig noget,
som gør dig virkelig urolig eller bange, og
derfor fortsætter du med at leve uden bekymring for, om du er frelst (...)
Den falske profet fortæller dig meget sjældent noget om Guds hellighed, retfærdighed
og vrede. Han taler altid om Guds kærlighed.
Han får aldrig nogen til at bæve ved tanken
om den ophøjede og frygtindgydende Gud,
vi har med at gøre. Det er ikke, fordi han benægter Guds hellighed og vrede. Det er ikke
det, der er problemet. Nej, problemet er, at
han aldrig forkynder disse ting (…)
Han siger intet, som er åbenbart forkert, men
han undlader at forkynde det, som er sandt
og ret. Det er derfor, han er en falsk profet.
At skjule sandheden er lige så forkasteligt og
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lige så meget under Guds dom, som at forkynde åbenbar vranglære. For det fører mennesker i undergang (...)
En anden ting, som den falske profet aldrig
betoner, er dommens dag og de vantros evige
fortabelse (…) Han betoner heller ikke menneskets dybe syndefordærv og vor manglende
evne til at gøre noget som helst til vor egen
frelse (…)
Så er der spørgsmålet om Jesu stedfortrædende soning af vor synd på korset. Den falske profet taler gerne om Jesus, og han kan
også tale om Jesu kors og død. Men det afgørende spørgsmål er dette: Lærer han, at det
var absolut nødvendigt, at Jesus døde på korset, hvis vores synd skulle sones og fjernes?
At Guds vredesdom måtte ramme ham, hvis
ikke den skulle ramme os? At Jesus døde i
vores sted, for vore synder, og at det er grundlaget for vor frelse? Dette forkynder den falske profet ikke (…)

Vi forestiller os, at falsk forkynd e l s e k u n e r, n å r n o g e n s i g e r n o get, som er helt igennem galt.
D e t v i r k e r, som om vi ikke fors t å r, a t d e n v i r k e l i g t f a r l i g e f o rkynder er ham, som ikke betoner
de rigtige ting.
Den falske profet vil heller ikke betone
omvendelsens nødvendighed. Han fremstiller det, som om at porten til himlen er vid, og
at vejen dertil er bred. Alle, som vil til himlen, kan komme det uden anger og uden omkostninger (...)

Jesus siger: ’Tag jer i agt for de falske profeter’ (Matt 7,15). Vi må ikke være dømmesyge og ikke foragte de falske forkyndere.
Men vi må heller ikke forveksle deres sympatiske fremtoning med sand åndelighed. På
sin vis er det netop deres sympatiske træk,
der gør dem så farlige. Vi må understrege
dette, fordi Jesus gør det, og fordi der er en
bred vej, som fører til fortabelsen (Matt
7,13)1.”
Knyttet til Gud
Hvad sker der med en forkynder, som vejledt af Guds Ånd og Guds Ord forkynder til
vækkelse, omvendelse og frelse? Det er uundgåeligt, at en sådan forkynder bliver genstand
for modstand og spot. Sådan gik det med profeterne, apostlene og Jesus selv. Modstanden
og spotten retter sig grundlæggende mod Gud
selv og hans ord. Men det er prædikanten,
som bliver ramt. Det er prædikantens vilkår:
”Mig har spotten ramt fra dem, der spotter
dig” (Sl 69,10).
Der er ingen menneskeligt sund prædikant,
som ikke vil lide under dette. Ingen kan glæde
sig over modstand og spot. Men det underlige er, at netop det, som gør mest ondt, og
som stiller os mest alene, ofte også er det,
som knytter os mest til Gud og bringer os den
største velsignelse i hans nærhed.
Den prædikant, som prædiker et behageligt
budskab, har intet behov for at søge sin trøst
og hjælp hos Gud. Han klarer sig selv. Han
har selv sørget for modtagelsen af budskabet
ved at udelade og fortie alt det, som vækker
anstød. Dermed har han også sørget for, at
han ikke står alene. Han vil få mange omkring sig, som synes godt om hans forkyndelse.
Anderledes med den, som prædiker vækkelsens, omvendelsens og forsoningens budskab.
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Han kommer ofte til at stå alene. Hvor skal
han se hen for at få hjælp og trøst? Han må
søge Gud. Her i Guds nærhed kan forkynderen midt under den menneskelige modstand
og spot for evangeliets skyld opleve en åndelig rigdom, hvile og glæde, som overgår
menneskelig beskrivelse. Det er en erfaring
af Himlens nærhed.
Vi ser et eksempel på denne virkelighed, når
Stefanus for sin forkyndelses skyld slæbes
uden for Jerusalem og stenes. Midt under steningen ser han Himlen åben og Jesus stående
ved Gud Faders højre side. Jesus har rejst sig
for at tage imod Stefanus. Aldrig har Stefanus
set det så klart. Aldrig har han været Jesus så
nær. Han oplever Himlen på jord med trøst,
fred og glæde.

Den prædikant, som prædiker et
behageligt budskab, har intet behov for at søge sin trøst og hjælp
hos Gud.

Vi ser et andet eksempel, når Paulus og Silas
i Filippi for evangeliets skyld piskes, sættes i
det inderste fangehul og spændes fast med
fødderne i blokken. Her, med blodige rygge,
rotterne løbende om fødderne og med uklare
udsigter, kommer de til Jesus i bøn og kommer ham nær. De erfarer hans velsignelse,
trøsten, freden og glæden i hans nærhed, og
ved midnat bryder de ud i lovsang.
Den engelsk-canadiske kristne forfatter John
White formulerer det på denne måde: ”Det,
vi må forstå, det er, at når vi deler Kristi lidelser, så kommer vi Kristus nær. Og når vi
kommer Kristus nær, så bliver vi uanset de
ydre omstændigheder fyldt af glæde.”
Forkynderkaldet er et kald til at dele Kristi
lidelser. Men med lidelserne følger i Guds
nærhed en ubeskrivelig erfaring af trøst,
glæde og velsignelse. Derfor er det et rigt og
velsignet kald.
”For ligesom Kristi lidelser i rigt mål kommer til os, således kommer også den trøst,
Kristus giver os, i rigt mål til os” (2 Kor 5,1).

1 Lloyd-Jones, Martyn 1966, Studies in the Sermon on the Mount Vol. 2, Inter-Varsity Fellowship,
London, 243-249.
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FORKYNDEREN OG
GUDS ORD
Af Mikkel Vigilius

Da Paulus ved afslutningen af sit liv sidder i
dødscellen i Rom, skriver han et brev til sin
unge medarbejder Timotheus. På det tidspunkt har alle i Efesus og i byens omegn
vendt sig fra Paulus og hans forkyndelse (2
Tim 1,15). Så hurtigt kan det gå. En menighed, der blev til i en rig og stærk vækkelse,
kan i løbet af få år vende sig fra det budskab,
som gav den åndeligt liv.
I denne situation skriver Paulus til Timotheus,
som han elsker som sit eget barn (1 Tim 1,2).
Hvad er det, som særligt ligger Paulus på
hjerte i forhold til den unge forkynder? Det
ser vi i disse ord:
”Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! Du kender dem, du har
lært det af, og fra barnsben kender du De
hellige Skrifter, der kan give dig visdom til
frelse ved troen på Kristus Jesus” (2 Tim 3,1415).
Hvad er Paulus’ hjerteanliggende i disse vers?
Er det at lære Timotheus noget om det rette
bibelsyn? Er det at fortælle ham, hvad han
skal prædike for andre, eller hvorfra han skal
hente sit budskab?

Nej, Paulus’ hjerteanliggende er noget andet:
at Timotheus selv må blive frelst! At han ikke
må glide bort fra troen som så mange andre.
At troens liv ikke må visne og dø i hans hjerte.
Men at han må blive bevaret i en sand, levende og frelsende tro på Jesus helt frem til
målet! Det er det, Paulus er optaget af: Du
må blive frelst, Timotheus! Du må nå målet!
Jeg vil se dig i Himlen!
Derfor: Hold dig til Skriftens ord! Læs dette
ord, tag det til dig, nær dig selv med det. Lad
det forny dig i troen på og glæden over Jesus
som din egen frelser! Lad det kaste lys over
dit eget forhold til Gud, lad det afsløre din
synd, lad det minde dig om Guds hellige
strenghed, og lad det igen og igen åbenbare
den nåde, som er din i Kristus Jesus!
Forkynderens første kald er ikke at gå til andre mennesker med Guds ord.
Hans første kald er det samme som alle
kristnes første kald: selv at komme til og
modtage Guds ord som et ord – til mig.
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Hvor står jeg selv?
Hvad sker der her, når jeg selv lever i modtagelse af Guds ord? I Guds ord møder jeg den
levende og hellige Gud selv, og i dette møde
bliver al selvfølgelighed og selvsikkerhed
blæst væk. Det bliver klart for mig, at det på
ingen måde er en selvfølge, at jeg selv bliver
frelst, blot fordi jeg har navn af prædikant.
Det er rystende, at Jesus i sin tale om dommens dag netop taler om nogle, som har troet
sig sikre, fordi de har stået i en tjeneste med
Guds ord og har erfaret at blive brugt:
”Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre!
Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi
ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi
ikke gjort mange mægtige gerninger i dit
navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg
har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!” (Matt 7,22).
Jeg står til daglig som lærer på en bibelskole.
Jeg har erfaret, at der er elever som får åndelig hjælp gennem noget, som jeg lægger røst
til. Men Jesu ord minder mig om, at det ikke
er nogen garanti for, at jeg selv er frelst. Er
jeg det? Det spørgsmål vil Ordet vække i mit
sind. Hvor står jeg selv i forhold til Gud?
Hvor sker det nemt, at jeg begynder at give
synden plads i mit liv! Det begynder ikke i
det store, men i det små. Det begynder måske med noget, som nogle kristne vil forsvare,
men som min egen samvittighed er urolig ved.
Jeg er i tvivl, om det er i orden, men jeg gør
det alligevel. Der kommer en skygge ind
mellem mig og Gud, og jeg mærker, at troens vished, frihed og glæde aftager, men jeg
prøver at ryste det af mig.
Jeg prøver også at lade være at tænke på de
ord i Bibelen, som i særlig grad anklager mig
og gør mig urolig: ”Den, der har sine tvivl
og så spiser alligevel, han er domfældt, fordi

han ikke gør det af tro. Alt, hvad der ikke er
af tro, er synd” (Rom 14,22-23).
Jeg har prædiket for andre, at en kristen ikke
må gå mod sin samvittighed. Men jeg gør det
selv.
Ingen ser det, ingen ved det. Hvor sker det
nemt.
Men så kommer jeg til Ordet, og så bliver
jeg mindet om denne virkelighed: Forkyndere
går fortabt!
Jeg læser om Moses, der er kaldet som Guds
udvalgte redskab til at føre sit folk ud af
Egypten. Nu er Moses på vej fra Midjan til
Egypten sammen med sin hustru og sin søn.
Undervejs overnatter de i et herberg. Mens
de er her, kommer Gud om natten for at slå
Moses ihjel. Det udvalgte redskab, profeten
og forkynderen!
Hvorfor? Fordi Moses er på vej med en skjult
synd. Han har undladt at omskære sin søn.
Så lille en synd, men en synd, der betyder, at
Moses i sit hjerte trodser Gud (2 Mos 4,2426).

I Guds ord møder jeg den levende
o g h e l l i g e G u d s e l v, o g i d e t t e
møde bliver al selvfølgelighed
og selvsikkerhed blæst væk.

Jeg læser det, og det bliver en nød for mig:
Gud, lad mig blive frelst! Koste, hvad det vil.
Jeg ser den uopgjorte synd i dens forfærdelige og evige alvor, og jeg må tale ud med
Gud, for jeg vil ikke gå evigt fortabt!
Paulus og Ordet
Hvad er der sket med Paulus selv i hans omgang med Ordet? Det er blevet en virkelig
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nød for Paulus, at han ikke selv må gå fortabt: ”At jeg, der har prædiket for andre, ikke
selv skal blive forkastet” (1 Kor 9,27). I forlængelse af disse ord skriver Paulus om en
række advarende eksempler på frafald i
Gamle Testamente, og slutter af med denne
formaning: ”Derfor skal den, som tror, at han
står, se til, at han ikke falder” (1 Kor 10,12).
Der er ingen selvfølgelighed her, og Paulus
er selv inde under det ransagende ord. Han
ved, at han som forkynder ikke er mindre
udsat for fristelser end andre, men snarere for
flere.
Jeg husker selv den dag, da jeg stod med et
prædikantbrev, som bevidnede, at jeg nu var
officielt kaldet som prædikant. Jeg stod på
mit kontor og læste brevet, og min første
tanke var: Nu sætter den onde ind med særlig kraft mod mig. Han ved, at kan han forføre hyrderne, så kan han gennem dem lede
fårene vild. Nu er jeg i særlig fare for forførelse og frafald.
Det er virkeligheden, og den er levende for
Paulus. Han har ét altoverskyggende ønske:
at fuldføre løbet, bevare troen og nå målet!
I sin tale til de ældste i Efesus siger han det
sådan: ”Jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og
den tjeneste, jeg har fået af Herren Jesus”
(ApG 20,24). I sit sidste brev fra dødscellen
til den unge Timotheus skriver Paulus med
jubel og glæde: ”Jeg har stridt den gode strid,
fuldført løbet og bevaret troen!” (2 Tim 4,7).
Hvad sker der, når en forkynder i Ordets lys
ser, at fortabelsen er en reel trussel for ham
selv, og at Himlen er det mål, han må kæmpe
for at nå? En sådan forkynder ser, at alle hans
tilhørere er sat i den samme situation. Han
ser, at han har mulighed for at række dem et

ord, som kan redde dem fra fortabelsen og
føre dem til evig frelse. Det bliver magtpåliggende for ham at række dem netop dette
ord. Alle andre hensyn træder i baggrunden i
forhold til dette ene: Jeg må hjælpe dem til
frelse!
Grund til sorg og smerte
Betyder dette, at en forkynder, der lever i
personlig tilegnelse af Guds Ord, altid vil
have det som Paulus, der havde en stor sorg,
der altid pinte hans hjerte i forhold til hans
fortabte landsmænd (Rom 9,1-2). Det tror jeg
ikke. Men jeg tror, at en forkynder, der lever
i personlig tilegnelse af Guds Ord, vil forstå,
at der virkelig er grund til en sådan sorg og
smerte.
For i Bibelen bliver det tydeligt, at de fortabtes situation er ubeskriveligt forfærdelig.
Lever jeg med en åben Bibel og tager dens
ord til mig, så forstår jeg sangstroferne: ”Giv,
Jesus mig dit frelsersind, for slægtens sorg
og harm!”, ”Lad os ej længer kolde blive for
egen og for andres nød!” Og så forstår jeg
den engelske præst og prædikant, Albert
Martin, når han om sin egen prædikanttjeneste fortæller det følgende:
”Jeg oplever – og dette er en bekendelse – at
mine egne ord håner mig, når jeg prædiker.
Når jeg kan udtale ordet Helvede og ikke føle
nogen rædsel ved det. Når jeg kan tale om
Himlen og ikke blive varmet med en hellig
glød og glæde over, at min Herre har beredt
mig et sted der.
Jeg kan ikke finde noget andet svar på dette
problem end at gøre det, som jeg ofte gør:
Før jeg skal prædike, lægger jeg mig på mine
knæ og tager de afsnit i Bibelen frem, som
taler om Helvede; jeg læser dem, og jeg beder Gud Helligånd om at brænde de menne-
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sker i menigheden ind i mit hjerte, som en
dag skal høre ordene: ’Gå bort fra mig’. Mennesker, jeg skal se på fra prædikestolen. Mennesker, hvis stemmer ved kirkedøren vil sige
til mig ’Tak, for prædikenen, pastor!’ De
samme stemmer kan en dag stige op med råb
og klage fra fortabelsen. Gud, hjælp mig til
at tro det! Hjælp mig til at prædike, så de ved,
at jeg tror det1!”
Jeg læste selv disse ord af Albert Martin, da
jeg var en ung prædikant, og tog dem til mig.
Når jeg læser de afsnit i Bibelen, der taler
om Helvede, da beder jeg Gud om nåde og
hjælp til at tro, at dette er virkeligheden for
alle dem i min familie, blandt mine venner
og blandt mine tilhørere, som ikke lever i
nådens forhold til Gud. Jeg kender ikke nogen anden og bedre vej til at få menneskers
åndelige og evige nød lagt på mit hjerte – og
på min tunge i forkyndelsen.
Vidnesbyrdet om nåden
I mødet med Ordet bliver det en nød for mig,
at jeg selv bliver frelst, og at andre bliver det.
Men i mødet med Ordet bliver det også uendelig stort og herligt for mig, at jeg virkelig
er frelst ved Jesu én gang for alle fuldbragte
frelse. Denne frelse gælder for mig! Jesus
døde for mig! Jesus opfyldte loven for mig!
Hans blod renser mig for al synd!
Som forkyndere er vi kaldet til at vidne. Vi
skal vidne om ham, som er vores egen frelser. Vi skal vidne om den nåde, vi selv lever
af og lever under. Vi skal ikke kalde mennesker til at gå til korset. Vi skal kalde dem til
at komme til korset, hvor vi selv står.
Hvem kan prædike med vidnesbyrdets røst?
Det kan kun den, som i mødet med Guds ord
har set sin egen synd og er blevet trøstet med

evangeliet om Jesu fuldbragte frelse. Vores
kald er at trøste andre med den trøst, vi selv
er blevet trøstet med (2 Kor 1,4).
Hvem var de to største forkyndere i den første generation af kristne? De to, som var faldet dybest: Peter, der havde fornægtet Jesus.
Paulus, som havde forfulgt ham. Netop de to
kunne i enestående grad vidne om Guds store
nåde mod syndere i Jesus.

Som forkyndere er vi kaldet til at
v i d n e . Vi s k a l v i d n e o m h a m ,
som er vores egen frelser. Vi skal
vidne om den nåde, vi selv lever
a f o g l e v e r u n d e r.
Paulus understreger, at Gud netop udvalgte
ham, fordi han som den største af alle syndere kunne vidne om Guds nåde og barmhjertighed i hele dens rigdom (1 Tim 1,1516). Det er værd at bemærke, hvordan Paulus
formulerer sig i denne sammenhæng.
For det første taler Paulus ikke i fortid om, at
han engang var den største af alle syndere.
Han taler i nutid: ”Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg
den største” (v.16). Sådan ser han sig selv – i
Ordets lys.
For det andet taler Paulus i denne sammenhæng om, at han er et eksempel og forbillede
for andre mennesker (v.17). Han er ikke et
forbillede ved at kunne fremvise en fromhed,
som overgår andres. Han er et forbillede ved
som en synder at gå foran ud til Golgata. Han
leder andre ved selv at have behov for og
opsøge nåden hos Jesus.
Vidnesbyrdet om nåden i Jesus er selve det
centrale budskab i Paulus’ tjeneste som for-
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kynder. Sådan formulerer han det selv, når
han sætter ord på sin tjeneste: ”At vidne om
evangeliet om Guds nåde” (ApG 20,24).
Det er alle forkynderes centrale budskab.
Vidnesbyrdet om den nåde i Jesus, vi selv
lever af. Dette vidnesbyrd kan kun lægges
ind på vore hjerter ét sted: i den personlige
tilegnelse af Guds ord i lov og evangelium
som et ord – til mig.
Bibeltro forkyndelse i dag
Hvordan står det til med forkyndelsen i dag?
Møder vi det ransagende, vækkende kald til
omvendelse? Møder vi det personlige vidnesbyrd om nåden i Jesus?
I den almindelige folkekirkelige forkyndelse
møder vi ikke disse ting. Men hvad med de
forkyndere, som kalder sig bibeltro?
Et par år før han stoppede som forstander på
Luthersk Missions Højskole, skrev Hans Erik
Nissen i skolens blad om de bibeltro forkyndere:
”En af kristenhedens største farer er de vellykkede prædikanter. De kan alt – undtagen
et: at prædike om Lammets blod og Kristi sejr,
så det går til hjerte. Den vellykkede prædikant kan håndværket, men det er ikke nok.
Man kan uddannes, men aldrig til ånd. En
sand og ægte forkynder må dannes af den
levende Gud. For megen af nutidens bibeltro
forkyndelse opleves tør og teoretisk. Hvorfor? Den mangler karakteren af vidnesbyrd.
Skal en forkynder være til hjælp, må han selv
leve i spændingen mellem lov og evangelium.
Kender han ikke syndenøden indefra, når
hans ord ikke ind til dem, der ikke kan se
nåden. Lever han ikke selv i den vidunderlige frigørelse fra loven, løser hans ord ikke
dem, der er bundne2.”

En af kristenhedens største farer
e r d e v e l l y k k e d e p r æ d i k a n t e r.
Kort før sin død skrev forstanderen for Indre
Missions Bibelskole i Børkop, Asger Dahl
Sørensen, en artikel i Indre Missions Tidende
om vækkelse. Her gav han udtryk for sin bekymring angående de bibeltro teologers forkyndelse:
”I præster med den fine teologi, de gode taler, den højt besungne IM-baggrund. Hvor er
centrum i jeres fine prædikener blevet af? Er
nådekaldet til synderes omvendelse forsvundet i ønsket om at leve op til det moderne
menneskes behov for terapi og underholdning, så det kan klare det vanskelige liv?
Hvad siger I til begravelse, vielse, på plejehjemmet, husbesøg? (…)
Lyder ordet om korset ikke, har vækkelsens
Ånd ikke noget redskab at bruge. Har I præster glemt, hvem jeres sognebørn er – fortabte syndere, der ikke kan nøjes med mindre end Jesus til frelse? Er kaldet til vækkelse
og omvendelse under jeres sognekirkelige
niveau? (…)
Der skal tales som Guds ord taler om Gud,
om mennesker og om forholdet mellem Gud
og mennesker. Moralisme og symptombehandling redder intet. Jeg siger ikke, at alle
gør sådan, men det kan godt bekymre, at så
meget af det, der lyder, er benfrit og ufarligt.
Det er let at ende i almindeligheder og i folkereligiøse floskler. Det kan godt være hyggeligt og inkluderende, men hvem vækker det?
(…)
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Nøden er vor mangel på nød! Ikke mangel
på nød for andre, men for os selv, for vort
eget forhold til Gud. Hvor bliver det hurtigt
rutine og selvfølge, og så er der ikke langt til
ligegyldigheden. Vækkelsen skal måske begynde hos os selv med en bøn om, at Gud vil
lære os at blive ’den hjælpeløse, jeg ser hen
til, den modløse og den, der skælver for mit
ord’ (Es 66,2). Man skal være i nød for at
nøde3.”
Der er snart gået to årtier, siden disse ord blev
skrevet. Jeg tror ikke, de er blevet mindre
aktuelle.
Vejen frem
Hvor går vejen frem? Vejen frem er vejen tilbage – til Guds ord, som aldrig mister sin
kraft. Når jeg vender tilbage til Ordet og stiller mig i dets lys, så kommer Gud mig i møde
igen i sin rystende hellighed og i sin ubegribelige nåde i Jesus.
Ved sit ord gør Gud altid den samme trofaste
gerning, hvor han med lov og evangelium
døder og gør levende, sårer og læger og i alt
har ét mål for øje: at lede mig til Jesus og
herliggøre ham for mit hjerte som min frelser og forsoner, min trøst, glæde og fred.
Gennem sit ord lægger Gud på mit hjerte og
min tunge en ny sang, en lovsang og en takkesang til lammet, der har købt mig til Gud med
sit blod (Sl 40,4; Åb 5,9-10).
Ved Ordet fornyer Gud mig i troen på og i
kaldet til at vidne om Jesus som min og alles
frelser.

1 Martin, Albert 1967,What’s Wrong with
Preaching Today, https://banneroftruth.org/uk/
resources/articles/2014/minister-secret-prayer/

Har jeg svigtet Ordet, så svigter Gud aldrig,
når jeg vender tilbage til Ordet. Er vi utro,
forbliver han tro.
For den kristne forkynder, som er kommet
væk fra evangeliet, er det uendeligt trøstende
at læse om apostlen Peter. Han begyndte med
en velsignet rig og stærk forkyndelse af evangeliet. Men efter de første år i Jerusalem begyndte han at glide væk fra evangeliet.
Da Paulus møder ham i Antiokia, er Peters
tro og forkyndelse tømt for evangelisk indhold. Peter både taler og lever i strid med
evangeliet og er under Guds dom. Men Paulus
stiller sig op i menigheden og taler vækkende
til Peter, og jeg forestiller mig, at Paulus står
med tårer i øjnene. For Peter er den apostel,
der som den første modtog Paulus som sin
broder (Gal 1,18). Nu er Peter kommet bort
fra nådens evangelium. Derfor taler Paulus
til ham så stærkt og indtrængende, som det
er ham muligt. Det er den kære broders åndelige og evige liv, der står på spil.
Og underet sker: Peter lytter, erkender sin
synd og vender om. Han vender tilbage til
evangeliet, og i mødet med evangeliet fornyes troens liv i Peters hjerte og evangeliets
klarhed i hans mund. Det er efter denne åndelige fornyelse, at Peter skriver sine to vidunderlige breve. Den sidste del af hans tjeneste bliver mere åndeligt rig og velsignet end
den første!
Denne vej står åben for enhver forkynder,
som er kommet bort fra det åndelige livs spor
i sit eget liv og i sin tjeneste. Nådens dør står
åben - også for den svigtende forkynder!

2 Båndet nr, 3/2000.
3 Indre Missions Tidende nr. 22, 1995.
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VÆKKELSE III

VÆKKELSESFORKYNDELSENS
INDHOLD
Af Mikkel Vigilius

I det Gamle Testamente bruges der et bemærkelsesværdigt ord om budskabet hos de profeter, der skulle kalde folket til omvendelse.
På hebraisk bruges ordet ”massa”. Den
grundlæggende betydning af dette ord er
”byrde”. I denne sammenhæng betyder det
på én og samme tid ”byrde” og ”budskab”.
På den måde bliver det klart, at profetens
byrde er profetens budskab.
I den autoriserede danske oversættelse er ordet gengivet med lidt forskellige ord, for eksempel i Hab 1,1: ”Det udsagn, Habakkuk
modtog i et syn” (Hab 1,1); og i Mal 1,1: ”Et
profetudsagn. Herrens ord til Israel ved
Malakias” (Mal 1,1).
I begge tilfælde er det ordet ”massa”, der står
i grundteksten. Når de første modtagere hørte
dette ord, forstod de, at det budskab, de nu
skulle høre fra profeten, var en byrde at lægge
røst til.
De falske profeter havde det anderledes. Deres budskab var ingen “massa“. Det var let at
bære på og let at holde frem. Men for de sande
profeter var forkyndelsen en tung opgave.

Da Elias indsætter Elisa som sin efterfølger
som profet, siger han spontant: ”Hvad er det
ikke, jeg har gjort ved dig!” (1 Kong 19,20).
”Massa” bruges ikke om alle dele af det profetiske budskab i det Gamle Testamente. Det
bruges specifikt om kaldet til omvendelse.
Dette kald var tungt at gå med. Det var det
dengang, og det er det i dag.
Hvad er det, som må siges i omvendelsesforkyndelsen, og som gør denne forkyndelse
så byrdefuld? Jeg vil nævne tre ting.
1) Kaldet til opgør med synd
Det ligger i vor natur af forsvare vores synd.
Der går ikke mange sekunder, fra vi falder i
synd, til vi i vores tanke og sind begynder at
forsvare og undskylde os selv. Det kommer
indefra, og vi møder det hos de første mennesker straks efter syndefaldet (1 Mos 3,813).
I vore hjerter har Gud nedlagt sin lov, og derfor ved vi grundlæggende, hvad der er ret og
galt, ondt og godt (Rom 2,14-15).
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Derfor får vi også spontant dårlig samvittighed, når vi handler galt. Men vores kødelige
og syndige natur tilskynder og driver os indefra til at modsige samvittigheden, forsvare
os selv og undskylde synden. På den måde
leder kødet os mod døden (Rom 8,6).
Overlades vi til os selv, vil vi gradvist finde
os mere og mere til rette med de synder, som
vi i udgangspunktet havde dårlig samvittighed ved. Til sidst kan vi leve helt ubekymret
i dem. Vi kan tilmed forene et liv i synd med
tilbedelse af Gud, og vi kan have en følelse
af, at det går fint i spænd sammen. Vi kan
takke for, at vi hører Gud til – og samtidig
være under hans evige dom.
Bogen
På kong Josias’ tid var der en velfungerende
tempeltjeneste ved Herrens tempel i Jerusalem, og flere gange om året drog folket op til
Jerusalem for at fejre højtid. Det var festligt
og højtideligt. Man mødtes med venner og
familie, og med ærbødighed trådte man ind i
templet. Kvinderne måtte ikke gå længere end
til kvindernes forgård, men fædrene og de
store sønner kunne gå ind i den næste forgård, hvor slagtningen fandt sted. Her bragte
de ofre til Herren, Israels Gud, far og søn
sammen.
Og så ofrede de samtidig til Baal ved hans
alter og til Astarte ved den store Astartepæl.
Efter ofringen gik faderen ind til en kvindelig skøge og sønnen ind til en mandlig skøge.
Da de var færdige der, samledes de igen med
resten af familien i kvindernes forgård. Her
stod de så, hele familien, neden for den store
trappe, og så på, mens det mægtige kor af
levittiske sangere tog opstilling.
Og så var der lovsang. Der var fantastisk,
intens og opløftende lovsang. De mærkede
virkelig, at de blev revet med af lovsangen,

og de havde en stærk oplevelse af at være
Gud nær. De sang med i takkesangen for, at
de var Guds eget folk og var under hans nåde
og velsignelse. Den store lovsangssamling
var højdepunktet.
Dagen efter drog de hjemad med en oplevelse
af at være åndeligt fornyede. De havde virkelig været Gud nær. De glædede sig allerede til den næste store højtid i Jerusalem.

O v e r l a d e s v i t i l o s s e l v, v i l v i
gradvist finde os mere og mere
t i l r e t t e m e d d e s y n d e r, som vi i
udgangspunktet havde dårlig
samvittighed ved. Til sidst kan vi
leve helt ubekymret i dem.
Så en dag er der en mand, der finder en gammel bog i templet. Den er støvet og har ikke
været læst i lang tid. Bogen bliver bragt til
kong Josias, og han får den læst op. I det øjeblik, Josias hører ordene fra Mosebøgerne,
sættes der skel i Josias’ liv og i Israels liv.
Bogens ord afslører en rystende virkelighed:
Folket er inde under Guds vrede og dom, og
de har ingen anelse om det! De er fuldstændig ubekymrede. De er overbeviste om, at de
har det godt med Gud. De hører jo til Guds
folk, de har ikke forkastet Gud, de vil gerne
takke og prise ham. Hvad mere kan Gud ønske?
Ordet åbenbarer virkeligheden. Det vækker
Josias, så han vågner af sine drømmeforestillinger og ser, hvordan han og folket i
virkeligheden har det med Gud.
Josias sender bud til en kvinde, der lever med
Gud, og spørger, om det virkelig forholder
sig så forfærdeligt, som Bogen siger. Hun bekræfter det: Folket er under Guds vrede og
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dom, og dommen vil komme (2 Kong 22-23).
Forsvaret synd
Borte fra Guds ords lys er der ingen grænser
for, hvilke synder vi kan forsvare og leve roligt i. Forkynderens byrde er at afsløre synden som synd og at kalde mennesker til omvendelse og frelse, mens tid er.
Hvilke synder er vi i særlig grad fristede til
at forsvare i dag?
Når jeg stiller dette spørgsmål til eleverne på
vores bibelskole, nævner de ofte samliv før
ægteskabet. Som en af dem sagde: ”I vores
ungdomskreds ønsker vi jo folk tillykke, når
de flytter sammen.”
Hvad siger Guds ord om denne levemåde?
Guds ord er rystende klart: at leve seksuelt
sammen med en, man ikke er gift med, det er
utugt, og utugtige kan ikke blive frelst (1 Kor
6,9-10; 7,2).
Det er ikke et spørgsmål om mere eller mindre frisindede kristne. Det er spørgsmål om
frelse og fortabelse. Det siger Bogen.
Måske er det bagtalelse og bitterhed i forhold til vores næste, eller forkastelse af de
dele af Guds ord, som vi har det svært med.
Uanset så vidner Bibelen om, at disse synder
er uforenelige med troens liv og den evige
frelse. Bogen er forfærdende klar i sin tale
om disse ting (Jer 6,27-30; Hebr 12,15; Es
5,24).
Dette blad modtages af mange, som hører til
den mest konservative del af Guds folk. Vi
er naturligt tilbøjelige til at tænke, at vi generelt set er ude over de synder, som andre
slås med. Men hvorfor skulle vi være det?
Bagtalelse, bitterhed, og sortering i Guds ord.
Det ligger i vores natur lige så meget som

hos andre mennesker. Ve os, om vi tror noget
andet. Det er selvbedrag. I os selv, i vores
gamle natur, er vi helt igennem som andre
mennesker. ”Derfor skal den, som tror, at han
står, se til, at han ikke falder” (1 Kor 10,12).
I tillæg til de fristelser, som andre oplever,
fristes vi så i særlig grad til selvretfærdighed, partisind, uforsonlighed og ubarmhjertig domfældelse over andre. Beder du Gud
om at afsløre disse synder hos dig selv, og
beder du om tilgivelse for dem? Beder du Gud
om et sandt syn på dig selv som en tomhændet og æreløs synder på den nederste plads –
med Jesus som din eneste ære? Eller er denne
plads blevet fremmed for dig?
Du ser med bekymring og skuffelse på andre
kristne, som du oplever fjerner sig fra Guds
klare ord. Men beder du for dem? Beder du
Gud om at forny dig i kærlighed til dem, i
omsorg for dem og i nød for deres frelse?
Eller lukker du dit hjerte for dem? Gud elsker dem lige så højt, som han elsker dig. Han
brænder for deres frelse, og hans kærlighed
er udgydt i dit hjerte ved Helligånden (Rom
5,5). Kvæl den ikke! Bekend din synd, og
bed Gud om nåde til at være redskab for hans
kærlighed.
Dette er forkynderens byrde. At tale om den
synd, som vi ikke vil høre om. At kalde os til
omvendelse fra den synd, som vi ønsker at
forsvare.

Du ser med bekymring og skuffelse på andre kristne, som du
oplever fjerner sig fra Guds klare
ord. Men beder du for dem? Beder du Gud om at forny dig i kærlighed til dem, i omsorg for dem
og i nød for deres frelse?
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2) Afsløring af syndefordærvet
Synden går dybere end den konkrete synd.
Arvesynden er et fordærv, en råddenskab i
hjertet. Når noget er råddent, så ødelægger
det alt, hvad det kommer i berøring med. Sådan er det med hjertets synd. Den berører alt,
hvad vi gør, og den medfører, at vi ikke kan
gøre noget som helst, som er helt igennem
rent og godt: ”Alle er fordærvede, ingen gør
godt, ikke en eneste” (Rom 3,12).
Ifølge Bibelen udgår livet fra hjertet, som
frugten udgår fra træet. Når træet er dårligt,
bliver frugten dårlig. Når hjertet er ondt, bliver livet ondt. Det er sådan, Jesus taler om
os: ”Tag et træ: Enten er det godt, og så er
dets frugt god, eller det er dårligt, og så er
dets frugt dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde,
kunne sige noget godt? For hvad hjertet er
fuldt af, løber munden over med” (Matt
12,33-24).
Jesus er ikke blind for, at vi kan gøre meget
godt på det menneskelige plan til gavn og
glæde for andre: ”I, som er onde, kan give
jeres børn gode gaver” (Matt 7,11). Men det
ændrer ikke ved, at vi er onde i hjertet, og
når Gud ser på os og vurderer os, så ser han
på hjertet: ”Mennesker ser på det, de har for
deres øjne. Men Herren ser på hjertet” (1 Sam
16,7).
Forkynderens kald er med sine ord at afsløre
hjertets dybe fordærv og gøre det klart, at det
blander sig i alt i vort liv. Ingen bøn er bedt
uden syndige bagtanker. Intet vidnesbyrd er
blevet aflagt uden berøring af hjertets synd:
”Her i denne verden er synden med i alt.”
Hvorfor skal vi høre det? Det skal vi for at se
sandheden om os selv. Målet er ikke, at vi
skal opleve nogle bestemte følelser af skuffelse, sorg og smerte over os selv. Det kan

følge med, men det er ikke målet. Målet er,
at vi skal se og forstå sandheden om os selv.
For intet andet end sandheden kan gøre os
frie (Joh 8,32).
Det loviske sind
Det ligger i vores natur at tænke lovisk. Af
os selv tænker vi, at målet med vores kristendom må være, at vi skal lykkes. Vi skal klare
at blive helhjertede, brændende og tjenende
disciple. Indefra er det dette, vi stræber efter,
og vores forventning er, at forkyndelsen skal
hjælpe os med det.
Det skorter ikke på forkyndelse, som gerne
vil hjælpe os med dette projekt. Der er få temaer, som fylder så meget i forkyndelsen
navnlig til unge i dag som ”discipelskab”. Og
meget af det, som siges, handler netop om,
hvordan kan vi nå frem til at opleve os selv
som radikale og helhjertede disciple på højeste niveau: varme, kærlige, selvhengivende
og selvopofrende.
Umiddelbart er det svært ikke at have sympati for disse ønsker og idealer. De kan ved
første øjekast se ud til at repræsentere en positiv modpol til den selvcentrerede kultur,
som præger vores tid. Der er heller ikke tvivl
om, at der udrettes meget godt på det menneskelige plan i bestræbelsen på at blive gode
og radikale disciple. Men bag det hele og
under det hele der en dybt selvcentreret drivkraft: det loviske og selvcentrerede sind, som
vil finde min trøst, ære og herlighed som kristen i mig selv.

Forkynderens kald er med sine
o r d a t a f s l ø r e h j e r t e t s d y b e f o rdærv og gøre det klart, at det
b l a n d e r s i g i a l t i v o r t l i v.
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Det loviske sind holder os bundne under loven, hvor vi ser på os selv og vurderer alt ud
fra os selv, og værst af alt: Det loviske sind
får os til at basere vores tro, frelse og evige
liv på os selv. Lader vi os lede af det loviske
sind, så ender vi under Guds dom.
Jesus fortæller en lignelse om to mænd, som
går op i templet. Den ene er en farisæer og
den anden en tolder. Jesus gengiver farisæerens bøn: ”Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke
er som andre mennesker, røvere, uretfærdige,
ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. Jeg
faster to gange om ugen og giver tiende af
hele min indtægt” (Luk 18,12).
Hvad er det mest bemærkelsesværdige ved
denne bøn? Jeg synes, det er tankevækkende,
at det slet ikke er nogen bøn. Farisæeren har
intet at bede om, for alt er nu med ham, som
det skal være. Han har nået målet: Han er blevet helt, som han skal være. Han har fulgt sit
loviske sind, og han er nået til endemålet.
Men han er under Guds dom!
Når et nyt elevhold begynder på vores
bibelskole, tager jeg ofte lignelsen om farisæeren og tolderen frem. For den sætter klare
ord på det, som er målet for mange elever.
De kommer til bibelskolen i håb om, at det
nu endelig skal lykkes for dem at få kristenlivet til at hænge sammen – med bøn, trosglæde, varme, bibellæsning og vidnesbyrd.
Kan man ønske sig noget bedre efter fem eller ti måneder på en bibelskole end at kunne
stå frem og takke Gud for, at alt nu endelig
er, som det skal være – som farisæeren gjorde
det?
Ifølge det loviske sind er dette målet med
kristenlivet. Men Gud har et andet mål for
øje, et velsignet mål. Han vil føre os til Jesus

og gøre ham stor for os som vores frelser.
Gud vil give os al vores trøst, rigdom og fred
i Jesus alene. Det er frihed!
Lovens afsløring
Når Gud vil føre os til frihed i troen på Jesus,
så tager han fat med lovens ord. Gud lader
loven lyse ind i vore tanker, hjerter og sind.
Gud viser os, at der bag de varmeste bønner,
de mest brændende vidnesbyrd og den bedste handling altid er synd. Han viser os, at
vor ydre kristendom ligesom farisæernes
fromhed kun er en skal over en indre grav af
urenhed, begær, ugudelighed, kulde og selviskhed (Matt 23,27-28).
Det er sandheden om mig, som skriver dette,
og det er sandheden om dig, som læser det.
Det er sandheden om alle mennesker:
”Der er ingen forskel; for alle har syndet og
har mistet herligheden fra Gud” (Rom 3,2223).
I Guds øjne er vi alle ens, for det er vi i vore
hjerter. Det ser Gud, og han ser det altid! Også
når det er skjult for os eller glemt af os. Gud
ser altid, at synden er med i alt i mit liv.
”Enhver god gerning er synd.” Sådan kunne
Luther formulere det. Men han gjorde det på
bibelsk grund. For netop sådan talte Paulus
om sin egen fromhed og sine gode gerninger.
Da Paulus kom til Ordets lys, blev det klart
for ham, at det, som han tidligere havde regnet med som fortrin, der talte på hans plusregnskab, det var i virkeligheden synder, der
talte på hans minusregnskab.
Ja, alt i hans liv talte minus, og der stod reelt
kun én ting tilbage, som kunne tælle og gælde
for ham i forhold til Gud: Jesus alene!
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Gud viser os, at vor ydre kristendom ligesom farisæernes fromhed
kun er en skal over en indre grav
a f u r e n h e d , b e g æ r, u g u d e l i g h e d ,
kulde og selviskhed.
Da dette blev klart for Paulus, smed han al
sin egen godhed og fromhed fra sig og greb
om Jesus som sin eneste trøst, rigdom og herlighed. Da havde Gud nået sit mål med
Paulus. Da havde Paulus ikke mere at sige
om sig selv, men da havde han et vidunderligt vidnesbyrd om Jesus, hans herlighed og
retfærdighed, hans én gang for alle fuldbragte
frelse:
”Hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg
nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner
så vist alt for tab på grund af det langt større
at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund
af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg
regner det for skarn, for at jeg kan vinde
Kristus og findes i ham, ikke med min egen
retfærdighed, den fra loven, men ved den, der
fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra
Gud grundet på troen” (Fil 3,7-9).
Troens hånd
”Troen har kun én hånd.” Sådan lyder en
gammel sjælesørgerisk vejledning. Vi kan
ikke holde fast ved vor egen kristendom og
Kristus på samme tid. Når det gælder vort
forhold til Gud og frelsen, må vi vælge. Guds
endemål med loven er at få os til at kaste vor
egen kristendom fra os, så vi kan gribe Jesus
og regne med ham alene.
Jesus alene – det er den eneste frelsegrund,
som holder i liv, død og evighed. Det er evangeliets velsignede trøst, og det er kilden til
tro, liv, frihed og fred i kristenlivet. I mit for-

hold til Gud og frelsen gælder det: Jeg tæller
0%, og Jesus tæller 100%: ”Selv er jeg intet,
Jesus mit alt!” Og det er virkeligheden fra A
til Å i mit kristenliv. Aldrig kommer den dag,
hvor Gud kommer til mig og kræver et tillæg
til Jesus. Jeg frelses fra først til sidst med
tomme hænder ved Jesus alene.
Det er denne frihed, Gud vil lede mig til, når
han med lovens ord afslører hjertets fordærv.
Og det underlige er, at når denne evangeliets
frihed får plads i mit hjerte, så driver den mig
indefra til at ville tjene Gud og min næste
med hele mit liv. Ikke for at opnå en radikal
og helhjertet kristendom i mig selv. Men fordi
jeg altid, her og nu og altid, har en fuldkommen kristendom i Kristus.
Sand omvendelse
Målet for Gud er at føre os til sand omvendelse. Men den sande omvendelse er i bund
og grund, at jeg vender mig fra at tro på mig
selv til at tro på Jesus alene. Alle mennesker
tror, men ud fra vores natur tror vi på os selv.
Vi regner med, at det, som skal hjælpe og
gavne os over for Gud på dommens dag, det
skal komme fra os selv. Det fortæller vores
loviske sind os, og det bliver vores eget sind
ved med at fortælle os livet ud. Det er kun
Guds Ånd, som ved lovens dom og evangeliets trøst kan få os til at opgive troen på os
selv og få os til at tro på Jesus alene.
En sand omvendelsesforkyndelse må have
dette for øje og må tjene til dette: at vi mister
troen på os selv og på alt vort eget og vendes
til at tro på Jesus og hans fuldbragte frelse
alene.
Martin Luther blev frelst, da Guds eget ord i
lov og evangelium gjorde netop denne gerning i ham. På den baggrund blev det en hjertesag for ham, at Guds ord blev forkyndt ret i
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lov og evangelium. Kun derved kunne mennesker blive ført til frelse og frihed ved tro
på Jesus alene.
Om lovens gerning og den sande omvendelse
skriver Luther:
”Lovens egentlige gerning er at åbenbare
arvesynden med dens frugter og vise mennesket, hvor dybt falden og bundløs og fuldstændig fordærvet hans natur er. Sådan begynder den sande omvendelse, at mennesket
må høre den dom: Der er slet intet godt hos
jer, hvad enten I er åbenbare syndere, eller I
anser jer selv for hellige. Hertil føjer det Nye
Testamente straks nådens trøsterige forjættelse ved evangeliet, som skal tros: ’Omvend
jer og tro evangeliet’ (Mark 1,15).”
”Den sande omvendelse er ikke stykkevis, ej
heller er den usikker. For den diskuterer ikke,
hvad der er synd, og hvad der ikke er synd,
men sammenfatter det hele i en hob og siger:
Det er alt sammen ikke andet end synd hos
os. Hvorfor skulle vi så søge at skelne og gøre
forskel? Derfor bliver angeren heller ikke
usikker. For der bliver intet tilbage, hvormed
vi kan betale for vor synd. Vi må afgjort og
fuldstændig opgive at håbe på alt det, vi selv
er, tænker, taler og gør. Så kan det da heller
ikke være usikkert, hvad vi skal gøre fyldest
med i forhold til den skade, vi har gjort. For
det kan jo ikke ske ved noget af det, vi selv
gør – det er usikkert og syndsbesmittet. Det
må ske alene ved det uskyldige Guds lams
lidelse og blod. Han bar verdens synder.”
”Kun ved trøstigt at opgive håbet om dig selv
vil du finde fred, nemlig i Jesu sår1.”

Den sande omvendelse er ikke
stykkevis, ej heller er den usikk e r. F o r d e n d i s k u t e r e r i k k e ,
hvad der er synd, og hvad der
ikke er synd, men sammenfatter
det hele i en hob og siger: Det er
alt sammen ikke andet end synd
hos os.
Den bibeltro, lutherske præst Oscar Hjort
sammenfatter i bogen Jesus alene, hvad der
er omvendelsens indhold: ”Omvendelse sker
hos et menneske, når Guds ords lys får ham
til at fortvivle på sig selv og søge hen til
Kristus i tro. Hvor dette bliver virkelighed,
er et menneske omvendt til Kristus2.”
Hermed er det også sagt, hvad der er
forkynderens byrde: at forkynde det ord, som
får mennesket til at fortvivle over sig selv og
viser dem, at alt hos dem selv er synd. Dette
ord vil det loviske sind altid reagere mod.
Men det er alene ved dette ord, at vi kan føres til frelse og åndelig frihed ved troen på
Jesus alene.
3) Guds vrede og dom
Hvilket skrift i Bibelen forkynder evangeliet
klarest, stærkest og mest befriende? Mon ikke
de fleste bibellæsere vil være enige om at
svare: Romerbrevet. I dette brev skinner
evangeliets sol klart, varmt og stærkt fra ende
til anden.
Romerbrevet forkynder så velsignet enkelt og
trøstende, at vi er frelst uforskyldt og ufortjent ved forløsningen i Kristus Jesus. Han
har én gang for alle sonet al vor synd. Han
har én gang for alle opfyldt alle lovens bud
for os.
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Derfor er frelsen virkelig fuldbragt for os,
præcis som vi er og har det, og vi kan få lov
til blot at takke for det og hvile i Jesu gerning for os.
Hele den første halvdel af Romerbrevet handler om frelsen i Jesus, og målet er at prædike
denne frelse for os til tro, fred og frimodighed.
Romerbrevet kapitel 1
På denne baggrund er det tankevækkende at
se, hvordan Paulus begynder sit brev. Efter
indledningsordene i kap. 1,1-17 tager Paulus
fat på sit hovedanliggende, og da begynder
han med disse ord: ”Guds vrede åbenbares
fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker
sandheden med uretfærdighed” (1,18).
Guds vrede! Hvorfor begynder Paulus med
at tale om den? Går det ikke stik imod hans
hensigt? Hvis han gerne vil give os fred og
frimodighed i troen, giver det så mening at
tale med os om Guds vrede?
Ja, det gør det. Det gør Paulus klart for os
allerede i det første kapitel. Her åbenbarer
han to ting vedrørende Guds vrede.
For det første, at Guds vrede er inde over alle
mennesker på denne jord, som lever i modstrid med Guds vilje og bud (1,18-31). Guds
vrede er ikke en tanke eller en teori. Det er
heller ikke en trussel – noget man eventuelt
risikerer at blive udsat for. Guds vrede er en
konkret og reel virkelighed for alle syndere
på jord, som ikke ejer frelsen i Jesus. De lever under Guds vrede, og dør de i deres nuværende tilstand, så går de mod en evighed
under Guds straffende vrede.
For det andet åbenbarer Paulus, at alle mennesker på denne jord ved om Guds vrede. I

deres sind og tanke har Gud nedlagt en viden
om, at vi går mod en regnskabsdag, og at Gud
på denne dag vil ramme dem med vrede og
straf for deres synder: ”De ved, at Gud har
bestemt, at lever man sådan, fortjener man at
dø” (1,32; jf. 2,14-16). Guds vrede er med
andre ord ikke en fremmed virkelighed for
mennesker. Alle ved om den. Netop derfor er
de så bange for døden!
Hvordan skulle nogen kunne give mennesker
i denne tilstand en sand fred og frimodighed
– uden at tale om Guds vrede? Guds vrede er
vores livs altoverskyggende problem, og vi
ved det.
Derfor har vi ét eneste, afgørende behov: at
nogen vil komme til os og i omsorg for os vil
tale med os om Guds vrede og fortælle os,
hvordan vi kan blive frelst fra den!
Derfor taler Paulus om Guds vrede.
Det samme gør Jesus. Ingen i Bibelen taler
så meget og så stærkt om Guds vrede, fortabelsen og Helvede som Jesus. Han gør det af
dyb og inderlig kærlighed til os, fordi han vil
minde os om, hvad der er vores egentlige nød,
og fordi han vil frelse os fra den!
Romerbrevet kapitel 2-3
I kapitel 2-3 i Romerbrevet uddyber Paulus,
hvorfor Guds vrede er inde over os. Han
tydeliggør, at vi alle uden forskel har forbrudt
os mod Guds lov i tanke, ord og handling, og
at vi i Guds øjne står som tyve, løgnere, gudsbespottere, ægteskabsbrydere og mordere
(2,21f.; 3,10ff.).
Det er virkeligheden. Sådan står du og jeg
og alle mennesker over for Gud i os selv. For
Gud ser ikke på det ydre; han ser til hjertet.
Denne virkelighed vil Paulus afdække for os
for at vise os, at der er ét ord, som er dækkende for vores situation, når vi står alene
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over for Gud som vores dommer: Vi er strafskyldige (3,19).
Kan man forestille sig et ord, der ligger længere væk fra vor tids almindelige opfattelse
af, hvordan vi har det med Gud: strafskyldige?
Hvor ofte hører vi det forkyndt? Hvor mange,
der kalder sig kristne, vil overhovedet anerkende, at det er vores situation? At vi er så
onde og har handlet så ondt, at vi har fortjent
dette ene: at blive straffet af Gud med evig
dom og evig pine i Helvede?
For Paulus er det afgørende, at vi erkender
det.
For Jesus er det også afgørende. Når han taler til sin samtids fromme, er han utroligt
barsk i sin afsløring af synden. Jesus gør præcis det samme som Paulus. I sin store domstale over de fromme jøder viser han, hvordan de i Guds øjne har brudt alle lovens bud
og står som tyve, gudsbespottere, voldsmænd,
mordere, lovløse, hyklere og forførere (Matt
23,13-36). Gud ser bag facaden og ser, at de
er fulde af råddenskab, fordærv, hykleri, ondskab og lovløshed. Derfor er de under Guds
vrede og dom. Det vil Jesus vise dem, og han
vil vise dem det, for at gøre det klart for dem,
hvad de har i vente, når de skal møde Gud
som dommer: ”Hvordan skal I kunne undgå
at blive dømt til Helvede?” (23,33)
Strafskyldige! Skyldige til Helvede!
Både Paulus og Jesus vil føre os derhen, hvor
vi ser, at vi har fortjent og ikke har nogen
som helst mulighed for selv at redde os fra
Guds straf i Helvede.
Hvorfor vil de have os derhen? Det vil de af
én bestemt grund: fordi det kun er her, vi kan
forstå og modtage evangeliet!

Evangeliet
Hvad er evangeliet? Evangeliet er det fuldstændigt ubegribeligt befriende budskab om,
at al vor synd blev tilregnet en anden, Jesus,
og at han én gang for alle på korset mødte
Gud med synden og modtog den fulde og
evige straf for den – i vort sted:
”På sit legeme bar han selv vor synder op på
korset” (1 Pet 2,21).
”Som retfærdig led han for uretfærdiges skyld
for at føre jer til Gud” (1 Pet 3,18)
”Han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred” (Es 53,5).
”Herren lod al vor skyld ramme ham” (Es
53,6).
”Han bar de manges synd og trådte i stedet
for syndere” (Es 53,12).

Hvordan skal I kunne undgå at
blive dømt til Helvede?
”Mens vi endnu var svage, døde Kristus for
ugudelige” (Rom 5,6).
”Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus
døde for os, mens vi endnu var syndere”
(Rom 5,8)
”Mens vi endnu var Hans fjender, blev vi
forligt med Gud, ved at hans søn døde” (Rom
5,10).
”Han er et sonoffer for vores synder, og ikke
blot for vore synder, men for hele verdens
synder” (1 Joh 2,2).
”Deri består kærligheden, ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt
sin søn som et sonoffer for vore synder ” (1
Joh 4,10).
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Dette er evangeliet: at én er døde for alle, og
at alle ved denne ene, Jesus Kristus, er blevet forsonet med Gud. Han blev ramt af Guds
vrede i vort sted, for at vi for hans skyld skulle
møde Guds nåde. Han blev forladt af Gud,
for at vi skulle modtages af Gud. Han blev
stødt ud i fortabelsens mørke, for at døren
skulle åbnes for os til Himlen. Han blev dømt,
for at vi skulle gå fri. Vor synd blev hans, og
hans retfærdighed blev vor.
Lige så sandt det er, at Gud på korset så Jesus
som en synder og behandlede ham derefter,
lige så sandt er det, at Gud nu for Jesu skyld
vil se os som retfærdige og behandle os derefter: ”Ham, der ikke kendte til synd, har han
gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds
retfærdighed i ham” (2 Kor 5,21).
Det er evangeliet!
Hvem glæder sig?
Hvem glæder sig over dette evangelium? For
hvem er dette et ”godt budskab”?
Det er det kun for dem, som har set, at vi i os
selv og på grund af vores afgrundsdybe dybe
og forfærdelige synd virkelig er strafskyldige,
skyldige til Helvede.
Kun for dem bliver ordet om korset et vidunderligt evangelium, som de af hjertet takker
og priser Jesus for:

Tak, at du tog mine byrder
et højfjeld af skyld og af skam.
Du bar det på dine skuldre,
du skyldfrie sonofferlam.
Tak at du bar mine synder,
betalte den skyhøje gæld
med blod fra dit elskende hjerte
og ikke med sølv eller guld.
Så vil ved korset jeg blive.
Med undren jeg ser: Jeg er fri!
Jeg skal ikke dø, jeg skal leve
med Jesus og være ham lig!
Når Paulus og Jesus lægger røst til lovens
afsløring af synden og af Guds vrede og dom
over synderen, så gør de det for at bane vej
for evangeliets ord til tro og liv. Hvem vil gå
i deres spor i dag? Hvem vil prædike, så synden afsløres i sin rystende alvor, og så mennesker stilles ansigt til ansigt med den levende
Guds vrede og dom?
Det er vores byrde som forkyndere at prædike netop dette budskab. Modstanden mod
budskabet er stor, og den når helt ind i den
kristne menighed. Men skal mennesker
frelses, så må dette budskab prædikes.
Gud give os forkyndere, som vil løfte byrden og prædike budskabet i vor tid og generation!
1 Citeret fra Mikkelsen, Peder 1995, Jesus
alene, ELM-Forlag, Rønne, 14-15.
2 Mikkelsen 1995, 23.
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VÆKKELSESFORKYNDELSENS
FRUGT OG MODSTAND
Af Mikkel Vigilius

I den senere tid har der været en enestående
glædelig begivenhed, som har lyst op i vores
familie. Den glædelige begivenhed er, at en
af mine nærmeste venner, Michael, er blevet
frelst. Det følgende skriver jeg med hans tilladelse.
Michael er ikke opvokset i et kristent hjem,
men han kom på bibelskole i Hillerød for godt
25 år siden. Her mødte han et ord om Gud,
som han tog til sig, og som lagde sig i hans
sind. Men selvom han troede på sandheden i
det, han hørte, blev han ved med at føle sig
fremmed i den kristne menighed. Han følte
ikke, han kunne være kristen som de andre.
Efter bibelskolen gled han ud i et verdsligt
liv, og i en snes år levede han på afstand af
den kristne menighed og tro.
Udadtil havde Michael det godt. Han blev gift
og stiftede familie, og han var tilsyneladende
en glad fyr. Men under overfladen var der
noget, som han ikke fortalte et eneste menneske om. Han var plaget af en vedvarende
og dyb dødsangst. Han var rædselsslagen ved
tanken om at dø, for han vidste, at han var
fortabt.

De ord, han hørte på bibelskolen om Guds
vrede og dom, fulgte ham, og de gav ham
ikke ro. Han vidste med sig selv, at han ikke
fik fred, før han fik fred med Gud. Men hvordan skulle det gå til? Det spørgsmål levede i
hans sind, og han længtes efter et svar.
Vi var en gruppe kristne venner, som bad for
Michael i alle disse år. Vi vidste intet om, hvad
der rørte sig i hans sind. Men det ord, som
Michael havde hørt, blev brugt af Gud til at
kalde ad ham.
For ikke så længe siden brugte Gud nogle
ydre begivenheder i Michael liv til at forstærke kaldet. Det blev magtpåliggende for
Michael at søge Gud i hans ord, og for første
gang i sit liv oplevede han, at evangeliet om
Jesu fuldbragte frelse på korset åbnede sig
for ham.
Han forstod, at Jesus af kærlighed til ham
havde båret og sonet alle hans synder og
havde givet ham fred med Gud. Han så det
som en virkelighed, der gjaldt for ham her
og nu, præcis som han var og havde det. Gud
var hans gode og kærlige far for Jesu skyld,
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og på den anden side af døden ventede Jesus
på ham som hans frelser.
Da Michael så denne virkelighed, blev han
fyldt af troens fred og vished om evig frelse i
Jesus. Dødsangsten var fuldstændig væk og
erstattet af en dyb længsel efter at komme
hjem til Jesus i himlen. Tiden efter sin omvendelse har Michael brugt til at vidne for
alle omkring sig om sin herlige frelser, Jesus
Kristus.
Vidnesbyrd på Facebook
Jeg citerer nogle brudstykker fra Michaels
Facebook-profil:
”Jeg fryder mig i Jesus. Han lever, og vi skal
leve i ham og med ham. At få lov til at høre
ham til er det bedste et menneske kan opleve.
Måtte mange flere opleve Jesu kærlighed.
Mange vil nok synes, jeg er blevet tosset. Men
jeg er ligeglad, for Jesus elsker mig, og han
døde på korset for mig. Det er en vidunderlig
gave at få. Tænk, at jeg må få lov at opleve,
at han ønsker at frelse mig.
Døden er ikke længere en fjende, for på den
anden side venter min frelser på mig, og jeg
skal være sammen med ham i al evighed!
HALLELUJA! PRISET VÆRE HERREN!
Jesus lever også i dag, kære ven, og han elsker hvert eneste menneske. Han har købt os
alle til frelse med sit blod. Lad os takke og
prise ham. Lad ham også blive din frelser.
Gud velsigne jer!
Det er svært at holde sin mund, når man er
fyldt med glæde over at få lov at høre Jesus
til, og inderligt ønsker at være hos ham, som
har købt mig til evigt liv sammen med min
himmelske far. Det er en kæmpe gave! Tænk,
at jeg syndige menneske med et hjerte så

urent, at mig ønsker Jesus at være sammen
med. Hvor er det stort og vidunderligt! Den
Gud, som er himmelens og jordens skaber,
kommer til hvert enkelt menneske og siger:
Jeg, din Gud, ønsker at være sammen med
DIG!
Det er forunderligt, og man fyldes med fryd
og glæde og længsel efter sin frelser Jesus.
Til dig, der ikke har Jesus i dit hjerte: Åben
dit hjerte, lad ham komme ind og fylde dig
med sin kærlighed og nåde. Lad ham få lov
at frelse dig. Han har købt et evigt liv til dig
ved sit blod på Golgata. Kære ven: JESUS
ELSKER DIG!!
Det er underligt: Jo tættere jeg kommer på
Jesus, jo mere ser jeg af min synd over for
Gud. Jeg ser mit urene hjerte, der ikke vil
ham, og det gør mig trist. Samtidig er det også
en lettelse at få lov at komme ind i lyset til
Jesus med min synd og få gjort op med ham,
for så mærker jeg hans uendelige kærlighed
og tilgivelse. Hvis vi bekender vore synder,
er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os
vore synder og renser os fra al uretfærdighed.
Tak for alle de varme hilsner, kære kristne
brødre og søstre! Ja, jeg kan ikke holde min
mund. Jeg må fortælle om Jesus, om hans
forunderlige frelserværk, om hans ufattelige
nåde og kærlighed til os alle sammen. Til jer,
der synes, jeg er mærkelig og småtosset:
Måtte I selv møde Jesus og åbne jeres hjerter
for ham. God dag til alle.”
Hvorfor lyder dette klare og rige vidnesbyrd
nu på Facebook? Det gør det, fordi der var
nogle, som for godt 25 år siden var tro mod
budskabet om Guds vrede og dom. Det budskab forlod aldrig Michaels sind, og det blev
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brugt af Gud til at vække ham, kalde ad ham
og lede ham til Jesus.
Michaels historie svarer helt til den historie,
som Filip Kofod fortæller i dette nummer af
Nyt Livs blad s.69-77. Det samme skete for
ham. Budskabet om Guds vrede og dom
fulgte ham på hans vej bort fra Gud, og det
blev brugt af Gud til at vække ham, kalde ad
ham og lede ham til Jesus.
I de to artikler i dette blad om forkyndelsen
af Helvede hos henholdsvis Jonathan Edwards og Ole Hallesby, ser vi det samme s.3951. Et klart og vækkende ord om Guds vrede
og dom blev brugt af Gud til at skabe vækkelse og lede mennesker i tusindtal til sand
omvendelse og frelsende tro på Jesus.

Jeg kan ikke holde min mund.
Jeg må fortælle om Jesus, om
hans forunderlige frelserværk,
o m h a n s u f a t t e l i g e n å d e o g k æ rlighed til os alle sammen.

Kirkehistorien er rig på den slags eksempler.
Aldrig har der været vækkelse, uden at ordet
om Guds vrede og dom er blevet prædiket
med klarhed og kraft. Men der har heller aldrig været vækkelse, uden at der har været
modstand mod vækkelsens ord.
Modstand
Ingen prædikanter har været så stærkt kritiserede i henholdsvis USA og Norge som Jonathan Edwards og Ole Hallesby. På dette
område følger vækkelsesforkyndelsen fysikkens love. Inden for fysikken gælder det, at
kraft og modstand følges ad. Hvor der er
megen kraft, er der megen modstand.
Den mest fremtrædende vækkelsesprædikant

i den europæiske kirkes historie er englænderen John Wesley. Han har en tankevækkende bemærkning i sin dagbog. En søndag,
hvor han holdt to prædikener samme sted,
skriver han om den sidste prædiken: ”Den
sidste var den mest velsignede. Den vakte
mest modstand1”. Wesley vidste, at vækkelsesforkyndelse med kraft altid vækker modstand.
Vi kan ikke slute fra modstand til kraft. Vi
kan opleve modstand mod forkyndelsen, som
ikke skyldes budskabets kraft, men snarere
vore egne svagheder og forsyndelser som
prædikanter. Men hvor der er kraft i forkyndelsen, er der, og vil der altid være modstand.
I dag møder vi modstand mod vækkelsesforkyndelsen helt ind i de menigheder, som
kalder sig bibeltro. I de seneste årtier har der
rejst sig en stærk og til dels meget selvbevidst reaktion mod vækkelsesforkyndelsen i
kredse, hvor denne forkyndelse tidligere lød
klart. Når reaktionen hos nogle er selvbevidst,
hænger det uden tvivl sammen med, at de ser
sig som talsmænd og forsvarere for nogle
vitale anliggender. Der er især tre anliggender, som de ofte lægger røst til.
1) Det trygge gudsbillede
Vi må ikke ødelægge menneskers trygge
gudsbillede, bliver det pointeret. Vi må værne
et gudsbillede, der kan gøre folk trygge ved,
at Gud i alle forhold er for dem og vil dem
det godt.
Men er det sandt?
I bibelsk lys er alvoren, at vantro mennesker
netop ikke har Gud for sig, men imod sig.
Vantro mennesker er virkelig og reelt under
Guds vrede. Det er sandt, at Gud vil dem det
godt, men Guds godhed viser sig jo netop i,
at han taler med dem om sin vrede og dom
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for at redde dem. Det er af kærlighed, Gud
taler så stærke domsord både gennem profeter og apostle i Bibelen og gennem sin Søn.
Gud vil vække mennesker, så de ser deres
nød, og han vil føre dem derhen, hvor de alene
har fred og frelse: under Jesu kors og offer.

Aldrig har der været vækkelse,
uden at ordet om Guds vrede og
dom er blevet prædiket med klarhed og kraft. Men der har heller
aldrig været vækkelse, uden at
der har været modstand mod
vækkelsens ord.

Hvad hjalp Michael til at blive tryg ved Gud
som sin far? Ikke en nedtoning af Guds vrede
og dom, men en klar forkyndelse af fortabelsens fare og af frelsens vidunderlige virkelighed i Jesus. På grundlag af Jesu fuldbragte
frelse kan vi løbe Gud i møde som vores gode
og trygge far i fuld vished om, at vi virkelig
har fred med Gud. På dette grundlag er Gud
for os, men også kun her.
2) Den følelsesmæssige balance
Vi må ikke ødelægge menneskers følelsesmæssige balance, bliver det sagt. Vi må prædike på en afbalanceret måde, så vore tilhørere ikke bringes ud af balance, men kan forholde sig ligevægtigt og roligt til det, de hører. Det går ikke an, at mennesker går urolige, bange og skræmte fra gudstjenester og
møder. Det er ikke sundt, når forkyndelsen
efterlader folk med den slags følelser.
Men er det sandt?
Hvad skal vi i så fald mene om profeternes,
apostlenes og Jesu forkyndelse? Det er en

forkyndelse, som vækker chok, rædsel, gråd
og klage, når det går op for mennesker, at de
virkeligt og reelt er under Guds evige vrede.
Jesus minder os om, at Guds vrede og Helvede er det eneste, som vi for alvor har grund
til at frygte, og som vi må frygte (Matt 10,28).
Ingen taler så stærkt, urovækkende og forfærdende om Guds vrede og Helvedes evige
ild som Jesus. Hvordan kan vi da sige, at vor
forkyndelse ikke må vække frygt?
Det er sandt, at vi ikke med vor forkyndelse
må sigte på at skabe en bestemt følelsesmæssig reaktion. Vi opnår intet ved det, og det er
misbrug af forkyndelsen. Men det er lige så
sandt, at vi må fortælle alle, der lever i et
uopgjort forhold til Gud, at Guds vredes bølge
er på vej mod dem, og at det er et spørgsmål
om tid, før den opsluger dem for evigt. Hvem
kan høre og forstå dette budskab og undgå at
blive berørt af det følelsesmæssigt?
Kan man forestille sig mennesker høre og
forstå et tsunamivarsel og gå følelsesmæssigt
upåvirkede, ligevægtige og rolige videre? Det
er dette, som ikke vil være sundt.
Hvordan virkede forkyndelsen af Guds vrede
og dom på Michael? Den efterlod ham med
en vedvarende dødsangst, fordi han vidste,
at han var fortabt. På grund af denne forkyndelse blev det umuligt for Michael at finde
fred i livet borte fra Gud. Til sidst drev forkyndelsen ham til Jesus, så han fandt sin fred
og frelse i ham. Hvor ville Michael have været
i dag, hvis lærerne på bibelskolen i sin tid
havde prioriteret elevernes følelsesmæssige
balance over sandhedens og vækkelsens ord?
3) Det nutidige menneske
Det måske mest besnærende argument imod
forkyndelsen af Guds vrede og dom, er, at
det ikke er ved et sådant ord, at vi skal nå det
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nutidige menneske. Det nutidige menneske
tror slet ikke på, at der er en Gud, som har
skabt os og er vor herre og dommer. Derfor
giver det ingen mening at tale til vor tids
mennesker om dommen, vreden og fortabelsen. Hvis vi gør det, må vi også forvente, at
vore tilhørere vil opleve det grænseoverskridende og groft og vil vende os ryggen. Vor
tids mennesker vil ikke vide af en religion,
som sætter dem på plads og dømmer dem som
fortabte syndere. De vil behandles med respekt i forkyndelsen og vil høre gode argumenter for og personlige vidnesbyrd om,
hvorfor det vil være godt for dem at tro på
den kristne Gud.
Det lyder besnærende, og halvdelen af det er
sandt. Den sande halvdel er den, som handler om, hvordan vor tids mennesker gerne vil
tiltales i forkyndelsen. Den falske halvdel er
den, som handler om, hvad vi skal prædike
for dem.

Profeternes, apostlenes og Jesu
forkyndelse vækker chok, rædsel, gråd og klage, når det går op
for mennesker, a t d e v i r k e l i g t o g
reelt er under Guds evige vrede.
Vi skal ikke tale ned til mennesker, det er
sandt. Vi skal gå til dem og tale med dem,
som nogle, der selv står på præcis samme plan
som dem. Men vi går med et ord, der med
guddommelig myndighed afslører for mennesker, hvor de står i forhold til Gud.
Derfor sætter vores forkyndelse mennesker
på plads. Den viser dem, hvilken plads de står
på i forhold til Gud. Det vil mange reagere
imod. De ønsker ikke at høre det, og de fleste vil forventeligt afvise det.

Men vi kommer ikke uden om at prædike
dette ord. For Guds vil vise dem, hvor de står
– for at frelse dem.
Når vi læser Apostlenes gerninger, bliver det
klart, at det store flertal af apostlenes tilhørere reagerer med vrede, indignation og af-,
visning på deres forkyndelse. De oplever det
grænseoverskridende og groft, at der kommer nogen til dem og fælder dom over dem
som fortabte syndere. Da Stefanus prædiker
for de vantro jøder, reagerer de ved at skrige
højt, holde sig for ørene og fare løs på
Stefanus for at dræbe ham (ApG 7,57).
Men selvom det store flertal spontant vender
sig fra og afviser ordet, så er der nogle, der
lytter og tager imod ordet, og i disse menneskers hjerter gør Ordet sin gerning til sand
omvendelse og tro på Jesus. Resultatet i
Apostlens Gerninger bliver, at en rig og stærk
åndelig vækkelse bryder ud. Vækkelsen kommer, fordi der er forkyndere, som trofast forkynder Guds ord i lov og evangelium og taler klart både om Guds vrede over vor synd
og om Jesu en gang for alle fuldbragte soning af synden. Det samme kan siges om alle
senere vækkelser.
Frelseskraften i evangeliet
Ser vi ned over kirkehistorien har der aldrig
været vækkelse, uden at der har været forkyndere, som er vendt tilbage til og igen har
forkyndt vækkelsens ord i lov og evangelium.
At det åndelige liv følger denne forkyndelse
kan ikke undre, i lyset af hvad Guds ord fortæller os om frelseskraften.
Flere gange understreger Paulus, at Gud har
knyttet sin frelseskraft til ét bestemt ord:
evangeliet om Jesu kors (Rom 1,16; 1 Kor
1,18). Ingen bliver frelst uden at høre dette
evangelium, og ingen hører dette evangelium
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som et godt budskab, med mindre de har hørt
om Guds vrede og dom. Derfor må vi til enhver tid prædike det ene og samme Guds ord
i lov og evangelium – til alle mennesker.
I Norden oplever vi ikke store vækkelser nu.
Men løfter vi blikket, vil vi se, at Gud fortsat
gør sin gerning til frelse også i vor tid. Og
han gør det på den samme måde, som han
altid har gjort det. Ovenfor har jeg fortalt om
Michael, og jeg har henvist til Filip Kofods
vidnesbyrd i dette nummer af Nyt Livs blad.
Det gælder for dem begge, at de takker Gud
for, at der var troende kristne, som gik mod
strømmen, var tro mod Guds ord og rakte det
til dem i lov og evangelium.

De fortalte dem om Helvedes virkelighed, om
omvendelsens nødvendighed og om Jesu én
gang for alle fuldbragte frelse. Ved det ord
blev de frelst.
Der er glæde i himlen over én synder, som
omvender sig (Luk 15,7). Det må der også
være i vore hjerter. Gud råder for, om vi skal
opleve store og stærke vækkelser igen. Men
vi vil ikke vente med at glæde os, indtil de
kommer. Vi vil glæde os over hver enkelt
synder, som ved Åndens gerning gennem
Guds Ord kommer til tro på Jesus som sin
frelser. Det er stort og vidunderligt! Det sker
også i vor tid, og det sker altid ved det ene og
samme ord: evangeliet om Jesu kors og fuldbragte frelse!

1 Lean, Garth 1964, John Wesley, Forlaget Ide og
Kultur, København, 58.
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NÅR HELVEDE FORSVINDER
Af Hans Erik Nissen

I vore bestræbelser på at gøre Gud forståelig
og acceptabel for ikke-kristne er der helt centrale sider af det bibelske gudsbillede, som
forties. Det gælder Guds vrede og Helvede.
Resultatet er en underlig blodløs, tandløs og
ligegyldig gud, som ingen virkelig har brug
for – bortset fra dem, der skal have afløb for
deres aggressioner.
Jesus og Helvede
Det er mere end nogen anden Jesus, der taler
om Helvede. Han gør det helt klart, at synd
fører dertil. Jesus vækker og skræmmer med
Helvede. Hans ord går til marv og ben, når
han taler om: en lukket dør, mørke, gråd,
tænderskæren, ormen, der aldrig dør og ilden, som aldrig slukkes.
Jesus lader hånt om manges velmente ord om,
at man ikke skal true. For ham er Helvede
ikke en trussel. Det er en kendsgerning.
Ilden er tændt af hans himmelske Far. Dér
ender enhver, som ikke frelses ved hans blod,
uden mulighed for at komme derfra igen.
For Jesus gælder det om det ene: at vække
den, som frimodigt vandrer mod Helvedes

evige pine.
Det er løgn!
Mange kristne tror, at det er løgn. Jesu ord
om Helvede passer ikke til deres billede af
Gud. For dem udelukker Guds kærlighed
hans vrede. Derfor tror de, at Gud alligevel
frelser alle til sidst – eller i det mindste udsletter dem.
Hvordan er det gået til?
Man har skubbet Gud fra dommersædet og
selv sat sig på det. I dag er Gud for alvor kommet under anklage – ikke så meget fra de
vantro, men fra de troende. Man truer Gud
med ordene: Hvis du er kærlighed, så kan du
ikke …
Med andre ord: Hvis Gud ikke afskaffer Helvede, mister han mange troendes anerkendelse som en kærlig Gud.
Han, som troner i Himlen, ler
Som om det har nogen som helst indflydelse
på Gud, hvad vi mener om ham! Ham manipulerer man ikke med. Det er mennesker, man
kan få til at give efter for et gruppepres – ikke
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Gud.
Guds latter efterfølges af tavshed. Så prøver
man med nye ideer og initiativer i bestræbelserne på at nå verden. Man tror, at det er et
kommunikationsproblem. Kunne vi bare sige
det på den helt rigtige måde, så mennesker
forstod, hvad vi sagde, da ville der ske store
ting.
Sandheden er langt på vej, at man udmærket
forstår, hvad vi siger. Problemet er ikke manglende forståelse, men det ligger i budskabets
indhold. Skal vi føre mennesker til Himlen,
må vi føre dem til Helvede. Det gjorde Jesus,
og vi er kaldede til at gå i hans spor.
Verden og de kristne
Hvordan kan man fortænke verden i at tro, at
vi alle ender i Himlen, når så mange kristne
har den opfattelse?
Og hvorfor skulle selvet forlade mit livs tronstol til fordel for Gud, når alt alligevel ender
godt til sidst? Det gamle, syndige menneske
vil langt hellere selv skalte og valte med tingene end være korsfæstet med Kristus. Kan
det få krone uden kors, er det ikke sent til at
slå til.
Der er en underlig vekselvirkning mellem de
troende og verden. Guds børn lytter til verden og går den et skridt i møde.

I dag er Gud for alvor kommet
under anklage – ikke så meget fra
de vantro, men fra de troende.
Man truer Gud med ordene: Hvis
du er kærlighed, så kan du ikke
…

Det ser verden, og frimodigheden vokser. Den
havde alligevel ikke helt uret. Den glæder sig
over, at de kristne indrømmer det, og så tager verden et skridt mod de kristne. De kan
ikke stå for verdens skulderklap og tager
endnu et skridt mod verden.
Sådan gik det i det gamle Israel, og sådan går
det kirken i dag. Det uhyggelige er, at de
evangeliske kristne er med i denne proces.
Helvede tager Himlen med sig
Guds ord er en helhed. Vi tror, at det går an
at plukke i Guds ord, men det, vi plukker,
visner. Taler man ikke sandt om evigheden,
mistes den. Mange kristne tænker næsten ikke
på det hinsidige. De længes ikke hjem. De
synes ikke, at det er særlig attråværdigt at
skulle bryde op og være sammen med Kristus.
De har mistet troen på Himlen.
Det gør man, når Helvede forsvinder. På
samme måde mistes nåden, hvis synden forsvinder. Hvis man ikke vil erkende mørket
som en magt, mister man lyset, og alt bliver
gråt.
Vejen frem er altid vejen tilbage. Tilbage til
sandheden. Tilbage til Jesu ord om Himmel
og Helvede. Tilbage til evighedsalvoren.
Da bliver alt andet så småt og ligegyldigt. Da
gælder det om det ene: at undgå Helvedes
flammer og blive frelst i evighed.

INTRODUKTION
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OLE HALLESBY OG HANS PRÆDIKEN
I det 20. århundrede var Ole Hallesby (18791961) den mest fremtrædende vækkelsesprædikant i Norden. Han var selv blevet radikalt
omvendt som ung, og livet igennem så han
det som sit kald at forkynde Guds ord til omvendelse og frelse. Prædikestolen var for ham
en åndelig slagmark, hvor han kæmpede for
at redde mennesker fra fortabelsen. Han talte
enkelt og klart, ransagende og vækkende, og
tilhørerne oplevede en enestående åndskraft
og myndighed i hans forkyndelse.
På en mindetavle skriver den svenske teolog
David Hedegaard om Hallesbys personlige
liv med Gud som det, der bar ham som kristen og som forkynder: ”Han var en bønnens
mand. Han skrev om bøn, han troede på bønnen, og han var et bønnemenneske. Der var
altid en ejendommelig evighedsatmosfære
omkring ham.”
I 1953 fik Hallesby mulighed for at prædike
til hele det norske folk. Der var endnu intet
fjernsyn i Norge og kun én landsdækkende
radiostation. Derfor sad en meget stor del af
Norges befolkning ved radioen og lyttede, da
den gamle professor holdt et kvarters prædiken fra Indre Missions store mødesal i Oslo.
Det var afgørende for Hallesby ikke at spilde
denne mulighed. Han talte til de lyttere, som
ikke var omvendte, og som vidste det. Han
tydeliggjorde for dem, at døde de nu, så endte
de i Helvede. På denne
baggrund kaldte han
dem til at omvende sig
med det samme. Han forkyndte for dem, at Jesus
fuldt og helt ville tage sig
af deres frelse, når blot
de kom til ham.
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Den prædiken satte skel i Hallesbys liv og i
Norges kirkehistorie. Den rejste den mest
intense kirkelige debat i landets historie og
gjorde Hallesby til Norges mest udskældte
og forhadte mand.
Men det var ikke det eneste, der skete. Overalt i Norge blev der banket på dørene hos præster og prædikanter. Mennesker opsøgte sjælesørgere, som kunne hjælpe dem til at blive
frelst.
Nogen tid efter radioprædikenen deltog
Hallesby i et stort møde i Indre Mission. Prædikanten Martin Omdal fortæller fra mødet:
”Jeg skal aldrig glemme, da den ranke og
ydmyge professor stod frem for at fortælle
lidt om, hvordan han havde oplevet i den sidste hårde tid. Men I skulle have set professoren stråle, da han sagde: ‘Men, mine venner,
jeg har fået mere end tusind breve! Mere end
tusind breve fra kvinder og mænd rundt omkring i Norge, som på grund af prædikenen
har måttet gøre deres sag op med Gud – og er
blevet frelst!‘“
Som 69-årig fik Hallesby anledning til at
holde en kort tale for lærere og studenter ved
Menighedsfakultetet i Oslo. Denne korte tale
er blevet kaldt for Hallesbys testamente. Han
mindede om det, som han var overbevist om,
var det afgørende for forkynderne af Guds
Ord: ”Svigt aldrig korsets teologi (...) Svigt
aldrig omvendelsens hårde og anstødelige
tale. Gud give jer nåde til at forkynde omvendelse og syndernes forladelse med brændende og bedende omsorg for sjælene (…)
Gud give jer mod og vilje til at lide og kæmpe
for evangeliet!”
Ole Hallesbys radioprædiken fra 1953 er
gengivet på de følgende sider.
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RADIOPRÆDIKEN FRA 1953
Af Ole Hallesby

Mens de var undervejs, var der en, der sagde
til ham: ”Jeg vil følge dig, hvor du end går
hen.”
Jesus sagde til ham: ”Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen
har ikke et sted at hvile sit hoved.”
Og Jesus sagde til en anden: ”Følg mig!”
Men han svarede: ”Herre, giv mig lov til først
at gå hen og begrave min far.”
Men Jesus sagde til ham: ”Lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd
Guds rige.”
Og en anden sagde: ”Jeg vil følge dig, Herre,
men giv mig lov til først at tage afsked med
dem derhjemme.”
Jesus sagde til ham: ”Ingen, der lægger sin
hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet
for Guds rige.”
(Luk 9,57-62).

Og hvad enten de blev frelst eller gik fortabt,
så skal vi få at se, at den vigtigste side i deres
livs historie blev skrevet den dag, de mødte
Jesus.
”Mens de var undervejs”, står der. Det var en
uforglemmelig vandring. Og en uforglemmelig samtale med Jesus.
Der er mange i dag, der ville ønske, at de
havde levet dengang på Jesu tid. For de mener, at det så ville have været lettere at blive
kristen.
Den konklusion tror jeg ikke er gennemtænkt.
Det var nok nærmere mere vanskeligt at følge
i Jesu spor dengang, end det er i dag.
Og det er ikke vanskeligt at træffe Jesus i dag.
Han kommer, mens vi er undervejs, og begynder at tale med os. Vi har ikke bedt om
nogen samtale, men han er kommet alligevel.

Jesus møder os
Det er ikke meget, vi hører om disse tre. Vi
får ikke engang deres navne at høre. Heller
ikke, hvordan det gik med dem. Men vi skal
møde dem igen engang for den hvide trone.

Jeg er glad for at tænke på, at der ikke findes
en af dem, som hører denne prædiken, som
Jesus ikke har haft i tale. Hvordan kan jeg
vide det?
Det ved jeg fra Bibelen. Der ser jeg, hvor stor
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og god Gud er. Han har påtaget sig at sørge
for, at ikke en eneste af os ender i den evige
fortabelse, uden at han har talt ud med os.
Og det så tydeligt, at vi ved, hvem der taler
med os, og vi ved, hvad han vil.
Min kære, uomvendte tilhører. Du har oplevet meget mere med Gud, end du har fortalt
til noget menneske.
Du har oplevet mærkelige stunder, hellige
stunder, måske midt i hverdagens stress og
jag. Du ønskede ikke disse stunder, men du
kunne ikke hindre dem.
Det var Gud, der rørte ved din tankeløse og
letsindige sjæl. Og da Gud gjorde det, var det,
som om der faldt et slør fra dine øjne. Du så
hele dit liv i en helt ny belysning. Der var
nederlag og svigt hele vejen. Og du havde
det, som om grunden vaklede under dine fødder, og der kom en brændende længsel over
dig.
Længsel efter hvad?
Jeg ved det. Du længtes ganske enkelt efter
Gud, efter at lægge dit trætte hoved og dit
syge hjerte ind til Gud. Han har skabt dig og
forløst dig og kaldet dig og fulgt dig dag for
dag.
Da så du det så tindrende klart, så der ikke
var noget menneske, der behøvede at sige det
til dig: Jeg får det aldrig godt, før jeg får det
godt med Gud!
Men da så du en ting til lige så tindrende klart:
Jeg får det aldrig godt med Gud, før jeg får
gjort op med Gud!
Satans omvendelsesforkyndelse
De tre, vi læste om i teksten – der er flere
træk i fortællingen, som viser, at de var godhjertede og rare mennesker, men tilbøjelige
til at skubbe tingene foran sig. De havde gode

forsætter og planer, men valget var de bange
for; særligt at vælge straks.
Jeg taler sikkert til mange i aften, som ved, at
de er uomvendte. Du ved, at hvis du faldt død
om på gulvet i dette øjeblik, så faldt du lige i
Helvede. Du ved, at du ikke kan og ikke vil
dø, sådan som du er nu.
Du må omvende dig, inden du dør. Men du
vil ikke omvende dig nu.
Ved du, at Satan også har en omvendelsesforkyndelse? Ja, han prædiker ofte ud fra tekster i Bibelen! Da han fristede Jesus i ørkenen, begyndte med at sige: ”Der står skrevet”. Og så citerede han et helt vers fra Det
Gamle Testamente.
Når Satan prædiker omvendelse, siger han:
Der står skrevet, at du må omvende dig, ellers kommer du i Helvede. Men – siger han –
det haster jo ikke så meget, som
prædikanterne påstår.
Dette er sikkert Satans fineste list.
Han får mennesker til at tro, at de vil omvende sig – engang. Det giver dem mod til at
leve uomvendte.
Hvordan kan du, som er uomvendt, lægge dig
roligt til at sove om aftenen? Du, som ikke
ved, om du vågner i din seng om morgenen
eller i Helvede?
Jo, det er ganske ligetil: Fordi du vil omvende
dig – engang.
Hvis du kunne spørge dem, som nu er i den
evige fortabelse, om de ikke ville have omvendt sig, tænker jeg, at de fleste ville svare:
”Jo, det ville vi.”
”Men hvorfor gik I da fortabt?”
”Vi ville aldrig omvende os nu – men engang.”
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Hvordan kan du, som er
uomvendt, lægge dig roligt til at
sove om aftenen? Du, som ikke
ved, om du vågner i din seng om
morg e n e n e l l e r i H e l v e d e ?

Jesu omvendelsesforkyndelse
Hør nu, hvordan Jesus prædiker til omvendelse.
Det er det, denne tekst siger tydeligere end
de fleste andre.
Jesus sagde til dem begge: ”Følg mig.” Og
begge svarede ja. Men begge to tilføjer: ” …
Men giv mig lov til først ...” - altså: engang.
Nej, sagde Jesus. Ikke først engang, men nu!
Synes du, at Jesus var hård mod dem? Den
ene bad om lov til først at tage afsked med
dem derhjemme, og den anden bad om lov
til at gå hjem og begrave sin far.
Ja, du kan godt sige, at Jesus var hård. Kærligheden er hård, når den ser, at den elskede
er i livsfare uden selv at ane det. Jesus så, at
for disse to var det nu eller aldrig. Og så forlangte han en afgørelse på stedet.
I aften står jeg her i Kristi sted. Du synes, det
er dristig tale. Ja, jeg ville aldrig våge at sige
det, hvis det ikke stod i Bibelen: ”Vi er udsendinge i Kristi sted” (2 Kor 5,20).
Og nu vil jeg i Kristi sted bede dig omvende
dig nu, der hvor du sidder.

En alvorlig operation
”Ja,” siger du. ”Men det kan vel ikke gå så
hurtigt og så letkøbt?”
Til det vil jeg svare med et billede. Forestil
dig, at du bliver alvorligt syg i nat. Du får fat
i en læge. Han siger, at det er akut blindtarmsbetændelse, og at du skal opereres øjeblikkeligt.
”Nej,” siger du. ”Jeg vil ikke opereres.”
”Så dør du,” sagde lægen. ”For hvis den
blindtarm sprænger, så spreder betændelsen
sig til bughinden, og så dør du.”
Jamen så vil du opereres.
Når du så kommer op på sygehuset, tror du
så overlægen vil spørge dig om, hvad du kender til blindtarmsbetændelse? Nej, ikke et ord
om det. Og hvad du kender til operationen?
Ikke et ord.
Han vil bare have en eneste ting at vide: Om
du vil opereres eller ikke. Og hvis du vil opereres, så er det ham, der skal operere.
Jeg skal sige dig, hvor meget du har med den
operation at gøre: Du ligger på operationsbordet som et levende lig! Man bedøver dig
så grundigt, at du ikke ved eller føler nogen
ting. Og for at være helt sikker på, at du ikke
skal gribe ind i operationen, binder overlægen hænderne og fødderne på dig.
Det er ham, der opererer – du bliver opereret.
Her ser jeg som i et lynglimt, hvordan det
går til at blive frelst. Det er Jesus, sjælens
læge, som frelser dig. Han behøver ingen
hjælp fra dig.
Men du må afgøre, om du vil – om du vil
opereres.
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Den store læge
Ved du, at der er noget, Gud ikke kan gøre
for dig?
Han kunne blive menneske for din skyld. Han
kunne lide for dig, og han kunne dø for dig.
Men han kan ikke vælge for dig. Det må du
gøre selv.
Men læg mærke til: Det er ikke dit valg, der
omvender dig, lige så lidt som det på sygehuset er dit valg, der opererer dig. Det er overlægen, der opererer, men han må have dit ja.
Det er Frelseren, der frelser dig.
Fra det øjeblik, du lægger dig i den store
læges hænder, er du allerede frelst. For at
blive frelst skal du nemlig bare være en synder, som ikke vil skjule din synd, men gå til
Jesus med al din skyld og skam. I det øjeblik, du giver ham dit ja, gør han underet med
dig. Da giver han dig del i sin fuldbragte
frelse. Han breder syndernes forladelse ud
over dig og hele din fortid.

Kærligheden er hård, når den
ser, a t d e n e l s k e d e e r i l i v s f a r e
uden selv at ane det.

Så giver han dig det, som du længes så inderligt efter. Han giver dig fred. Fred med Gud
og fred med din samvittighed, fred i livet og
fred i døden. Og så giver han dig et nyt sind,
som vil angre og bekende alt det, du ved er
synd; et sind, som vil kæmpe mod alle de
synder, du hænger mest ved.
Her er et særligt ord til dig, som sidder med
en speciel blodrød synd, du engang begik,
og som synes at lukke enhver vej til Gud for
dig. Hør Guds eget ord: ”Jesu, hans søns, blod
renser os for al synd” (1 Joh 1,7).
Min viljesvækkede og ubeslutsomme tilhører: Nu har du tænkt og grublet og længtes
længe nok efter Gud. Nu må du handle! Giv
dig nu Gud i vold og tag opgøret med Ham i
dag!
Og tag så i morgen opgøret med dine venner.
Sig til dem, at dine synder er så uudholdelige
for dig, at du ikke kan leve uden Guds uforskyldte nåde.
Amen.
Prædikenen er oversat af
Henrik Gren Hansen.
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JONATHAN EDWARDS OG HANS PRÆDIKEN
I USA udbrød den første store vækkelse i
1730. Det anslås, at 5% af befolkningen i
USA blev omvendt gennem denne vækkelse.
Den centrale forkynder i vækkelsen var præsten Jonathan Edwards. Han var en prædikant, hvis hemmelighed lå i hans personlige
liv med Gud. I bøn for Guds ansigt og i personlig tilegnelse af Guds ord blev både frelsens og fortabelsens realitet levende for Edwards selv. Han så de vantro i deres nød og
de troende i deres salighed, og når han prædikede, blev denne virkelighed levende for
tilhørerne gennem hans ord. Tilhørerne så,
hvor de selv stod i forhold til Gud.
Kraften i Edwards’ forkyndelse lå i ordene
og ikke i fremførelsen. Han havde nedskrevet hvert ord, læste prædikenen op med en
monoton stemme og stod med manuskriptet
helt tæt ved sine øjne, fordi han var stærkt
nærsynet. Men der var åndelig og bibelsk
klarhed og kraft i hans ord.
I sommeren 1741 blev Edwards inviteret til
at tale i en menighed i Enfield i Connecticut.
Præsten, som havde inviteret Edwards, var
bedrøvet over, at menigheden var præget af
åndelig ubekymrethed og selvsikkerhed.
I denne menighed holdt Edwards den prædiken, som formentlig er den mest berømte
vækkelsesprædiken nogensinde: ”Syndere i
hænderne på en vred
Gud”.
Prædikenen er i forkortet
udgave gengivet på de
følgende sider. Den uforkortede udgave ligger på
Nyt Livs hjemmeside.
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Prædikenen er præget af en nærmest knusende alvor. Sjældent, hvis nogen sinde, har
en prædikant talt så stærkt om Helvedes forfærdelige virkelighed og om, hvor nær denne
virkelighed er for de uomvendte.
Reaktionerne på prædikenen var voldsomme
og beskrives på denne måde af en tilhører:
”Før prædikenen var forbi, oplevede vi stor
jamren og gråd i hele huset. Råbene var hjerteskærende: ”Hvad skal jeg gøre for at blive
frelst? Jeg går til Helvede, hvad kan jeg gøre
for at få Jesus som frelser?”
Efter prædikenen øvede Edwards og andre
ledere sjælesorg og hjalp med deres ord mennesker til åndelig afklaring og til vished om
frelse i troen på Jesus.
Fordi Edwards havde skrevet hvert ord ned,
kunne prædikenen kort efter udgives. Den er
blevet læst af generation efter generation af
kristne i snart 300 år.
Den er blevet kritiseret af teologer, som har
været modstandere af vækkelsesforkyndelse.
Men i hver ny generation er den blevet forsvaret af bibeltro teologer, som har påpeget,
at Edwards fra ende til anden lægger røst til
et bibelsk budskab.
D.A. Carson skriver i bogen Gud er … (Credo
Forlag 2012) om Edwards prædiken, at den
ligner Jesu forkyndelse om Helvedes forfærdelige fare:
”Selv når det kommer til de maleriske beskrivelser, ligner Edwards Jesus. Hvis Edwards
var barbarisk, så er Jesus det også; hvis vi
må takke Jesus for, at han fortalte os sandheden og gav os en tiltrængt advarsel, så må vi
også takke Edwards” (s. 263).
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SYNDERE I HÆNDERNE
PÅ EN VRED GUD
Af Jonathan Edwards

Hævnen og gengældelsen tilhører mig, til det
øjeblik deres fod vakler (5 Mos 32,35a).
På glatte veje
I dette vers udtrykkes Guds truende hævn
over de ugudelige og vantro israelitter, som
godt nok var Guds synlige folk, der levede
under nåden, men som alligevel i trods mod
alle Hans underværker imod det, vedblev at
være uden for Hans vejlednings rækkevidde,
uden forstand til at fatte den (jf. 5 Mos 32,28).
De var beplantede med alskens himmelske
afgrøder, men frembragte bitter og giftig
frugt, som det står beskrevet i vers 32 og 33.
Verset, som jeg har valgt at prædike over, om
at deres fod til rette tid skal vakle, synes at
antyde de følgende kendsgerninger, som relaterer sig til den straf og udslettelse, disse
ugudelige israelitter blev udsat for:
1) Det antydes, at de altid var i fare for udslettelse, som en der står eller går på glatte
steder, altid er i fare for at falde.
Dette antydes ved at illustrere, hvordan udslettelsen vil ramme dem, hvilket er symbo-

liseret med, at deres fod vil vakle. Det samme
bliver udtrykt i Sl 73,18: ”Ja, du stiller dem
på glatte veje, du lader dem falde i fordærv.”
2) Det antydes, at de altid var i fare for pludselig og uventet udslettelse. Ligesom han, der
bevæger sig på glatte steder, er i konstant risiko for at falde – han kan ikke forudse i det
ene øjeblik, om han vil stå eller falde i det
næste; og når han falder, sker det med det
samme uden advarsel.
Dette er også udtrykt i Sl 73,18-19: ”Ja, du
stiller dem på glatte veje, du lader dem falde
i fordærv. Så hurtigt de går til grunde!”
3) Noget andet, som antydes, er, at de selv er
ansvarlige for faldet og ikke bliver kastet til
jorden af en anden; ligesom han, som går på
glatte steder, intet andet behøver end sin egen
vægt for at falde.
4) Det antydes, at grunden til, at de endnu
ikke er faldet og ikke vil komme til at falde
endnu, alene er den, at Guds fastsatte time
ikke er kommet. For der står skrevet, at ved
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det øjeblik (eller til den tid) vil deres fod vakle.
Da skal de overlades til faldet, som deres egen
vægt vil foranledige. Da vil Gud ikke længere støtte dem, som bevæger sig på de glatte
steder, men vil give slip.
Nøjagtig i det øjeblik vil de falde og udslettes – som han, der står på hældende, glat
grund på kanten af en kløft. Han kan ikke stå
alene, og når han slippes, vil han øjeblikkeligt falde og gå fortabt.
Ud fra disse ord har jeg gjort den observation, som jeg nu vil forklare og udfolde: Der
er intet andet, der til enhver tid holder ugudelige mennesker ude af Helvede, end Guds
blotte ønske og vilje.
Ved Guds blotte ønske mener jeg Hans suveræne ønske, Hans enerådende vilje, som ikke
holdes tilbage af nogen som helst forpligtelse,
og som ikke hindres af nogen form for vanskelighed.
Det sande ved denne observation vil kunne
ses frem gennem de følgende overvejelser:
Guds magt
Gud mangler ingen styrke til at kaste ugudelige mennesker i Helvede, hvad øjeblik det
skulle være. Menneskers hænder er ikke
stærke nok, når Gud rejser sig. Den allerstærkeste har ingen styrke, der kan modsætte sig
Ham, og ingen kan befris fra Hans hænder.
Ikke alene er Han i stand til at kaste ugudelige mennesker i Helvede, Han kan gøre det
uden nogen som helst form for besvær.
Undertiden har en jordisk konge store kvaler
med at overmande en rebel, som har fundet
måder at styrke sig på gennem eksempelvis
et stort antal tilhængere. Men sådan er det
ikke med Gud.
Der findes ingen fæstning, som tilnærmelsesvis kan forsvare sig mod Guds magt. Om så

alverdens mennesker tager hinanden i hånden, og enorme folkehobe slår sig sammen,
slås de uden problemer til jorden. De er som
store bunker lette avner over for en hvirvelvind. Eller som marker med golde stubbe over
for opslugende flammer.

Der er intet andet, der til enhver
tid holder ugudelige mennesker
ude af Helvede, end Guds blotte
ønske og vilje.
Vi har nemt ved at træde på og knuse en regnorm, som vi ser krybe på jorden, og vi har
nemt ved at knække eller svide en tynd tråd.
Lige så nemt er det for Gud at kaste sine fjender i Helvede, når det behager ham. Hvem er
vi, at vi skulle bryde os om at stå ham imod,
ved hvis ordre jorden skælver, og klipper
synker i grus?
Efter fortjeneste
De ugudelige fortjener at blive kastet i Helvede. Den guddommelige retfærdighed står
aldrig i vejen for og gør ingen indsigelser
imod, at Gud på et hvilket som helst tidspunkt
bruger sin magt til at udslette dem. Nej tværtimod, retfærdigheden råber på en evig straf
for deres synder.
Den guddommelige retfærdighed siger om
træet, som frembringer druer fra Sodoma:
”Hug det om! Hvorfor skal det stå og tage
plads op til ingen nytte?” (Luk 13,7)
Den guddommelige retfærdigheds sværd
svæver konstant over hovedet på dem, og det
er intet andet end den enerådige nådes hånd
og Guds blotte vilje, som holder det tilbage.
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Allerede dømt
De ugudelige er allerede dømt til Helvede.
Ikke alene har de retfærdigvist fortjent at
blive forvist dertil, men domfældelsen fra
Guds lov – det evige og uforanderlige
retfærdighedsstyre, som Gud har sat op mellem sig og mennesker – har vendt sig imod
dem. De er allerede blevet udleveret til Helvede. ”Den, der ikke tror, er allerede dømt,
fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns
navn.”
Ethvert uomvendt menneske hører passende
til i Helvede. Der hører et sådant menneske
hjemme, der er han fra (jf. Joh 8,23: ”I er
nedefra.”), og der er han dømt til at styre hen.
Det er det sted, som retfærdigheden, Guds
Ord og Lovens uforanderlige domfældelse
har bestemt for ham.
Guds vrede er allerede nu
De ugudelige er allerede nu genstand for den
samme vrede fra Gud, som bliver udtrykt i
Helvedes pinsler. Årsagen til, at de ikke sendes i Helvede når som helst, er ikke, at Gud,
under hvis magt de befinder sig, ikke er meget vred på dem; mange ulykkelige skabninger, som allerede nu pines i Helvede, mærker Hans harmes voldsomhed, og ja, Gud er
meget mere vred på mange flere på jorden.
Ja, utvivlsomt endda mere vred på mange,
som nu sidder i denne menighed, og som har
gjort sig det mageligt, end på mange af dem,
som allerede nu befinder sig i Helvedes flammer.
Det er altså ikke, fordi Gud er ligeglad med
deres ondskab og ikke afskyr den, at Han ikke
løfter sin hånd og gør en ende på den. Gud er
ikke som dem, selv om de måtte forestille sig
Ham sådan. Guds vrede flammer op imod
dem, deres fortabelse slumrer ikke. Afgrun-

den er forberedt, ilden er gjort klar, ovnen er
glohed og parat til at tage imod dem, flammerne blusser og raser allerede. Det glinsende
sværd er slebet og er hævet over deres hoveder, og afgrunden har åbnet sit gab under dem
(…)
Døden kommer pludseligt
Der er ikke et eneste sekunds sikkerhed for
et gudløst menneske i, at der ikke er noget
synligt tegn på snarlig død.
Det er ikke nogen sikkerhed for et sjæleligt
menneske, at han lige nu ser ud til at have et
sundt helbred, og at der ikke er nogen synlige farer ved noget som helst i hans situation. Et fatalt uheld kan betyde udgangen på
livet.
Erfaringerne fra denne verden har gennem
alle tider vist, at der ikke er nogen sikkerhed
for, om et menneske står på kanten til evigheden og med sit næste skridt træder ind i en
anden verden.
De uforudsete, utænkelige veje og måder,
hvorpå mennesker pludseligt forlader denne
verden, er utallige og ufattelige.
Uomvendte mennesker vandrer over Helvedes kløft på et råddent underlag, og der er
utallige steder på dette underlag, som er så
skrøbelige, at de ikke kan holde til at blive
betrådt. Disse steder er usynlige (…)
Sjælelige menneskers klogskab og omhyggelighed med selv at beskytte sig eller få andre til at beskytte deres liv skal ikke give dem
et sekunds sikkerhed.
Om dette giver også det guddommelige forsyn og de universelle erfaringer vidnesbyrd.
Der er set klare beviser på, at menneskers
egen visdom ikke kan sikre dem mod døden.
Hvis det forholdt sig anderledes, ville vi se
forskel på de vise og indflydelsesrige ver-
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densmænd og alle andre med hensyn til en
tidlig og uventet død – men hvordan forholder det sig egentlig? Præd 2,16: ”Ak, både
den vise og tåben må dø!”

vede, og det skyldes ikke, at de ikke var lige
så vise som dem, der lever endnu. Det skyldes heller ikke, at de ikke forsøgte sig med
måder at undslippe Helvede på.

Menneskers indbildte udveje
Alle ugudelige menneskers pinagtige forsøg
og påfund, som de udtænker for at undslippe
Helvede, alt imens de fastholder at afvise
Jesus og dermed forblive i deres ugudelighed, giver dem ikke et eneste sekund i sikkerhed fra at havne i Helvede.
Næsten hvert eneste sjælelige menneske, som
hører om Helvede, bilder sig selv ind, at han
kan lykkes med at flygte fra Helvede. Han
sætter sin lid til sig selv i spørgsmålet om sin
frelse. Han smigrer sig selv med det, som han
har gjort, det han gør, eller det han har i sinde
at gøre. Enhver udtænker i sit stille sind
grunde, til at netop han skal undvige fortabelsen, og han bilder sig ind, at han har regnet den ud og vil lykkes med sine planer.
De hører ganske vist, at kun få vil blive frelst,
og at størstedelen af de mennesker, som indtil i dag er døde, er blevet forvist til Helvede.
Men enhver bilder sig ind, at han er i bedre
stand, end andre har været, til at udtænke
måder, hvorpå han undgår straffen. Han har
ikke tænkt sig at havne på pinslernes sted.
Han siger til sig selv, at han agter at tage effektivt hånd om sagen, så han ikke skal opleve at fejle i forsøget.

Enhver udtænker i sit stille sind
grunde, til at netop han skal undvige fortabelsen, og han bilder
sig ind, at han har regnet den ud
og vil lykkes med sine planer.

Men de tåbelige menneskebørn narrer på
sørgeligste vis sig selv med deres egne planer og ved at sætte lid til egen styrke og visdom. De viser ikke tillid til andet end en
skygge.
Størstedelen af dem, som frem til i dag har
levet under samme nådevirkninger som jer
og nu er døde, er utvivlsomt havnet i Hel-

Hvis vi kunne tale med dem og stille hver
eneste af dem spørgsmålet, om de, mens de
endnu levede og hørte advarsler mod Helvede, havde regnet med nogensinde at skulle
blive genstand for så grufuld en elendighed,
ville vi utvivlsomt høre samtlige af dem svare:
”Nej, jeg havde aldrig haft i sinde at havne
her. Jeg havde udtænkt det helt anderledes.
Jeg troede, jeg kunne lægge planer, der skulle
lykkes for mig; jeg stolede på mine planers
succes.
Jeg mente at kunne tage effektivt hånd om
min egen situation, men det egentlige resultat er kommet fuldkomment bag på mig. Jeg
havde ikke forestillet mig dengang, at det ville
ende sådan her.
Det kom som en tyv – døden narrede mig!
Guds vrede kom for hurtigt til mig. Åh, min
forbandede tåbelighed!
Jeg smigrede mig selv og stillede mig selv
tilfreds med forfængelige drømme om, hvad
jeg skulle lave i livet efter døden. Netop som
jeg sagde ’Fred og ingen farer’, ramte tilintetgørelsen mig som et lyn.”
Ingen løfter for den ugudelige
Gud har ikke underlagt sig nogen forpligtelse
til at forhindre nogen sjælelige mennesker i
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at havne i Helvede når som helst. Gud har
helt bestemt ikke givet andre løfter om hverken evigt liv eller frelse fra og beskyttelse
imod evig død, end dem som er indeholdt i
nådepagten, hvis løfter er givet i Jesus, i hvem
alle løfter er opfyldt med ja og amen.
Men helt sikkert er det, at de, som ikke er
pagtens børn, ingen interesse overhovedet har
i nådepagtens løfter, da de ikke tror på løfternes indhold og ikke har nogen interesse i
pagtens Formidler.
Så altså, uanset hvad man kan forestille sig
og bilde sig selv ind om løfter givet til sjælelige mennesker på baggrund af deres ivrige
søgen og banken på døre, står det klart og
tydeligt, at ligegyldigt hvor selvpinende et
sjæleligt menneske udøver sin religion, og
ligegyldigt hvor mange bønner han beder, er
Gud ikke på nogen som helst måde forpligtet
over for sådant et menneske til at holde ham
væk fra den evige tilintetgørelse, før han tror
på Jesus.
Situationen er altså den, at sjælelige mennesker holdes i Guds hånd over Helvedes kløft.
De har gjort sig fortjente til den flammende
grav og er allerede blevet dømt til den.
Gud provokeres forfærdeligt, og hans vrede
er lige så stor mod disse mennesker som imod
dem, som faktisk allerede nu lider i Helvede
under udførelsen af hans voldsomme vrede.
De har intet gjort for at formilde eller neddysse denne vrede, og Gud er som sagt ikke
det mindste bundet til noget løfte om at opretholde disse mennesker et eneste sekund
(...)
Er du på vej mod Helvede?
Dette skrækkelige emne får måske nogen af
de uomvendte personer her i menigheden til
at vågne op. Det, som I lige har hørt, er situa-

tionen for enhver af jer, som ikke er i Jesus.
Elendighedens verden og søen med brændende svovl er spændt ud under jer. Der findes en frygtelig grav med Guds vredes glødende flammer, et Helvede med et vidt åbent
gab, og I har hverken fast grund under fødderne eller noget at gribe fat i. Der er intet
andet end luft mellem jer og Helvede. Det
eneste, som holder jer oppe, er Guds vilje og
magt alene.
I har formodentlig ikke forståelse for dette. I
oplever, at I bliver holdt ude af Helvede, og
ser ikke, at det er Guds hånd, som er årsag til
dette. I ser på andre ting som eksempelvis
jeres gode, fysiske helbred, jeres evne til at
tage vare på jeres eget liv og jeres egne metoder til opretholdelse. Men alt dette er intet.
Hvis Gud trækker sin hånd tilbage, vil intet
forhindre jer i at falde, som en person der slippes i fri luft og overlades til frit fald.
Jeres ugudelighed gør jer tunge som bly og
tynger jer nedad mod Helvede.
Hvis Gud skulle finde på at give slip på jer,
ville I med det samme styrte i den bundløse
afgrund, og jeres gode helbred, jeres egen
klogskab og selvtilstrækkelighed, jeres mest
opfindsomme påfund, al jeres retfærdighed
– det hele vil intet som helst kunne bidrage
med til at holde jer oppe og ude af Helvede,
ligesom et spindelvæv ikke vil have en chance
for at gribe en faldende sten. Var det ikke for
Guds suveræne vilje, ville jorden ikke bære
jer et eneste sekund, for I er en byrde for jorden. Skabningen jamrer under jer. Jordens
skabninger bliver ufrivilligt holdt i trældom
under jeres moralske fordærv, og solen skinner ufrivilligt på jer og giver jer lys til at tjene
synden og Satan (…)
Guds vrede i dag
Guds vrede er ligesom en mægtig bølge, som
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lige nu er opdæmmet, men som vokser sig
større og større og bliver højere og højere,
indtil den med ét vil få lov at ramme. Jo længere tid, flodbølgen holdes tilbage, des mere
voldsom og kraftfuld bliver dens hærgen, når
den først slippes løs.
Det er sandt, at dommen over jeres onde gerninger hidtil ikke er blevet fuldbyrdet. Guds
hævns stærke strømme bliver holdt tilbage,
alt imens jeres skyld støt forøges, og I hver
eneste dag pådrager jer større vrede. Vandene
stiger stadig og vokser sig stærkere og stærkere. Det er intet andet end Guds blotte vilje,
som holder de hungrende bølger tilbage. Hvis
Gud trak sin støttende hånd væk fra dæmningen, ville den straks styrte sammen, og
Guds heftige strømme af voldsomhed og
vrede ville bruse fremad med et ufatteligt raseri og ville overmande jer med sin almægtige styrke. Guds vredes bue er spændt, pilen
ligger klar på strengen, og retfærdigheden
sigter på dit hjerte (...)
Der er intet andet end Guds blotte vilje – om
end han er en vred Gud, som ikke er bundet
af nogen som helst løfter eller forpligtelser –
der afholder pilen fra i næste øjeblik at stille
sin tørst med dit blod.
På denne måde vil det gå alle jer, som aldrig
har undergået en omfattende forvandling i
hjertet ved Guds Ånds mægtige kraft i jer.
Alle I, som aldrig er blevet født på ny, aldrig
er blevet gjort til nye skabninger, og aldrig
er blevet opvækket fra at være døde i jeres
synder til et nyt liv i lyset - I er i hænderne på
en vred Gud.
Uanset, at I måske er lykkedes med at forbedre jeres liv på mange områder og måske
har haft en stærk religiøs hengivenhed, og
måske endda har opretholdt en form for religion i jeres familier, blandt jeres nærmeste

og i Guds hus, er det intet andet end Hans
blotte vilje, der afholder jer fra i dette øjeblik
at blive opslugt af en evig tilintetgørelse (…)
Dette er nådens dag
Åh, synder! Tag den skrækkelige fare, du er
i, i betragtning. Det er en mægtig vredesovn,
en bred og bundløs kløft fuld af vredens ild,
som du holdes over i Guds hånd. Hans vrede
er i lige så høj grad fremkaldt af dig og vendt
mod dig, som mod mange af de forbandede i
Helvede (…)
Endnu står Gud klar til at drage omsorg for
dig. Dette er nådens dag, og det er nu, du må
råbe til ham om hjælp i tillid til, at du kan få
del i nåden. Men til den tid, hvor nådens dag
er ovre, vil dine mest jammerlige og sørgelige råb og skrig lyde forgæves. Du vil være
fuldkomment fortabt og vil blive kastet bort
af Gud (…)
Betænk evighedens alvor
Betænk, at der er tale om en evig vrede. Det
ville være forfærdeligt at lide under den Almægtige Guds voldsomme vrede blot ét sekund, men du skal lide under den for al evighed. Der vil aldrig blive nogen ende på denne
intense og rædsomme lidelse. Når du skuer
ud i tidshorisonten, vil du ikke se andet end
én lang, grænseløs og evig varighed, hvilket
vil opsluge dine tanker og forfærde din sjæl.
Du vil fuldkomment opgive håbet om nogensinde at opleve nogen form for udfrielse, nogen form for afslutning, nogen form for lindring, nogen som helst form for hvile. Det
vil stå krystalklart for dig, at du må henslæbe
en evighed, millioner og millioner af år, med
at brydes og strides med den almægtiges nådesløse hævn. Og når du så har stridt og faktisk gennemlevet millioner af år på denne
måde, vil du indse, at det alt sammen blot var

NYT LIV
1-2015

en mikroskopisk prik i forhold til det, som
ligger foran dig. Din straf vil altså i sandhed
vare en evighed.
Ak, hvem kan beskrive den tilstand, en sjæl
under sådanne forhold vil være i? Alt det, som
vi overhovedet kan sige om det, giver blot en
svag og ringe forståelse af, hvordan det egentlig vil blive; det er ubeskriveligt og ufatteligt. For ”hvem kender Guds vredes kraft?”
Hvor frygtelig er tilstanden for dem, som
dagligt og hver eneste time er i fare for denne
enorme vrede og endeløse lidelse! Men dette
er den dystre sandhed for hver sjæl i denne
menighed, som ikke er blevet født på ny, uanset hvor moralsk, streng, ædruelig og religiøs
du måtte være.
Åh, om I måtte tage alt dette i betragtning,
hvad end I er unge eller gamle! Der er grund
til at tro, at der er mange i denne menighed,
som i øjeblikket lytter til denne prædiken, som
faktisk vil opleve al denne pinsel for al evighed. Vi aner ikke, hvem af jer det måtte være,
på hvilke bænkepladser I sidder, og hvilke
tanker I måtte have netop nu.
Måske lytter de af jer, som det drejer sig om,
til budskabet med magelighed og hører alt
dette uden at føle jer særligt forstyrrede. I sidder måske og bilder jeg selv ind, at det ikke
er jer, det her omhandler, og lover jer selv, at
I nok skal undslippe.
Hvis vi vidste om bare én person i hele denne
menighed, som ville gå så lidelsesfuld en
skæbne i møde, hvor frygtindgydende ville
det da ikke være at tænke på! Hvis vi vidste,
hvem det var, hvor skrækkeligt ville det da
ikke være at omgås og se vedkommende!
Hvor ville alle de andre i denne menighed
bryde ud i en jammerlig og bitterlig gråd over
dette menneske!

Men ak! Hvor mange flere end én af jer vil i
Helvede mindes budskabet fra denne prædiken? (…)

Dette er nådens dag, og det er nu,
du må råbe til ham om hjælp i tillid til, at du kan få del i nåden.
Nu har I en ekstraordinær mulighed på denne
dag, en dag hvor Jesus har slået nådens dør
op på vid gab og står og kalder med høj røst
på fattige syndere, en dag hvor mange flokkes til ham og maser sig ind i Guds Rige.
Mange kommer dagligt fra øst, vest, nord og
syd, og mange, som for ganske nyligt var i
samme kummerlige tilstand som jer, er nu i
den lykkelige situation, at deres hjerte er fyldt
med kærlighed til Ham, som har elsket dem
og har vasket dem rene for alle deres synder
i sit eget blod. Nu fryder de sig i håbet om
Guds herlighed (...)
Lad enhver, som endnu ikke er i Jesus og nu
hænger over Helvedes kløft, hvad end de
måtte være gamle mænd og kvinder, midaldrende, unge eller små børn, nu lytte til Guds
ords og forsyns høje kald (…)
Lad enhver af jer, som ikke er i Jesus, nu
vågne og flygte fra den vrede, som venter.
Den almægtige Guds vrede hænger i denne
stund utvivlsomt over en stor del af denne
menighed. Lad enhver flygte ud af Sodoma:
”Flygt for livet! Se dig ikke tilbage (...) Bring
dig i sikkerhed i bjergene, hvis du ikke vil
miste livet!” (1 Mos 19,17).
Prædikenen er oversat af Mads Dahl
Mølgård Madsen og ligger i sin fulde længde
på Nyt Livs hjemmeside.
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PÅ TRYG GRUND?
Af Peder Mikkelsen

Gud er min frelse,
jeg er tryg, jeg frygter ikke,
for Herren er min styrke og lovsang,
han blev min frelse.
(Es 12,2).
Når vi læser sådan et vers, er det nærliggende
at udbryde: Kunne jeg bare have det sådan
hver dag: ”Jeg er tryg og uden frygt.”
Vi vil så gerne være trygge – vi vil så nødig
gå rundt og frygte et eller andet, men følelsen af tryghed er vanskelig at holde fast.
Angsten har meget lettere ved at snige sig
ind. Vi er nok få, som kan sige med Esajas:
”Jeg er tryg og frygter ikke.”
Faldskærmsudspringeren
Jeg vil godt understrege den sandhed, at det
kan lade sig gøre at føle tryghed helt uden
grund i virkeligheden.
Du har måske hørt den lille historie om
faldskærmsudspringeren, som skulle springe
sit første spring.
Faldskærmen foldede sig ikke ud – og meget
bange styrtede han mod jorden. Men da han

var nået næsten ned, forsvandt en del af angsten. Og han følte sig lidt mere tryg, for som
han sagde til sig selv: ”Indtil nu er det da gået
meget godt!”
Du trækker nok lidt på smilebåndet. Bare et
sekund fra døden, og så føle sig tryg – fordi
det indtil nu er gået meget godt.
Men stop lidt! Er denne lille historie ikke
betegnende for manges måde at være menneske på? Med stor fart er de på vej mod evigheden med en vis tryghed i bagagen – for
indtil nu er det da gået meget godt …
Grund til frygt
Det er ikke forkert at føle sig tryg. Men ud
fra Bibelen ser vi, at det er afgørende, om
følelsen har en tryg grund. Det er så vigtigt,
at Bibelen med klare ord og eksempler viser
os det.
Tænk på lignelsen om den rige bonde. Han
følte sig tryg, men havde al grund til frygt.
Der var også Samson. Han følte sig tryg med
sine vældige kræfter. Men han vidste ikke, at
Herren havde forladt ham. Han følte sig tryg
og frygtede intet. I virkeligheden havde han
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al grund til frygt.
I lignelsen om farisæeren og tolderen ser vi
farisæeren træde frem og takke Gud for, at
han er en god mand. Han er godt tilfreds med
sig selv og mener, at han kan være rolig. Men
han bedrog sig selv, for hans tryghed hvilede
på en falsk grund.
Men tolderen følte sig ikke tryg. Han frygtede Guds vrede. Og kunne bare fremstamme:
”Gud, vær mig synder nådig!” (Luk 18,13)
Men det var ham, der ifølge Jesus var på tryg
grund.
Nådens trygge grundvold
Her ser vi, at et menneske kan føle sig vældig sikker og tryg og alligevel være under
Guds vrede.
Tolderen derimod var tryg, men det følte han
ikke. Han havde vel opgivet håbet om redning, men kunne alligevel ikke lade være med
at råbe til Gud. Denne mand trængte ikke til

Samson følte sig tryg med sine
v æ l d i g e k r æ f t e r. M e n h a n v i d s t e
ikke, at Herren havde forladt
ham.

hjælp til at blive bedre. Nej, han trængte til
frelse og nåde. Og det vender han sig til Gud
for at få. Det flytter ham over på frelsens
trygge grundvold.
Hvor meget tolderen fornemmede og vidste
om det, siger Jesus ikke noget om, men han
siger, hvad der sker i Himlen med denne tolder. Jeg tror måske ikke, tolderen var klar
over, hvor tryg en grundvold, han stod på –
men han gik hjem som retfærdig. Han var flyttet over på nådens trygge grundvold, og uanset om han følte sig tryg eller ej, så var han
alligevel tryg på denne grundvold.
Er du på nådens trygge grundvold, eller føler
du dig bare tryg – men med al grund til frygt?

Peder Mikkelsen, Lystrup,
prædikant i Luthersk
Mission
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KORSFÆSTET MED KRISTUS
Af Johnn Hardang

Vil Gud fordømme mig?
Kan jeg være en kristen, sådan som jeg er?
Sådan spørger mange ærlige kristne. De vil
høre Jesus til og har intet større ønske end at
leve til Guds ære. Men vejen fra ønske til
virkelighed er ofte så alt for lang. I stedet for
sejr, glæde og frimodighed opleves livet som
både tungt og vanskeligt.
Og så kommer tankerne:
Jeg bliver jo aldrig anderledes. Jeg falder,
fejler og lider nederlag. Det værste er, at jeg
ofte føler mig både kold og ligeglad.
Kan jeg i det hele taget være en kristen?
Dette er kendte tanker for mange af os. Kernen i problemet er dette: Vil Gud fordømme
mig på grund af dette mit gamle menneske?
Hvad skal vi sige til det spørgsmål?
Det gamle menneske fortjener dommen
For det første: Vores gamle menneske fortjener at blive fordømt.
Jo mere du opdager sandheden om dig selv,
jo mere forstår du, at du fortjener Guds dom:
Du er ikke, sådan som du skulle have været.

Du ser heller ikke ud til at blive anderledes.
Og den, der lever i strid med Guds vilje, må
dø.
Det gode ved sådan en erkendelse er, at vi
mister troen på vores egne frelsesmuligheder.
Vi stopper med at vente noget godt af os selv.
Og dette åbner op for budskabet om en frelse,
som ligger uden for os selv.
Du er død
For det andet: Gud lagde dommen over vores gamle menneske på Jesus.
Vidste du, at dommen over dit gamle mennesker allerede er faldet?
”Hvornår skete det?”, spørger du måske.
Det skete på Golgata for snart 2000 år siden!
Om dette skriver Paulus i Rom 6,6-8: ”Vi ved,
at vort gamle menneske er blevet korsfæstet
sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så
vi ikke mere er trælle for synden; den, der er
død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde
med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med
ham.”
Det betyder: Da Jesus døde, så døde du! På
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Kristi kors handlede Gud i dom over dit gamle
menneske. Straffen blev lagt på Jesus. Han
døde din død. I Guds øjne er du altså allerede at regne som død.
For det tredje: Gud vil ikke straffe dig for
det, som Jesus allerede er blevet straffet for.
Loven kræver ikke noget af en, som er død.
Og: Hvis en mand allerede har sonet straffen
for en forbrydelse, kan han ikke dømmes om
igen for den samme forbrydelse. Han er færdig både med forbrydelsen og straffen.
Netop sådan skal du tænke om dit forhold til
Guds dom: Jesus tog din synd på sig.

Da Jesus døde, så døde du! På
Kristi kors handlede Gud i dom
over dit gamle menneske. St r a f fen blev lagt på Jesus. Han døde
din død. I Guds øjne er du altså
allerede at regne som død.

Han bar den frem for Guds ansigt. Dit gamle
menneske fik sin dom på Kristi kors. Og Gud
straffer ikke synden to gange.
Men dette er ingen erfaringssag. Det er noget, du må tro!
Også det skriver Paulus om i Rom 6,11: ”Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for
synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.”
Gud regner med Jesus. Og det må du også
gøre.
Kun sådan går dit livs vigtigste regnestykke
op!

Johnn Hardang,
Bergen, radiopræst
Artiklen er oversat af Henrik
Gren Hansen fra www.p7.no.
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J.F. Løvgren:
I frafaldets tid

telser man kan få, hvis man vil
stå for sand ægte kristendom midt
i en forførerisk og lunken tidsånd,
hvor fokus mere er på mængden
af kirkegængere og den gode oplevelse, end på forholdet til Gud.
Kontrasten imellem de to sider
bliver stærkere og stærkere igennem bogen, idet man følger dem

LMBE/Nyt Livs Forlag 2014
204 sider
180 kroner

Den norske evangelist J. F. Løvgren skrev i
1942 romanen, som i 1947 blev udgivet på
dansk under titlen Vore lamper slukkes. Bogen er nu blevet bearbejdet af Henrik Gren
Hansen og udgivet af Luthersk Missions
Bibelskoles Elevforening under titlen I frafaldets tid.
Selvom bogen er 70 år gammel, er dens aktualitet ikke blevet mindre siden. Man kan
ikke undgå at overføre beskrivelsen af den
norske kirkes “Guds samfund“ til, hvordan
kirker i Danmark kan se ud i dag.
“Guds samfund“ er velorganiseret og kunne
svare til en moderne frimenighed med baggrund i missionsforeningerne.
Guds samfund er den største menighed i byen,
og den nyder anseelse. Den har en dygtig og
velformuleret præst med sans for organisation. Den har mange arbejdsgrene, for – som
præsten siger – er det vigtigt at folk bliver
engageret i menigheden. Men det bliver hurtigt klart, at ikke alle i menigheden er tilfredse
med alt, hvad der sker i kirken.
Med reference til de ti brudepiger i Matthæusevangeliet kap. 25 beskriver og skelner romanen de kloge og de tåbelige brudepiger i
en kristen menighed. Desuden skildrer den
også forskellen på sund og forførisk forkyndelse, og hvor tankevækkende tæt de kan
ligge på hinanden. Desuden giver den et godt
indblik i, hvilket pres og kamp samt anfæg-

begge.
Roman er godt skrevet i et godt og malerisk
sprog, som er let at læse. Dette gør, at man
hurtigt fanges af fortællingen. Bogen er i det
hele taget svær at lægge fra sig, når man først
er begyndt. Den læser sig selv!
Samtidig er det en vækkende og ransagende
historie, hvor læseren tvinges til at overveje
sit eget forhold til Jesus.
Som Paulus skriver i 2 Kor 13,5: “Ransag jer
selv, om I er i troen! Prøv jer selv! Ved I ikke,
at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve.“
Jeg vil sige sådan: Hvis man endelig slipper
bogen, er det for enten at bede om 1) at Gud
må ransage og rense éns hjerte til en (mere)
brændende kærlighed til ham og andres frelse,
eller 2) kirkens opvågning.
Romanen er på mange måder højaktuel i en
tid, hvor vi let fristes til at bøje af på sandhedens ord for at gøre evangeliet mere aktuelt
eller spiseligt. Den taler stærkt for, at vi må
stå fast på sandheden i Guds Ord – også
selvom det kan være hårdt og ubehageligt at
gøre det – for det betaler sig i evighedsperspektivet. Sondringen mellem den sande
troende og den bedragede troende er så stærk,
at bogen, efter min mening, bør læses af alle
i Danmark, som kalder sig kristne. Må bo-
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gen skabe og styrke den glæde over frelsen i
Jesus Kristus, som apostlene forkyndte ud fra,
og som missionsbevægelserne sprang ud af,
så vi bare ikke kan holde ham for os selv.

En varm anbefaling af en gammel bog i nye
klæder, som måske er mere aktuel nu, end da
den blev skrevet.
- Daniel Mikkelsen

Bøger fra Nyt Livs forlag kan bestillesgennem nytliv.dk eller købes på Nyt Livs
lejre. - Se også s. 80.

Jørgen Hedager Nielsen
Tæl på fingrene
Fokal 2014
217 sider
249,95 kroner
Tæl på fingrene af Jørgen Hedager Nielsen
er en spændingsroman, der har abort som det
centrale omdrejningspunkt. Forfatteren forsøger at bringe nogle af abortens mange etiske problemstillinger i spil ved at pakke det
ind i en kriminalhistorie.
Lykkes forfatteren med det? Ja, krimidelen
fungerer ganske fint. Der er både skurke og
politi, og man sidder undervejs og gætter med
på, hvem der er den skyldige, alt imens historien udvikler sig, så man må gætte om igen.
Hovedpersonen er journalist, og det giver
forfatteren en platform for at skrive både om
mediernes magt og samtidig om mediernes
ofte påfaldende tavshed omkring etiske emner i almindelighed og abort i særdeleshed.

Hvordan trænger man igennem
til offentligheden med et emne,
som de fleste stempler som politisk ukorrekt? Bogen giver et
bud, der involverer en grensaks
og stadig flere abortlægers
manglende fingre …
Krimiplottet er gennemtænkt, men ved siden
af selve historien forsøger forfatteren at
proppe lidt for meget andet ind, og det går
ud over bogens litterære kvaliteter. Til tider
bliver det ganske enkelt for rodet.
Man skal ikke forvente enestående litteratur,
men det betyder dog ikke, at bogen ikke er
værd at læse. Historien fænger, og det gør, at
bogen er hurtig læst.
Men det, der giver bogen tyngde, er de
spørgsmål, der rejses undervejs, herunder det,
man sidder tilbage med efter endt læsning:
Hvor langt er jeg klar til at gå i kampen for
livet?
- Brian Bjørn Nielsen
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John T. Pless:
Lov & evangelium
LMBE/Lohse 2013
137 sider
150 kroner

Når jeg flere gange de sidste år har undervist
i Tanzania, har jeg mødt mennesker, som virkelig brændte for at forkynde evangeliet om
Jesus Kristus; men det har også slået mig, at
rigtig mange evangelister er meget loviske i
deres tilgang til dette evangelium.
Der er bl.a. en stærk tale om at aflægge synden som den vigtigste forudsætning for at
kunne tage imod Jesus som frelser. Jeg kender også stærkt den tanke hos mig selv, om
jeg nu er god nok til, at Gud vil tage imod
mig på den yderste dag.
I denne bog skriver forfatteren, John T. Pless
fra Concordia Theological Seminary, Fort
Wayne, USA, om at læse Bibelen ret i lyset
af de to måder, som Gud åbenbarer sig selv
og kristendommen på i den, nemlig henholdsvis loven og evangeliet.
Sagen er jo, at vi mennesker ofte blander det,
vi tror, vi selv skal gøre for Gud, med det,
han allerede for længst har gjort for os i
Kristus.
Start med at læse forordet langsomt igennem.
Her redegør forfatteren fint for, at selvom
bogen i sin opbygning er en gennemgang af
en anden over 100 år gammel bog om emnet,
så rammer dens indhold lige ned i den virkelighed, vi kæmper med både som enkeltkristne og som kristenhed i en meget pluralistisk tid, hvor vi er under voldsom påvirkning af folk, der ikke er lutherske, og for

hvem, den klare skelnen mellem lov
og evangelium, menneskers og Guds
værk, ikke står så klart, som man
kunne ønske.
I bogen gennemgår forfatteren en
lang række teser fra Walters bog The
Proper Distinction between Law and
Gospel. Det lyder nørdet, men John
Pless formår at lukke emnet op, hvis man tager sig tid til at læse det.
Det handler både om loven og dens funktion
og om evangeliet i al sin fylde og kraft. Om
faren ved at sammenblande de to eller tage
dem i forkert rækkefølge og om det fantastiske i at leve i det frigørende evangelium. Hele
tiden afsløres forførelsen i at ville bygge på
det, vi måske ofte ubevidst tror, vi selv kan
eller skal gøre, og hele tiden henvises vi til
det, Herren gør og har gjort.
I praksis er talen om lov og evangelium og
om synd og nåde mange steder ikke særlig
populær nu om dage, hvor det tit handler mere
om det, vi skal gøre for os selv, for andre og
for Gud. I denne bog bliver vi ført ind i Skriftens tale om dette livsvigtige emne på en
måde, som både er karsk og frigørende.
Bogen er letlæst og emnetung på samme tid,
og jeg fangede betydelig flere af dens pointer anden gang, jeg læste den. Hvert kapitel
afsluttes med en 5-6 spørgsmål til overvejelse
og diskussion, som gør den velegnet til at
læses sammen med andre. Eller måske endnu
bedre sammen med en enkelt anden, så man
sammen – fx på Skype et par timer hver tredje
uge – kunne trænge ind i dette helt afgørende
emne i vores kristne tro.
Bogen anbefales!
- Flemming Hansen
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Rebecca Manley Pippert:
Hvordan lede et åbent
bibelstudie?
Credo/Lohse 2014
95 sider
99,95 kroner
Vil du gerne dele evangeliet med en eller
flere, du kender, som ikke er kristne? Men
du fornemmer, at interessen for at gå med dig
i kirke eller missionshuset ikke er stor? Så er
dette bogen for dig!
Den handler om at danne åbne bibelstudiegrupper, hvor størstedelen af deltagerne er
ikke-kristne.
Rebecca Pippert har en mangeårig og meget
positiv erfaring med den slags og fortæller
engageret om, hvordan man gør. Vejledningen er konkret og brugbar for den, der vil i
gang.
Bogen er lille og let læst, men kommer alligevel forbavsende langt omkring - fra vejledning i, hvordan man inviterer deltagere,
til noget om at lede mennesker til Kristus.
Ind imellem er der mange gode råd om bl.a.
kommunikation, og hvordan man skaber en
positiv atmosfære.

Mange vil nok sige, at de
ikke magter at lede en sådan
bibelstudiegruppe. De kan
fx ikke svare på alverdens
spørgsmål. Men det skal
man heller ikke! Det afgørende er nemlig i langt højere grad at kunne lytte, og
at man tager spørgsmålene
alvorligt ved sammen at søge svarene i bibelteksten. Den lille bog ånder af tillid til Bibelen som Guds ord, der skaber tro og liv. Hovedopgaven som leder bliver at bede med fra
sidelinjen, om at det må ske.
Undervejs får man som læser indblik i den
forvandling, der er sket i forskellige menneskers liv, fordi de begyndte at læse i Bibelen
og mødte Jesus. Man bliver også selv åndeligt beriget, er Rebecca Pipperts erfaring.
Hun har også udarbejdet studiemateriale til
den slags bibelgrupper. Noget er oversat til
dansk. Så når man kommer dertil efter at have
læst denne vejledning, er der også på dét
punkt hjælp at hente.
Jeg vil tilslutte mig bogens afsluttende opfordring: ”Kom og vær med i eventyret!”
- Philip Bach-Svendsen

59

BOGANMELDELSER

60

B

O G A N M E L D E L S E R

Ingeborg Kappelgaard:
Rødder og vingesus
Lohse 2014
258 sider
249,95 kroner

Rødder og vingesus med undertitlen fra marsken over Afrika til Nørrebro er bogen, hvor
Ingeborg Kappelgaard fortæller om sit liv.
Ingeborg Kappelgaard beskriver helt fra barndommen tilliden til sin himmelske far. Det
går som en rød tråd gennem hele bogen.
Hun har en levende og gribende fortællerevne, og de mange billeder er med til at gøre
bogen spændende og levende.
I bogen fortæller hun med kærlighed og ærbødighed om hændelser fra barndomshjemmet, familien og området i det sønderjyske.
Hun har oplevet et meget tæt familieforhold.
Samtaler og gode råd var altid givet ud fra et
kristent synspunkt med Bibelen som rettesnor.
Vi hører om Ingeborg Kappelgaards nysgerrighed og lyst til at møde mennesker med
fremmed kultur. Det brændende for hende er,
at de skal møde Jesus Kristus gennem Ordet
og blive frelst.
På hendes mange rejser både alene og senere
sammen med ægtefællen, Arne Kappelgaard,
kom de ofte i kontakt med mennesker med
muslimsk baggrund. Både i Uganda, Congo
og Rumænien. Her brugte hun de givne lejligheder til at række dem evangeliet og oprette små bibelgrupper.

Denne opgave har ægteparret ført videre på Nørrebro i
København med tværkulturelle møder og bibelgrupper. Denne gave til at
komme i kontakt med andre
mennesker på er så gribende!
Den kærlige, enkle og ligeværdige måde, som de møder andre mennesker med.
De mange beretninger om prøvelser og farlige episoder på hendes mange rejser var altid forbundet med denne vished, at Gud var
nær, med sin ufattelige omsorg og ledelse.
”Han er i går og i dag, ja til evig tid den
samme.”
Jeg vil slutte med et par citater fra bogen, som
jeg blev så glad for at læse, udtalt af en armensk dame:
”Når jeg ser på den politiske situation i landet, mister jeg modet. Men når jeg ser opad,
får jeg livsmod og tro på fremtiden, Gud er
der jo.”
Hun ville ikke se nyheder på TV, for så blev
hun deprimeret: ”Ikke at jeg vil lukke øjnene
for situationen, men man kan i den grad stirre
sig blind på mørket, så man bliver opslugt af
det, og det vil jeg ikke.”
”Jesus er lyset, og jo mere mørkt, der er omkring mig, desto mere ser jeg lyset skinne
klart.”
- Lis Christensen
De følgende to bøger er på hhv. svensk
og norsk, men de kan købes i Danmark
via Bethesdas Boghandel. Søg på forfatter eller titel på bethesdas.dk.
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Seth Erlandsson:
Jesajas Bokrulle
XP Media 2014
318 sider
275 danske kroner
(via bethesdas.dk)
Jesajas Bokrulle er en dyb og grundig kommentar til hele Esajas’ Bog.
Seth Erlandsson har tidligere skrevet afhandling over netop Esajasbogen, og man mærker et enormt overblik over både Esajas’ samtid og hans profetiske budskab. Med et særdeles godt kendskab til adskillige bibeloversættelser, Dødehavsrullerne og de bibelske grundtekster formår han også at vise, hvor
præcist Guds ord er i alt, også når vores 1992oversættelse måske forvirrer meningen lidt!
Enkelt og ærligt imødegås også bibelkritikken
af Esajas’ Bog, men aldrig så den fylder for
meget eller føles tvingende nødvendig at læse
for den bibeltro læser.
Erlandsson har i ufattelig grad fået givet at
åbne et af Bibelens største og vigtigste skrifter. Uden at sammenblande Esajas’ budskab
til hans samtid og de mange herlige Messiasprofetier får man en troværdig og trosstyrkende indføring i Esajas’ Bog. For helt i Bibelens eget herlige lys, lov og evangelium,
tolkes, forstås og forkyndes Esajas’ budskab.
Man kan være tryg som læser af denne bog.
Her er store rigdomme at få for en synder og
for den, som søger at se, hvor fuldt troværdige Guds løfter er til sit folk. Man vil opdage Guds egentlige hensigt med Esajas’ Bog,
nemlig, at vi ved Messias, Guds sande tjener
og løftet om Ham, bliver frelst fra vore værste og største fjender: synden, døden og den

evige vrede.
Desuden åbenbares det også særligt
klart, at Gud er historiens Herre, i den
mindste enkelthed. Dette forstår bibelkritikken og de vantro ikke, dengang
som nu. Men den rest, som tror ordet
fra Esajas’ mund, både dengang og i
dag, ser det med stor trøst.
I begyndelsen indleder Erlandsson med at
fortælle om Esajas, hans samtid, Esajas-teksterne og enkelte bibelkritiske opdelinger og
synspunkter.
Dette giver en god start på bogen, selvom
enkelte ting vedrørende bibelkritikken kan
være “tunge“ at komme igennem! Men ikke
desto mindre giver det et godt indblik i, hvor
forvirret og ubegrundet kritikken af Esajasbogen egentlig er. Og man imponeres over
hvor nøjagtig Esajas’ Bog er i sine tidsangivelser og profetier.
Herefter følger så en fantastisk kommentar
til hele Esajas’ Bog fra kapitel 1-66, inddelt i
overskuelige afsnit og overskrifter.
Bogen kan varmt anbefales for enhver, der
vil prøve kræfter med at læse svensk, og som
længes efter at se dybt i Esajas’ Bog på troværdig grund. Man sidder tilbage med taknemlighed og nyt håb efter en sådan kommentar.
Lille glimt fra bogen:
”‘Det var vore sygdomme, som Han bar! Og
vore plager de lå som en tung byrde på Ham.
Men vi, vi holdt Ham for straffet, slået og pint
af Gud‘ (Es 53,4): (…) ‘vore sygdomme‘,
dvs. hele menneskehedens syndefordærv og
dets følger, lå som en tung byrde på Ham.
Verbet sabál betyder ‘bære en tung byrde‘”
(s.241).
- Ruben Skov Jensen
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Arne Helge Teigen:
Ny-kalvinisme
- en orientering
Arne Helge Teigen 2014
100 sider
120 danske kroner
(via bethesdas.dk)
Der er nogle bøger, hvor man må sige, at
”med den titel må bogen næsten sælge sig
selv!”
Og så er der andre bøger, hvor man må sige,
at ”med den titel burde bogen sælge sig selv
– men det gør den nok næppe!”
Denne bog hører til den sidste kategori.
Sagen er, at det nok er de færreste – i hvert
fald i Danmark – der betragter nycalvinisme
som et emne, det er påtrængende vigtigt at
blive orienteret om. Mange må nok vedgå, at
de ikke har den fjerneste idé om, hvad
nycalvinisme overhovedet er – ud over at det
lyder forfærdeligt tørt og teologisk.
Det skal også indrømmes, at bogen er en teologisk bog, og man må undervejs tygge på
ord som ”supra og infra-lapsarianisme” og
en række ikke helt enkle engelsksprogede
citater. Det må man bare være indstillet på.
Men når dét er sagt, så har Arne Helge Teigen
en sjælden nådegave til at forklare svære ting,
så det er til at forstå – og mere end det: så det
bliver klart, hvad alt dette teologiske har med
troens liv at gøre!
Nycalvinismen har – uanset om man kender
ordet eller ej – en tiltagende indflydelse på
skandinavisk kirkeliv, og dens indflydelse vil
efter alt at dømme være tiltagende. Mange i
den unge generation oplever, at kyndig og
troværdig bibelundervisning er en mangelvare. De savner en undervisning, der tager
Bibelens ord alvorligt, og som samtidig ta-

ger de søgendes og anfægtedes
spørgsmål alvorligt og kan give en
samlet og holdbar indføring i bibelsk
kristendom.
Den undervisning leder mange efter i dag på amerikanske hjemmesider. Og der kan findes meget godt,
ikke mindst hos en nycalvinsk præst
som John Piper. Men der er ting i
den nycalvinske forkyndelse og sjælesorg,
som adskiller sig væsentligt fra luthersk forkyndelse og sjælesorg.
Det er denne bogs store fortjeneste, at den
kort og klart giver hjælp til at forstå forskellen mellem luthersk og nycalvinsk forkyndelse. Det gør Arne Helge Teigen ved at gennemgå de fem punkter i den såkaldte ”five
point calvinism”, som de fleste nycalvinske
præster bekender sig til.
Det vigtigste og det bedste ved bogen er dog,
at den ikke nøjes med at forklare forskellen
mellem to kirkelige traditioner, men at den
for hvert punkt giver en autoritativ bibelsk
vejledning i de spørgsmål, der rejser sig undervejs. Vi rører her ved nogle virkelige
kerneemner i sjælesorgen, såsom hvem Jesus
døde for, Guds forudbestemmelse, frafaldets
mulighed, hvordan vi må forstå omvendelsens proces, og hvad den anfægtede skal
rette sig imod, når han søger vished om, at
han er frelst. Det er nogle af de helt centrale
områder, hvor den nycalvinske forkyndelse
taler anderledes end den lutherske – og anderledes end Bibelen.
Efter endt læsning sidder jeg tilbage og glæder mig af hjertet over vores lutherske arv.
Ikke pga. navnet “Luther“. Men fordi luthersk
lære springer direkte ud af Bibelen og giver
liv og trøst til den anfægtede synder!
Læs uddrag af bogen på de følgende to sider.
- Henrik Gren Hansen
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CALVINSK OG LUTHERSK TROSBEGREB

Vi får hjælp til at forstå det lutherske trosbegreb ved at se nærmere på de ord, Luther
og Melanchton brugte, da de
OGUDDRAG skrev om troen. Der blev be-

B

nyttet to latinske ord, som begge
oversættes med tro i vores oversættelser, nemlig credo og fidusia.
Fidusia betyder tillid, eller fortrøstning, og bruges normalt om den tro, der frelser. Credo betegner den intellektuelle tilslutning til troens indhold.
Ifølge Luther kan mennesket ikke få troen
som tillid, uden at den bliver givet af Gud.
Dette kommer klart til udtryk i hans forklaring til troens tredje artikel i hans Store Katekismus. Her bliver også den forskellige brug
af ordene credo og fidusia tydelig. Luther
skrev følgende:
”Jeg tror (credo), at jeg ikke af egen fornuft
eller kraft kan tro (fidere/have tillid til) på
Jesus Kristus, min Herre, eller komme til
Ham. Men Den Hellige Ånd har kaldet mig
ved evangeliet, oplyst mig med sine gaver,
helliggjort mig og holdt mig fast i den sande
tro.”
Spørgsmålet bliver nu: Hvad er det ved troen,
som gør, at den må gives af Gud?
Jo – det er netop, at troen er tillid.
Lad mig forsøge at forklare dette. Du og jeg
kan ikke bestemme os til at have tillid til nogen. Tillid kommer altid som en følge af det
indtryk, en person gør på os.
Og – når tilliden til en person er oprettet, får
dette følger for, hvordan vi tænker og handler i forhold til den person, det gælder. Jeg
kan for eksempel bestemme mig for at spørge
en person om hjælp, fordi jeg har tillid til
vedkommende. Da er det min tillid til denne
person, der bliver afgørende for, hvad jeg
beslutter mig for at gøre. (fortsættes)

Bogen kan bestilles i Norge via mailadressen ateigen@fjellhaug.no - i Danmark via hjemmesiden bethesdas.dk

Calvinismen udvikler det, vi kan kalde et
voluntaristisk trosbegreb. Det vil sige en opfattelse, hvor viljen gøres til forudsætning for
troen. Man må ville tro og bestemme sig for
at tro. At man bestemmer sig for dette skyldes, ifølge calvinsk opfattelse, at viljen
omskabes, sådan at den vil tro.
Den klassiske lutherske opfattelse er noget
anderledes. Grunden til dette er, at der forudsættes en anden forståelse af forholdet
mellem troen og viljen end den, der gøres
gældende i calvinismen. Ifølge luthersk tankegang kommer troen før viljen. Man tænker derfor, at det er troen, der bestemmer over
viljen, ikke viljen, der bestemmer over troen.
Jeg mener, at denne lutherske opfattelse af
forholdet mellem tro og vilje er godt begrundet i Skriften. Vi finder den for eksempel i
Hebræerbrevet, hvor det hedder, at Abraham
var lydig ved og på grund af sin tro. ”Ved tro
var Abraham lydig, da han blev kaldet, så han
drog ud til det sted, han skulle få i arv” (Hebr
11,8, jf. norsk oversættelse).
Både lutheranere og calvinister tænker såkaldt monergistisk om omvendelsen og troen.
Det betyder, at også lutheranere mener, at det
er Gud alene, som gør, at mennesker omvender sig og tror. Men – fordi lutherske og calvinske bekendelsesdokumenter og skrifter
definerer troen forskelligt, bliver også tænkningen om, hvordan Gud skaber troen i et
menneske forskellig. Lad os se nærmere på
det i det følgende.
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CALVINSK OG LUTHERSK TROSBEGREB
(fortsat)
Sådan er det også med troen på Jesus Kristus.
Troen på Jesus bliver til som følge af det indtryk, Bibelens budskab om Jesus gør på mig.
Troen som tillid er derfor skabt af Gud. Den
kunne aldrig være kommet, dersom Gud ikke
havde talt til os i evangeliet. Med andre ord:
Ved at høre evangeliet om Jesus Kristus, får
mennesker troen som tillid til Jesus Kristus.
Det går op for dem, der hører, at Jesus kan
og vil frelse netop dem. Det fører til, at de
fatter tillid til, at Guds tilgivelse og nåde virkelig er for dem, og denne tillid er altså identisk med troen.
Luthersk teologi fremstiller selve omvendelsens proces anderledes end den calvinske.
Det, der går forud for troen, er, ifølge luthersk
tankegang, ikke nyskabelse eller genfødelse,
men syndserkendelse. Den lutherske opfattelse om dette kommer klart frem, for eksempel i den augsburgske bekendelse XII, som
handler om boden og troen:
”Boden er egentlig sammensat af disse to
dele: Den ene er angeren eller den rædsel,
som jages ind i samvittigheden, når synden
bliver kendt, den anden er troen, som fødes
af evangeliet eller syndsforladelsen, og som
stoler på, at synderne forlades for Kristi skyld,
og trøster samvittigheden og frier den fra
rædslen.”
Lovens krav tvinger mennesket til at erkende
sit egentlige forhold til Gud. Lysten til synd,
som faktisk vækkes til live ved loven, fører
til, at mennesket må indse, at det virkelig er
under Guds dom. Erkendelsen af synd og

skyld følger med andre ord af selve
mødet med Gud i loven.
På tilsvarende måde lader det sig
gøre at tænke også om troen. Troen
er dybest set en tillid, som bliver til i mennesket, når det får at høre, at Gud allerede har
gjort op for de synder, som loven anklager
for. Troens fortrøstning er, at Gud tilgiver os
vore synder, fordi Jesus allerede har gjort op
for dem.
Bestemmer mennesket sig til at give sin tilslutning til evangeliets budskab?
Der kan egentlig svares ja på dette spørgsmål. Men – og det er vigtigt – den beslutning, mennesker da tager, er ikke identisk
med troen som tillid. Troen kommer nemlig
altid forud for sådan en beslutning – og er
forudsætning for den. Det betyder, at troen
eksisterer i et menneske, allerede før det tager en bevidst beslutning om at tro.
Her må føjes noget til, før dette kapitel afrundes: Forudsætningen for, at troen kan skabes og leve videre i et menneske er, at man
som kristen kan regne med, at frelsens ord
altid er ment alvorligt fra Guds side. Dette er
afgørende for, at en kristen kan eje vished
om frelsen. Visheden er forankret i troen på,
at Bibelen taler sandt om Gud. Troen trøster
sig ved, at Gud ikke har nogen skjult agenda.
Der er ikke nogen, Gud har forudbestemt til
at gå fortabt, han mener det, han siger, når
han tilbyder syndernes forladelse til – alle
mennesker. Netop dette tager troen til sig.
Ny-kalvinisme - en orientering, s. 87-89.
Uddrag oversat af Henrik Gren Hansen.
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SANGE MED HJERTET X

PLADSBYTTET
Af Jørgen Christensen

1. Jesus, nu knæler jeg her ved dit bord.
Alt lægges frem for dig, tanker og ord.
Al synd, som er i mig,
lægger jeg frem for dig.
|: Jesus, jeg beder dig:
Tilgiv du mig! :|
2. Jesus var uden synd, pletfri og ren.
Han ser mit syndeliv og syndens mén.
Så siger Han til mig:
Jeg bytter plads med dig;
|: jeg gi’r mit liv,
fordi du skal gå fri. :|
3. Tak, Jesus, at du led døden for mig.
Al min retfærdighed har jeg i dig.
Synden tog du på dig,
derved du frelste mig.
|: Tak, Jesus, tak,
fordi jeg må gå fri. :|
Anne Kristine Haahr 1998
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SANGE MED HJERTET X

Hvorfor, Gud?
I efteråret 1998 sidder Anne Kristine i sit hjem
i Herning. Det er aften, og der er bibelkreds.
Hun bliver dårlig og må blive hjemme, helt
alene. Hun fortæller, at hun går ud til køkkenbordet og græder: Hvorfor, Gud?
Mens hun sidder der og føler sig sat til side,
kommer der noget til hende. Hun tager papir
og blyant og begynder at skrive, fortæller hun.
Da hun er færdig, ligger sangen Pladsbyttet
foran hende på bordet. Freden sænker sig over
hende.
Håbet til nåden
Nogle måneder senere fik jeg besøg af Anne
Kristine og hendes mand. Hun viste mig sangen og fortalte historien bag den. Jeg fremsendte sangen til en god ven, Uffe Andersen,
og bad ham lave et forslag til en melodi. Få
dage efter ringede han: ”Jeg tror, jeg har den!”
Vi prøvede sangen med melodien. Der var
en fin harmoni mellem tekst og melodi. Vi
blev enige om, efter at Anne Kristine havde
godkendt den, at den skulle bruges på næste
indspilning af ”Sange vi aldrig glemmer”.
Indspilningen med denne sang blev solgt
meget hurtigt.
Budskabet i sangen er håbet til den nåde, som
bliver os til del, når Jesus åbenbares for vore
hjerter. En nåde, vi må leve i hver dag i taknemlighed og glæde over, at den er ny hver
morgen. Et håb, som rækker ind på den anden side af dette liv, når Kristus endegyldigt
skal åbenbares.
Sangen greb mit hjerte. Den giver håb for
mig. Svag og skrøbelig, som jeg er. Håbet er
uafhængigt af mig: Der er en, som står mål i

mit sted! Jesus Kristus bytter plads med mig!
Åndelige sange
Sangen kom i seks måneder på førstepladsen
i Radio Ådalens ønskeprogram imellem alt
muligt andet, som blev sendt på dette program. Ret tankevækkende.
Sat til side ved køkkenbordet. I en tid, hvor
Guds veje syntes dunkle, og en tyk tåge spærrede for udsynet fremad.
Netop i den situation blev den åndelige sang
til.
Så rejser spørgsmålet sig: Hvad er en åndelig sang?
Det udtryk findes to steder i Bibelen. Begge
steder er meget interessante. Især når man ser
nærmere på ordlyden.
I Efeserbrevet står der: ”Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad
jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil
af hjertet for Herren” (Ef 5,18-19).
I Kolossenserbrevet står det sådan: ”Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer,
hymner og åndelige sange, syng med tak i
jeres hjerte til Gud” (Kol 3,16).
Ifølge begge disse skriftafsnit ser det ud til,
at de åndelige sange findes i den troende, som
et direkte resultat af et eller andet. I det første citat er det virkningsfulde middel at lade
sig fylde af Ånden. I det andet citat drejer
det sig om, at Guds ord får bolig i vort hjerte.
Der er en dyb sammenhæng mellem dette at
lade sig fylde af Ånden, og at Guds ord får
bolig i hjertet. Ånden kommer til os gennem
Guds ord.

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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Når den troende lader sig fylde af dette ord
og denne Ånd, vil han være salig i sit indre,
og så kan åndelige sange strømme ud som
floder af levende vand.
Anne Kristine levede i dette ord. Også i
modgangens tid var hun nær ved denne uudtømmelige kilde.

Sangen greb mit hjerte. Den giver håb for mig. Svag og skrøbelig, som jeg er. H å b e t e r u a f h æ n gigt af mig: Der er en, som står
mål i mit sted! Jesus Kristus bytter plads med mig!
Når sangen forstummer
De sange, vi synger, er et udtryk for, hvad vi
har optaget i vort hjerte.
I Salme 137, vers 4, læser vi: ”Hvorledes
skulle vi synge Herrens sange i et fremmed
land?”
Israel havde ofte stemt harpen og sunget Herrens sange. Nu havde de hængt deres harper
i pilene (v.2).
Hvorfor sang de ikke længere?
Fordi de var i et fremmed land i trældom,
under en fremmed magt.
Hvor er der dog mange, som ligner Israel i
Babel. Engang kunne de stemme Guds harpe
og synge om hans kærligheds frelsende magt,
men nu synger de ikke mere. Sangen er forstummet.
De er kommet ind i et fremmed land. De har
fået for meget at gøre med verden, dens ære
og herlighed. De er kommet under en fremmed magt, under loven, under en eller anden
synd, eller måske under mennesketrældom.
Derfor kan de ikke synge som før, hvor de i
sandhed var hjemme blandt de hellige.

Er det dig? Så gå ud af Babel! Guds søn har
gjort dig fri! Kom hjem igen til det land, hvor
du i sandhed har hjemme, og du får atter lyst
til at synge Herrens sange.
Sela
Andre steder i Davids salmer har vi et mærkeligt ord, som jeg har studset over. Det er et
ord, der står over døren til Dronninglund
missionshus: ordet Sela.
Menighedens og den enkelte troendes liv kan
sammenlignes med en sang, som er komponeret – ikke blot af David, men af den Davids søn, der ifølge Guds ord var ”salvet med
glædens olie fremfor sine fæller” (Hebr 1,9).
Ser vi på vores liv som en sang, hvor komponisten og dirigenten er Jesus selv, så kan
dette ord ”Sela” komme til at indeholde
mange dyrebare lærdomme for os.
Sela er tegn på en pause i musikken.
Der kommer i enhver troendes liv en pause.
Den kan opstå ved sygdom, adskillelse fra
en af vore kære eller ved et andet brud i den
daglige gerning.
Bliv ikke overrasket, om du således møder
en pause på din vej. Det er komponisten, der
selv har nedfældet Sela-tegnet. Han ved, hvor
og hvornår dette tegn vil virke, så tonernes
vellyd bliver større, og sangen således klinger skønnere.
Derfor: Hvis tegnet møder dig, selvom du har
meget travlt, og du finder det til stor hindring,
så sig dog: Han har sat det ind i mit livs sang
– og netop på dette sted.
Sela-pausen er en del af musikken. Vi er
måske tilbøjelige til at mene, at det kun er
selve noderne, der danner musikken, men i
virkeligheden tjener pauserne til at fremkalde
et ligeså stort indtryk på tilhørerne som selve
tonerne i deres fylde.
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På samme måde kan du, hvis der kommer en
tavs time i dit liv, lære at sige: Også denne
pause er en del af mit livs sang og vil bringe
mit hjerte trøst.
Men Sela må ikke få de andre stemmer i menigheden til at forstumme, hvis de ikke har
fået befaling til at ophøre. Tværtimod skal
de enkelte stemmers tavshed kun tjene til, at
de andre fremtræder mere fuldtonende. Netop
således kommer kompositionens skønhed til
sin ret.
Bliver vi for en tid ført til side, så lad os lære
at lytte til musikken og de andres stemmer.
Lad os fryde os over tonernes harmoni og
være lykkelige – også under den stille ventetid.
De tavse stemmer må nøje tælle takten, for at
de, skønt tavse, må blive i forbindelse og fuld
harmoni med koret, som de hele tiden udgør
en helhed sammen med.

Bliv ikke overrasket, om du således møder en pause på din vej.
Det er komponisten, der selv har
nedfældet Sela-tegnet.

Glem aldrig, at dine tavse tider er beregnet
til eftertanke og har dyb værdi for dit liv: ”At
tælle vore dage lærer du os, så at vi kan få
visdom i hjertet” (Sl 90,12).
Dog: Sela pålægger sangerne ikke alene tavshed og venten, men også nøje at give agt på,
når øjeblikket er inde til at stemme i.
Er det ikke sådan i mange menneskeliv, som
leves i stille og trofast bien på Herren?
I sådanne timer kan vi lære at sige: Min
stemme vil dog lyde en gang. Mit livs sang
skal dog atter tone.
I ventetiden beredes vi til atter at tage fat.
Husk derfor i den tavse time at have blikket
fast fæstet på din himmelske anfører; så vil
han med sikkerhed give dig tegnet, når dit
arbejde, din tjeneste, optages på ny.
Det var under denne bien, Anne Kristine fik
tjenesten igen med Pladsbyttet. Ved køkkenbordet den aften blev det atter Anne Kristines
tur til at falde ind i takten. Hun var klar. Tak
til hende for det.
Og tak til Gud for de herlige toner, han lagde
i hendes mund.

Jørgen Christensen,
Dronninglund,
formand for KSK.
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NÅDE AT HAN FANDT MIG
Af Mikkel Vigilius

Fra sin tidligste barndom husker Filip Kofod,
at der var en stadigt tilbagevendende formulering i hans fars bønner: ”Far, vi takker dig
for dit ord!”
Hjemmet var præget af samling om Guds ord.
Som barn mødte Filip igen og igen dette ord,
og han tog det til sig.
Men da han som voksen skulle stå på egne
ben, trodsede han Guds ord. Han levede i
bevidst og vedvarende ulydighed mod Gud.
Han fandt dog aldrig ro i sin ulydighed. For
det ord, han havde hørt, gjorde ham urolig,
bange for døden og bange for Guds vrede og
fortabelsen. Det var ordet om fortabelsen,
som til sidst drev ham til at søge frelsen i
Jesus.
Guds ord i opvæksten
Filips forældre fortalte ham om Jesus, fra han
var helt lille. Da han var stor nok til søndagsskolen, var hans forældre medarbejdere der,

og da han nåede junioralderen, var forældrene
ledere i juniorkredsen. Så langt tilbage, han
kan huske, blev han og hans storesøster slæbt
med til møder i missionshuset. Der var ingen
diskussion om det. Det var en selvfølgelig
ting.
I ferierne blev han sendt på kristne lejre, og
da han nåede skolealderen, begyndte han på
Johannesskolen i Hillerød. Han måtte leve
med en ganske lang skolevej fra hjemmet i
Hundested. Men heller ikke det, var til diskussion. Han skulle gå på en kristen friskole.
Når Filip ser tilbage på sin barndom, kan han
ikke sige, at det, han hørte om Jesus, nåede
ind og gjorde en afgørende forskel i hans sind.
Han troede på det, han hørte, men på en selvfølgelig måde. For alle andre omkring ham
troede:
”Jeg fulgte strømmen uden at spørge hvorfor. I årene på Johannesskolen var jeg sam-

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 med kristne 24/7, og vi havde det fint
sammen, men vi havde ikke noget egentligt
kristent fællesskab.”
Efter Johannesskolen fulgte to år i 1994-1996
på en kristen efterskole i Sædding. Her oplevede Filip i højere grad, at der var et åndeligt
fællesskab mellem eleverne:
”Særligt det første år talte vi meget sammen
på efterskolen om det åndelige. Men det mest
personlige holdt jeg for mig selv.”
Når Filip i dag ser tilbage er det svært for
ham at vurdere, hvordan han egentlig havde
det åndeligt i sin tidlige ungdom. Men han
kan huske episoder, hvor han oplevede at
have personligt med Gud at gøre:
”For eksempel kan jeg huske engang under
det første år på efterskolen, hvor vi havde
været ovre i en lille kirke, og hvor vi så gik
hjem til efterskolen. Jeg gik bagest i flokken,
og da oplevede jeg det som om, at jeg havde
et møde med Gud, hvor der var et vers fra
Bibelen, der blev stort for mig. Det var verset: ’Er Gud for os, hvem kan da være imod
os?’ (Rom 8,31). Flere gange følte jeg meget
stærkt, at jeg var sammen med Gud.”
På den anden side er det åbenbart for Filip,
at han på intet tidspunkt havde den tro på og
glæde over Jesu frelse, som han har erfaret i
forbindelse med og efter sin omvendelse. Det
er også først efter sin omvendelse, at han har
oplevet evangeliet om Jesus som kilden til et
nyt åndeligt liv indefra:
”Som jeg har det i dag, havde jeg det ikke
dengang.”
Ungdomstid i det kristne fællesskab
Efter efterskolen tog Filip fat på en tømreruddannelse. På det menneskelige plan blev
det nogle hårde år på grund af et meget slidsomt forhold til tømrermesteren. Men Filip
valgte at stå læretiden igennem og fuldføre
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uddannelsen. Kort efter at han blev svend,
sagde han op. I læretiden kom han i en kristen ungdomskreds, og da han var færdig som
tømrer, tog han på bibelskole på Luthersk
Missions Højskole i Hillerød:
”Det var en god tid. Jeg fik nogle gode venner, og der var et godt og åbent fællesskab.
Jeg brugte meget tid på musik og var glad
for det.”
Efter højskoleopholdet blev Filip ansat af
Luthersk Missions Ungdom til at tage rundt
med en evangelisationsbus, ”Godt Nyt-Dytten”. Det var udfordrende for ham, men ikke
unaturligt. Han var ærlig, når han fortalte
andre om den kristne tro. Han troede selv, at
det kristne budskab var sandt.
Efter den evangeliserende opgave fik Filip
ansættelse som ung lærer på den kristne efterskole Solgården. Det var lærerigt på mange
planer. Også i denne opgave oplevede Filip
det naturligt at stille sig frem med Guds ord
og vidne for andre. Han troede selv på budskabet.
Frem til dette tidspunkt havde Filip i meget
høj grad oplevet at være omgivet og støttet
af andre kristne. Den situation ophørte imidlertid, da han i 2004 flyttede til Svendborg
for at læse til lærer.
Dobbeltlivet begynder
I Svendborg kom Filip ganske vist til at bo
meget beskyttet på det kristne hotel ”Stella
Maris”, hvor han var indlagt til at spise sammen med det kristne værtspar og de kristne
medarbejdere. Og i fritiden begyndte han at
komme i den lokale indremissionske ungdomsforening og til de andre møder i missionshuset.
Men på lærerseminariet, hvor han tilbragte
det meste af sin tid, stod han nu for første
gang i sit liv alene som kristen. Her blev han
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også for første gang introduceret til en verdslig festkultur, og den blev gradvist en central
del af hans liv.
Mødet med den verdslige festkultur faldt for
Filip sammen med, at han for alvor begyndte
at mærke på sig selv, at han egentlig ikke
egnede sig særligt godt til hele tiden at være
omgivet af mennesker. Han havde et stort
behov for at være alene.
Senere har han fundet ud af, at han tilhører
gruppen af ’særligt sensitive’, som netop bliver ekstraordinært slidte af at være sammen
med mange mennesker. Derfor havde årene
på efterskole og bibelskole og i kristen tjeneste også været ekstraordinært krævende for
Filip.
Det blev ikke meget bedre i Svendborg, hvor
han både på seminariet, på sin bopæl og i fritiden var sammen med andre mennesker. Det
sled på ham psykisk, og det skabte en spænding indadtil i hans sind, som han havde svært
ved at få afløb for.
Men ved en af de første fester på seminariet
oplevede Filip, at der var et middel, som virkelig kunne hjælpe ham: alkohol. Da Filip
for første gang i sit liv prøvede at drikke sig
fuld, var det, som om der blev åbnet for en
indre ventil, så det indre tryk af social slitage, belastning og stress blev lettet. Han
kunne koble af, falde til ro og være munter
og afslappet.
Erfaringen af alkoholens virkning blev et
vendepunkt. Efter den første fuldskab kom
alkohol og fuldskab gradvist til at fylde stadigt mere i Filips liv.
På Filips bopæl, hotellet Stella Maris, var der
alkoholforbud. Men snart begyndte Filip at
smugle alkohol ind på sit værelse og drikke i
det skjulte. I weekenderne deltog han af og
til i fester på seminariet, og oftere og oftere

tog han på diskotek i Svendborg, og her drak
han for alvor. Fuldskaben blev i stadigt højere grad et tilbagevendende mønster, og med
fuldskaben fulgte andre former for udskejelser, som var en del af weekendlivet ’i byen’.
Filip blev ved at komme i ungdomskredsen
og i missionshuset, og her opretholdt han facaden som en kristen. Det blev indledningen
til en lang årrække med et gennemført
’dobbeltliv’. Filip vidste godt, at han handlede forkert. Han vidste godt, at livet ’i byen’
var uforeneligt med troen og livet som kristen. Men han nød fuldskaben, afkoblingen
og det løsslupne liv; det gav en indre lettelse,
som han ellers ikke kunne få, og det fik på
kort tid magt over ham.
Når dobbeltlivet kunne fungere for ham, hang
det også sammen med, at han ikke oplevede
nogen alvorlig indre modstand mod det. Han
oplevede ikke, at er var et åndeligt liv indefra, som reagerede mod det verdslige liv. Han
havde ro indadtil, og hans største udfordring
var at holde dobbeltspillet kørende udadtil –
over for familie, venner og menighed.
Og så alligevel. Der var en tanke, som ikke
forlod hans sind, og som gjorde ham urolig:
”Når du lever sådan her, er du fortabt. Dør
du nu, går du evigt fortabt i Helvede!”
At det var virkeligheden, vidste han fra Guds
ord. Og det var en virkelighed, som til stadighed gjorde ham urolig og angst. Alligevel
fortsatte han sit dobbeltliv.
I storbyen
I februar 2006 afbrød Filip sit lærerstudium
og flyttede til Aarhus. Her kom han tættere
på mange af sine kristne venner, men han fik
også mulighed for at færdes anonymt i storbyens drukkultur og udfolde dobbeltlivet helt:
”Jeg levede et gennemført dobbeltliv. Sammen med de kristne kom jeg i ungdomskreds
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og til møder, og jeg medvirkede selv med
kristen sang og musik. Jeg blev god til at
holde facaden. Borte fra de kristne talte og
handlede jeg helt anderledes. Jeg havde en
dobbelt identitet. Jeg fik mange ikke-kristne
venner på nettet. Her kunne jeg snakke frit
om, hvad jeg gik og lavede, og her havde jeg
et helt verdsligt sprog. Udfordringen var så
at lade være med at bande, når jeg var sammen med de kristne. Jeg tog aldrig et ydre
brud. Jeg fortalte aldrig mine forældre, at jeg
ikke var kristen. Men som årene gik, tror jeg,
at de fandt ud af det. Jeg tror, at de var urolige og bad for mig.”
I Aarhus havde Filip forskellige jobs – som
tømrer, altmuligmand på en restaurant, greenkeeper på en golfbane og til sidst som taxachauffør. Han boede fem år i Aarhus, og i
denne periode eskalerede dobbeltlivet:
”Men jeg blev ved at holde facaden over for
de kristne. Det skete enkelte gange, at jeg
mødte nogle kristne i byen i weekenden, og
nogle få oplevede mig fuld. Men generelt
bevarede jeg min kristne facade, og jeg blev
ved at være en del af det kristne fællesskab.
En del af drikkeriet skete i forbindelse med
fodboldkampe. Jeg var helhjertet fan af
fodboldklubben Brøndby og fulgte mange af
holdets kampe på udebane. Mellem os fans
var der et passioneret og stærkt menneskeligt fællesskab. Men det resulterede desværre
ofte i voldsomme adfærdsmønstre, som for
mit og andres vedkommende blot blev forstærket ved indtagelsen af alkohol. Men den
del af mit liv var skjult for mine kristne venner.
Indeni havde jeg det virkelig dårligt. Jeg var
bange for at dø. Jeg vidste fra min opvækst,
at jeg ville gå fortabt, hvis jeg døde nu. Jeg
vidste, at der var to udgange på livet, og at
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jeg ikke var på vej mod Himlen. Derfor levede jeg i konstant frygt.”
Ni år borte fra Gud
I 2011 flyttede Filip til København. Han ønskede at komme tættere både på sin familie
og på nogle ikke-kristne venner. Flytningen
blev også i praksis et brud med det kristne
fællesskab. I København begyndte han aldrig
at komme i en kristen menighed. Han fik job
som taxachauffør og levede for bylivets druk
og udskejelser.
Sådan gik det i to år, og i 2013 kunne Filip se
tilbage på ni år, hvor alkoholen havde været
en central og destruktiv del af hans liv. I et
nedskrevet vidnesbyrd efter sin omvendelse
sammenfatter han det sådan her:
”Opvæksten i det kristne hjem og den tidlige
ungdoms lange række af kristne aktiviteter
blev stille og roligt erstattet af et liv med druk,
udskejelser og tømmermænd. En livsstil med
tiltagende ligegyldighed over for Gud og i
stadig tiltagende hengivelse til egne lyster;
dog gennem alle årene med en vedvarende
og rystende erkendelse af at være på vej mod
den evige fortabelse:

Indeni havde jeg det virkelig dårligt. Jeg var bange for at dø. Jeg
vidste fra min opvækst, at jeg
ville gå fortabt, hvis jeg døde nu.
Jeg vidste, at der var to udgange
på livet, og at jeg ikke var på vej
mod Himlen. Derfor levede jeg i
konstant frygt.
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Arrestation i forbindelse med fodboldkamp
– sekunder fra retssag i udlandet – anmeldelse for gadeuorden – påkørsel af autoværn
på motorvej – utilregnelig opførsel under fester – mistede ejendele – hensynsløs adfærd
ved fodboldkampe – rækkevis af udskejelser
i nattelivet – spolerede relationer til venner
og bekendte osv. osv.
Listen er lang, når jeg tænker tilbage på de
ting, der skete i mit liv i de ni år, jeg vandrede borte fra Gud; ting, som for langt størstedelens vedkommende blev forårsaget af et
på alle måder ukontrolleret forhold til alkohol.”
Højskoleforstanderen
I foråret 2013 skete der noget i Filips liv, som
han i dag har svært ved at forklare. Han tilbragte sine arbejdsdage i taxaen og en stor
del af sin ledige tid med at ’gå i byen’. Men
gradvist begyndte alt det, han havde hørt i
sin barndom og ungdom at komme tilbage til
ham. Han vidste, at han ikke var klar, hvis
Jesus kom igen. Han vidste, at han var fortabt. Og denne virkelighed begyndte at blive
stadigt mere alvorlig og påtrængende for
ham:
”Jeg oplevede, at Gud talte til mig gennem
alt det, som jeg havde hørt, og kaldte mig til
omvendelse. Men jeg vidste også, at hvis der
skulle ske noget i mit liv, så måtte Gud gøre
det. Det måtte komme til mig udefra.”
I den situation kom Filip til at tænke på en
forkynder og sjælesørger, som han havde tillid til: hans gamle højskoleforstander, Hans
Erik Nissen. Gradvist voksede der en beslutning frem hos Filip om at opsøge ham på hans
bopæl i det indre København og aflevere et
brev, hvori han forklarede sin situation og bad
om hjælp.

Da Filip ringede på døren til den ejendom,
hvor Hans Erik Nissen havde sin lejlighed,
var det Hans Eriks kone, Benedikte, som svarede i dørtelefonen. Filip forklarede hende sit
ærinde – at han gerne ville aflevere et brev
til Hans Erik. Men Benedikte var ikke helt
tryg ved at lukke ham ind. Ejendommens beboere var kort forinden blevet advaret mod
tricktyve, som med underlige påskud skaffede sig adgang til ejendommens lejligheder.
Hun valgte derfor at kigge ud ad vinduet, men
synet af en langhåret fyr nede ved hoveddøren gjorde hende ikke mere rolig. Hun valgte
derfor at bede Filip aflevere brevet i postkassen. Så skulle hun nok sørge for, at Hans Erik
fik det.
I brevet spurgte Filip, om Hans Erik kunne
afse tid til at samtale med ham. Filip skrev, at
han godt vidste, at han var borte fra Gud, men
at han gerne ville tilbage. Han vidste bare
også, at han ikke var i stand til at omvende
sig selv. Filip havde afklaret med sig selv, at
hvis han fik et nej fra Hans Erik Nissen, så
ville han opgive det og bare fortsætte ud ad
fortabelsens vej.
Derfor var hans skuffelse også stor, da han
modtog et brev, hvori Hans Erik forklarede,
at han desværre ikke på det tidspunkt havde
mulighed for at afse tid til samtaler. Der gik
imidlertid kun kort tid fra dette brev, til Hans
Erik ringede og fortalte Filip, at han havde
fået det sådan, at han alligevel skulle sige ja.
De aftalte derfor, at Filip skulle komme på
besøg hos Hans Erik og Benedikte. Det blev
til en række samtaler:
”Ved hver samtale talte Hans Erik om det helt
centrale i evangeliet: Hvad Jesus har gjort for
os til vor frelse. Han tog det helt fra ’scratch’
og fortalte, hvad det handler om, så evangeliet kom til at stå helt klart. Og så bad han for
mig.”
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Fundet af hyrden
Selvom Filip søgte åndelig hjælp til frelse,
og selvom han var taknemmelig for Hans Erik
Nissens hjælp, sjælesorg og forbøn, så fortsatte Filip sideløbende sit verdslige liv. Det
havde magt over ham, og han var ude af stand
til at bryde med det.
Den nat, han blev omvendt, var ikke anderledes end så mange andre, hvor han fulgte
sine lyster. Men Gud greb ind. Når Filip fortæller om det, henviser han til to af Jesu lignelser i Lukasevangeliet kapitel 15:
”I lignelsen om den fortabte søn står den fortabte søn op og går hjem til sin far, og så kommer faderen ham i møde. I den lignelse bevæger de sig begge to mod hinanden, og på
den måde mødes de. Men i lignelsen om det
fortabte får og den gode hyrde er det kun
hyrden, der bevæger sig. Hyrden gør det hele.
Han går ud og leder efter det fortabte får, som
ikke flytter sig ud af stedet, og så finder hyrden fåret der, hvor det står.
Sådan gik det til med min omvendelse. Jeg
flyttede mig ikke. Jeg stod stille midt i min
elendighed. Men den gode hyrde opsøgte
mig, fandt mig og frelste mig. Han gjorde det
hele.”
Hvordan dette gik til, fortæller Filip i sit nedskrevne vidnesbyrd:
”Fredag den 16. august 2013 var en temmelig hektisk og indholdsmættet dag, som lagde
ud med et retsmøde i Københavns Byret
omhandlende et tredje klip i kørekortet; et
retsmøde som dog knapt var kommet i gang,
før det blev afblæst, da anklagerens vidne
ikke havde fået besked på at dukke op.
Derefter cyklede jeg ud i butikscenteret
Fisketorvet for at shoppe og mødtes bagefter
med en af mine venner for at drikke et par øl.
Efter et smut tilbage i min lejlighed i Van-
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løse tog jeg ind til byen igen for at se fodbold på en sportspub, hvor Brøndby tabte 25 til FC Midtjylland, hvilket ikke var helt
optimalt for en fyr med blå-gult blod i årerne.
Spiste lidt mad på Burger King og gik derefter over på den irske pub Rosie McGees for
at dulme fodboldskuffelsen med alkohol.
Bagefter tog jeg på en stripbar.
Ud på de små timer endte jeg hjemme i Vanløse på det lokale værtshus, hvor jeg kom til
at stå og snakke med min kære bekendte,
Niels Otto, som er en yderst behagelig, ældre herre. Og stille og roligt kom vi til at tale
om det åndelige, ja faktisk om det helt centrale i kristendommen.
Og på et tidspunkt, da jeg i nogle minutter
havde stået og talt klart og umisforståeligt om
evangeliet og over for min sidemand ved
værtshusbaren brugt vendinger som ’Jesus
døde i stedet for dig! Han har gjort ALT for
dig! I HAM har vi adgang til Himlen! Hele
hans retfærdighed er DIN! Alt er rede! Tro
det, og du er frelst!!’, ja efter at jeg havde
stået og udtalt disse sandheder over for min
flinke sidemand, måtte jeg med fasthed i blikket og stemmen sige til ham: ’Niels Otto!?
Du skal vide én ting: De ting, jeg lige har
stået og sagt til dig – de ting var talt til mig
selv!!’
Og med ét blev jeg grebet af Ånden, og de
sandheder jeg havde stået og sagt til min sidemand stod med ét klart for mit hjerte som
aldrig nogensinde før, og jeg udbrød ikke med
svag røst: ’Jeg er frelst! Jeg er frelst! Jeg er
frelst!’. Ja, jeg var faktisk kun en brøkdel af
et sekund fra at stille mig op på et af bordene
for med endnu højere røst at udbasunere min
proklamation.
Men således åbenbarede Gud denne nat på
besynderligste og velsagtens allermest ufor-
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udsigelige måde evangeliet for mit hjerte.
Og hvad kan man så lære af det?

I lignelsen om det fortabte får og
d e n g o d e h y r d e e r d e t k u n h y rden, der bevæger sig. Hyrden gør
det hele. Han går ud og leder eft e r d e t f o r t a b t e f å r, s o m i k k e
flytter sig ud af stedet, og så find e r h y r d e n f å r e t d e r, h v o r d e t
står.
Jo: Gud lader sig ikke holde tilbage af værtshuse, høj musik samt halvfede ungkarle med
alt for mange procenter i blodet: GUD GRIBER IND, NÅR GUD ØNSKER AT GRIBE
IND!!
Guds navn være lovet! Ja, Hans nåde være
lovprist til evig tid! AMEN!
’For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte’ (Luk 19,10)
’Du løfter mig op fra dødens porte,
for at jeg skal forkynde din pris
og i Zions datters porte juble over din frelse’
(Sl 9,14-15).”
Omvendt
Allerede samme nat tog Filip sit opgør med
Djævelen. Stående i køkkenet i sin lejlighed
fortalte han Djævelen, at han nu skulle forsvinde ud af hans liv. Fra nu af hørte Filip
Jesus til!
Den følgende morgen ringede han til Hans
Erik for at fortælle, hvad der var sket. Han
blev meget glad, taknemlig og forundret.
Senere samme formiddag fortalte Filip det til
sine forældre og dagen efter til sin søster. På
dette tidspunkt kunne de ikke være uvidende
om, at Filip havde været langt væk fra Gud,

selvom han ikke havde erkendt det over for
dem. Derfor blev de også meget taknemlige
og glade for at høre, hvad der var sket.
Efter omvendelsen havde Filip indefra et
stærkt behov for at høre Guds ord. Han brugte
sin ledige tid i taxaen til intensivt at høre gode
prædikener, han fulgtes med Hans Erik Nissen på hans prædikenture i omegnen, og om
søndagen opsøgte han den lokale sognekirke.
Han havde hørt, at der var en god præst i kirken, men efter nogen tid blev det klart for
ham, at forkyndelsen ensidigt betonede Guds
godhed mod alle. Der lød intet kald til omvendelse, ikke et ord om fortabelsens alvor,
og det centrale evangelium om Jesu soning
af synden var væk.
Filip talte med præsten om det, men mødte
ingen forståelse. Det endte med, at Filip måtte
forlade menigheden. I stedet fandt han et blivende åndelige hjem i et gammelt missionshus i Nansensgade i det indre København.
Sand og klar bibelsk forkyndelse
Filips fokus på sand og klar bibelsk forkyndelse handler for ham ikke kun om hans egne
ønsker og behov:
”Jeg har en stor nød for dem, som er ude i det
samme, som jeg var ude i. De har brug for at
høre et klart kald til omvendelse og frelse. Vi
har brug for nogle prædikanter, som taler klart
om livets korthed, dødens vished og evighedens længde. Forkyndelsen må have evangeliet om frelsen i Jesus i centrum, og den
må turde sige både det alvorlige og det glædelige – uden livrem og seler.”
Filip er overbevist om, at den klare forkyndelse af Guds vrede og fortabelsen, som han
hørte i sin barndom og ungdom, var afgørende for, at han ikke fandt ro i sit liv borte
fra Gud. Han er dybt taknemlig for, at Gud

75

SERIE

76

SÅDAN KOM JEG

holdt disse ord levende i ham, og han er dybt
taknemlig for de mennesker, som engang
rakte ham disse ord:
”Jeg er utvivlsomt blevet frelst gennem den
Hellige Ånds virke i mit hjerte, og den Hellige Ånd har brugt de ord, som jeg modtog i
min barndom og ungdom fra utallige søndagsskole-, juniorklub-, ungdomskreds- og
lejrledere, præster og forkyndere, som har talt
umisforståeligt klart om Helvede som det
konkrete og på alle måder grusomme sted, i
hvilket ethvert menneske kommer til at tilbringe evigheden, såfremt det ikke er eller
bliver frelst.

Forkyndelsen må have evangeliet
om frelsen i Jesus i centrum, og
den må turde sige både det alvorlige og det glædelige – uden livrem og seler.
At denne erkendelse aldrig forsvandt fra mit
hjerte, selvom jeg i ni år ikke havde travlt
med andet end at forsvinde fra Gud, det vidner om den nåde og det hjertelag, som alene
eksisterer hos Hyrden.”
Nåde at han fandt mig
Filips skrevne vidnesbyrd er en lovprisning
og tak til Gud som den uendeligt nådige og
barmhjertige hyrde:
”Det var denne hyrde, som i 2013 på sin daglige vandring og søgen efter bortkomne får i
de allermest utilgængelige egne af bjerglandskabet og allerlængst væk fra fårefolden fandt
mig stående magtesløs og fortabt på den stejle
og ufremkommelige bjergside, indfanget i
tornebuske og med blodet løbende ned langs
siderne; et får, der aldrig nogensinde havde
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været så overbevist om, at det aldrig nogensinde ville kunne finde hjem – i egen kraft.
Han fik øje på det, smilede over hele ansigtet, tog fat i det og lagde det op på sine
skuldre:
’Endelig fandt jeg dig, mit elskede barn!’ –
udbrød han og satte atter kursen hjemover,
glad og storsmilende. Og her ligger jeg så,
på skuldrene af min frelser, Jesus Kristus, på
vej hjem mod Himlen og synger:
Nåde at han fandt mig,
nåde at han vandt mig,
nåde at han bar mig hjem til sig!”
Sange om nåden
Filip arbejder fortsat som taxachauffør. Det
er et hårdt arbejde, som for hans vedkommende lægger beslag på 12 timer 6 dage om
ugen. Det er et arbejde, hvor han navnlig i
weekenderne kommer i nærkontakt med det
byliv, som han selv var en del af i ni år. Han
erkender, at han stadig kan opleve, at det trækker i ham. Men han har også oplevet noget
andet:
”Jeg har oplevet, at evangeliet forandrer og
forvandler et menneske indefra. Jeg vil noget andet nu. Jeg vil tilhøre Jesus og tjene
ham – også over for dem, som jeg møder i
bylivet. Jeg kan ikke tillade mig at bruge min
taxa som missionsstation, men jeg kan bede
for de mennesker, som kommer med i min
taxa, og hvis de selv tager initiativ til det og
åbner op, kan jeg også sige dem noget om
Jesus.”
Taxajobbet giver fortsat Filip rig mulighed
for at høre Guds ord forkyndt på båndede
prædikener, og i sin sparsomme fritid arbejder han på en cd med kristne sange. Filip
betragter selv cd’en som ”et takoffer til Gud
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for det under, han har gjort i mit liv”. Den
røde tråd i cd’ens sange er Guds nåde mod
syndere i Jesus. Filip har valgt sange, som
netop betoner dette:
Guds Søn har gjort mig fri
fra Satans tyranni,
fra syndestand,
fra lovens band.
fra dødens skræk og helvedbrand
Min Jesus, lad mit hjerte få
en sådan smag på dig,
at nat og dag du være må
min sjæl umistelig!
Vidunderligst af alt på jord
er Jesu Kristi rige,
dets herlighed er og så stor,
at det har ingen lige.

Livsalig påskedag!
Nu har vi vunden sag;
Langfredags bitre minde
må nu så sødt hensvinde;
thi Jesus vandt med ære.
Hans navn velsignet være!
For Filip står det lysende klart, at Gud har
frelst ham, for at han med apostlen Paulus’
ord skal være ”til lov og pris for hans nådes
herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn” (Ef 1,6).
Derfor slutter Filips skrevne vidnesbyrd også
med disse ord:
HANS NAVN, HANS NÅDE,
HANS TROSKAB
OG BARMHJERTIGHED
VÆRE ÆRE I
EVIGHEDERNES EVIGHED!
AMEN!
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alle uanset baggrund
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Nu 14 afsnit
www.nytliv.dk
Kapitel 1: Om den kristne tros indhold.
Det er ikke læresætninger og leveregler,
men personen Jesus Kristus. At tro er at
komme til Jesus med sin synd.
Kapitel 2: Om den Gud, vi alle ved om.
Ifølge Bibelen ved alle mennesker, at vi er
skabt af Gud til at være sammen med ham.
Men vi er skilt fra Gud.
Kapitel 3: Om religiøsitetens blinde vej.
Al menneskelig religiøsitet søger kontakt
med det guddommelige. Men det er ifølge
Bibelen et umuligt projekt.
Kapitel 4: Om Guds tale i naturen og
samvittigheden.
I naturen åbenbarer Gud sin magt og i vor
samvittighed sin vilje. Men vi trodser Guds
åbenbaring.

Kapitel 8: Om samlingen af Det Gamle
Testamente
Hvorfor kom netop disse 39 bøger med i
Det Gamle Testamente? Hvad mente Jesus
om dette spørgsmål?
Kapitel 9: Om samlingen af Det Nye
Testamente
Hvorfor kom netop disse 27 skrifter med i
Det Nye Testamente? Hvem bestemte det
og på hvilket grundlag?
Kapitel 10: Om Bibelens inspiration I
Bibelen siger om sig selv, at den er
‘udåndet’/’inspireret’ af Gud. Den er kort
sagt Guds eget ord til os.
Kapitel 11: Om Bibelens inspiration II
Bibelen er skrevet af syndige mennesker,
og den gengiver løgn. Hvordan kan den da
være Guds sande ord?

Kapitel 5: Om nødvendigheden af
kristen mission.
Jesus Kristus er den eneste vej til fred med
Gud og evigt liv. Derfor må alle mennesker
høre om Jesus.

Kapitel 12: Om Bibelens inspiration III
Bibelen har to testamenter med forskellig
lære. Hvordan kan den da forkynde én
sandhed om Gud og frelsen?

Kapitel 6: Om Guds mål med Bibelen.
Bibelen har samlet Guds ord til mennesker
gennem 2000 år. Bibelens samlede mål er
at føre os til tro på Jesus.

Kapitel 13: Om Bibelens inspiration IV
Bibelen har ét overordnet formål: at lede os
til tro på Jesus, så vi kan blive frelst på
dommens dag.

Kapitel 7: Om den kristne tros grundlag.
Den kristne tro hviler på Guds ord i
Bibelen. Al religiøsitet uden om Bibelen
fører væk fra frelsen i Jesus.

Kapitel 14: Bibelens troværdighed I
Da Gud gav Bibelen, var den helt uden fejl.
Kan der siden være kommet fejl ind i nogle
af afskrifterne?
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Tilmelding til
Peder Hovgaard,
e-mail:
nytliv@fiberpost.dk,
tlf.: 20988013.

Aftenmøder ved Johnn Hardang
Tema: Følg mig! (Matt 5-7).
Eftermiddagsseminarer ved
Johnn Hardang
Tema: Se, jeg kommer snart!

Nyt Livs årsmøde
Søndag eftermiddag kl. 14.30.
Nyt Liv har ingen medlemmer, men en gang om året
ønsker vi at samle Nyt Livs venner til en drøftelse af
arbejdet, “så vi sammen kan opmuntres ved vores
fælles tro“ (Rom 1,12-13).
Se hele programmet
på nytliv.dk

Pengene for de brugte bøger går til Nyt Liv

Har du GODE BØGER stående
på hylden, som andre vil
kunne have glæde af og blive
styrket i troen af at læse?
Tag dem med på Bibellejr, så
laver vi et billigt
brugtbogsmarked!

Kommer du med på Bibellejren?
Vi glæder os til at byde dig velkommen!
Kunne du tænke dig at hjælpe os i nogle dage eller
timer, selv om det er i din sommerferie? Vi har brug
for din hjælp!
Det kunne være …:

Vi bruger igen i år
Hjemlandstoner og
Lovsangstoner.
På sidste års Bibellejr
blev det sagt, at vi
fremover ville benytte
Sange og Salmer, men
Landsudvalget har taget
sagen op til genovervejelse og har endnu ikke
truffet nogen endelig
beslutning.

>
>
>
>
>
>

som køkkenhjælper
som medhjælper hos børnene
hjælp med den daglige rengøring
børnepasning under aftenmøderne
kreative forslag til børnearbejdet
andre gode forslag

Der er også mulighed for at deltage til en
reduceret pris, evt. helt gratis, hvis du har
brug for det.
Ring, skriv eller send en mail til
Bent Christensen
Irisvej 21a., 9330 Dronninglund
Tlf. 4052 0972.
8154@interflora.dk

Vi glæder os til at byde dig
velkommen i fællesskabet.
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Forfatteren skriver
ud fra dyrekøbte
erfaringer om,
hvordan frafaldet
langsomt og umærkeligt kom snigende.
Det skete, ved at
fokus blev flyttet
væk fra Jesus mod
andre ting, som tog
Claus L. Munk
magten.
Frafald - en aktuel trussel for os alle
94 sider, 50 kr..

J.F. Løvgren
I frafaldets tid
204 sider, 180 kr.

“Sondringen mellem
den sande troende
og den bedragede
troende er så stærk,
at bogen, efter min
mening, bør læses af
alle i Danmark, som
kalder sig kristne.“
- Daniel Mikkelsen

“Livets Brød er en af
de få bøger, som på
en enkel og sjælesørgerisk måde hjælper
læserne til at lære
Jesus at kende og
finde ind i de bibelske grundsandheder,
når det gælder troen
Øivind Andersen: og det kristne liv“
Livets brød
- Thomas Beck
274 sider, 100 kr..

“Bogen indeholder
ikke så mange
teologiske
‘feinschmekkerier‘,
men reelle spørgsmål, som søgende
mennesker har.“
- Svend Aage
Paulsen

Werner Gitt
Spørgsmål jeg altid har villet stille
199 sider, 50 kr..

Frank Jacobsen
Jeg hørte en røst
172 sider, 75 kr.

“Med sit enorme
kendskab til Skriften og inspireret af
Helligånden beskriver Frank Jacobsen
de sidste tiders
trængsler og den
herlighed, der
venter den nu
lidende og i verden
ildesete menighed.“
- Thomas Teglgaard

Vidnesbyrd om
frelsen i Jesus
gennem sang
og musik fra
arrangementerne “Sange vi
Aldrig Glemmer“
Se mere information og hør udvalgte
sange på Nyt Livs hjemmeside
Alle cd‘er og dvd‘er kan nu også
købes via bethesdas.dk

Returneres ved
varig adresseændring

Nyt Livs blad udsendes gratis til
alle, som ønsker at modtage det.
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Den falske profet kommer i ’fåreklæder’ (Matt 7,15). Han
har sådan et smukt, behageligt og trøstende budskab.
Han er alle til behag, og alle taler godt om ham. Når du
lytter til ham, får du altid indtryk af, at alt grundlæggende
er godt. Han siger aldrig noget, som gør dig virkelig urolig
eller bange, og derfor fortsætter du med at leve uden
bekymring for, om du er frelst.
Martin Lloyd-Jones, side 12.

„

Når Satan prædiker omvendelse, siger han: Der står skrevet, at du må omvende dig, ellers kommer du i Helvede.
Men – siger han – det haster jo ikke så meget, som
prædikanterne påstår.
Dette er sikkert Satans fineste list. Han får mennesker til
at tro, at de vil omvende sig – engang. Hvordan kan du,
som er uomvendt, lægge dig roligt til at sove om aftenen? Du, som ikke ved, om du vågner i din seng om morgenen eller i Helvede? Jo, det er ganske ligetil: Fordi du
vil omvende dig – engang.
Ole Hallesby, s. 41.

„

„

„
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