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„

Den, som sætter sit håb og sin tillid til det synlige, har
ikke den usynlige Gud som grundvold for sit håb, men
blot en skygge. Derfor må håbet gå til grunde sammen
med verden og blive til skamme.
For at vores håb skal være sandt, må det prøves. Det
sker, ved at Gud tager de gaver bort, som man før satte
sin lid til, endog de allerbedste gaver. Det gør han, for at
vores håb skal blive rettet mod Gud alene.
Johann Arndt side 34-35.

„

„

Returneres ved
varig adresseændring

Thyrasvej 15
8600 Silkeborg
Danmark

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

Tilmelding via formularen på Nyt Livs
hjemmeside: nytliv.dk.

Den dag, hvor Jesus viser sig i herlighed og samler sin
kirke, er der nogen, der ikke kommer med. Jesus advarer
dem, der som Lots hustru var på vej til at blive ført i
sikkerhed. Det er nogle, som engang var på vej til at være
sammen med Jesus. De skulle få del i arven og det evige
liv. I stedet tøver de, og de rammes af vreden.
Det kunne måske se ud til at være et øjebliks forvirring
eller tøven, fordi man ikke lige ved, hvad man skal gøre.
Men det er det ikke. Det er resultatet af et hjerte, der er
bundet til tingene i denne verden.
Philip Wren, side 18.
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I Matthæusevangeliet kapitel 25 vers 1-13
læser vi følgende lignelse om ti brudepiger:

Her er ikke tale om fem fra den gudløse ver-
den og fem fra den kristne menighed. Nej,
det er ti fra den kristne menighed. Facaden,
det ydre, er ens for dem alle, her er der ingen
forskel. De følges alle med til Gudstjenester
og møder i missionshuset. Forskellen ligger
i det indre – i hjertet.
Sådan skal det se ud i slutningen af jordens
tidsalder. De sande kristne og de frafaldne
skal gå side om side, så ingen kan skelne dem
fra hinanden. Først når lyset fra brudgommen
stråler dem i møde i den mørke nat, opdager
de fem deres fejltagelse. Hvilken rystende
alvor ligger der ikke i disse Jesu ord!
At gå sammen med sande kristne og tro om
sig selv, at man er en kristen, og så, i sidste
øjeblik, når alt er for sent, at høre af Herren:

”Jeg kender dig ikke!” Det er forfærdeligt at
tænke på.
Eftersom det går mod den dag med raske
skridt, hvor Jesus vil komme igen, føres vi
mod sådanne tider. Guds folk vil mere og
mere blande sig med den gudløse og den re-
ligiøse verden og nedbryde de grænseskel,
som Gud har sat mellem omvendte og
uomvendte. Man gør de gudløse efter på flere
og flere områder.
Denne blanding vil stjæle kraften fra Guds
folk og binde dem i afmagt og søvn. Verdslig-
heden – den gudløses liv og handlen – må-
den at være på og leve på – sniger sig dybt
ind iblandt os. For en vågen kristen skulle
det være let at se, hvordan alt i dag arbejder
på at føre os ind i denne tid.

Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde
brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lam-
per med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander.
Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle døsige og faldt i søvn. Men ved midnat
lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham!
Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de
kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej,
der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.
Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med
ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket.
Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede:
Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.
Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.

ER DU REDE?



3NYT LIV
3-2016

Det hjælper ikke noget, at du og jeg bilder os
ind, at vi er kristne! Hvad siger Guds ord?
Vi må lade os ransage af Guds ord.
Vi må høre efter Jesu ord: ”Våg og bed!”

Selvom de så ens ud, var de så forskellige:
De kloge levede med troens vågne øje. De
blandede sig ikke med de gudløse. De havde
en vågen tro! Jesus var centrum i deres liv.
De uforstandige havde ikke denne vågne tro.
De manglede Jesus, selvom de mente, de
kendte ham. Men Jesus kendte dem ikke.

Hvem kom med til festen? De, der var rede –
Jesu brud. Det er dem, der har sagt Jesus tak
for hans død og opstandelse. De har sat hele
deres tillid til Ham og lever med Ham i alt!
Jesus er i centrum.

Læg mærke til, at døren blev lukket og blev
ikke åbnet igen. De fem uforstandige gik
evigt fortabt!

At være rede er noget, du og jeg må sørge for
i tide. Det er for sent, når Jesus kommer i
skyerne – for det gør Han! Hvornår ved in-
gen – måske snart?

Vi må som kristne sørge for, at livet næres
med Jesus igennem bibellæsning og bøn –
ved Ordets hørelse og ved nadverbordet.
Drage omsorg for at leve tæt sammen med
Jesus.

I Johannes’ Åbenbaring 22,20 står der: ”Ja,
jeg kommer snart. Amen, kom Herre Jesus!”

Egon Jensen, Haderslev,
prædikant i Luthersk
Mission.
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Aflyst på grund af manglende interesse
Brudgommen flyttede nervøst på sit ur og
stirrede på den store viser. De var allerede
tre kvarter forsinket. Stemmerne i kirke-
rummet blev med jævne mellemrum afbrudt
af stilhed. Folk begyndte at blive utålmodige.
Han kiggede på sin forlover for at få hjælp
til, hvad han skulle gøre. Der gik et par mi-
nutter mere. Nu var brudgommens stirrende
øjne rettet mod hans sko.
Ud af øjenkrogen så han præsten komme gå-
ende hen imod ham. Præsten spurgte sagte,
om der var en, man kunne ringe til for at høre,
om der var opstået problemer. Forloveren
tændte sin mobil og ringede til bruden. Han
fik en søvnig stemme i røret: ”Nå, er det alle-
rede nu? Jeg må have sovet over mig.”
Jesus fortalte en lignende beretning om ti
brudepiger, der ventede på brudgommen. Den
foregik i en anden kultur og i en helt anden

tid end vores. Den er blevet opfattet af tilhø-
rerne på samme måde, som vi i dag opfatter
førnævnte situation. Hvor er det absurd! Det
er utænkeligt, at en brud, der elsker sin kom-
mende mand, ville sove over sig på den store
dag. Det var lige så utænkeligt for 2000 år
siden, at brudepigerne ville falde i søvn før
festen. De, der lyttede til Jesus, må have
tænkt, at han denne gang var gået for vidt
med sin billedtale.
Lige så tænkt som lignelsen må have virket
for Jesu disciple, lige så virkelig og profetisk
har den vist sig at være. Vi befinder os i tiden
inden brudgommens genkomst, og de fleste
kristne er faldet i søvn. Jesu genkomst synes
ikke at interessere så mange. Der er ikke
meget tilbage af de første kristnes glæde, som
fik Paulus til at tale om dem, der ”venter på,
at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares” (1
Kor 1,7), og om ”vort salige håb” (Tit 2,13).

INDLEDNING
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Hvis en brudgom blev behandlet som beskre-
vet i fortællingen ovenfor, ville han aflyse
brylluppet. Men heldigvis står Jesus ved sit
ord. Han har lovet at komme tilbage. Der er
ikke noget – heller ikke en sovende brud –
der kan forhindre den herlige dag, hvor alles
øjne skal se ham komme i majestæt.

Lukket ude fra festen
I lignelsen om de ti brudepiger blev halvde-
len af dem ikke lukket ind. Da de forsøger at
komme ind, bliver døren smækket i. I en an-
den lignelse advarer Jesus om en mand, der
bliver smidt ud, fordi han ikke har overholdt
kravene til festtøjet.
Tiden for Jesu genkomst nærmer sig hastigt,
og mange kristne er i fare for at blive lukket
ude. De får ikke den vejledning, der kan føre
dem gennem de sidste vanskelige år. De har
overtaget den tankegang og de værdier, der
præger denne verdens rige. Nogle af dem
ender med at blive bedraget og få plads sam-
men med dem, der er fjender af Gud. De har
fornægtet ham, og derfor vil han fornægte
dem.
I de sidste tider må vi våge, hvis vi ikke vil
gå glip af frelsen.

Altid klar
Som kristne er vi kaldet til altid at våge og
være klar. Ingen ved, hvornår vores Herre
kommer for at hente os, enten fordi vi dør,
eller fordi han for anden gang forlader him-
len og kommer til jorden. Uanset hvordan vi
kommer til at møde ham, er vi kaldet til at
våge.

Formålet med denne artikel er at undersøge,
hvad det vil sige at våge og altid være klar.
Det er ikke nogen overraskelse, at Jesus kom-
mer igen. Da Jesus tog op til himlen, sagde
englene: ”Den Jesus, som er blevet taget fra
jer op til himlen, skal komme igen på samme
måde, som I har set ham fare op til himlen”
(ApG 1,11). Det er ikke usikkert, om han
kommer tilbage. Det uvisse, som vi altid skal
være klar til, ligger i, hvornår det sker.

Fortolkning af Skriften
Inden vi undersøger Bibelens tale vil jeg sige
lidt om tilgangen til Bibelen, som er grund-
laget for artiklen her. John Calvin har i en
kommentar til Gal 4,22 sagt: ”Skriftens egent-
lige betydning er den naturlige og oplagte
betydning, som vi uden indvendinger må tage
til os.” Jeg har søgt at finde den mest enkle
og indlysende måde at forstå Bibelen på i det
følgende. Så er det op til læseren at afgøre,
om det er lykkedes, eller om min forståelse
er påvirket af forudindtagede holdninger.
Man kan også spørge, hvilke af Bibelens pro-
fetier om de sidste tider der skal forstås bog-
staveligt, og hvilke der skal forstås i overført
betydning. Det er et fortolkningsspørgsmål,
der skal afgøres i hvert enkelt tilfælde. I det
følgende er der anvendt et princip om, at Bi-
belen skal forstås bogstaveligt i alle de til-
fælde, hvor indholdet ikke klart og tydeligt
viser, at det skal forstås i overført betydning
eller som billedtale.
Et andet princip, der er anvendt, er, at Skrif-
ten selv skal fortolke Skriften, for Skriften
som helhed viser sandheden om Gud.
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holde ud, når prøvelsens tid kommer.
Den nat Jesus blev forrådt, tog han sine di-
sciple med ud af Jerusalem gennem Kedrons
dal til Getsemane Have. Der beder han dem
om at våge. Så går han lidt længere ind i ha-
ven for at bede. Da han kommer tilbage, ser
han, at disciplene sover. Han svarer: ”Så
kunne I da ikke våge blot en time sammen
med mig? Våg, og bed om ikke at falde i fri-
stelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbe-
ligt” (Matt 26,40-41).
Jesus går anden og tredje gang lidt væk for at
bede. Hver gang han kommer tilbage, finder
han disciplene sovende igen. Nu var det for
sent at sige noget til disciplene igen, for nu
var tidspunktet kommet, hvor han skulle
forrådes.

Kødet er skrøbeligt
Jesus sagde ikke noget om, at disciplene var
trætte, da han sagde ”Ånden er rede, men
kødet er skrøbeligt”. Han sagde ikke: ”Stak-
kels jer, I må godt nok være trætte, og efter et
godt måltid mad er der ikke noget at sige til,
at I er trætte.” Jesus kendte deres hjerter.
Peter havde kort forinden sagt: ”Om jeg så
skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig for-
nægte dig.”
Det var en helt igennem oprigtig erklæring
om troskab. Han følte i sit hjerte, at han al-
drig ville kunne fornægte Jesus. Peters ånd
var villig, men da trængselstiden nærmede
sig, mærkede han det skrøbelige kød. Han
kunne ikke i egen kraft modstå den fristelse,
der ventede.

Det, der gjaldt for Peter, gælder for alle di-
sciple til alle tider.
Da Jesus bad sine disciple om at våge sam-
men med ham, bad han dem om at bede. De
havde brug for at møde Gud og bede om
styrke til at holde ud i prøvelsens time.

”Våg, og bed om ikke at falde i fristelse”
Jesus havde på forhånd talt til disciplene om
den fristelse, de skulle møde denne nat. ”I
nat vil I alle svigte mig” (Matt 26,31). Selv
om de kort tid inden havde erkendt, at han
var Guds søn, skulle de svigte ham og flygte
for livet. På denne dejlige aften i Getsemane
var disciplene lykkeligt uvidende om den
prøve, der ventede. De faldt i søvn.
Jesus havde også forklaret, hvad der skulle
ske med ham. ”Se, vi går op til Jerusalem, og
Menneskesønnen skal overgives til ypperste-
præsterne og de skriftkloge, og de skal
dømme ham til døden og overgive ham til
hedningerne, og han skal blive hånet, pisket
og korsfæstet, og på den tredje dag skal han
opstå” (Matt 20,18-19). Disciplene overhørte
den tydelige forudsigelse. Da de blev prøvet,
havde de ikke forberedt sig og flygtede.
Hvilken opmuntring havde det ikke været for
Jesus, hvis hans disciple havde våget og fået
styrke til at holde ud sammen med ham. Det
ville ikke have ændret udgangen på begiven-
hederne, men ville have gjort det lidt lettere
at bære. Jesus stod over for en pinefuld død.
Jesus var alene. Ingen af hans nærmeste for-
stod, hvad der skete i hans hjerte. Han fandt
ingen, der kunne stå det igennem sammen
med ham.

KAPITEL 1
VÅG
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Denne sørgelige situation opstod, kort tid ef-
ter at Jesus havde talt til disciplene om, hvor
vigtigt det er at våge, når han kommer igen. I
prædikenen på Oliebjerget fortalte han gen-
tagne gange disciplene, at hans tjenere skal
holde sig klar til, at deres herre vender til-
bage.
Hvis der er ét ord, der samler hele Jesu lære
om de sidste tider og hans genkomst, er det
ordet ”våg”. Hvis kirken ikke våger, bliver
den svag og er ikke forberedt på de ting, som
Jesus advarer om skal ske. Den kirke, der ikke
våger, ender uvægerligt med at falde, lige-
som disciplene faldt.

Getsemane lærer os at våge
Getsemane viser os, hvordan vi skal forstå
kaldet til at våge. Korsfæstelsen gik forud for
opstandelsen, og inden Jesu genkomst kom-
mer der trængsler (Matt 24,21). I de mørke
timer, da Jesus blev anklaget, dømt, korsfæ-
stet og lagt i graven, havde disciplene brug
for styrke til at holde ud. Hvis de blot havde
lyttet til forudsigelserne, havde de fået mod.
Da Jesus sagde, at han ville blive overgivet
til hedningerne og korsfæstet, sagde han også,
at han ville opstå igen. Mørket gik forud for
sejren. Det, der lignede et nederlag, var en
optakt til triumfen.
Jesus vågede i den mørke nat. Han brugte tid
i bøn til sin far. Han kunne ikke slippe for
lidelsens bæger, men han fik et fast håb at
holde sig til: ”Idet vi ser hen til Jesus, troens
banebryder og fuldender, som for den glædes
skyld, der ventede ham, udholdt korset uden
at ænse dets skam og nu sidder på højre side
af Guds trone” (Hebr 12,2).
Jesus så den glæde, der ville blive resultatet
af hans lidelse. Han kunne udholde korset,
fordi han så løfterne om herlighed.

Vi må have fokus på Jesu genkomst, hvis vi
skal holde ud og ikke bukke under for fri-
stelsen i de sidste tider. Mørket får magt, in-
den lyset bryder igennem. Men lyset kom-
mer, og så skal vi se alt det opfyldt, som vi
har håbet på. Gennem hele Skriften er op-
mærksomheden samlet om, at Jesus kommer
igen, og ikke om de prøvelser, der går forud.
Men det betyder ikke, at der ikke kommer
trængsler. Den glæde, Jesus så, gjorde ham i
stand til at udholde korset. Visheden om den
sejr, som skal blive vores, gør det muligt for
os at holde fast i håbet.
Jesus vidste, at disciplene ville falde. Han
havde advaret dem om, at fårene ville blive
spredt. Men han har stillet et spørgsmål til os
i den tid, vi lever i: ”Når Menneskesønnen
kommer, mon han så vil finde troen på jor-
den?” (Luk 18,8).
Hvis disciplene havde været på vagt, ville de
ikke være blevet spredt. Men er kirken på vagt
nu i de sidste tider? Svaret på det spørgsmål
afgør, om Jesus finder troen på jorden. Hvis
de troende våger og tager hans forudsigelser
alvorligt, er troen også på jorden, når Jesus
kommer igen i herlighed.
Vi skal lære af Peter. Han troede, at han kunne
holde stand i egen kraft, og så faldt han. I
dag vælger mange at overhøre profetierne om
de sidste tider. De tror, at uanset hvad der sker,
skal de nok klare sig. Men det valg kan få
fatale konsekvenser.
Vi er kaldet til at våge, så vi er rustet til at
holde stand, når trængslernes tid rammer os.
”I kære, I skal ikke undre jer over den ild-
prøve, I er ude for, som var det noget frem-
med, der skete med jer; men glæd jer, når I
deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af
glæde, når hans herlighed åbenbares” (1 Pet
4,12-13).
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Forventningen er med til at holde os vågne.
Som barn glædede jeg mig enormt til at skulle
på sommerlejr. Det var årets højdepunkt at
skulle af sted, og dagene blev nydt i fulde
drag. De fik alt for hurtigt ende, men glæden
kunne alligevel strækkes lidt ved at fortælle
om alle oplevelserne bagefter. Tiden gik, og
snart var det igen tid til at skulle på lejr. Som
lejren nærmede sig, steg forventningens
glæde.
Selv om mine forældre tog sig af det meste
af det praktiske, var der en ting, der var helt
sikkert: Når det var lejrtid, var jeg helt klar!
Lejren fremkaldte forventningens glæde i
mig.
Som voksen er den glæde blevet noget mere
afdæmpet. Livet er blevet mere rutinepræget
og fyldt med pligter. Der er stadig ting, jeg
ser frem til, men det er slet ikke med samme
spænding, som da jeg var barn.

Spændt forventning
”... mens I venter på, at vor Herre Jesus
Kristus skal åbenbares” (1 Kor 1,7).
I kirken er den spændte forventning om Jesu
genkomst aftaget med årene. Paulus’ breve
giver indtryk af, at han tog det for givet, at
de kristne ville være fyldt med forventning
ved tanken om, at Jesus skulle komme igen.
I nyere engelske bibeloversættelser er ordet
”eagerly” (her: spændt) indsat for at uddybe
betydningen af at ”vente på” (1 Kor 1,7; Fil
3,20; Hebr 9,28). Det er en mere præcis over-
sættelse af det græske ord apekdechomai, der
indeholder spændt grænsende til utålmodig
forventning om noget kommende.

På nytestamentlig tid var kirken fuld af for-
ventning og iver. I den første tid havde de
været vidner til, at verden blev forandret
grundlæggende på grund af evangeliets kraft
(ApG 17,6). I løbet af få år havde troen på
Jesus bredt sig i det meste af den romerske
verden og længere ud endnu. Opgaven med
at gøre alle folkeslagene til Jesu disciple ville
snart være løst. Derfor levede de i forvent-
ningen om, at Jesus snart ville komme tilbage
for at genoprette sit rige.
Med årene er den forventning langsomt ble-
vet sløvet.
I lignelsen om de betroede talenter (Matt
25,14-30) beskriver Jesus sig selv som en
mand, der rejste til udlandet. Han lader for-
stå, at det kan vare længe, før han kommer
tilbage.
Men så længe? Det er nu næsten 2000 år si-
den, han tog af sted. Det ene århundrede ef-
ter det andet er gået, og der er sket så meget i
verden. Nu er det noget helt andet at leve på
jorden, end da Jesus sidst var her. Er det sta-
dig meningen, at vi skal leve i forventning
om, at Jesus vender tilbage? Måske bliver
2000 år til 3000 eller 4000? Kommer han
nogensinde tilbage?

Det salige håb
”... mens vi venter på, at vort salige håb skal
opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus
Kristus, komme til syne i herlighed” (Tit
2,13).
Titus havde af Paulus fået til opgave at skabe
ordnede forhold i kirken på Kreta. En af op-
gaverne lød på at indsætte ældste som vejle-

KAPITEL 2
FORVENTNING
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dere i menighederne. De ældste skulle være
levende eksempler på den lære, som de be-
kendte sig til. Og ikke blot lederne, men alle
i menigheden skulle lade troen komme til
udtryk i det daglige liv.
Hvordan opmuntres de til at leve det liv, som
de kaldes til? Svaret er, at de må vente på det
”salige håb”. De må holde opmærksomheden
rettet mod det evige mål, som de forbereder
sig på.
Forventningen om, at vores Gud og frelser
kommer til syne i herlighed, er en del af det
at leve besindigt og retskaffent og gudfryg-
tigt.

I vores tid oplever vi forfaldet. Syndens kon-
sekvenser rammer også vores krop, der æl-
des og forfalder. Skabningen er også under-
lagt dødens magt. Verden er fuld af smerte
og lidelse, blod og tårer.
Jesu offer på korset gør, at vi kan blive red-
det fra den skyld, som er konsekvensen af
vores synd. Når Helligånden kommer ind i
vores liv, er syndens magt besejret. Men vi
venter stadig på den dag, hvor vi skal frigø-
res fra syndens konsekvenser. Denne dag er
vores salige håb. Når vores Gud og frelser
Jesus Kristus kommer igen, omskabes vi.
Vores dødsmærkede kroppe omskabes til
udødelige kroppe, og synd og død har ikke
længere nogen magt over os.

Det siges, at vi flygter fra ansvaret for vores
liv her på jorden, hvis vi retter opmærksom-

heden mod det, der skal ske engang. Men
Bibelen siger det stik modsatte – håbet er
drivkraften til at leve et helligt liv. Livet her
bliver en forberedelse til en herlig fremtid.
Med Paulus’ ord er lidelserne i den tid, der
nu er inde, for intet at regne mod den herlig-
hed, som skal åbenbares på os (Rom 8,18).
Vi venter spændt på forløsning af vores fysi-
ske legeme (Rom 8,23). Alt det, vi har fået
lovet, bliver vores på den herlige dag, når
Jesus kommer igen.
På den dag skal vi få del i Kristi herlighed.
”Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da
skal også I blive åbenbaret sammen med ham
i herlighed” (Kol 3,4). Vi bliver nye skab-
ninger, der er parate til at glæde os i evighe-
den sammen med Faderen og Sønnen.

Det nye rige
Da Jesus talte til sine disciple på Oliebjerget,
forklarede han om tiden mellem hans him-
melfart og genkomst, at det ikke ville være
en tid med fred.
Der skal være krigslarm og rygter om krig,
land skal rejse sig imod land, og der skal være
jordskælv og lidelser.
 Alt dette vil fortsætte. Bibelen giver ikke for-
håbning om, at kirken rammer en gylden pe-
riode. Jesu disciple har fået til opgave at
bringe evangeliet til en oprørsk verden fuld
af synd. Det glade budskab skal forkyndes i
alle lande uden at blive taget imod.
Og de, der skal fortælle budskabet videre, fin-
der ud af, at de er hadet, som deres mester
var det.
Men vi skal ikke blive foruroligede over, at
verden afviser det budskab, vi kommer med.
Vi har forstået fra begyndelsen, at vi ikke
længere er af denne verden. ”Men vort bor-
gerskab er i himlene; derfra venter vi også
Herren Jesus Kristus som frelser” (Fil 3,20).

Vi må have  fokus  på Jesu  gen-
komst ,  hvis vi skal ho lde ud og
ikke bukke under  fo r  fr ist elsen i
de sidst e t ider.



10 VÅG DERFOR

L
E

D
E

R

Der er nogle, der har håbet, at evangeliets
forkyndelse for alle folkeslag ville være et
varsel om det nye fredsrige og en gylden pe-
riode for kirken, men det har altid været fal-
ske forhåbninger, som har skabt modløshed.
Kirkens virkelige håb er knyttet til Jesu gen-
komst. Vores håb er, at Jesus opretter sit rige,
når han kommer igen. Først da opfyldes løf-
terne om fredstiden, hvor der ikke længere
findes krig.
På den dag slipper skabningen ud af dødens
slaveri og når til den frihed, som Guds børn
får i herligheden (Rom 8,21). Der skal ikke
være krig mere (Es 2,2-4), hungersnøden for-
svinder (Am 9,13), sygdom hører fortiden til
(Es 65,20), og der kommer harmoni i natu-
ren (Es 11,6-9). En gylden fredstid bryder
frem på jorden, som skal fyldes med kund-
skab om Herrens herlighed, som vandet dæk-
ker havets bund (Hab 2,14).

Vores tjener
Det må fylde os med forventning, at vores
sukkende krop skal forløses, og det nye rige
oprettes. Men der er mere i vente til dem, der
holder ud: ”Salige de tjenere, som herren fin-
der vågne, når han kommer! Sandelig siger
jeg jer: Han skal binde kjortlen op om sig og
lade dem sætte sig til bords og selv komme
og sørge for dem” (Luk 12,37).
Når Jesus kommer igen, vil han holde bryl-
lupsfest for alle, der satte deres lid til ham.
Han vil personligt komme og tjene dem, der
har været tro i de sidste tider. De oplever det
privilegium at blive behandlet som de for-
nemmeste gæster ved festen.
Og Jesus siger om de tro tjenere:
”Salig den tjener, som hans herre finder i færd

med at gøre det, når han kommer. Sandelig
siger jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte
alt, hvad han ejer” (Matt 24,46-47).
Den tro tjener er den, der tager sig af hus-
standen. Det er i forfølgelsens svære tid, at
denne troskab er mest afgørende. I de sidste
tider, når mørket sænker sig over hele jor-
den, er det dem, der trofast tager sig af hjor-
den, der får den største løn og det største an-
svar, når Jesus kommer igen. Det er dem, der
har forstået tidens tegn og har lyttet til profe-
tierne, der er i stand til at sørge for mad til
husstanden og vogte den mod ondt.
Det første led i et liv på vagt er at holde op-
mærksomheden rettet mod det salige håb.
Den, der lever i forventning om Jesu gen-
komst, er også parat til den.
Forventning er en stærk drivkraft, når det
gælder at våge.

”Kristus (...) vil anden gang komme til syne,
ikke for syndens skyld, men for at frelse dem,
som venter på ham” (Hebr 9,28).
”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fa-
der, som i sin store barmhjertighed har gen-
født os til et levende håb ved Jesu Kristi op-
standelse fra de døde, til en uforgængelig og
ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt
i himlene til jer, som af Guds magt ved troen
bevares til en frelse, der holdes rede til at
åbenbares i den sidste tid.
Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis
det skal være, må lide under prøvelser af
mange slags, for at jeres tro, der er mere værd
end det forgængelige guld, der dog prøves i
ild, kan stå sin prøve og blive til pris og her-
lighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares”
(1 Pet 1,3-7).
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Vi skal altid være parate, for vi ved ikke, hvor-
når Jesus kommer igen.

”Men den dag eller time er der ingen, der
kender, hverken englene i himlen eller Søn-
nen, men kun Faderen. Tag jer i agt, hold jer
vågne! For I ved ikke, hvornår tiden er inde.
Det er ligesom med en mand, der skulle rejse
til udlandet; han forlod sit hus og gav sine
tjenere fuldmagt, hver enkelt sin opgave, og
dørvogteren pålagde han at våge.
Våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets
herre kommer, om det bliver om aftenen el-
ler ved midnat eller ved hanegal eller ved
daggry; lad ham ikke finde jer sovende, når
han pludselig kommer. Hvad jeg siger til jer,
siger jeg til alle: Våg!” (Mark 13,32-37).

Våg, våg, våg! Det kan ikke understreges
kraftigere, hvor vigtigt det er at være på vagt,
når det gælder Jesu genkomst. I lignelsen
forventer tjenernes herre at finde dem rede
til hans genkomst. Han fortæller dem, at han
rejser til et land langt borte, og at han er væk
i lang tid. Men alligevel skal de altid være
parate til, at han vender tilbage, uanset hvor-
når på døgnet det sker.
Nogle gange kan det se ud til, at de kristne
har byttet om på rollerne. Man tænker, at
Jesus er her for at tjene sin kirke. Det ville da
ikke være rimeligt af ham at forvente, at de
troende altid skulle leve i forventning om
hans genkomst som noget nært forestående.
Det er ganske enkelt ubelejligt, når der er så
mange andre ting, der skal gøres.

Det er Jesus, der er herre – vi er blot hans
tjenere. Hvis herren forventer, at tjenerne er
oppe hele natten for det tilfælde, at han skulle
vende tilbage, så bliver de oppe hele natten.
Hvis Jesus forventer, at kirken er klar til hans
genkomst i hele den tid, han er borte, er det
de kristnes opgave at være klar. Han er ikke
urimelig, men vil gerne beskytte sit folk mod
den fare, der er forbundet med at falde i søvn.

Det jødiske bryllup
”Men den dag eller time er der ingen, der
kender (…) kun Faderen.”
Dette citat blev traditionelt brugt ved de jø-
diske bryllupper på Jesu tid. Efter forlovel-
sen vendte brudgommen tilbage til sit hus for
at gøre klar til bruden. Når den aftalte tid var
gået – som regel et år – var brudgommen iv-
rig efter at hente sin brud hjem. Han kunne
dog ikke tage af sted, før hans far havde sagt,
at alting var klar.
Bruden vidste, at tiden var gået, så brudgom-
men ville hente hende hjem til sig. Hun var
klædt på og ventede spændt på, at han skulle
komme, selv om hun aldrig vidste præcist,
hvornår det skete. Hun spejdede og lyttede i
håbet om at fornemme det mindste tegn på,
at hendes elskede var på vej.
Jesus kommer for at hente en brud. Som en
lydig søn underkaster han sig sin fars vilje
og venter på, at hans far giver besked. Som
den jødiske brud skal kirken spejde og læn-
ges efter selv det mindste tegn på, at den el-
skede er på vej.
I Israel blev det markeret med trompet og
råbet ”Se, brudgommen kommer”, når brud-

KAPITEL 3
ALTID PARAT
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gommen var på vej. Når brudgommens følge
nåede frem til brudens hjem, blev hun bog-
staveligt talt samlet op og båret med hen til
bryllupsfesten. Sådan bliver det også, når
Jesus kommer tilbage, hvor trompeten skal
lyde for at markere hans tilsynekomst. Eng-
lene vil så hente os og bære os væk for at
være sammen med Jesus til bryllupsfesten (1
Thess 4,16-17).

Som en tyv
Jesu genkomst sammenlignes med en tyv, der
kommer om natten for at bryde ind. ”For I
ved selv ganske nøje, at Herrens dag kom-
mer som en tyv om natten” (1 Thess 5,2). På
dette sted minder Paulus thessalonikerne om,
at Jesu genkomst kommer som en overra-
skelse for verden. Det bliver på det tidspunkt,
hvor man mindst venter det.
Men det kommer ikke overraskende for brød-
rene: ”Men I, brødre, er ikke i mørke, så da-
gen skulle kunne overraske jer som en tyv”
(1 Thess 5,4). Vi kender til disse ting og ven-
ter på dem, forudsat at vi ikke falder i søvn,
men fortsat våger (vers 6).

Jesus talte også om, at hans genkomst vil
blive, som når tyven kommer om natten.
”Men det ved I, at vidste husets herre, i hvil-
ken nattevagt tyven kommer, ville han våge
og forhindre, at nogen brød ind i hans hus”
(Matt 24,43). I modsætning til husets herre
skal vi være klar.
Tidligere i Matthæusevangeliet siger Jesus
følgende, efter  at han er blevet kaldt
Beelzebul af farisæerne: ”Har de kaldt hus-
bonden Beelzebul ...” (Matt 10,25).
Der er  tale om et ordspil,  for  en af
betydningerne af Beelzebul er ‘husets herre‘.
Jesus, der er husets virkelige herre, beskyl-
des for at være dæmonernes fyrste, selv om

det ikke kunne være mere forkert at hæfte
den betegnelse på ham.
I Matthæusevangeliet 24 holder Jesus fast i
denne ombytning af rollerne. Han er tyven,
der kommer for at bryde ind i huset. Hans
mål er at overrumple den forkerte herre i hu-
set, Satan. Jesus er den rigtige herre og er
kommet for at gøre krav på det, der er hans.
Djævelen vil gøre alt, hvad han kan, for at
forhindre Jesus i at gøre det.

For vores egen skyld
Målet med illustrationen er at forklare, hvor-
for det skal holdes helt og aldeles hemme-
ligt, hvornår Jesus kommer igen. For vores
egen skyld skal der være et element af over-
raskelse for at kunne fange den stærke i et
ubevogtet øjeblik. Hemmeligheden skal for-
virre Satan.
Derfor skal vi, der tror på Jesus, altid være
klar. Ud fra profetierne kan vi konkludere
noget om de begivenheder, der skal finde sted
før hans genkomst. Gud har givet os disse
oplysninger til gavn for os, og så vi kan
opmuntres. Men uanset hvilke konklusioner
vi kommer frem til, må vi erkende, at han
kommer, når vi ikke venter det (Matt 24,44)
(…)

Tiden afkortes
Jesus sagde: ”Men for de udvalgtes skyld vil
de dage blive afkortet” (Matt 24,22). Hvis
tiden afkortes, betyder det, at tiden ikke får
lov at løbe til ende. Derfor kan profetierne
blive opfyldt på en helt anden måde, end vi
regner med.
Når vi ved, at Faderen har besluttet at lade
tidspunktet være en hemmelighed, og med
udsigten til, at tiden afkortes, kan vi leve i
forventning om Jesu genkomst og forberede
os på lidelser. Citatet fra Markusevangeliet,
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som indleder dette kapitel, er en understreg-
ning af, at vi ikke ved, hvornår vores herre
kommer igen. Vi skal hele tiden være årvågne,
så vi er rede, når han kommer.

En snare
”Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af
svir og drukkenskab og dagliglivets bekym-
ringer, så den dag pludselig kommer over jer
som en snare; for den skal komme over alle
dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid,
og bed om, at I må få styrken til at undslippe
alt det, som skal ske, og til at stå foran Men-
neskesønnen” (Luk 21,34-36).
Når Herren kommer, vil det være som en
fælde for hele verden. En fælde er aldrig no-
get, man regner med. Ved Jesu genkomst bli-
ver al verdens synd afsløret. Al uretfærdig-
hed og alt oprør mod Gud kommer frem i
lyset.
Vi kan i vores selvtilfredshed tænke, at vi ikke
er i fare for at gå i den fælde. Det er verden,
der bliver fanget – ikke os. Jesus advarer om,
at hvis vi ikke våger og beder, kan det også
blive os, der fanges i fælden. Vi må våge og
bede, så vi er rustede til at holde stand, når
de sidste tider kommer.

Målrettet
”Vær derfor årvågne, gør sindet rede, bind
op om lænderne, og sæt alt jeres håb til den
nåde, der gives jer, når  Jesus Kristus
åbenbares” (1 Pet 1,13).
At Jesus kommer igen, må være en vigtig del

af vores håb som kristne. Det må påvirke alle
vores handlinger, at vi ved, at vi en dag skal
stå foran Menneskesønnen. Vi skal knytte
vores håb til den nåde, som vi skal se og er-
fare fuldt ud, når han kommer, og ikke lade
os aflede af denne verdens larm. At være år-
vågen og klar til at handle minder om en sol-
dat, der er forberedt til kamp. Vi er alle i ak-
tiv tjeneste, ikke mindst nu i de sidste tider.
Våg og bed om at være godt forberedt til kam-
pen.

Hvornår?
Det er blevet diskuteret mange gange, hvor-
når Jesus kommer igen for at samle de hel-
lige. Den begivenhed kaldes nogle gange
”bortrykkelsen”. Her i artiklen er udgangs-
punktet, at det sker på det senest mulige tids-
punkt ud fra Skriften, og det er, når Jesus sti-
ger ned og sætter foden på Oliebjerget.
Ikke alle er enige, og nogle mener, at Jesus
kommer for at hente sin brud meget tidligere.
At de hellige hentes hjem inden trængselsti-
den, er nok den mest udbredte fortolkning
blandt dem, der har studeret Bibelens tale om
de sidste tider.
Min egen konklusion er, at det er den mest
enkle og ligefremme fortolkning af skriften,
at kirken samles på det tidspunkt, hvor Jesus
fysisk kommer tilbage til Oliebjerget.
De mange vers i Bibelen om de sidste tider
er ikke givet for at tilfredsstille vores nys-
gerrighed, men for at opmuntre og udruste
de hellige, når prøvelserne rammer. Vi er nødt
til at være klar over, hvad Gud har valgt at
afsløre for os, så vi ikke bliver taget på sen-
gen.
Jesus sagde: ”Menneskesønnen kommer i den
time, I ikke venter det” (Matt 24,44). I lyset
af det er det klogt ikke at være skråsikker.
Det er alene Faderens sag at afgøre, hvornår

Som den jødiske brud skal kirken
spejde  og længes eft e r  se lv det
mindst e t egn på,  at  den elskede
er  på vej.



14
L

E
D

E
R

VÅG DERFOR

Jesus kommer igen. Hans genkomst kommer
helt uventet, så uanset hvilket syn vi har, ta-

Sover man, kan man ikke våge. Når vi sover,
ved vi ikke noget om, hvad der sker rundt
omkring os. Vi lever i en drømmeverden,
fjernt fra realiteterne. Når vi er vågne, kan vi
se klart og våge.
Hvis vi igen ser på illustrationen om det jø-
diske bryllup fra tidligere, kan vi prøve at
forestille os, når brudgommen og hans følge
ankommer og finder bruden og brudepigerne
i dyb søvn. Det skulle ellers være den dag,
som bruden har set frem til i et helt år. Og når
så trompeten høres, og råbet lyder, er der ikke
en sjæl, der er klar.
Det var meningen, at bruden skulle bruge året
inden brylluppet til at forberede sig på netop
denne dag. Hun skulle sørge for flot broderet
tøj til sig selv. Når forlovelsestiden var ovre,
skulle hun være påklædt og klar til at gå ud
for at møde brudgommen. Hjemmet skulle
summe af spænding og forventning. Brudens
nærmeste ville hele tiden holde udkig ved
vinduet for at se, om der var tegn på, at brud-
gommen var på vej. Hvordan kunne de falde
i søvn netop denne dag? Selv ved midnat el-

ger vi sandsynligvis fejl. Vi skal leve i for-
ventning om Jesu genkomst og samtidig lytte
til hans indtrængende opfordring til altid at
våge, så vi er parate den dag.
Vi får at vide, at det at leve helligt og gud-
frygtigt kan være med til at fremskynde Guds
dags komme, hvor Jesus skal holde dom over
denne faldne verden og bebude et nyt him-
melsk rige (2 Pet 3,11-12).

Marana ta! Kom, Herre Jesus.

ler tidligt om morgenen ville de våge. Det
skulle være brudens helt særlige dag, hvor
alle ville beundre hendes skønhed og glæde
sig sammen med hende.
Men når brudgommen kommer, er hun fal-
det i søvn. Hun har ikke engang klædt om,
men har stadig hverdagstøj på. Mon ikke han
ville spørge, om hun virkeligt elskede ham?
Var det takken for alle de ofre og forberedel-
ser, han havde gjort sig? Vi tænker nok, at
det ikke kan være muligt. Det kan ikke lade
sig gøre, at en brud kan være så ligeglad og
træde på den, der elsker hende så højt.

Sovende brudepiger
Vi vil nu se på en beretning, hvor Jesus for-
udsiger, at det er sådan, han vil finde sin kirke,
bruden, når han kommer igen: ”Da brudgom-
men lod vente på sig, blev de alle sammen
døsige og faldt i søvn” (Matt 25,5).
Beretningen om brudepigerne må have lydt
helt vanvittig for disciplene. Det var ikke
muligt. Det var ganske enkelt for langt ude
at forestille sig, at brudens følge skulle falde

De mange vers i Bibelen om de
sidst e t ider  er  ikke givet  fo r  at
t ilfredsst ille  vo res nysgerr ighed,
men fo r  at  opmunt re og udrust e
de hellige,  når  prøvelserne ram-
mer.

KAPITEL 4
VÅGEN
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i søvn. Men disciplene selv blev et bevis på
historiens relevans ved at falde i søvn, da der
var mest brug for dem. De var blevet advaret
og havde fået at vide, hvad der skulle ske,
men de havde ikke taget det til sig.
I dag burde de kristne være vågne og spejde
efter tegn på brudgommens komme, fyldt
med forventningens glæde over det, der skal
ske, men de falder i søvn. Som disciplene i
Getsemane er de slet ikke klar over begiven-
hedernes betydning. Hvis de kristne ikke for-
står tidens tegn, bliver de ikke ved med at
våge.
Beretningen om de ti brudepiger slutter med,
at halvdelen af dem ikke får lov at komme
med til bryllupsfesten.
Hvorfor lukkes de ude? Beskriver beretnin-
gen forskellene på rigtige kristne og navn-
kristne? Eller drejer det sig om dem, der sto-
ler på deres gode gerninger eller andres tro i
stedet for selv at have en levende tro?
Ingen af forklaringerne passer på beskrivel-
sen af brudepigerne. De havde alle i udgangs-
punktet den rette tro. De var jomfruer. Det
indebærer renhed og viser, at de var blevet
renset for deres synd i Lammets blod. Olien
er et symbol på Helligånden. Derfor var de
blevet genfødt ved Helligånden. De ventede
på brudgommen og var inviteret med til bryl-
lupsfesten. Beskrivelsen kan kun gælde dem,
der i udgangspunktet havde troen på Jesus.

Afvist
Alligevel lukkes døren i foran halvdelen af
dem, da tiden er kommet til at gå ind til bryl-
lupsfesten! Brudgommen ved ikke engang,
hvem de er! Årsagen er, at de er løbet tør for
olie og derfor ikke var klar, da brudgommen
kom.
Hvis lignelsen vil fortælle os, at nogle, der
har været troende kristne, kan ende med at

blive lukket ude fra bryllupsfesten, er det et
meget alvorligt budskab.
Både de kloge og de tåbelige brudepiger var
faldet i søvn, men de kloge havde ekstra olie,
så de havde lys hele natten og var klar til, at
brudgommen kom. Det er kristne, der har
lyttet til Jesus og fulgt ham. De har også for-
stået, at den, der vil følge Jesus, skal fornægte
sig selv og tage sit kors op og følge ham
(Mark 8,34). De er døde for verden, så den
ikke længere kan gøre dem noget.

Rundt om på jorden er der mange kristne, der
har gennemlevet lidelser. Måske er de ikke
helt så opmærksomme på tidens tegn, som
de burde være, og måske er de ikke bevidste
nok om, at Jesu genkomst nærmer sig. Men
de er allerede blevet renset i ilden. De har
været i lidelsens ovn og holdt fast, så de hol-
der stand, når mørket falder på.
De tåbelige brudepigers mangel på olie vid-
ner om, at de ikke var forberedt. Det er os i
den vestlige verden, der har mest brug for at
tage denne advarsel til os. Vi har i for lang
tid været vant til luksus og høj status i ver-
denssamfundet. Vi kan let komme til at tro,
at det er normalt i kirken at have det, som vi
har det. Men det er det ikke. Når prøvelsernes
tid rammer os, er vi dårligt rustede til at holde
stand. Det kan let gå sådan for os, at vi løber
væk og fornægter vores Herre og Frelser.
Jesus sagde, at ”den, der fornægter mig over
for mennesker, vil jeg også fornægte over for
min fader, som er i himlene” (Matt 10,33).

De kristne, der beskrives som tåbelige brude-
piger, har ikke lyttet til Bibelens forudsigel-
ser. Måske tror de, at de vil blive ført ud af
denne verden og ikke skal rammes af den
forfølgelse, der kommer. Eller de tænker, at
de mange fortolkninger af talen om Jesu gen-
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komst ikke er til at holde styr på, og derfor er
det lettere at lade spørgsmålet ligge. Andre
er så optagede af deres liv her i verden, at de
slet ikke lægger mærke til tegnene i ende-
tiden. Nogle tænker som Peter, at uanset hvad
der kommer, skal de nok klare den.
Men netop nu er det vigtigt at våge og holde
sig klar, så vi kan tage imod brudgommen,
når han kommer. Nu er det tid til at vågne op
og søge styrke hos Gud, så vi kan holde stand
og ikke fornægte Jesus, når prøvelserne kom-
mer.
“For er vi døde med ham, skal vi også leve
med ham; holder vi ud, skal vi også være
konger med ham fornægter vi ham, vil han
også fornægte os; er vi utro, forbliver han dog
tro, thi fornægte sig selv kan han ikke” (2
Tim 2,11-13).
Jesus forlader os ikke på grund af vores fejl-
tagelser. Da Peter havde fornægtet ham,
mødte han et nådens ord. Hvis Jesus ikke
kunne gøre det godt igen, når vi har ramt ved
siden af, ville der ikke være noget håb for os.
Den fornægtelse, som Jesus og versene her
taler om, er faktisk det at forråde ham. Det er
at gå i fodsporene på Judas og gøre fælles
sag med Jesu fjender. ”Da skal mange falde
fra, og de skal udlevere hinanden og hade
hinanden (...) kærligheden skal blive kold hos
de fleste” (Matt 24,10,12). Vi advares om, at
mange vil forråde ham i de sidste tider, og
derfor kommer de ikke med til bryllupsfe-
sten.

Lukkede hjerter
Disciplenes hjerter var lukket over for den
sandhed, som Jesus ville lære dem, fordi de-
res tanker om, hvad der skulle komme, var
forkerte.
De forventede et jordisk kongerige, hvor de
skulle være ledere. Deres hjerter var lukket

over for tanken om en konge, der ville lade
sig korsfæste. Denne følelse var stærkest hos
Judas. Han ønskede en leder, der kunne sætte
romerne på plads. Men da Jesus afslørede, at
han skulle gå en anden vej, så Judas ingen
anden udvej end at forråde ham.
I dag er der også mange, der ønsker et jor-
disk kongerige. De tror, at kirken har fået til
opgave at forvandle verden. De er energiske,
aktive og taler lige ud om deres planer om at
skabe dette rige, men set fra Guds perspektiv
er de faldet i søvn og er i fare for at blive
bedraget. De har store planer, men har ikke
forstået Guds planer. Deres hjerter er lukkede
over for tanken om, at Gud vil, at kirken ud-
sættes for forfølgelse og lidelse.
Gud sendte sin elskede søn for at dø på kor-
set. I de sidste tider beder han sønnens el-
skede brud om at smage lidt af lidelsens bæ-
ger, blive forkastet og hadet af alle. Brudens
lidelser gør hende herlig, fordi hun viser tro-
skab. Bruden skal sejre og få del i Jesu sejr.

Vågn op
”Så skal vi da ikke sove som de andre, men
være vågne og ædru” (1 Thess 5,6). Forskel-
len på at sove og være vågen kan sammen-
lignes med forskellen mellem at være beru-
set og ædru.
Er man ædru, er man på vagt og opmærk-
som. Den berusede registrerer ikke rigtigt,
hvad der foregår rundt om ham. Han drikker
for at flygte fra verden i et forsøg på at opnå
nydelse i et liv, der ellers er trist.
De, der sover, har ingen begreber om den
kommende dom. De tror, at verden fortsæt-
ter med at være, som den altid har været –
ikke mindst i vores tid, hvor mennesket i sti-
gende grad kan styre den verden, vi lever i.
Et verdsligt sind tænker, at nydelse er det
højeste mål for livet, og fordyber sig i jagten
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på selvrealisering og fornøjelser.

Vi skal ikke være som denne verden. De, der
tilhører dagen, skal være fyldt med trofast-
hed og kærlighed, drevet af frelsens håb. Vi
har oplevet livet i hele dets fylde, som det
kun kan ske ved at overgive sig til Jesus
Kristus. Når vi én gang har smagt den fred,
bliver nydelserne her i verden tomme og ikke
længere så tiltrækkende.
Vi er på vagt, fordi vi ved, at denne verden
går mod sin undergang og rammes af vrede.
Vi har læst Skriftens ord og kan se de adva-
rende tegn på den kommende dom. Helt fra
begyndelsen advarede Jesus om, at når han

Hvis vores skat er det, vi kan opnå i dette liv,
våger vi ikke. Så er Jesu genkomst faktisk en
trussel, som vi helst ikke vil tænke på. Når
han kommer igen, bliver vi enten nødt til at
forlade vores gamle liv eller være dem, der
bliver forladt i evighed.

At blive ladt tilbage
En af de kendte beretninger fra Det Gamle
Testamente er ødelæggelsen af Sodoma og
Gomorra. Gud havde hørt skriget fra menne-
skene på jorden om den ondskab, der var i de
to byer. Derfor sendte han to engle for at un-
dersøge, hvordan det forholdt sig. Situatio-
nen i byerne var nøjagtigt så forfærdelig, som
det var blevet fortalt, og derfor var der ingen
anden udvej end at fælde dommen.
Denne beretning minder os om, at Gud me-
ner det alvorligt, når han taler om dommen.
Vi skal tage advarslen til os og være rede, så

kommer igen, bliver det i stor vrede for at
skabe retfærdighed i en ond verden.
”I kender tilmed timen og ved, at det er på
tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os
nærmere, end da vi kom til tro (...) men iklæd
jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget
af det kødelige, så det vækker begær” (Rom
13,11.14).
De, der våger, rammes ikke af hans vrede.
De har renset sig og aflagt mørkets gernin-
ger, så de vandrer i lyset.
Hvis vi vil våge, bliver vi nødt til at skille os
ud fra verden, så vi kan se klart. I næste ka-
pitel vil vi se på, hvad det vil sige at skille sig
ud.

vi undgår hans vrede.
Lot og hans familie forsøgte at tjene Gud i
byerne. Englene advarer Lot, hans kone og
to døtre om, at de må flygte, hvis de vil undgå
at blive ramt af vreden. Lot prøver at over-
tale sine to kommende svigersønner til at for-
lade byen sammen med ham, men de synes
bare, han er latterlig. Lige som verden i dag
kan de slet ikke forestille sig, at Gud en dag
griber ind og holder dom.
Da Lot og hans familie tøver, tager englene
dem ved hånden og fører dem ud af byen. De
får at vide, at de skal flygte i sikkerhed.

Jesus bruger denne beretning som en af de
mest alvorlige advarsler om, hvor vigtigt det
er at våge og holde sig klar i de sidste tider.
Den alvorlige advarsel er udtrykt med kun
fire ord: ”Husk på Lots hustru!” (Luk 17,32).
Lots hustru kiggede sig tilbage. Hun tøvede

KAPITEL 5
Udskilt fra verden
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og blev tilintetgjort i dommen. Hun vendte
sig om, fordi hendes liv og hendes skat var i
byen. Hun kunne ikke bare forlade det hele.

”På samme måde skal det være den dag, da
Menneskesønnen åbenbares. Den, som den
dag er oppe på taget og har sine ting nede i
huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige
så lidt skal den, der er ude på marken, vende
hjem igen. Jeg siger jer: Den nat skal to mænd
ligge på samme seng; den ene skal tages med,
og den anden lades tilbage. Husk på Lots
hustru! Den, der søger at redde sit liv, skal
miste det, men den, der mister det, skal vinde
det.
Jeg siger jer: Den nat skal to mænd ligge på
samme seng; den ene skal tages med, og den
anden lades tilbage. To kvinder skal male på
den samme kværn; den ene skal tages med,
og den anden lades tilbage. To mænd skal
være ude på marken; den ene skal tages med,
og den anden lades tilbage” (Luk 17,30-36).

Den dag, hvor Jesus viser sig i herlighed og
samler sin kirke, er der nogen, der ikke kom-
mer med. I denne tekst er det tydeligt, at der
ikke er tale om nogle, som aldrig har været
troende, selv om mange tænker sådan. Han
advarer dem, der som Lots hustru var på vej
til at blive ført i sikkerhed. Det er nogle, som
engang var på vej til at være sammen med
Jesus. De skulle få del i arven og det evige
liv. I stedet tøver de, og de rammes af vre-
den.
Det kunne måske se ud til at være et øjebliks
forvirring eller tøven, fordi man ikke lige ved,
hvad man skal gøre. Men det er det ikke. Det
er resultatet af et hjerte, der er bundet til tin-
gene i denne verden.
I den vestlige verden har vi vænnet os til at
nyde det bedste fra denne verden og samti-

dig have håbet om det, der skal ske engang.
Resultatet er, at vi er blevet verdslige i vores
tankegang, og at vi er i stor fare.
I dag er der mange i den verdslige og fra-
faldne kirke, der risikerer at blive ladt tilbage.
Deres skat er på jorden, og det er deres hjer-
ter også, som Jesus har sagt. Når englene
kommer for at hente dem hjem, vender de
sig i stedet mod det, de elsker her på jorden.
De hænger fast ved livet i denne verden og
mister derfor livet i den kommende verden.

Skatten i himlen
Vi skal takke Gud for alle de gode ting, han
har givet os i livet her på jorden. Ting og det
at eje kan være en velsignelse, og det kan
være en forbandelse.
I bjergprædikenen fortalte Jesus om, hvordan
vi undgår, at tingene bliver en forbandelse
for os, så vi går glip af det evige liv (Matt
6,19-34). Hans lære kan samles i ordet gav-
mildhed. Viljen til at dele ud af alt det, vi har.
Ikke at bekymre sig om fremtiden, men så
vidt muligt at opfylde andres behov i dag.
Det bliver ikke mindst vigtigt i de sidste ti-
der, hvor kirken hades og undertrykkes i hele
verden. Da vil mange kristne have svære kår,
fordi de isoleres fra samfundet. Derfor lyder
det til dem, der stadig har, at de skal dele med
de andre. Give uden at bekymre sig om at
have nok til morgendagen. Den bekymring
må vi overlade til Gud.
Et liv i lydighed mod Jesus på det område
betyder, at vi har en stor skat i himlen. Hvis
vores skat er i himlen, længes vi efter at
komme med englene for at få del i de evige
rigdomme. Hvis man er optaget af Jesus og
hans genkomst, ændres ens syn på penge.
”Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i
verden. Hvis nogen elsker verden, er Fade-
rens kærlighed ikke i ham; for alt det, som er
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i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral
med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af
verden. Og verden og dens begær går til
grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver
til evig tid” (1 Joh 2,15-17).

Drag ud
“Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at del-
tage i hendes synder og blive ramt af hendes
plager” (Åb 18,4).
I Johannes’ Åbenbaring kap. 18 beskrives det
store Babylon, moder til skøgerne, og dets
fald.
Hvem er så Babylon, som vi skal drage ud
fra, og hvordan gør vi det?
Babylon repræsenterer denne verdens rige,
som gennem historien har været i opposition
til Gud og til alle, der tilhører hans rige. Ba-
bylon kommer til udtryk både i religionerne
og i det verdslige samfund. Den babyloniske
ånd kan vise sig i benægtelse af Guds eksi-
stens eller som religiøs fanatisme. Babylon
opbygger storriger og ynder at vise sin pragt
frem. Babylon er optaget af magt og flotte
resultater. Babylon bedriver handel og svæl-
ger i sin rigdom, både guld, juveler, våben
og menneskeliv. Babylon belønner sine tje-
nere med alle denne verdens herligheder og
luksus. Verden kalder det for civilisation. Men
det, som ”civilisation” dækker over, er ofte
uretfærdighed og udnyttelse.
Det at drage ud fra Babylon er at leve sit liv
ud fra de værdier og love, der gælder i Guds
rige. Babylon er altid optaget af egen fordel,
og jagten på rigdom er den egentlige glæde.
Det er uden betydning, om rigdommen ska-

bes på baggrund af ondskab og korruption.
I Guds rige lærer vi at tage os af andre, kæmpe
for retfærdighed, og vi glæder os over, når
de fattige hjælpes ud af deres lidelser. Vi har
vores glæde i at tjene Gud og lære andre om
hans veje.
”For legemlig øvelse nytter kun lidt, men
gudsfrygten er nyttig til alt og har i sig løfte
både for dette liv og for det, som kommer”
(1 Tim 4,8).

Gudsfrygt
Vi skal også skille os ud i den måde, vi lever
på. ”Derfor, mine kære, når I ser frem til dette,
så vær ivrige for at stå uplettede og lydefrie
for ham i fred, og forstå, at vor Herres
langmodighed er til frelse” (2 Pet 3,14-15).
Det, som Peter ser frem til, er Herrens dag,
der kommer som en tyv om natten. En dag,
som bringer ødelæggelse og dom over en in-
tetanende verden.
I sit brev forklarer Peter forbindelsen mel-
lem Herrens dag og den endelige tilintetgø-
relse af jorden med ordene ”for Herren er én
dag som tusind år, og tusind år som én dag”
(2 Pet 3,8). Han anerkender, at der kan gå
flere tusind år mellem de to begivenheder,
han har koblet sammen, men for Gud bety-
der tiden ingenting. Det vigtigste spørgsmål
er, hvordan vi lever med visheden om, at der
kommer en dom, og at denne verden ikke er
vores rigtige hjem.

Vi skal leve helligt og gudfrygtigt og altid
have for øje, at regnskabets dag kommer.
Gudsfrygt indebærer både at kende til, hvad
Gud har sagt, og at vise lydighed. På den
måde kan Helligånden omskabe os til børn,
der ærer Faderen.
”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer
forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan

Hvis man er  optaget  af Jesus og
hans genkomst ,  ændres ens syn
på penge.
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skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det
som behager ham, det fuldkomne” (Rom
12,2).
Gudsfrygt medfører uvægerligt et sammen-
stød med verden. I de sidste tider er verden
præget af ondskab og fjendskab mod Gud,
hvor mennesket forsøger at styre sin egen
skæbne.
De, der vil leve i lydighed mod Gud, må regne
med forfølgelse. De bliver udstødt og forag-
tet. Der er dem, der siger, at vi er nødt til at
være en del af verden for at kunne vidne for
den. Men i de sidste tider bliver den sande
kirke et fællesskab, der er udskilt fra verden.
Derfor er der kraft i brudens vidnesbyrd, hvil-
ket uddybes nedenfor.
”Og I fandt jer med glæde i, at man røvede

I de sidste tider tager bedraget til. Vi skal være
opmærksomme og på vagt, for selv de ud-
valgte kan blive ført vild.
For mange år siden kendte jeg en mand, der
virkede til at være meget flink og rar. Han
var spændende at snakke med og kunne for-
tælle masser af historier og anekdoter. Jeg
mistede kontakten med ham omkring det tids-
punkt, hvor jeg læste en artikel i avisen om
ham.
Artiklen handlede om en retssag. Dommeren
fremhævede, at den sigtede havde en bemær-
kelsesværdig evne til at overbevise folk om,
at han var noget, som han i virkeligheden ikke
var. Dommeren i retssagen mod min tidligere
bekendte havde altså bemærket hans evner
som bedrager. Der lærte jeg, at en bedragers
vigtigste egenskab er at kunne fortælle folk

jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre
formue, som ikke forgår” (Hebr 10,34).
Hvis vi giver slip på denne verden og bliver
borgere i Guds rige, er det ikke mere så vig-
tigt, om vi mister nogle af vores ejendele i
denne verden. Vi kan give slip på dem, fordi
vi stoler på, at han vil føre os til et bedre rige.
”Lad os da gå ud til ham ‘uden for lejren‘ og
bære hans forhånelse; for her har vi ikke en
by, der består, men vi søger frem til den, der
skal komme” (Hebr 13,13-14).
Vi skal ikke elske denne verden. Når Jesus
har kaldt os ud, skal vi leve som fremmede
på vejen hjem. Vi er på vej mod en himmelsk
by, som er vores rigtige hjem, og vi er ikke
længere en del af denne verden, men udskilt
fra den.

det, de gerne vil høre, på den måde, de gerne
vil høre det.

Mange skal føres vild
”For der skal fremstå falske kristus’er og fal-
ske profeter, og de skal gøre store tegn og
undere for om muligt at føre selv de udvalgte
vild” (Matt 24,24).
Er det muligt at føre de udvalgte vild? I den
følgende prædiken lægger Jesus stor vægt på
at våge, og det må nødvendigvis betyde, at
svaret på spørgsmålet er et ja. Det er muligt
at føre de udvalgte vild, hvis de holder op
med at våge.
Det understreges blot af, hvor foruroligende
mange der lader sig snyde af tilsyneladende
overnaturlige tegn. Lige som min bekendte
vidste, hvordan han skulle tilpasse sit bud-

KAPITEL 6
OPMÆRKSOM
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skab efter det, hans ofre gerne ville høre, ved
Djævelen, hvordan budskabet skal skæres til
for at forføre svage og intetanende kristne.
Der er en længsel efter overnaturlige tegn
blandt dem, der har brug for et synligt bevis
for at stive deres tro af. Når disse tegn vises
frem, udråbes de som bevis på, at det er Guds
værk.
Jesus sagde, at de falske profeter skal gøre
store tegn og undere. ”Nu har jeg sagt jer det
forud” (Matt 24,25).
Før aftenen i Getsemane Have havde Jesus
fortalt sine disciple om alt det, der skulle ske,
når han drog op til Jerusalem. De lyttede ikke
til hans ord og blev derfor overrumplet af
virkeligheden. Vi er blevet advaret. Vi er ikke
blevet narret. En del af det at våge er at holde
for øje, at dette skal ske i de sidste tider.

En stærk illusion
Selv om der har været og er mange bedra-
gere, kommer den store forførelse til sidst.
”Derfor sender Gud vildfarelsens magt over
dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke
er kommet til tro på sandheden, men fandt
behag i uretfærdigheden, skal blive dømt” (2
Thess 2,11-12).
Mennesker, der er styret af Djævelen, har
fundet på mange ting for at forføre. I huma-
nismen er tanken, at mennesket er gud, i
evolutionsteorien klarer man sig uden en ska-
ber, og i islam benægtes Faderen og Sønnen
ikke.
Og sådan kunne man fortsætte. Der kommer
en stor forførelse til sidst, som får alle, der
ikke har sat deres lid til Gud, til at følge
lovløshedens menneske.
Lige inden versene ovenfor står der, at dette
menneske kommer med al Satans kraft og
med løgnetegn og løgneundere. Det bliver
både dramatisk og overbevisende, når han

står frem. Er troen afhængig af mirakler, gæl-
der det om at tage sig i agt. Selv de udvalgte
kan blive ført vild.

Falsk sikkerhed
”Når folk siger: ‘Fred og ingen fare!‘ da er
undergangen pludselig over dem som veerne
over en, der skal føde, og de skal ikke und-
slippe” (1 Thess 5,3).
Mennesket længes efter fred. Den, der kan
skabe fred – ikke mindst i de mest urolige
hjørner af verden såsom Mellemøsten – vil
blive hyldet og udråbt som leder. Store dele
af kirken har ukritisk gentaget verdens øn-
ske om fred, og det lyder, som om kirkens
vigtigste mission er at skabe fred. Men der
findes ingen fred uden tro på Jesus Kristus.
”Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred
på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe
fred, men sværd” (Matt 10,34).
Der kommer fred, når Jesus vender tilbage
for at regere – ikke før. Som Jesus har sagt,
vil vores tidsalder lige fra begyndelsen til
enden være kendetegnet ved krige og rygter
om krig, og land vil rejse sig mod land. Der-
for skal man ikke lade sig bedrage af fred,
selv om talen kommer fra kendte kristne le-
dere. Det bliver en falsk fred, der fører til krig.

Forførelse i kirken
”Men onde mennesker og bedragere vil
komme længere og længere ud i det onde,
føre andre vild og selv fare vild” (2 Tim 3,13).
Du må ikke tro, at bare fordi du kommer i en
kirke, er du sikret mod at fare vild. Det er
netop på steder, hvor man selv kalder sig for
kirken, at den værste forførelse sker. Det ville
fylde mange bøger at skrive om alle forførel-
ser og falske profeter. Derfor skal der her være
fokus på, hvad vi kan gøre for at undgå at
blive ført vild.
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Grundlaget for at blive ført vild inden for kir-
ken har altid været, at tilliden til Guds ord er
blevet undermineret.
”Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af
træerne i haven?” (1 Mos 3,1).
Selve det at stille et spørgsmål var nok til at
skabe tvivl i Evas sind. Der havde aldrig
været sat spørgsmålstegn ved Guds ord før,
og den prøve var hun ikke forberedt på. Da
først tvivlen var sået, havde Djævelen fået
plads, så han kunne bane sig vej. Så gik han
fra tvivl til fornægtelse. ”Vist skal I ikke dø”
(1 Mos 3,4).
Fra fornægtelsen gik vejen til oprøret: ”I bli-
ver som Gud” (1 Mos 3,5).
Angrebet indefra i kirken begynder altid med,
at der sættes spørgsmålstegn ved tilliden til
Guds ord. Det kan være et direkte angreb på
Bibelens troværdighed eller et indirekte an-
greb, hvor der opstilles forkerte lære-
sætninger og påstande, som har Guds ord
imod sig. Et af de raffinerede angreb kan
komme ved at stole på kristne bøger og ar-
tikler i stedet for selv at læse Bibelen. Uan-
set hvilken form angrebet har, ønsker Djæ-
velen at vende de troende væk fra Bibelen. I
de sidste tider er en af de store fejltagelser i
kirken at undlade at beskæftige sig med Bibel-
ens tale om endetiden. I mange tilfælde ville
falsk lære let kunne afsløres, hvis man havde
forstået, hvad Skriften lærer om Jesu gen-
komst.
Desværre er der mange i kirken, der ikke
ønsker at høre sandheden. ”For der vil komme
en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde
lære, men skaffe sig lærere i massevis efter
deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører.
De vil vende det døve øre til sandheden og
slå sig på myter” (2 Tim 4,3-4). De vil ikke
udfordres af sandheden. Disse kristne fore-
trækker kendte prædikanter, der stiver dem

af i deres magelige livsstil i stedet for at sætte
spørgsmålstegn ved den måde, de lever på,
eller advare om de prøvelser, der skal komme.

”Disse jøder var mere imødekommende end
jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med
megen velvilje og granskede dagligt Skrif-
terne for at se, om det forholdt sig sådan”
(ApG 17,11).
Budskabet er ret enkelt. Om så apostlen
Paulus skulle komme og prædike i din kirke
næste søndag, måtte du undersøge, om det
var i overensstemmelse med Bibelen. Det er
særligt vigtigt, når det gælder læsningen om
endetiden, hvor der ofte med største overbe-
visning fremsættes synspunkter, som ikke har
holdepunkter i Bibelen.
Der er mange undervisere, der læser ting ind
i Bibelen, som ikke står der, og ser stort på
noget af det, der åbenlyst står der. De skaber
forvirring og er med til at gøre de troende
sårbare over for forførelse. Vi skal prøve de-
res budskab på Bibelens ord. Vi skal spørge,
om det er den mest enkle fortolkning af det,
der står skrevet, og hvis det ikke er det, skal
vi være forsigtige.

”Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv,
om ånderne er af Gud, for der er gået mange
falske profeter ud i verden” (1 Joh 4,1).
Sammenhængen her er at bekende Jesus
Kristus. Er Jesus i centrum for det, der bliver
prædiket, eller er det en falsk kristus, der præ-
senteres? Bliver vi tilskyndet til at leve et liv
i efterfølgelse af Jesus, eller tages det for gi-
vet, at vi som kristne må ligne verden?

”Tag jer i agt for de falske profeter, der kom-
mer til jer i fåreklæder, men indeni er glub-
ske ulve. På deres frugter kan I kende dem”
(Matt 7,15-16).
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Frugterne af en prædikants forkyndelse vil
vise det, hvis han er en forfører. Er det præ-
dikanten og hans ære, der er centrum i for-
kyndelsen, eller er det herliggørelse af Jesus?
En menigheds frugter vil vise, om den er for-
førende. Handler det om menneskers ære,
eller herliggøres Jesus? Stræber man efter at
skabe en stor formue til sig selv, ofte under
dække af at der er brug for det til Guds riges
arbejde, eller stoler man på, at man er i Guds
hånd? Fokuserer man på egne kæpheste og
på endeløse stridigheder, eller prøver man at
hjælpe folk til en enkel og enfoldig tro på

Den døde kirke våger ikke. En af følgerne af
ikke at våge er, at man mister interessen for
Jesu genkomst. For en død kirke kommer det
som en overraskelse, når Jesus kommer igen.
Fordi den ikke er rede, rammes den af samme
vrede som resten af verden.
De levende ser derimod frem til den store dag,
hvor Jesus kommer igen.
”Og skriv til englen for menigheden i Sar-
des: Dette siger han, som har Guds syv ånder
og de syv stjerner: Jeg kender dine gernin-
ger. Du har ord for at leve, men er død” (Åb
3,1).
En død kirke kan både være lille og stor. Den
kan have et spændende program med aktivi-
teter for alle aldersgrupper. Den kan være god
til at markedsføre sig selv og have et meget
effektivt evangelisationsarbejde. Men i Guds
øjne er den død. Menigheden i Sardes var
kendt for at være levende, men var i virke-
ligheden død.
Livet skabes af Helligånden. Det er Hellig-

Jesus? Afvises Bibelen, og udskiftes den med
falsk lære? Er ledelsen dominerende og sty-
rende, eller glæder de sig, når menigheden
vokser i troen og efterhånden kan stå på egne
ben?

”Tag jer i agt for at blive revet med af frække
menneskers vildfarelse og miste fodfæstet”
(2 Pet 3,17).
Bedrag inden for kirken svækker troen og
baner vej for at blive ført med af den store
forførelse, der skal komme i de sidste tider.
Vi skal våge, så vi ikke forføres.

åndens gerning i vores liv, der fornyr os og
gør, at vi kan tjene Gud. Uden ham er alle
vores anstrengelser forgæves. Den kirke, der
ikke lader sig lede af Helligånden, erklæres
for død. Bøn og et liv i venten på Herren er
erstattet af aktiviteter. Midlet mod at gå sin
egen vej er at våge.

”Vågn op og styrk resten, som er døden nær,
for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er
fyldestgørende over for min Gud. Husk der-
for, hvorledes du tog imod og hørte; hold fast
ved det, og omvend dig” (Åb 3,2,3).
Der findes kristent arbejde, der i begyndel-
sen var under Helligåndens vejledning. Ar-
bejdet er fortsat, men Helligånden får ikke
længere lov til at vejlede.
Lad os våge og bede om, at Helligånden vil
genoprette og styrke arbejdet og lade det blive
Guds igen. Af naturen er vi døde. Kun hvis
vi løbende drikker af livets vand ved Hellig-
ånden kan vi holdes friske og i live.

KAPITEL 7
LEVENDE
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Vi må omvende os fra vores mange aktivite-
ter og gode gerninger for Gud. Vende om til
kilden med levende vand og blive mindet om
det evangelium, der har reddet os fra døden.
Lade Helligånden alene arbejde gennem os,
så alle vores gerninger må være til glæde for
vores frelser.

”Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv,
og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over
dig. Men nogle få har du i Sardes, som ikke
har sølet deres klæder til, og de skal vandre
med mig i hvide klæder, for det er de vær-
dige til. Den, der sejrer, skal klædes i hvide
klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af
livets bog, men vedkende mig hans navn over
for min fader og hans engle. Den, der har øre,
skal høre, hvad Ånden siger til menighe-
derne” (Åb 3,3-6).
At det er vigtigt at våge, understreges af for-
udsigelsen af Jesu genkomst. Herren kom-
mer som en tyv for dem, der skal rammes af
dommen. Det er en advarsel, som den døde
kirke ikke tager alvorligt. Løftet om, at de,
der holder ud, ikke skal få deres navn slettet
af livets bog, rummer en klar konsekvens.
Navnene på de åndeligt døde slettes. Vi må
våge!
De tilsølede klæder fortæller os, at vi kan
glide tilbage i verden og dens religiøse tan-
ker. Så er vi ikke længere klædt i de hvide
klæder, som er retfærdigheden i Jesus Kristus.
Så er vi gået vores egen vej og har søgt selv
at opnå en retfærdighed. Der er ingen, der
får adgang til Himlen på grund af deres gode
gerninger. Kun ved tro på Jesu forsonings-
offer vedkender Jesus sig vores navne over
for Faderen. Jesu blod renser vores klæder,
der er plettet af synd, og gør dem hvide som
sne.
At våge er også at holde fast i evangeliet, som

vi har fået det i Guds ord. Det kan vi gøre
ved at afsætte tid til at læse i Skriften og bede
Helligånden om at lede os til sandheden.
Det er afgørende for enhver kristen selv at
læse i Bibelen. Lad Helligånden lære dig at
forstå Bibelen, så du bliver mindre afhængig
af andre bøger og kommentarer. I mange kir-
ker er bøger af populære forfattere blevet en
erstatning for selv at læse og studere Bibe-
len. Især bøger om hemmeligheden bag suc-
ces er blevet udbredt, enten det så er inden
for kirkevækst, i erhvervslivet eller i relatio-
ner. Bibelen må aldrig skubbes til side til for-
del for kristne bøger. Det er vigtigt altid at
bruge mere tid på at læse og forstå Bibelen
end på at læse andre bøger. Derved bevares
du ved evangeliet, og da vil du ikke blive
forkastet ved Jesu genkomst.

Spottere
Et af kendetegnene ved en død kirke er hå-
nen. Uden nogen form for ærefrygt for Guds
eget ord går der sport i at pille det fra hinan-
den eller finde på urimelige fortolkninger, der
passer til menneskets egne forvirrede tanker.
”For først og fremmest skal I vide, at der i de
sidste dage vil komme spottere, som følger
deres egne lyster, og som hånligt siger: ‘Hvad
bliver der af løftet om hans komme? Siden
vore fædre døde, er alting jo blevet ved at
være, som det var fra skabelsens begyndelse‘”
(2 Pet 3,3-4).
Spotterne gør nar ad kirkens historiske lære
om jomfrufødslen, inkarnationen og sonings-
døden. Underne gøres til genstand for vittig-
heder. Særligt de mennesker, der faktisk tror
på skabelsen, er en kilde til latter. At Jesus
skulle komme igen, nævnes slet ikke. De kan
ikke forestille sig, at der skulle være en vir-
kelig Gud, der afholder dom. ”De (...) over-
ser [med vilje]” (2 Pet 3,5).
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Gudsfornægterne vægter denne verdens så-
kaldte viden meget højere end det, som Gud
har sagt gennem Bibelen. For dem er religion
blot en intellektuel leg.

De døde vil ikke lytte
”Jeg stiller vægtere ud for jer, lyt til hornet!
Men de svarer: ‘Det vil vi ikke!‘ (...) Hør, du
jord: Jeg bringer en ulykke over dette folk,
den er frugten af deres planer. For de lyttede
ikke til mine ord, de forkastede min lov” (Jer
6,17.19).
De døde, der er for sløve til at høre, rammes
af dommen. Gud har beredt en ulykke til dem.
De vil ikke høre sandheden, for det forstyr-
rer dem i deres søvn.
Juda troede, at de var tro over for Gud. De
ofrede til Gud, men i deres hjerter var de af
verden. De tilbad andre guder og lavede alli-
ancer med de omkringliggende lande. Men
Gud lod sig ikke narre. Gennem Jeremias
advarede han om den ulykke, der ventede
folket.
Gud lader sig heller ikke narre af den døde
kirke i vore dage. Vantroen bliver gengældt
med Guds vrede.

Kontrasten til dem, der er i live
”Jerusalem, på dine mure stiller jeg vægtere;
aldrig skal de tie, hverken dag eller nat. I,
der påkalder Herren, und jer ikke ro, og und
ikke ham ro, før han genrejser Jerusalem, og
før han gør den til lovprisning på jorden” (Es
62,6-7).

De åndeligt levende forstår, hvad Gud gør i
verden, og deltager i det arbejde med forbøn.
Gud befaler os, at vi ikke må unde ham ro,
indtil han har fuldført sin gerning. Jerusalem
bliver til lovprisning på hele jorden, når Jesus
kommer tilbage for at regere på Davids trone.
Indtil den herlige dag kommer, er vi kaldet
til at bede for kirken, jøderne og verden.
”Hør, dine vægtere løfter røsten, de jubler i
kor, for med egne øjne ser de Herren vende
hjem til Zion” (Es 52,8).
De, der våger og forstår, hvad Gud gør i de
sidste tider, fyldes med glæde, når de ser hans
værk ført igennem. Vægterne glæder sig, når
de ser Gud gennemføre sine planer.

Tålmodig og udholdende
Hvordan skal vi overleve, når den døde kirke
vinder frem?
Jesu bror Jakob giver dette råd: ”Brødre, vær
tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på,
hvordan bonden tålmodigt må vente på sin
jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået
efterårsregn og forårsregn. Også I skal være
tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for
Herrens komme er nær. Vær ikke vrantne mod
hinanden, brødre, for at I ikke skal blive dømt;
dommeren står allerede ved døren” (Jak 5,7-
11).
Vi skal ikke bekymre os eller lade os provo-
kere, når vi ser vantroen i kirken. Vi skal ikke
blive vrede, når vores tro gøres til grin. Vi
skal holde ud og være tålmodige. Vi skal
bruge enhver given lejlighed til at opmuntre
hinanden til at være tro og ikke mindst ud-
nytte mulighederne for at læse i Bibelen sam-
men. Ved at våge i bøn får vi styrke til at holde
ud.
Selv om vi er helt alene, og der ikke er no-
gen, der forstår os, skal vi fortsætte med at
våge.

Grundlaget  fo r  at  blive før t  vild
inden fo r  kirken har  alt id  været ,
at  t illiden t il Guds o rd er  blevet
under minere t .
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Jesus kommer for at hente sin brud. Den tro-
ende kirke, der ikke er holdt op med at våge,
er en herlig brud, der er smykket med fine
klæder og er værdig til frelseren. Hun skal
triumfere i trængslen og fuldende Jesu sejr.
Bruden er de troende jøder og hedninger. Is-
raels folk var de første, der blev forlovet med
Jesus. Som hedningekristne er vi indbudt til
at få del i Israels velsignelse. Til sidst skal vi
tage imod jøderne, som omvender sig. Ved
bryllupsfesten skal vi både være brud og
gæster, og Jesus skal tjene os.
Nogle af skikkene ved et jødisk bryllup er
blevet nævnt ovenfor. I den tradition drog
brudgommen efter forlovelsen af sted for at
gøre et hjem klar til bruden. Bruden brugte
den mellemliggende tid på at sy en fin bryl-
lupskjole. Den dag brudgommen vendte til-
bage, var hun strålende af skønhed for brud-
gommen.
Det skal være vores mål, at Jesus finder en
brud, der stråler i retfærdighed, når han kom-
mer igen.

Klædt i retfærdighed
”Halleluja! Herren vor Gud, den Almægtige,
har taget magten, lad os glæde os og juble og
lovprise ham, for nu skal Lammets bryllup
stå, og hans brud har gjort sig rede, hun har
fået givet at klæde sig i lysende rene linned-
klæder – for linnedklæderne er de helliges
retfærdige gerninger” (Åb 19,6-8).
Al vores retfærdighed er som beskidte pjal-
ter, men den retfærdighed, der opnås ved
troen, er som kostbare ædelstene i Guds øjne.

”Den dag jeg griber ind, siger Hærskarers
Herre, skal de være min [kostbare] ejendom”
(Mal 3,17).
Den kostbare ejendom er dem, der frygter
Herrens navn. Det er dem, der ikke har givet
plads for vantroen i en verden, der fornægter
Gud og hans ord. Gud sagde om Israel:
”For du er et helligt folk for Herren din Gud;
dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk
på jorden som sit ejendomsfolk” (5 Mos 7,6).
I den nye pagt omfatter Israel også de tro-
ende hedninger, der er blevet podet ind. Dette
folk er kostbare ædelstene for Gud.
Da Peter taler om gudfrygtige kvinder, un-
derstreger han, at det er den indre ændring af
vores personlighed, som virkeligt fryder Gud.
”Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, så-
som flettet hår, guldsmykker eller smukke
klæder, men i hjertet, det skjulte menneske,
med en sagtmodig og stille ånds uforgænge-
lige skønhed, som er meget værd i Guds øjne”
(1 Pet 3,3-4).
Jesus kommer tilbage for at hente en kirke,
der har været gennem prøvelsens ild og er
blevet renset. Under trængslerne har kirken
være et spejlbillede af Jesus – ikke i egen
styrke, men ved Helligåndens kraft.

De skal stråle som solen og stjernerne
Vi må aldrig være i tvivl om den herlighed,
som skænkes dem, der vågede og forblev tro.
”Da skal de retfærdige skinne som solen i
deres faders rige”, lød løftet fra Jesus (Matt
13,43). Det er det håb og den glæde, som
opmuntrer dem, der sejrer i den mørke tid,
der afslutter vores tidsalder.

KAPITEL 8
SMYKKET FOR BRUDGOMMEN

L
E

D
E

R



27NYT LIV
3-2016

Men mørket er ikke bare mørke. I Daniels
bog læser vi: “De indsigtsfulde skal stråle som
himmelhvælvingens stråleglans, og de, der
førte mange til retfærdigheden, skal stråle
som stjernerne for evigt og altid” (Dan 12,3).
På trods af mørket vil mange blive ført til
retfærdigheden.

Høst under modstand
”Da skal de udsætte jer for trængsler og slå
jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på
grund af mit navn (...) Og dette evangelium
om Riget skal prædikes i hele verden som
vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal en-
den komme” (Matt 24,9.14).
Modgang og vækst går hånd i hånd. I de sid-
ste svære tider fuldfører kirken sin opgave.
Den troskab, der kendetegner almindelige
forfulgte kristne, taler til hele verden. Med
vores handlinger og ord, som Jesus giver os,
viser vi, at vores tro og kærlighed til vores
frelser er reel virkelighed (...) På den måde
skal evangeliet forkyndes for alle folkeslag.
Der kommer en tid, hvor kirken er bragt til
tavshed. I Bibelen beskrives det som tiden
efter de to vidners død (Åb 11,7-10). Verden
jubler over endelig at være blevet dem kvit,
der har skabt uro i samvittigheden. Denne
verdens mennesker skal ikke længere plages
af dem, der opfordrer dem til at overgive sig
til deres skaber. Fra nu af kan de gå deres
egne veje og lave deres egne regler. Når de
er sluppet af med Gud, kan de tage skæbnen
i egen hånd.
Men sejren for folk og stammer og tungemål
og folkeslag er en kortvarig glæde. Efter tre
en halv dag stiger vidnerne op til himlen.
Sammen med dem opstår en stor sky af men-
nesker. I sine syn ser apostlen Johannes disse
mennesker, der udgør den endelige høst på
jorden.

Den endelige høst
”Derefter så jeg, og se, der var en stor skare,
som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og
stammer, folk og tungemål; de stod foran tro-
nen og foran Lammet, klædt i hvide klæder
og med palmegrene i hænderne (...) Og en af
de ældste tog til orde og spurgte mig: ‘De,
som står klædt i hvide klæder, hvem er de,
og hvor kommer de fra‘? Jeg sagde til ham:
‘Min herre, du ved det.‘ Og han sagde til mig:
‘Det er dem, som kommer fra den store træng-
sel, og som har vasket deres klæder og gjort
dem hvide i Lammets blod‘” (Åb 7,9.13-14).
Disse vers beskriver den sidste store høst i
vores tidsalder. De, der har våget og fået
styrke til at holde stand, får del i høsten. På
grund af deres vidnesbyrd samles folk fra alle
folkeslag og stammer, folk og tungemål i
herlighed i Guds rige. Tiden med store prø-
velser og trængsler afløses af det største øje-
blik i den kristne kirke. Den kirke, der har
våget, ses nu i al sin pragt.
For to tusind år siden troede Djævelen, at han
havde vundet sejr over Guds lam i dets ring-
hed. Ham, som Djævelen frygtede, blev knust
og døde. Da Jesus opstod fra graven, blev
Djævelens sejr forvandlet til hans største ne-
derlag.
Når vores tidsalder rinder ud, forvandles
endnu en af Djævelens tilsyneladende sejre
til nederlag. Når Jesus kommer for at hente
sine, bliver den store flok beviset på Djæve-
lens nederlag.

Al vores ret færdighed er  som be-
sk idt e  p ja lt e r,  men den r e t fær-
dighed,  der  opnås ved t roen,  er
som kos t bare  ædelst ene  i Guds
ø jne .
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Det er sådan, det burde være.
Det er sådan, Jesus inderligt ønsker det. Men
bliver det sådan?
”Når Menneskesønnen kommer, mon han så
vil finde troen på jorden?” (Luk 18,8).
Finder han en kirke, som har indset, at den i
egen kraft falder som Peter? Finder han en
kirke, der har lyttet til profetierne og søgt
styrke hos ham til at holde ud? Finder han en

De, der våger, får styrke til at sejre.
”Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets
træ, som står i Guds paradis” (Åb 2,7).
”Den, der sejrer, skal ikke skades af den an-
den død” (Åb 2,11).
”Den, der sejrer, vil jeg give af den skjulte
manna og give ham en hvid sten og indskre-
vet på stenen et nyt navn, som ingen kender
undtagen den, der får det” (Åb 2,17).
”Den, der sejrer og trofast gør mine gernin-
ger indtil enden, ham vil jeg give magt over
folkene; han skal vogte dem med et jern-
scepter, som når lerkar knuses, ligesom jeg

kirke, der har indset, at hans veje ikke er vo-
res veje?
Det gør han hos dem, som våger.
Kom, Herre Jesus!

”Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den,
der våger og vogter over sine klæder, så han
ikke skal gå nøgen, og man skal se hans
skam” (Åb 16,15).

har fået magt til det af min fader, og jeg vil
give ham morgenstjernen” (Åb 2,26-29).
”Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder,
og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog,
men vedkende mig hans navn over for min
fader og hans engle” (Åb 3,5).
”Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min
Guds tempel, og han skal aldrig mere fjer-
nes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn
og navnet på min Guds by, det ny Jerusalem,
der kommer ned fra himlen fra min Gud, og
mit nye navn” (Åb 3,12).
”Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig
på min trone, ligesom jeg har sejret og har
taget sæde hos min fader på hans trone” (Åb
3,21).

Vi må våge, så vi forbliver tro og får del i
alle de løfter, som Jesus har givet dem, der
sejrer.

EFTERSKRIFT:
LØFTER TIL DE SEJRENDE

Da Jesus opstod fra graven,  blev
D jæ v e le n s  s e j r  f o r v a n d le t  t i l
hans størst e neder lag.  Når  vo res
t idsa lder  r inder  ud ,  fo r va nd les
endnu  en a f Djævelens  t ilsyne -
ladende  se jr e  t il  neder lag .  Når
Jesus kommer  fo r  at  hente sine,
bliver  den sto re flok beviset  på
Djævelens neder lag.

Hæftet “Watch - preparing for the unexpected“
(2009) er oversat af Erik Fuglsang
med tilladelse fra forfatteren.
Let forkortet af red.

Philip Wren, engelsk
aritekt og bibellærer.
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Det er deres art, siger Brorson.
Ja, det er så sandt. De skrider så langsomt.
De kan endda være så trange, at den, som
oplever sådanne tider, nødigt vil indrømme,
at de dog går. Ja, sjælen kan trænges så hårdt,
at selvom den skriger efter at komme ud af
sit mørke, nægter den dog med al sin styrke,
at det får ende med de trange tider.

Sjælens fjederham
I den samling digte, som blev udgivet året
efter Brorsons død under titlen Brorsons sva-
nesang, finder vi salmen Her vil ties, her vil
bies. Han skrev den mod slutningen af sit liv,
da han var stærkt lidende på både sind og le-
geme på grund af modgang og sorger og syg-
dom.
Men hans sjæl havde altid været fri som en
fugl af denne verdens fængsel. Den ejede i
troen den ”fjederham”, som også Grundtvig
kendte, hvormed han kunne flyve til landet
bag hav – bort til den verden, hvor Gud lever
– bort til lysets rige, hvor livet ej rinder hen
med suk og med gråd, men hvor dets lykke
er skinnende klar.

Det gjorde Brorson brug af – stærkere end
nogensinde, da tiden i denne verden blev
trang og ville holde hans sjæl fængslet i
mørke og håbløshed. Da skrev og sang han
om landet, hvor Gud lever – skrev og sang,
indtil troen så det salige lys hos Gud.
Og da kunne sjælen som en due komme til-
bage til ham i denne verdens snævre ark og
bringe bud om lys ned til fangen. Og han
indså, at mens legemet levede i trængslens
mørke land, behøvede han én ting.

Den svære venten
Her vil ties, her vil bies, sang han. Det hører
de trange tider til. Her må vi tie, for her gør
hverken sukke eller protester eller forklarin-
ger nogen gavn. Her må vi kun bie – vente –
vente og atter vente.
Fra barndommens tid husker jeg et lille digt,
som min far skrev i en sådan tid:

Vente, vente, vente,
o, hvor er det svært.

Hvor skal jeg min tålmod hente?
Hvor får jeg det lært?

A R T I K E L

TRANGE TIDER
LANGSOMT SKRIDER

Af Frank Jacobsen
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Ja, det var svært. Far var vokset op i det fæng-
sel, som så mange i vort land vokser op i:
hvor verden ikke er større end fængslet. Og
så længe det ikke føles trangt, er alt vel. Men
når fængslet bliver trangt – da bliver det
endnu mere trangt, når sjælen mangler tro-
ens vinger, så den kan flyve ud af arken, den
lever i, og finde hen, hvor friheden og livet
venter.

Bag gærdet
Hvor fandt han det? Hvor fandt Brorson li-
vet?
Jo, siger han til sin sjæl: ”Kom, min due, kom
at skue bag gærdet hist.”
Der bag gærdet så han de første vintergæk-
ker og erantis bryde den kolde jord. Tiderne
blev strengere. Kulden blev hårdere, og sneen
kom og begravede de små forårstegn med sit
hvide, kolde dække.
Men disse små, svage skabninger kom med
bud til ham. Det, de sagde, var uden logik.
Det var uden at tilfredsstille denne verdens
krav om barske, matematiske beregninger og
sammenhænge. De talte bare sandt. De vid-
nede nemlig i al deres beskedne eksistens om,
at den strenge vinter snart ville være forbi.
Og vel kunne kulde og frost og sne gøre livet
koldt og trangt en stund endnu, men de måtte
trods al deres vælde bøje sig for de to små
forårstegns vidnesbyrd.

Br o r so n sk r ev sa lmen “Her  vil
t ies,  her  vil bies“ mod slutningen
af s it  liv,  da han var  st ær kt  li-
dende på både sind og legeme på
grund af modgang og so rger  og
sygdom.

Førstegrøden
Eja, søde førstegrøde af bliden vår, synger
Brorson.
Førstegrøden af bliden vår? Hvor finder vi
den?
Jo, der er et gærde, som adskiller denne ver-
den fra den frie, glade verden, som vi kalder
”Himlen” – det er der, hvor Gud er.
Det gærde er Guds ord og sakramenter. Bag
dem finder din sjæl førstegrøden af bliden vår.
Bag dem finder din sjæl nemlig Jesus – han,
som endte sine dage på jorden i trængsel og
kulde og ensomhed som få andre.
Men bag dødens gærde havde Gud livet til
ham – det evige liv.
Det så Brorson bag Ordet og sakramenterne.

Oliebladet
Da sagde han til sin sjæl: ”Kom, min due, lad
dig skue med olieblad.”
Ligesom duen kom tilbage til Noa i arken,
hvori han holdtes fangen, så længe syndflo-
den stod på – og havde en oliegren i næbbet,
som varslede, at nu ville han snart kunne for-
lade sit trange fængsel – sådan ville han, at
hans sjæl skulle tage håbet i sin mund og
synge om vinterens og kuldens og fængslets
ophør, mens kroppen endnu måtte vente en
tid.
Sådan lærte han den kunst: at være stille og
vente – ikke på noget, som er langt borte, men
som det fødes ved at skue bag gærdet: at nu
er tiden næsten oprundet, som gør dig glad.

Frank Jacobsen (1931-
2013), var præst, bl.a. i
Mariehøj.
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Men blodet skal I have som mærke på hu-
sene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg
forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal
ramme jer, når jeg slår egypterne (2 Mos
12,13).

Guds løfte
Da Farao var blevet forhærdet og ikke ville
lade israelitterne rejse, sendte Gud plager
over egypterne. 10 plager i alt.
I den sidste plage skulle alle førstefødte dø,
og det ville de komme til helt uden person-
anseelse. Ja, selv blandt kvæget skulle de før-
stefødte dø.
Men Herren ville skåne israelitterne, og det
kunne han med lethed have gjort uden videre.
Han kendte hver eneste og kunne bare have
holdt israelitterne helt udenfor.
Men Gud gjorde noget helt andet. Han gav
dem et løfte om, at hvis de slagtede et kid
eller et lam og strøg blodet på dørstolperne,
så ville han gå forbi dem.
Gud ville, at de i tro på ham skulle gemme
sig bag blodet.

Et bedre skjulested?
Men forestil dig én, som ikke ville eller turde
lade liv og død være afhængig af blod på en
dørramme – det lød for enkelt. ”Nej, lad mig
selv lave et eller andet, som jeg virkelig kan
skjule mig bag, når Herren og hans ødelæg-
ger går forbi.”
Men den nat, hvor Herren og hans ødelæg-
ger kom forbi, var det fuldstændig lige me-
get, hvor snedigt og dygtigt han havde lavet
sit skjul.
Ingen kan skjule sig for den levende Gud.
Og uanset hvor tryg han følte sig i sit skjul,
så måtte det koste livet for de førstefødte i
dette hus. Både af mennesker og dyr. For det
havde Gud sagt.
Han ville skåne dem, som var i ly bag blodet
– og kun dem. Han havde besluttet sig for
kun at se efter blodet den dag. Alle andre ste-
der måtte dødsplagen gå sin gang.

Har du søgt ly bag blodet? Jesu blod. Eller er
du i færd med at bygge dit eget skjul af din
fromhedsøvelse?

A R T I K E L

BAG BLODET

Af Peder Mikkelsen
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Uanset hvor langt du når med dig selv ud ad
fromhedens vej, så vil det alt sammen blive
fejet til side den dag, hvor din evige skæbne
afgøres. Gud ser nemlig kun efter én ting den
dag – han ser efter blodet – om du har søgt ly
bag blodet. Dét afgør dit evige ve og vel.

Tryghed i ængstelsen
Den nat, hvor Herren og hans ødelægger kom
forbi, har der måske været en trykket stem-
ning i nogle hjem. Nogle kunne måske godt
bæve lidt ved tanken om den dødsalvor, som
lå over det hele. Men de var i tryghed, selv
om de måske ikke var så trygge ved situatio-
nen. De var jo bag blodet.
Du, som har taget din tilflugt til Jesus og hå-
ber på frelse ved hans blod, kan måske godt
af og til ængstes og bæve lidt ved det hele.
Evighedsalvoren kan lægge sig ind over dit
sind.

Du ængstes måske, fordi du føler dig som en
mislykket kristen. Men din angst opstår, når
du kommer til at se efter det, som Gud ikke
ser efter.
Du bliver mismodig, når du ser hvor lidt ån-
delig stads, der er ved dig. Men Gud ser kun
efter blodet. Og han ser ikke efter, om du er
ængstelig bag blodet. Nej – han ser kun ef-
ter, om du er bag blodet.
Lad den sandhed, at Gud altid ser blodet, og
at blodet altid er nok for ham, få lov til at
sænke sig ned og give dit urolige hjerte hvile.
Har Jesu blod fået lov til at være nok for dig?

Du ængstes måske,  fo rdi du fø-
ler  dig som en mislykket  kr ist en.
M e n  d in  a ng s t  o p s t å r ,  nå r  d u
kommer  t il at  se  eft er  det ,  som
Gud ikke ser  eft er.

Peder Mikkelsen, Lystrup,
prædikant i Luthersk
Mission
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Da skal du erkende, at jeg er Herren, og at
de, der håber på mig, ikke bliver til skamme
(Es 49,23).

Troen er en vedvarende og fast overbevis-
ning om Guds nåde, som han har lovet os i
Kristus, og ved den hænger hele hjertet og
sindet fast ved Gud.
På samme måde er håbet en tålmodig og fast
forventning, en bien efter det, man tror på.
Det kristne håb er altså ikke noget andet end
den tålmodige, faste og ventende tro indtil
enden.

En urokkelig grundvold
Om dette håb siger Paulus, at det ”gør ikke
til skamme” (Rom 5,5). Det skyldes, at håbet
har en urokkelig grund, som er Gud selv. Det
har et grundlag, som er fast, evigt og urokke-
ligt. Derfor er også håbets fred, glæde, ro og
trøst evig. Ingen og intet kan gøre håbet så
stærkt bedrøvet, at det ikke finder en tilstræk-
kelig fred og trøst mod det fra sin urokkelige
klippe, som det holder sig til.
Omend uvejret og stormen kommer, frygter

håbet ikke, for det er grundfæstet på en klippe
(Matt 7,25).
Håbet må altid have denne faste og urokke-
lige grundvold, som ikke vakler. Og da alt
timeligt og jordisk er noget ubestandigt og
flygtigt, så søger håbet ikke den timelige vel-
stand, ære, glæde og ros, men hviler alene i
Gud og roser sig af Herren. Dér finder det
varig hvile og frede.
Derfor står der også i Salmernes Bog: ”De,
der stoler på Herren, er som Zions bjerg, det
rokkes ikke, det står fast for evigt. Bjerge
omgiver Jerusalem, og Herren omgiver sit
folk fra nu af og til evig tid” (Sl 125,1-2).

Håbet til den flygtige lykke
Men dem, der lægger timelige ting til grund
for deres håb, såsom jordisk ære, lykke, rig-
dom og glæde, de må altid leve i frygt, i sorg
og angst. De må ligge for verdens fødder og
fare hid og did med den flygtige lykke som
på havets bølger. De har ikke fred og ro i
længere tid, end verden og deres naboer vil.
Fastheden i håbet skal prøves ved korset. For
når et menneske kommer i anfægtelser, vil

A R T I K E L

HÅBET, SOM IKKE
BLIVER TIL SKAMME

Af Johann Arndt
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det blive åbenbaret, hvad han sætter sig håb
og sin tillid til.
Da viser det sig ofte, at vi ikke håber på Gud
selv, men på hans gaver. Vi håber på den jor-
diske lykke, og vi bygger derfor på sand, ja,
vi gør de skabte ting til vores gud.
For så fordrejet er vores blinde og fordær-
vede natur, at den bliver hængende ved de
skabte ting, selvom de netop skulle lede os
videre til Skaberen. Det er jo derfor, Gud gi-
ver mennesker timelig lykke og velstand; det
er, for at de ved det skal blive løftet til Him-
len og tragte efter ham, som giver alt dette,
nemlig Gud selv.
Gaverne skulle lære os at kende, elske, frygte
og ære ham og håbe på ham alene. Men den
fordærvede natur er så blind, at den nøjes med
at give sig hen til gaverne, som et svin bader
sig i sølet, og man glemmer helt gavernes
giver.

Håbets kamp
Det er af den grund, Gud må sende kors, sorg
og modgang på vores vej. Det er derfor, Gud
må tage den velstand fra os, som han har
skænket os. Det er, for at vi kan lære at håbe
på ham; kende, love og prise ham.
Af natur sætter vi vores håb til os selv, til
vores egne evner, kræfter og gaver, og derfor
må Gud så ofte sende os megen modgang.
Han må ligesom bryde os ned, gøre os til in-
tet, ydmyge os, tømme os helt og tage os selv
fra os, sådan at han i stedet kan give os sig
selv. Og det kan ikke ske, før han helt får
udryddet det håb og den fortrøstning til os
selv, som strider allermest mod hans nåde.
Derfor findes det kristne håb altid i kamp og
strid mod al tillid til os selv, til vores egne
gaver, vores fortjeneste, fromhed, herlighed,
lykke, ære og rigdom. Håbet må kæmpe sig
vej gennem disse forklædte djævle, for at det

kan skjule sig i Gud alene og hvile i ham.

Rettet mod det usynlige
Håbet holder sig – ligesom troen og kærlig-
heden – Gud alene for øje. Den, som håber
på noget andet eller stoler på noget andet og
ikke på Gud alene, han håber og stoler på
intet. For uden Gud er alle ting intet, og et
håb, der retter sig andre steder hen, er dømt
til at gå til grunde.
Tro, håb og kærlighed er en helt igennem
åndelig treklang. Der er ikke noget jordisk i
den. Troen, håbet og kærligheden retter sig
mod det usynlige og har Gud alene som
grundvold.
Derfor siger Paulus også: ”Et håb, som man
ser opfyldt, er ikke noget håb; for hvem hå-
ber på det, man kan se?” (Rom 8,24).
Den, som sætter sit håb og sin tillid til det
synlige, har ikke den usynlige Gud som
grundvold for sit håb, men blot en skygge.
Derfor må håbet gå til grunde sammen med
verden og blive til skamme.

Tiden og evigheden
Hvis man rigtigt skal forstå det kristne håb,
må man sammenligne tiden og evigheden.
Evigheden er uomskiftelig, for i den er der
ingen forandring. Men i tiden er der foran-
dringer fra dag til nat, fra uge til måned, fra
måned til år, fra vinter til sommer. Ja, him-
lens skyer står ikke stille et øjeblik, men rul-
ler af sted i stadig forandring.
Derfor kan man ikke finde nogen sand ro i

Når  et  menneske  ko mmer  i an-
fægtelser,  viser  det  sig  o ft e,  at  vi
ikke håber  på Gud selv,  men på
hans gaver.
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de timelige ting. Alting går bort med tiden,
og alt som er under tiden, må gå til grunde.
Men i evigheden er der en varig ro og hvile,
som både onde og gode har en længsel efter.
Den opnås dog kun ved at forsage sig selv i
Kristus, som er den evige hvile.

Når selv de bedste gaver tages fra os
For at vores håb skal være sandt, må det
prøves. Det sker, ved at Gud tager de gaver
bort, som man før satte sin lid til, endog de
allerbedste gaver. Det gør han, for at vores
håb skal blive rettet mod Gud alene.
Og det er grunden til, at Gud også leder os
igennem store anfægtelser, hvor han tager
enhver følelse af hans nåde bort fra os, så vi
ikke kan finde noget andet hos os selv end
det modsatte af håb, og så vi ikke kan se og
mærke andet end Guds brændende vrede. Det
synes fuldstændigt, som om alt håb er ude,
sådan som Jeremias klager over (Klages 3 og
4), og som om Gud helt har forladt os.
Da må man håbe, hvor der ikke synes at være
noget håb.
Dette skal forstås sådan, at i et frygtsomt
hjerte, som ikke føler andet end skræk og
ængstelse, der findes der endnu et håb, nem-
lig troens håb, om det så er aldrig så lille og
svagt. Dette håb er grundet på Guds ord, på
hans ufejlbarlige tilsagn og løfter. Og dette
håb er imod håb, det vil sige: imod fornuft-
ens håb.
For står det til fornuftens mennesketanker, er
der ikke noget at håbe på. Lige så lidt håb
finder vi i hjertets følelser og fornemmelser.
Vi finder kort sagt ingenting at håbe på, når
vi ser ind mod os selv og på vores eget frygt-
somme hjerte og plagede samvittighed.
Tværtimod føler vi en stor skræk og sjæle-
angst: Gud tager sin nåde fra os, al trøst og
alle de gaver, vi før stolede på.

Men når Gud således tager alt vores eget fra
os, bliver der kun Gud tilbage at stole på. Vi
må som Abraham have håb imod håb (Rom
4,18). Som Kristus må vi blive helt afklædt
og forladt af alle, ja af Gud selv. Som ham
må vi klage: ”Alle, der ser mig, spotter mig,
de vrænger mund og ryster på hovedet. Min
Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?”
(Sl 22,8.1).

Utålmodigheden og hjertets suk
Når det gælder enhver anden trængsel, er det
kun tålmodigheden, ydmygheden, bønnen og
kærligheden, der bliver prøvet. Men i sam-
vittighedens hårde anfægtelser bliver også
håbet prøvet og fristet. Da bliver et menne-
ske ofte frataget alle sine gaver, men allige-
vel kronet med håbet, som ikke gør til
skamme.
For selvom vi ofte i sådan en stor fristelse
kender til utålmodighed og bespottelse og
knurren mod Gud, sådan som vi ser det hos
Job og Jeremias, så vækker Gud dog et lille
suk i os, som modsiger denne utålmodighed;
som hader den og strider mod den og beder
om nåde.
Da bliver det menneske også tilgivet, og da
bliver det reddet som et stykke brænde, der
er trukket ud af ilden, befriet som en ørelap
fra løvens gab (Zak 3,2; Am 3,12).
Hos det menneske er der heller ikke nogen
fortvivlelse, for modstanden mod Gud bliver
modsagt af hjertets suk; men det er håbets
store prøve og anfægtelse. De suk, som man
finder her, er de uudsigelige sukke, som
Paulus taler om (Rom 8,26).

Lutret i ilden
De mennesker, der går igennem sådan nogle
kampe, er de største helgener. De er Gud
nærmere end de stolte ånder, der sætter deres
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håb til sig selv, men i virkeligheden med alt
det, de roser sig af, er de største gudsbespot-
tere.
De, som strider sådan i håbet, er Guds kære-
ste børn, som vi ser det hos Job og David. De
bliver renset og lutret som guldet i ilden. De
bliver flyttet bort fra deres egne gaver og
deres egen ære og bliver flyttet ind i Gud,
hvor det er så meget bedre at være. Da bliver
der ikke noget tilbage, som det stolte menne-
ske kan rose sig af.
På den måde lærer mennesker at håbe på Gud
alene og ikke på noget andet. Ham kan man
ikke miste. For når alt bliver taget fra os i
trængslen, så kan dog Gud ikke tages fra os:

Og tage de vort liv,
gods, ære, barn og viv,
lad fare i Guds navn!

Dem bringer det ej gavn,
Guds rige vi beholder.

Bøn
Gud, du evige sandhed, du, som evigt holder
det, du lover, og som aldrig gør den, der hå-
ber på dig, til skamme!
Jeg bekender for dig, at mit fordærvede kød
og blod hænger så meget fast ved det time-
lige. Jeg ser altid efter timelig og legemlig
trøst, og jeg glemmer ofte dine løfter, din al-
magt og barmhjertighed.
Herre, tilgiv mig denne store synd, og vend
den hårde straf, som du truer med, bort fra
mig. Du siger jo, at den, som sætter sin lid til
det timelige og forgængelige, ikke skal se og
erfare trøsten, som kommer.
Udslet det falske og bedragelige håb i mig,
som forsvinder som røgen og rimfrosten. Tag
alle unyttige bekymringer bort fra mig. Lad
mit hjertes håb og tillid altid være rettet mod
dig, så de gode og kærlige strømme fra din

nåde ikke bliver hindret i mig, og så mit hjer-
tes tillid og ro i dig ikke bliver forstyrret. For
alt håb og begær, som ikke hviler i dig, må
forblive i evig uro.
Lad mit håb i al modgang og sorg forblive i
dig alene og være fæstet til dig som et trygt
anker på en fast grund, og lad mig vente på
din hjælp med stor frimodighed.
Den rette grundvold og støtte for mit håb er,
at din elskede søn er kommet til jord som
menneske. Jeg sætter min lid til hans hellige,
dyre fortjeneste, hans opstandelse og himmel-
fart. Ved det har du genfødt mig til et levende
håb, som ikke skal blive til skamme. For i
Kristus er jeg allerede stået op af graven og
faret op til Himlen.
Derfor har jeg i Kristus Jesus, min Herre, al-
lerede det evige liv, og jeg venter nu bare på,
at den kommende herlighed skal åbenbares.
Lad mig derfor, gode Gud, håbe på dig i alle
ting, så du alene må være det, mit hjerte øn-
sker og begærer. Lad mig i nød og sorg ikke
blive alt for bedrøvet over, at du tøver med
din hjælp; for jeg ved, at jo længere du hol-
der hjælpen tilbage, jo herligere bliver din
hjælp.
Jeg beder dig om, at du må lindre mit kors og
min modgang, så jeg ikke skal blive alt for
træt og udmattet. Styrk mig altid med din
trøst, så jeg sammen med dem, som håber på
Herren, kan få nye kræfter og ikke skal falde,
men for evigt må stå trygt og fast som Zions
bjerg, ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.

Oversat af Henrik Gren Hansen fra bogen
“Den sanne kristendom“,
Lutherstiftelsen 1974,
s. 409-413.

Johann Arndt (1555-
1621), tysk præst og
forfatter.
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Et vigtigt spørgsmål
For godt et år siden bragte vi her i bladet en
artikel med en kritisk vurdering af missions-
strategien hos den amerikanske forkynder og
forfatter Timothy Keller1. Vurderingen var
baseret på de bøger af Keller, som er udgivet
på dansk. Artiklen var efterfølgende årsag til
en del debat. Det glædelige er, at debatten
gradvist har bevæget sig videre fra at handle
om Timothy Keller til at handle om, hvordan
vi bedst forkynder evangeliet for ikke-kristne
i dag.
I efteråret 2016 har der været en kursusdag i
København, hvor Kellers forkyndelse blev
debatteret, men hvor det fremadrettede
spørgsmål blev rejst: Hvordan når vi bedst
ikke-kristne med Guds ord i vor tid og kul-
tur?2

Noget tilsvarende er sket i det seneste num-
mer af magasinet Budskabet. Her skriver rek-
tor for Dansk Bibel-Institut Børge Haahr
Andersen en artikel, hvor han kommenterer
Nyt Livs artikel om Keller. I forlængelse heraf
rejser han spørgsmålet om, hvordan vi bedst
forkynder evangeliserende i dag. Mere spe-

cifikt spørger han, om vi i forkyndelsen kan
tillade os at begynde med at tale om andre
ting end frelsen. Kan vi begynde med at tale
om menneskers udfordringer på skabelsens
plan: ”Er det tilladt at gå langsomt frem, så
vi begynder med de emner, der vækker en
erfaringsmæssig genklang i mennesket?3”
Kan man i det evangeliserende arbejde be-
gynde med i de første samtaler eller prædi-
kener at tale om syndens negative konsekven-
ser i menneskelivet og om Jesus som løsnin-
gen på disse ting for så senere at bringe
spørgsmålet om frelse på banen?
Det er et vigtigt spørgsmål. Det fortjener en
bibelsk belysning og besvarelse. Det kan ske
i mange andre sammenhænge end i Nyt Livs
blad. Men da spørgsmålet er rejst i forlæn-
gelse af en artikel her i bladet, er det natur-
ligt, at vi tager det op her.

Et tilbagevendende spørgsmål
Spørgsmålet er  uhyre vigtigt,  og det
aktualiseres igen og igen. Som kristne gør vi
igen og igen erfaring af, at det ofte støder
mennesker væk, hvis vi taler med dem om

EFTER KELLER
- HVORDAN FORKYNDE FOR IKKE-KRISTNE I DAG?

Af Mikkel Vigilius
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deres synd mod Gud, om Guds vrede over
synden og om syndernes forladelse på grund-
lag af Jesu død og opstandelse. Når menne-
sker reagerer negativt på, at vi taler om disse
ting, er det helt naturligt, at spørgsmålet rej-
ser sig: Kan vi i det mindste ikke til at be-
gynde med tale om noget andet – f.eks. de
problemer, som mennesker oplever i deres liv
på det menneskelige plan, på skabelsens
plan?
For femten år siden var dette spørgsmål helt
centralt i debatten om den amerikanske for-
kynder Bill Hybels og hans menighed Willow
Creek.
Før Bill Hybels var spørgsmålet aktuelt i re-
lation til en række ledende repræsentanter for
den amerikanske kirkevækstbevægelse. Jeg
husker, hvordan vi i min studietid i 1980´erne
diskuterede, om man i den evangeliserende
forkyndelse kunne begynde med at tale med
mennesker om deres ”felt needs”, deres følte
behov.
Nu rejser den samme debat sig i relation til
Timothy Kellers missionsstrategi. Hvis ver-
den står om femten år, må vi forvente, at det
samme spørgsmål bliver aktuelt igen. Derfor
er det vigtigt at arbejde med det. Det er ikke
kun relevant i forhold til Keller; det er lige så
relevant efter Keller.

Det centrale budskab
Hvad er det centrale indhold i den kristne
forkyndelse til ikke-kristne? Den sidste dag,
Jesus er sammen med sine disciple giver han

selv en sammenfatning af det budskab, som
de skal gå med til den vantro verden: ”Såle-
des står der skrevet: Kristus skal lide og op-
stå fra de døde på den tredje dag, og i hans
navn skal der prædikes omvendelse til
syndernes forladelse for alle folkeslag” (Luk
24,46-47).
Det er dette, vi som kristne forkyndere og
vidner er kaldet til at råbe ud: Der er forla-
delse for synd ved omvendelse og tro på
Jesus! Syndere kan få tilgivelse og fred med
Gud – ved Jesus!
Det kristne evangeliums centrale indhold er
ifølge Jesus budskabet om, at alle mennesker
på grund af hans død og opstandelse kan få
syndernes forladelse ved omvendelse til ham.
Missionsarbejdets mål – siger Jesus her – er
at bringe dette budskab ud til alle folkeslag
på jorden.

Læser vi Apostlenes Gerninger, vil vi se, at
apostlene i praksis baserede deres arbejde på
Jesu ord. Den røde tråd gennem alle deres
evangeliserende prædikener er kaldet til om-
vendelse og modtagelse af syndernes forla-
delse i Jesu navn. De formidler kaldet på
mange forskellige måder og med mange for-
skellige formuleringer alt afhængig af anled-
ning, omstændigheder og målgruppe. Ikke to
prædikener er ens. Men hovedsigtet er over-
alt det samme: at afdække syndens problem
som menneskets store hovedproblem og for-
kynde frelse ved omvendelse og tro på Jesus.
Mener vi, at apostlene kan lære os noget om,
hvordan vi skal forkynde for ikke-kristne i
dag, er det naturligt at standse ved de evan-
geliserende prædikener i Apostlenes Gernin-
ger. Hvis alle forsvarstalerne medregnes og
Peters prædiken i den gudfrygtige Cornelius’
hus, er der i alt elleve evangeliserende taler i
Apostlenes Gerninger4.

E r  d e t  t i l la d t  a t  g å  l a n g s o mt
frem,  så vi begynder  med de em-
ner,  der vækker  en er faringsmæs-
sig genklang i mennesket?
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I disse taler samler alt sig om ét centrum:
evangeliet om frelse fra synden og fred med
Gud ved Jesus. Apostlenes taler afspejler en
klar bevidsthed om, at dette gode budskab
kun er godt for dem, der har set, at de har
med en levende Gud at gøre og er syndere
over for ham. Derfor kan man se, at deres
forkyndelse er bygget op af tre grundele-
menter, hvoraf de to første leder frem til det
sidste.
Det første grundelement er tydeliggørelsen
af, at menneskets forhold til Gud er den cen-
trale og altafgørende hovedsag i livet. Det
andet grundelement er afdækningen af men-
neskets synd og Guds dom som menneskets
store nød. Disse to første elementer er i den
konkrete prædiken typisk indflettet i hinan-
den. Men det er værd at være opmærksom på
dem begge som karakteristiske hovedtræk i
den apostolske forkyndelse. På denne bag-
grund lyder så som det tredje grundelement
evangeliet om syndernes forladelse i Jesus og
kaldet til omvendelse. I visse prædikener af-
brydes apostlene, inden de når fra de første
to elementer til det sidste.
I denne sammenhæng skal vi fokusere på
spørgsmålet om, hvad apostlene begynder
med. Begynder de med at møde mennesker
på skabelsens plan for at tale med dem om
deres erfarede problemer i menneskelivet.
Eller begynder de med at tale om det, som er
vigtigt på frelsens plan: forholdet til Gud og
frelsen fra hans dom?

Forholdet til Gud
Når vi læser de evangeliserende prædikener
i Apostlenes Gerninger, bliver det klart, at de
alle har én og samme hovedsag i centrum:
tilhørernes personlige forhold til Himlens
Gud. Det er denne ene hovedsag, de taler om
i alle deres taler, og de taler om den – med

det samme!
Man må gå ud fra, at tilhørerne i deres sind
og tanker har været optaget af mange andre
problemer: sygdom, fattigdom, politisk un-
dertrykkelse, familiemæssige og ægteskabe-
lige kriser osv. Disse problemer var udbredte
og fyldte meget i menneskers bevidsthed på
apostlenes tid. Mange skænkede ikke Him-
lens Gud og forholdet til ham nogen alvor-
lige tanker. Enten troede de ikke på ham, el-
ler også var de ubekymrede om deres forhold
til ham. Der var andre problemer, som vir-
kede langt vigtigere og mere relevante.
Men da apostlene og de øvrige kristne for-
kyndere trådte frem, blev der vendt op og ned
på prioriteringerne! I den kristne forkyndelse
blev alt andet skudt til side som sekundært
og underordnet i forhold til dette ene: for-
holdet til Gud! Ikke én af de elleve evangel-
iserende prædikener i Apostlenes Gerninger
berører andre problemer og behov end dette
ene!
Det er overordentlig bemærkelsesværdigt.
Apostlene og deres samtidige medkristne var
bestemt ikke ligeglade med menneskers den-
nesidige behov. Tværtimod var de første
kristnes liv et stærkt vidnesbyrd om Guds
omsorg for hele mennesket. De kristne gav
sig helt hen i omsorg for andre menneskers
timelige problemer og behov. De solgte de-
res ejendele og delte ud til alle og havde hele
folkets yndest (ApG 2,45.47; Ef 4,28).
Men – når de stod over for ikke-kristne i
forkyndelsens situation, da så de det som
deres kald og forpligtelse at tale med dem om
det ene og evigt nødvendige – med det
samme!

Undere og tegn
Det er sandt, at både Jesus og apostlene som
et led i deres udbredelse af evangeliet gjorde
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undere og tegn og på den måde gav menne-
sker hjælp i forhold til timelige problemer
som sygdom og besættelse. Men det er værd
at bemærke, hvilken funktion Det Nye Te-
stamente tillægger disse undere og tegn.
Både i forhold til Jesus og apostlene under-
streges det, at deres undere og tegn skal vise,
at de er Guds udsendinge, som kommer med
Guds rige og taler på Guds vegne. Hensigten
med underne og tegnene er altså, at menne-
sker skal vende sig til Jesus og apostlene, lytte
til dem og tage imod deres ord om frelsen og
Guds evige rige (Matt 11,1-6; Mark 16,20;
Joh 20,30-31; ApG 2,22; 2 Kor 12,12; Hebr
2,3-4)!

Det er bemærkelsesværdigt, at alle undere og
tegn i Det Nye Testamente med undtagelse
af to (ApG 6,8; 8,6-7) sker enten ved Jesus
eller apostlene. Funktionen er netop at vise
Jesu og apostlenes særlige guddommelige
myndighed og stadfæste deres ord, så men-
nesker lytter til og tror deres ord og derved
bliver frelst.

Johannes skriver i sit evangelium om Jesu
tegn: ”Jesus gjorde også mange andre tegn,
som hans disciple så; dem er der ikke skrevet
om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I
skal tro, at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for
at I, når I tror, skal have liv i hans navn” (Joh
20,30-31).
Lukas skriver i Apostlenes Gerninger om de
undere, som fulgte Paulus’ og Barnabas’ tje-
neste: ”De blev der i lang tid og forkyndte
frimodigt i tillid til Herren, som bekræftede
ordet om sin nåde ved de tegn og undere, som
skete ved deres hænder” (ApG 14,3).
I begge tilfælde ser vi, at underne og tegnene
skal understøtte ordene og vel at mærke or-
dene om frelsen. Underne og tegnene svæk-
ker således på ingen måde den klare centre-
ring i Jesu og apostlenes evangeliserende for-
kyndelse om forholdet til Gud og den evige
frelse, snarere tværtimod. Deres formål er at
vække lydhørhed over for og tro på budska-
bet om frelsen.

Fra anledning til centrum
Den ydre anledning til Jesu og apostlenes
evangeliserende forkyndelse kunne variere og
dermed også indgangen til at tale om Gud. I
Jesu samtale med den samaritanske kvinde
var anledningen således Jesu behov for vand
(Joh 4,7-10); i Peters pinseprædiken var det
disciplenes tungetale (ApG 2,14-15), i Peters
prædiken i Salomos Søjlegang helbredelsen
af en lam (ApG 3,12) og i Paulus´ tale på
Areopagos de græske afgudsaltre (ApG
17,22-23).
Men uanset anledningen ser vi, at forkyn-
derne målrettet bevæger sig fra den ydre an-
ledning ind til hovedsagen – forholdet til Gud
– med det samme!

Da apost lene og de øvrige kr istne
fo rkyndere t rådt e frem,  blev der
vendt  op og ned på pr io r it er ing -
e rne!  I  den k r is tne fo rkynde lse
blev alt  andet  skudt  t il side som
sekundært  og undero rdnet  i fo r-
ho ld t il  de t t e  ene:  fo rho lde t  t il
Gud! Ikke én af de elleve evan-
geliserende prædikener  i Apost -
lene s  Ge r ninge r  be r ø r e r  a ndr e
p r o blemer  o g  be ho v end  de t t e
ene!
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Meget har forandret sig fra Jesu og apostle-
nes tid og frem til i dag. Men ikke på det
grundlæggende plan. Menneskers afgørende
problem som medlemmer af Adams slægt er
fortsat det samme. Hvis vi ønsker at videre-
føre apostolsk kristendom og forkyndelse, må
vi derfor heller ikke lade vores evangelise-
rende forkyndelse samle sig om eller blive
stående ved menneskers dennesidige proble-
mer og behov.

Alt i lys af frelsen
Det er sandt, at Gud har omsorg også for vore
timelige behov, og at Bibelen har meget godt
at sige om f.eks. opbyggelse af gode ægte-
skaber, sundt selvværd, god forvaltning af
penge, tilgivelse mellem mennesker osv. Men
det er værd at bemærke, at Bibelens vejled-
ning i disse spørgsmål tager sit udgangspunkt
i frelsen i Jesus og kun kan forstås ret på
denne baggrund.
Når Bibelen taler om ægteskabet, sker det
netop med frelsen i Jesus som baggrund og
motivation for ægtefællernes indbyrdes tje-
neste (Ef 5,21-33). Bibelens tale om menne-
skets værdi finder sit klimaks i forkyndelsen
af Guds kærlighed til syndere åbenbaret i
Jesus (1 Joh 4,9). Bibelens vejledning i god
forvaltning af penge sker i lyset af håbet om
den evige frelse (Matt 6,19-20). Og når Bi-
belen opmuntrer til indbyrdes tilgivelse, hen-
ter den sin begrundelse fra Guds tilgivelse i
Jesus (Matt 18,21-35).
Den hjælp, Guds ord rækker os på alle disse
områder, er således en hjælp til kristne, der
har del i frelsens rigdom og kan forstå deres
liv i lyset heraf.

Bibelen er ikke et katalog over gode leve-
regler og moralske principper, som verdslige
mennesker kan gøre brug af løsrevet fra et
personligt, forsonet forhold til Gud. De ti bud
indledes med evangeliets ord om Guds nå-
dige frelse og kaldet til at tro på og leve i et
ret forhold til nådens Gud (2 Mos 20,1-2).
Forud for Bjergprædikenen hører vi, at den
er rettet til Jesu disciple (Matt 5,1).
Det gælder for Bibelens moralske vejledning
som for alle andre dele af dens budskab, at
den kun kan forstås og forkyndes ret i lyset
af og i indre forbindelse med evangeliet om
frelsen i Kristus. Derfor er det udtryk for en
bevægelse bort fra Bibelens grund og bud-
skab, hvis man lader den evangeliserende
forkyndelse handle om, hvordan Gud kan og
vil hjælpe verdslige og uomvendte menne-
sker med deres udfordringer, problemer og
følte behov på forskellige livsområder. En
sådan forkyndelse er uden bibelsk belæg og
i strid med det bibelske budskabs forankring
i Jesu frelse.
Jesus prædikede aldrig sådan og apostlene
heller ikke. De talte straks om det, som er
hovedproblemet: forholdet til Gud, synd og
nåde. De ville hjælpe mennesker til fred med
Gud. Først når dette problem var løst, var der
grundlag for at tale om Guds nådige og fa-
derlige hjælp på livets andre områder.

Forankring i centrum
Illustrationen på næste side er hverken ny el-
ler original, men den er meget afklarende ind
i denne sammenhæng.
Den er blevet anvendt gennem årtier til at
tydeliggøre, hvad der kendetegner bibelsk og
evangelisk forkyndelse.
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Cirklen illustrerer Bibelens samlede budskab.
Illustrationens pointe er, at al kristen forkyn-
delse må være forankret i troens og Skriftens
centrum: Jesu frelse. Uanset hvilket emne,
man tager frem, så må det belyses og afkla-
res ud fra evangeliet. De enkelte “skiver“ i
cirklen illustrerer således forskellige emner.
Alle må de stå i forbindelse med centrum.
Det gælder etiske emner som f.eks. ægteskab,
selvværd, økonomisk forvaltning og mellem-
menneskelig tilgivelse, og det gælder dog-
matiske emner som bøn, helliggørelse, nåde-
gaver og opstandelse. Løsrives disse emner
fra centrum, står man tilbage med noget, som
ikke er kristen forkyndelse, men almen-
religiøs eller almenmenneskelig tale.
Det betyder ikke, at evangeliet skal forklares
i hver eneste prædiken, men at den altafgø-
rende betydning af Jesu frelse må bære bud-
skabet. Hvor dette sker, lades tilhørerne al-
drig i tvivl om, at deres personlige forhold til
Jesu frelse er afgørende for, hvor de står i
forhold til prædikenens emne og budskab.
Jesu kors sætter skel og skal gøre det! Hvor
korset og dets skel nedtones, bevæger præ-
dikenen sig mod det almenmenneskelige og

almenreligiøse. Sand bibelsk og evangelisk
forkyndelse bevæger sig den modsatte vej:
mod en afklaring af menneskers forhold til
Gud – ud fra deres forhold til Jesus og hans
frelsergerning.

Det er meget muligt, at det er andre spørgs-
mål end forholdet til Gud, der optager folk
og opleves relevante. Det er også muligt, at
vi som kristne for vor egen del vil foretrække
at forkynde om andre ting end synd og nåde
og omvendelse til Jesus – i hvert fald som
det første. Men der går ikke andre veje ind til
en sand forståelse af nogen del af Bibelens
budskab end gennem evangeliet.
Derfor må folk føres ind i centrum – med det
samme! Først ud fra dette centrum kan der
forkyndes sandt kristent og evangelisk om de
mange delemner, som Bibelen berører.
Netop sådan forkyndte Jesus og apostlene for
ikke-kristne!

Medmenneske og forkynder
Når det drejer sig om, hvad vi skal tale med
ikke-kristne om, er det imidlertid afgørende
at skelne mellem rollen som medmenneske
og rollen som forkynder og vidne. På det
personlige plan i vores venskabelige omgang
med vantro mennesker må vi med stor fri-
modighed tale om og bruge tid på alt det, som
hører menneskelivet til. Er de lige blevet skilt,
eller har de fået en alvorlig diagnose, er det
eneste næstekærlige at engagere sig i det og
tale med dem om det. Tilsvarende, hvis de
lige er blevet gift eller har fået et spændende
nyt job. Vi må gøre, hvad vi ønsker, at andre
skal gøre mod os. Vi må lytte til og møde
ikke-kristne som medmennesker og tale med
dem om det, som optager dem og ligger dem
på hjerte.
Og her må vi leve med, at der kan gå lang tid,
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før vi får en naturlig anledning til at sige et
ord om forholdet til Gud.
Men når vi står over for ikke-kristne i
forkyndelsens situation, så står vi over for
dem i Guds sted, og da må vi ikke tøve med
at tale om forholdet til Gud. Vi må gå i Jesu
og apostlens spor og tale om det afgørende
med det samme. Vi må, så godt vi formår,
hjælpe dem til at se, hvor de står i forhold til
Gud. Ellers svigter vi dem.

Hvornår står vi i forkyndelsens situation? Det
gør vi selvsagt, når vi som forkyndere taler
ved et evangeliserende møde, eller når vi står
i en lignende situation, hvor vi med ikke-
kristne tilhørere får mulighed for sammen-
hængende at redegøre for, hvad vi tror på.
Når apostlene stod i en sådan situation, tø-
vede de aldrig med at tale om det ene nød-
vendige. De gik altid til den centrale hoved-
sag – med det samme.
Men vi kan også ende i forkyndelsens situa-
tion i samtaler. Når nogle direkte spørger til
vores tro, da har vi muligheden for at række
mennesker det ord, de mest af alt har brug
for. Da må vi i næstekærlighed bruge mulig-
heden, også selvom vi risikerer modvilje.
Netop modvilje var den mest typiske reak-
tion på Jesu og apostlenes forkyndelse. Vi
skal ikke opsøge modviljen, men vi må hel-
ler ikke søge at blive fri for den ved at fortie
det ene nødvendige.
Når vi bliver bedt om og får mulighed for at
fortælle, hvad vi tror på, så må vi gøre netop

det: fortælle, hvad vi tror på.
Hvad tror vi på? Vi tror, at Jesus er vores frel-
ser fra Guds dom, og at han er det for alle.
Det er sandheden, og den må vi vidne om. Vi
placeres i forkyndelsens situation, når vi får
en mulighed for sammenhængende at vidne
om, hvad vi tror på som kristne.

I dette nummer af Nyt Livs blad er der i ar-
tiklen ”Miss Perfect” et meget godt eksem-
pel på en samtale, der udvikler sig sådan, at
en kristen ender i forkyndelsens situation.
En aften på en tegnesal på en arkitektskole
taler to unge fyre sammen om en film, der
handler om jordens undergang. Den ene er
kristen, den anden ikke. På et tidspunkt bli-
ver den kristne spurgt, hvad Bibelen lærer om
jordens undergang. Da stilles den kristne i
forkyndelsens situation. Han har mulighed for
og bliver bedt om at sige, hvad han tror på.
Han bruger muligheden og aflægger et klart
vidnesbyrd, der fører til vækkelse for en pige,
som sidder på tegnestuen og lytter med (s.71-
72).

Det er vigtigt at understrege, at vi som kristne
er udrustet med forskellige personligheder og
nådegaver. Ikke alle er lige direkte, og det er
godt. Med vore forskelle er vi bedre i stand
til at nå forskellige mennesker. Den introverte
og forsigtige er ikke mindre egnet til at være
vidne end den ekstroverte og pågående. Vi
får lov at være vidner som dem, vi er.
Men alle er vi kaldet til at være sandheden
tro i kærlighed (Ef 4,15). Når mennesker
spørger om, hvad vi tror på, må vi tale med
dem om forholdet til Gud, om synd og nåde,
og ikke noget mindre. Kun da er vi kærlighe-
den og sandheden tro, og kun da går vi i Jesu
og apostlenes spor.

Der går  ikke andre veje ind t il en
sand fo rs t åelse  af nogen del a f
B ibe le ns  bu d sk a b  e nd  g e nne m
evange liet .
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Synd og nåde
I relation til forkyndelsen af det centrale bud-
skab om synd og nåde, handler det ikke pri-
mært om anvendelsen af nogle bestemte ord.
”Synd” og ”nåde” er begreber, der er overor-
dentlig rige på bibelsk indhold og næppe kan
erstattes med andre danske ord. Når menne-
sker bliver kristne, må de derfor også lære at
forstå indholdet af både disse ord og mange
andre centrale bibelske begreber. Det er en
nødvendig del af deres kristne modning.
Men i den evangeliserende prædiken er ho-
vedsagen ikke anvendelsen af bestemte ord.
Her er det afgørende, at menneskers forhold
til Gud bliver afdækket sådan, som det er.
Kommer det til at stå klart, at vantro menne-
sker er borte fra Gud, lever mod hans vilje
og har ham imod sig, så er der sagt noget af-
gørende om ”synd”, uden at ordet nødven-
digvis er blevet anvendt.
Bliver det tilsvarende gjort klart, at Gud
sendte Jesus til jorden for at tage straffen for
vor synd og give os evigt liv, så er ”nåden”
blevet forkyndt, uanset om ordet har været
anvendt.

Tilhørernes erfaringer
Når det drejer sig om en sand og nutidig for-
kyndelse af evangeliet er der grund til at bede
Gud kalde og udruste evangeliserende for-
kyndere. Vi har brug for kristne forkyndere,
der kan formidle kaldet til omvendelse en-
kelt og klart i et nutidigt sprog og på en måde,
så budskabet slår ned i folks hverdagsliv med
alt, hvad det rummer af følelser, udfordrin-
ger og erfaringer.
Åndskraften og den bibelske fylde i budska-
bet er ikke knyttet til et bestemt sprog eller
til en bestemt forkyndelsesform, og den svæk-
kes ikke ved, at forkynderen knytter til ved
det, som mennesker bærer på og slås med i

deres sind, tanker og hverdagsliv. Tværtimod
kan det tjene til, at både lov og evangelium
får mere konkret og direkte nedslag i menne-
skers liv.
Det afgørende er, at talen om menneskelivets
erfaringsside tjener til at afklare hovedsagen:
menneskets stilling over for Gud.

Med afsæt i illustrationen ovenfor kan man
sige, at en evangeliserende prædiken kan tage
udgangspunkt i et erfaret problem i cirklens
”udkant”. Men det bliver kun en kristen præ-
diken, hvis den herfra bevæger sig ind mod
centrum og lader problemet belyse ud fra
evangeliet om Jesu frelse.
D.A. Carson kommer ind på dette spørgsmål
i sin bog The Gagging of God (”Når munden
lukkes på Gud”). Bogen handler om kristen
tro og forkyndelse i en postmoderne tid.
Carson understreger, at den evangeliserende
forkyndelse må sigte på at vise mennesker
deres forhold til Gud og lede dem til tro på
syndernes forladelse i Jesus. Men dette kan
ske på mange forskellige måder. Det kan bl.a.
ske ved, at man tager udgangspunkt i nogle
af syndens ytringer i menneskelivet og spo-
rer dem tilbage til menneskets hjerte og det
brudte gudsforhold. På den måde kan en præ-
diken tage udgangspunkt i et alment erfaret,
menneskeligt problem og gennem en bibelsk
belysning vise tilhørerne, at dette problem ret
beset er sekundært og blot et symptom på det
store og egentlige problem: synden i hjertet,
et brudt forhold til Gud, og Guds vrede over
synden.
Som eksempel på et sekundært problem næv-
ner D.A. Carson den af mange mennesker
erfarede eksistentielle tomhed:

”Hvad enten det erkendes eller ej, bærer
mange kvinder og mænd i Vesten på en dyb
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og bitter tomhed i deres hjerter. Dette får mig
ikke til at foreslå, at vi omformer evangeliet,
så det bliver et middel imod min indre tom-
hed. Hvis vi fremstiller det på den måde, er
vi som evangeliske kristne kun en hårsbred
fra at bekræfte tanken om, at Gud er til for at
tilfredsstille mine behov, som jeg oplever
dem.
Menneskelig tomhed og moralsk forvirring
må spores tilbage til sine rødder i lyset af bi-
belsk teologi; kun inden for den bibelske
teologis ramme kan det historiske evangelium
blive formidlet som en hjælp i forhold til det
underliggende problem5.”

Hjælpen er og bliver ifølge Carson det histo-
riske evangelium om Jesu frelsergerning for
os.
Carson har stor erfaring med at holde evan-
geliserende prædikener. Men det er hans prin-
cip aldrig at holde en evangeliserende præ-
diken uden at forkynde det centrale bibelske
evangelium. Det skal og må ikke udskydes.
Det skal lyde med det samme, for måske kom-
mer tilhørerne ikke igen6.

I lyset af evangeliet kan der så forkyndes om
den hjælp, som Gud vil give til sine børn på
alle livsområder.
Det er værd at bemærke, at løfterne om Guds
omsorg, vejledning og hjælp i livet hos
apostlene altid og kun rækkes til dem, der er
blevet Guds børn ved troen. Løftet har sit
udgangspunkt i frelsen i Kristus.
Det, som betones som den afgørende trøst ind
i alle menneskelivets kampe og sorger, er, at
frelsens rigdom er den samme til enhver tid
uanset de ydre livsvilkår og de indre følel-
sesmæssige tilstande (se f.eks. Rom 8; 12-
15; 1 Kor 1; 4; 7-14; 2 Kor 1-9; Ef 1-6; Fil 1-
4).

Konfrontation
Når det drejer sig om at tage udgangspunkt i
verdslige menneskers følte behov, er det end-
videre vigtigt at være opmærksom på, at
mange følte behov i betydelig grad kan være
bestemt af og udtryk for syndig lyst.
Det må f.eks. siges om det moderne menne-
skes følte behov for og jagt efter selvreali-
sering, personlig succes og maksimal livs-
fylde. En bibelsk forkyndelse herom må i høj
grad have konfrontationens karakter. Den må
sigte på at afdække, at disse følte behov også
har en syndig side og er udslag af menne-
skets dybe egoisme.
Snarere end at bruge sådanne erfarede behov
som udgangspunkt for en forkyndelse af Gud
som den ultimative behovsopfylder for det
selvcentrerede menneske, bør de således bru-
ges som udgangspunkt for en afsløring af
synden og som et kald til omvendelse.

Men hvad er løsningen på det selvcentrerede
hjerte? Er det at tale om, at Gud vil lede os til
et uselvisk liv, at Jesus er et godt forbillede
på et uselvisk liv, at et uselvisk liv er meget
bedre for os selv, at Jesus vil hjælpe os til at
leve uselvisk, og at mange uselviske menne-
sker vil føre til en bedre verden?
Alt det er ret beset ikke andet end kristelig
moralisme og idealisme. Det kan stimulere
og motivere, men det kan hverken frelse fra
selviskhedens synd eller ændre det selviske
hjerte. Det kan kun evangeliet om Jesu frelse,
der er fuldbragt for selviske syndere, og Jesu
blod, der renser for al synd.
Når vi hører, tror og bliver i dette evange-
lium, da er vi rene, og da vil Jesus selv tage
bolig i os og virke et nyt liv i os indefra (Joh
15,1-7).
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Genopdagelse
At den evangeliserende forkyndelse må se det
som sit første mål at afsløre det vantro men-
neskes stilling over for Gud og forkynde
evangeliet om Jesu fuldbragte frelse, er ikke
nogen ny pointe. Vi ser det som nævnt udfol-
det i Det Nye Testamente. Men vi ser også i
kirkens historie, at det igen og igen bliver
”genopdaget”, at netop dette er forkyndelsens
mål.
Det naturlige menneske er til stadighed op-
taget af sine ”sekundære” problemer og blind
for sit egentlige problem. Derfor oplever den
kristne kirke et stadigt pres i retning af at ind-
rette sin forkyndelse efter det, som det natur-
lige menneske selv oplever vigtigt og rele-
vant. I samme grad det åndelige klarsyn svæk-
kes i kirken, i samme grad vil dens forkyn-
dere være tilbøjelige til at give efter for pres-
set og forsøge at nå vantro mennesker ved at
tale om og lægge vægt på det, de selv ople-
ver relevant. I kirkehistorien ser man, at dette
er sket igen og igen.
Kirkens vækkelsestider repræsenterer den
modsatte bevægelse: en ”genopdagelse” af
det ene nødvendige som forkyndelsens cen-
trale tema og en tilbagevenden til en apostolsk
forkyndelse. Denne forkyndelseslinje repræ-
senterer den åndelige livslinje fra apostlenes
tid, gennem hele kirkehistorien og frem til i
dag.

Søren Kierkegaard
De nordiske vækkelser i det 19. århundrede
repræsenterede en sådan tilbagevenden til en
stærk forkyndelse af det ene nødvendige. En
af dem, som fik størst betydning for væk-
kelserne, var Søren Kierkegaard. Han beto-
nede med stor styrke, at kristendommen ikke
er en hjælp til et godt liv. Jesus kom ikke for
at løfte mennesker til et bedre og mere har-

monisk liv her på jorden. Han kom for at til-
vejebringe og give frelse fra den store og
egentlige nød.
Og netop dette budskab – hævdede Kierke-
gaard – må vantro mennesker møde i kirken!
I en af sine prædikener taler han om dette med
stor alvor. Prædikenen hedder Forvar din fod,
når du går til Herrens hus. Her belyser
Kirkegaard de motiver, som kan få menne-
sker til at søge til kirken:

”Hvad vil du så i Guds hus? Er det armod
eller sygdom eller anden genvordighed, kort
hvilken som helst jordisk nød eller elendig-
hed: Derom tales der i Guds hus ikke, i det
mindste ikke først. Der tales først, og der skal
tales først, om synden, om at du er en synder,
om at du for Gud er en synder, om at du i
frygt og bæven for denne tanke skal glemme
din jordiske nød.
Ikke sandt, det er en egen måde at trøste på!
I stedet for deltagende at spørge til dit befin-
dende, i stedet for at give dig råd og vink; i
stedet for at have deltagelse med din jordiske
elendighed og travlt for at afhjælpe den, læg-
ges der dig en end tungere vægt på, gøres du
til synder.
Derom tales der så, og i sandhed til opbyg-
gelse om at der er frelse for syndere, trøst for
angergivne. Men måske vedkommer alt dette
ikke dig, du, som ene beskæftiget med din
jordiske lidelse flygtede herhen. Og dog, det
vedkommer dig, forgæves vil du sige, at det
ikke vedkommer dig, forgæves, om du ville
gå igen: det er dig sagt, og Gud ved det med
dig, at det blev dig sagt, og at du hørte det!7”

Carl Fredrik Wisløff anfører med tilslutning
dette citat af Søren Kierkegaard i sin prædi-
kenlære og knytter følgende kommentar til:
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”Sat på spidsen: Prædikenen skal ikke tale
om ‘det, som optager folk‘. Den skal få folk
til at blive optaget af det, som til sidst bety-
der noget8.”

Mennesker uden tro på Gud
Men hvordan håndterer vi denne udfordring
i forhold til mennesker, som slet ikke tror på
en levende Gud? Hvordan får vi dem til at se
deres forhold til ham som afgørende?

Dette spørgsmål får en afklarende belysning
ud fra de to evangeliserende prædikener,
Paulus holder for hedningerne i henholdsvis
Lystra og Athen. Her står han over for men-
nesker, der slet ikke tror på Himlens Gud. De
er religiøse, men de tror ikke på en personlig
Gud, der er verdens skaber, herre og dom-
mer. For så vidt kan deres religiøsitet minde
meget om den, som er udbredt i den vestlige
verden i dag.
I sin forkyndelse til disse folk bygger Paulus
ganske enkelt det bibelske verdensbillede og
gudsbillede op fra grunden. Han prædiker om
verden som Guds skaberværk og om Gud som
verdens herre og dommer (ApG 14,15-17;
17,24-31). Og han gør det tydeligvis i tillid
til, at dette ord har kraft til at give tilhørerne

et nyt billede af virkeligheden og af Gud. Han
tror på, at Ordet skaber, hvad det nævner. Når
han forkynder om Gud, som han er, så mø-
der tilhørerne ham, som han er!
Paulus formulerer sig enkelt, klart og letfor-
ståeligt, og han tager hensyn til tilhørernes
religiøse tanker og forestillinger. Men han
lader ikke tilhørernes egne religiøse forhånds-
forestillinger sætte grænsen for, hvad han kan
tale om. Han begynder straks at tale om en
virkelighed og en Gud, der ligger ud over det,
de på forhånd har forestillinger om. Han vi-
ser dem, at de har med en levende Gud at
gøre, som de ikke tidligere har troet på. Og
han tror på, at forkyndelsens ord har magt til
at føre tilhørerne ind i et personligt og ånde-
ligt vækkende møde med denne Gud!
Paulus betoner stærkt, at Gud er Gud for alle
mennesker, og at han er den eneste levende
Gud (ApG 14,15; 17,23-25). Hermed tydelig-
gør Paulus for tilhørerne, at de ikke står i et
frit valg med hensyn til, om de vil have med
Gud at gøre eller ej. De vælger ikke selv de-
res Gud. De har en Gud, hvad enten de vil
være ved det eller ej!

Der er en overordentlig stærk myndighed i
Paulus’ forkyndelse om Gud.
Man hører og mærker, at han ikke taler på
vegne af en “gud“, der er på desperat jagt
efter tilhængere på det religiøse marked; en
”gud”, der appellerer til mennesker om dog
at tro på ham og byder sig til med argumen-
ter, der skal overtrumfe andre religiøse til-
bud på markedet.
Paulus taler myndigt og frimodigt på vegne
af den Gud, som er alles skaber, herre og
dommer. Ingen er undtaget fra denne Guds
herredømme. Han hersker på forhånd over
alle! Enhver, som tror noget andet, er ude af
kontakt med virkeligheden.

Det  naturlige menneske er t il sta-
d ighed  op t aget  a f s ine ”sekun-
dære” problemer  og blind fo r  sit
egent lige problem.  Derfo r  ople-
ver  den kr istne kirke et  st adigt
pres  i ret ning af at  indret t e  sin
fo r kynde lse  e ft e r  de t ,  so m de t
natur lige menneske selv oplever
vigt igt  og relevant .
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Paulus lever selv for denne Guds ansigt. Han
ser ham med troens blik, og netop derfor kan
han prædike om ham med åndskraft, myn-
dighed og overbevisning.

Ikke et godt tilbud
Her er stof til eftertanke i relation til vor tids
evangeliserende forkyndelse.
Troen på en objektiv åndelig virkelighed og
sandhed er opløst i vores postmoderne kul-
tur. Når mennesker i dag er religiøst søgende,
er de sjældent på jagt efter den endegyldige
og objektive åndelige sandhed. Deres mål er
snarere at finde en åndelighed og religiøsi-
tet, som de kan opleve meningsfuld og berig-
ende for dem selv.
Skulle den kristne evangelisation indrette sig
efter de religiøse søgeres tankegang og øn-
sker, måtte den tage sigte på at fremstille kri-
stendommen som det bedste svar på det sø-
gende menneskes egne ønsker og længsler.
Den kristne forkynder måtte bestræbe sig på
at fremhæve alle fordelene ved at være kri-
sten og give så tiltrækkende et billede af li-
vet med Gud som muligt.
Det bemærkelsesværdige er, at det er en helt
anden tone, som præger den evangeliserende
forkyndelse i Det Nye Testamente. Her for-
kyndes en sandhed, som gælder for alle, og
en Gud, som er alles Gud! Enkelt, klart og
myndigt.
Der er egentlig ikke tale om et tilbud, men
om afdækningen af en virkelighed. Der er
ikke tale om løfter om et bedre og mere har-
monisk liv, men om et kald til omvendelse
og frelse!

Det er sandt, at Jesus kan tale om, at han vil
give sand frihed (Joh 8,36), liv i overflod (Joh
10,10) og levende vand, der vil slukke men-
neskets tørst for altid (Joh 4,14).

Men det er vigtigt at bemærke, at disse evan-
geliske løfter taler om en frihed, en rigdom
og et liv, som udspringer af, at den søgende
har fået løst et problem, som ligger ud over
den almenreligiøses horisont – syndens pro-
blem i forhold til den levende og hellige Gud!

Den uforståelige rigdom
Som kristne vidner må vi frimodigt tale om
det kristne livs rigdom og velsignelse. Det er
sandt at fremstille det kristne liv som det bed-
ste og rigeste liv på jorden. Men dets rigdom
og fylde beror på, at det er et liv i evigt og
nådigt fællesskab med Gud og hans Søn.
Dette liv er skjult og uforståeligt for den ikke-
kristne. Det kan kun forstås ”indefra”, af dem,
som selv er kommet til tro på Jesus og gen-
nem ham har fået fred med Gud.

I hele Det Nye Testamente finder vi næppe
nogen stærkere eller mere taknemmelig lov-
prisning af kristenlivets rigdom og herlighed
end den, som Paulus lægger røst og pen til
sidst i Romerbrevet 8. Det er den lovprisning,
der indledes med ordene: ”Er Gud for os,
hvem kan da være imod os?” (Rom 8,31).
Det bemærkelsesværdige er, at der i hele
denne stærke og frimodige lovprisning kun
tales om én altafgørende rigdom og herlig-
hed: at Paulus ved troen på Jesus har fred med
Gud, og at han i Jesus er genstand for Guds
evige nåde og kærlighed. Denne rigdom og
herlighed fylder alt for Paulus. Den giver
grund til vedvarende lovsang, glæde og ju-
bel under alle forhold.
Lovsangen er gennemvævet af Paulus´ vid-
nesbyrd om de kors, byrder og omkostnin-
ger, han må bære som Jesu discipel og vidne
i verden: nød, angst, forfølgelse, sult, nøgen-
hed, fare, sværd. Paulus lever bestemt ikke
noget let, rart og harmonisk liv ifølge almin-
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delige menneskelige standarder. Men midt
under sine prøvelser har han en skat, som gør
hans liv rigt, herligt og velsignet i evighed:
Han er Guds barn for Jesu skyld og har vis-
hed om i Jesus at være omsluttet af Guds
kærlighed! Det gør hans liv til en sejr:
”Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham,
som har elsket os. For jeg er vis på, at hver-
ken død eller liv eller engle eller magter eller
noget nuværende eller noget kommende el-
ler kræfter eller noget i det høje eller i det
dybe eller nogen anden skabning kan skille
os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor
Herre” (Rom 8,37-39).

Det kristne liv er rigt og herligt, men det er
en rigdom og herlighed, som er helt uforstå-
elig for det naturligt religiøse menneske!
Vi må som kristne med stor frimodighed
vidne om freden, glæden og friheden ved at
være et Guds barn i Jesus. Men vi må være
bevidst om, at velsignelsen ved at være et
Guds barn ligesom hele frelsens skat er skjult
i et lerkar. Den er usynlig og uforståelig for
det kødelige menneske. Den bliver kun til-
gængelig og synlig for troen ved Helligånd-
ens genfødende gerning, og denne gerning
er knyttet til et bestemt ord: evangeliets ord
om korset.

Ordet om korset
Det er ordet om korset, der er Guds kraft til
frelse (Rom 1,17-18; 1 Kor 1,18-31). Men-
nesker oplever dette ord anstødeligt. Det vir-
ker tåbeligt og svagt. Ingen ønsker det. Jøder
vil hellere have tegn, og hedninger vil hel-
lere have kloge ord (1 Kor 1,20-25). Men Gud
har knyttet sin frelseskraft til ordet om Jesu
soningsdød i vort sted. Ingen bliver frelst
uden ved at høre det ord.
Evangeliet er frelsens ord. Ikke kun sådan,

at det vidner om frelsen, men sådan, at det
giver frelsen. Netop det evangelium, som
vækker anstød og hovedrysten, netop dette
evangelium har frelseskraften i sig: ”For vel
er ordet om korset en dårskab for dem, der
fortabes, men for os, der frelses, er det Guds
kraft” (1 Kor 1,18).
Gud har knyttet sin frelsende gerning til dette
ord for at knytte os som hans vidner til sig
selv og gøre os afhængige af ham og af hans
Ånds overbevisende gerning (2 Kor 4,7).

Vi kan ikke vinde mennesker ved en overbe-
visende fremtoning eller ved overtalende ord.
Med de midler kan vi vinde mennesker for
os selv, men ikke for Jesus og hans fuldbragte
frelse. Skal de frelses, må de få en åbenba-
ring, hvor de ser Jesus som deres egen frel-
ser. Denne åbenbaring sker kun ved evange-
liets ord om Jesus og hans frelsergerning på
korset (1 Kor 2,1-16).
Når dette ord forkyndes, kommer Helligån-
den og åbenbarer, ”hvad Gud i sin nåde har
givet os” (1 Kor 2,12).
Først når et menneske ved evangeliets ord er
kommet til frelsende tro på Jesus, kan vi tale
meningsfuldt med dette menneske om kris-
tenlivets goder, glæder og velsignelser. For
de udspringer alle af og er kun forståelige i
lys af frelsen i Jesus.

Den amerikansk-lutherske præst Robert J.
Koesters formulerer det på denne måde:
”Enhver tale om velsignelse kan kun forstås
af en person, der har erfaret, hvad Jesu kors
betyder for ham. Vi kan måske sige det på
denne måde: Både budskabet om syndernes
forladelse og de åndelige velsignelser, som
følger heraf, virker som tåbelighed for den
vantro. De kan kun erkendes ved Helligånd-
ens kraft9.”
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Der går ingen genvej her. Vi kan ikke over-
bevise den ikke-kristne om kristenlivets go-
der og gaver uden først at forkynde evange-
liet om Jesu kors og den fred, vi har med Gud
gennem Jesus. Prøver vi ved gode menne-
skelige argumenter at overbevise et vantro
menneske om fordelene ved at være kristen,
tegner vi uundgåeligt et falsk billede at kri-
stenlivet, hvor vi fremhæver det, som appel-
lerer til det naturlige menneskes religiøsitet,
og omvendt nedtoner det, som den naturlige
religiøsitet reagerer imod.
Det værste er, at vi undlader at forkynde det,
som den ikke-kristne har brug for at høre for
at blive frelst, og som Jesus har pålagt os at
forkynde: evangeliet om syndernes forladelse
på grundlag af Jesu død og opstandelse.

Guds arbejdsmåde
Hvordan vindes mennesker for Guds rige i
dag? Mennesker frelses i dag på præcis
samme måde som på apostlenes tid. Ved at
se sig selv som syndere over for Gud og ved
at møde evangeliet om Jesu frelsergerning på
korset.
Gud arbejder på den samme måde til enhver
tid. Når kirken gang på gang har mistet ori-
enteringen og den åndelige gennemslagskraft
i sit missionsarbejde, skyldes det ikke, at den
har svært ved at finde ”Guds særlige strategi
for vor tid”. En sådan findes ikke. Det skyl-
des derimod igen og igen, at den er kommet
bort fra Gud selv og fra troen på hans ene,
uforanderlige arbejdsmåde.
I hver ny generation af kristne er der behov
for, at vi genvinder synet for og troen på Guds
arbejdsmåde i missionsarbejdet og får tillid
til den.

Tror vi på den guddommelige frelseskraft i
evangeliet?

Måske findes der ikke noget mere afgørende
spørgsmål end dette i relation til vort mis-
sionsarbejde. Vi kan ikke vinde frem ved no-
get andet end ved Guds Ånds kraft i evange-
liet! Vi kan trække mennesker til og holde
fast på dem ved mange andre midler. Men
hvad nytter det, hvis de ikke bliver frelst?
Det er ikke givet, at evangeliet om Jesu sted-
fortrædende frelsergerning vinder mange
mennesker; men uden det vindes ingen! De,
som vindes ved andre midler, er ikke vundet
for Guds rige. Uden et klart syn for denne
virkelighed og uden en levende tro på den
underfulde kraft i evangeliet er vi ubrugelige
i Guds riges arbejde.
Charles Spurgeon skriver ransagende og væk-
kende herom:

”Hvis du ikke er dig klart bevidst, at en over-
naturlig kraft er virksomt nærværende i og
med Herrens Ord, så lad hellere være med at
befatte dig dermed (…) Jeg nærer ingen til-
tro til en død synders kraft til at leve, men
derimod til evangeliets kraft til at gøre en
sådan levende.
Kun når du ved, at det evangelium, du præ-
diker, har Helligåndens kraft i sig, kan du
prædike det med fortrøstning. Ellers fristes
du til i stedet at arrangere en underholdende
forestilling for at lokke de folk til, som du
ikke tror, at Kristus som korsfæstet er i stand
til at drage (…) Så vanærer du i virkelighe-
den det evangelium og den tro, som du fore-
giver at ære10.”

Apostlenes virksomhed var båret af en stærk
tro på kraften i evangeliet om Jesu frelser-
gerning. Derfor lod de alt i deres virksom-
hed samle sig om og lede til dette ord. Deri
finder vi den afgørende forklaring på den
overvældende åndskraft i deres arbejde! Gud
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give os den samme tro, så vi kan sige med
Paulus:
”Jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det
er Guds kraft til frelse for enhver, som tror”
(Rom 1,16).

Det befriende enkle kald
Der er en stor befrielse i at se, hvad der er
vort kald i evangelisationsarbejdet. Kaldet er
i al sin enkelhed at lade ikke-kristne møde
evangeliet om Jesus. Det er vores kald. Det
er vores opgave.
Hvad evangeliet virker i hjerterne, det er ikke
vort ansvar. Det er Guds ansvar. Egil Aarvik
skriver om dette i sin evangelisationsbog Vi
gemmer os i missionshuset:

”Vi taler stundom om at vinde mennesker for
Gud, og vi tænker, at dette er at drive mis-
sion. Det er det jo også. Men i virkeligheden
er det selvsagt ikke os, der vinder dem. Det
er evangeliet. At overbevise mennesker,
vække erkendelse af sandheden og at fuld-
føre omvendelsens værk i mennesker, se, det
er evangeliets værk. ’Troen kommer af det,
som høres.’ Men at sætte menneskene i for-
bindelse med dette evangelium, det er vores
opgave. Det har Gud bedt os om, og det er
mission! Det, vi skal gøre, er altså blot dette
at bringe evangeliets frelsende kræfter hen
til vore medmennesker, så er vi færdige med
vort hverv, med vor mission11.”

Aarvik understreger efterfølgende, at mis-
sionsarbejdet altid må ledsages af bøn til Gud
om hans medvirken og frelsende gerning i
menneskers hjerter. Men grundlaget for bøn-
nen er netop bevidstheden om, at Gud både
vil og kan lade Ordet nå hjerterne til omven-
delse og tro. Det er hans ansvar! Og det er
befriende.

Vort kald og ansvar er blot at sprede Guds
ord – at plante og at vande. Så vil Gud selv
give vækst (1 Kor 3,6-7).

I denne tjeneste må vi give os hen med alt,
hvad vi er og har. Og her har vi meget at lære
af apostlene.
Det er tankevækkende at læse, hvad Paulus
siger om sin tjeneste i Efesus: ”Husk på, at
jeg gennem tre år uophørligt, nat og dag, har
vejledt hver enkelt under tårer” (ApG 20,31).
Her er lidenskab for menneskers frelse og
engagement i arbejdet i en grad, så vi be-
skæmmes. Det samme må vi sige, når vi læ-
ser om Paulus  ́lidelser i missionsarbejdet: slid
og slæb, stokkeslag i massevis, fængsel, pisk,
stening, sult, nøgenhed, vedvarende bekym-
ringer, kulde, søvnløshed, tørst m.m. (2 Kor
11,23-29).
Paulus investerer alt og giver sig helt hen i
arbejdet for at bringe frelsens evangelium ud.
Troen på, at det er Gud, der giver væksten,
fører på ingen måde til passivitet i Paulus’
liv. Den giver tværtimod frimodighed, mål-
rettethed og udholdenhed i arbejdet. Hans
kald er ét: at være tro imod det sande evan-
gelium! Så er frugten op til Gud (1 Kor 3,5-
15; 4,1-5).

Påtager vi os ansvaret for, at Ordet skal virke
tro i hjerterne, trænger vi ind på et ansvars-
område, som Gud har holdt for sig selv – til

Det  er  ikke givet ,  at  evangeliet
om Jesu st edfo r t rædende frelser-
g e r n in g  v ind e r  ma ng e  me nn e -
sker ; men uden det  vindes ingen!
De,  som vindes ved andre midler,
er  ikke vundet  fo r  Guds r ige.
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velsignelse og befrielse for os. I medgang og
i modgang, i vækkelsestider og i tilbagegang-
stider: Altid må vi med iver, lidenskab og bøn
til Gud sprede hans ord og glæde os over den
vækst, som han giver – når og hvor han vil
det!
I kirkehistorien ser vi, at der er korte perio-
der med store vækkelser og lange perioder
uden. Det er undtagelsen, at mennesker i tu-
sindtal går ind i den kristne menighed. Ho-
vedreglen er, at de går ind én efter én. Vort
kald er til enhver tid at række det ene og
samme ord videre, hvorigennem Gud skaber
tro og åndeligt liv.
I Himlen bliver der glæde over bare én syn-
der, der omvender sig (Luk 15,7.10). Den
glæde må vi tage del i – til enhver tid. Har vi
det himmelske perspektiv ind over vort ar-
bejde, kan vi bevare både frimodigheden og
målrettetheden til enhver tid! Lidenskaben
for, at mange må blive frelst, er i kontakt med
Guds eget hjertelag. Men den må aldrig
svække glæden over hver enkelt, som bliver
frelst. Er det få, der frelses i vor tid, så er der
ikke desto mindre grund til stor glæde.
”Vil vi være mange, må vi glæde os over at
være få. Ellers bliver vi ingen!” (Carl Fredrik
Wisløff).

Vort eget åndelige liv
Faren for at drive væk fra det centrale evan-
gelium bliver i sagens natur stadigt større for
os, jo længere vi selv lever på afstand af Gud
og hans ord. I samme grad vort eget åndelige
liv og troens glæde over nåden i Jesus svæk-
kes, i samme grad vil vi opleve det stadigt
mere forståeligt, at vantro mennesker stiller
sig undrende eller hovedrystende over for
herligheden i det bibelske budskab om
syndernes forladelse i Jesus. Vi vil i tiltagende
grad mærke en reaktion indefra i os selv mod

denne forkyndelse. Det vil blive nærliggende
for os at overveje, om vi ikke kan tale om
noget andet, når vi forkynder for ikke-kristne,
f.eks. alle fordelene ved at leve som kristen.
Vi kan vel i hvert fald begynde med det ...
Men det er ikke den forkyndelse, vi møder
hos Jesus og apostlene. Uden undtagelse går
de altid med det samme til den centrale ho-
vedsag: menneskers forhold til Gud og deres
behov for frelse. De åbenbarer med deres ord
en levende og almægtig Gud, som ikke er et
godt tilbud, men en uundgåelig virkelighed
– for alle! De åbenbarer, at alt andet i men-
neskers liv blegner i betydning i forhold til
at få fred med Gud. De forkynder, at Gud el-
sker alle syndere, og at han i sin kærlighed
har givet sin egen søn til frelse for dem. Og
så byder de på Guds vegne mennesker at
omvende sig og modtage frelsen i Jesus, mens
tid er.
De samme betoninger har kendetegnet al
evangelisk vækkelsesforkyndelse igennem
kirkens historie.
Der er grund til at bede Gud om at forny disse
betoninger hos os i vor tid. Det kan kun ske
ét sted: for Guds ansigt i personlig tilegnelse
af hans ord. Her og kun her formes vi som
vidner om nåden i Jesus, fordi vi selv lever
af den.

Troen på,  at  det  er  Gud,  der  gi-
ver  væksten,  fører  på ingen måde
t il pass ivit e t  i  Paulus’ liv.  Den
g ive r  t v æ r t imo d  f r imo d ig he d ,
målr e t t e t hed  o g  udho ldenhe d  i
arbejde t .
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Guds kærlighed
Til sidst nogle ord om betoningen af Guds
kærlighed i forkyndelsen til ikke-kristne.
Denne tone er en helt central del af evange-
liet.
Det er bemærkelsesværdigt, at både Jesus og
apostlene forkynder om Guds kærlighed og
omsorg som en virkelighed, der omslutter og
gælder for alle mennesker – allerede før om-
vendelsen og troen.
Som skaber viser Gud sin godhed mod og
omsorg for alle mennesker ved at lade alle få
del i og glæde af naturens liv, rigdom og ga-
ver (Matt 5,45; ApG 14,17; 17,25). Som frel-
ser ofrer Gud i kærlighed sin eneste søn for
hele verden og kalder på alle uomvendte
mennesker gennem de ting, han lader dem
møde i livet (Joh 3,16; Rom 2,4; ApG 14,17;
17,26-27).
Denne betoning af Guds kærlighed til alle er
meget stærk i Paulus’ to evangeliserende ta-
ler til hedningerne i Lystra og Athen. Den er
ikke en bitone, som vi kan gå let forbi og med
god samvittighed udelade af vor evangelise-
rende forkyndelse. Så sandt Gud er kærlig-
hed, har vi ikke talt sandt om ham, hvis vi
ikke fremholder denne side af hans væsen (1
Joh 4,8).
En stærk betoning af Guds kærlighed står ikke
i modsætning til og svækker ikke alvoren i

budskabet om, at alle uomvendte mennesker
er borte fra Gud og under hans dom, tværti-
mod! Netop en stærk forkyndelse af Guds
kærlighed uddyber alvoren og tragedien ved
at være uden for fællesskabet med ham både
nu og i evighed.
Derfor må det være en stadig udfordring og
bøn for os, at vidnesbyrdet om Gud godhed
og kærlighed må brænde stærkt og varmt
igennem i vores evangeliserende forkyndelse.
Det kan ikke ske, uden at Guds kærlighed får
plads i vore egne hjerter. Uden kærlighedens
grundtone er selv vor myndigste og klareste
forkyndelse kold og gold! (1 Kor 13,1).
Men vi har heller ikke talt sandt om Guds
kærlighed uden at lede vore tilhørere derhen,
hvor Guds kærlighed er blevet åbenbaret i
verden – på Jesu kors:
”Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret
iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn
til verden, for at vi skal leve ved ham. 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
4,9-10).

Gud give os nåde til at være tro mod dette
vidunderlige evangelium, at vi selv må leve
af det, og at vi må være tro i forkyndelsen af
det og vidnesbyrdet om det i vor tid!

13, Gyldendal, s.165-166. Gengivet med nutidig
retstavning.
8 Wisløff, C.F. 1951: Ordet fra Guds munn,
Lutherstiftelsens Forlag, s. 67.
9 Koester, Robert J. 1994: Law and Gospel, s.
181-182.
10 Citatet er hentet fra: Vigilius, Niels Ove 1991:
Hvad er vort budskab?, DBI, 17.
11 Citatet er hentet fra: Vigilius, Mikkel 2005:
Ved evangeliets kraft, LMBE, s. 122.

1 Nyt Liv 2/2016, s.14-33.
2 På Dansk Bibel-Institut, fredag den 7. oktober.
3 Ibid., s.24.
4 ApG 2,14-47; 3,12-26; 4,8-12; 7,2-53; 10,34-
43; 13,16-41; 14,15-17; 17,22-31; 22,1-21; 24,10-
25; 26,2-29.
5 Carson, D.A. 1996: The Gagging of God, Grand
Rapids, s.495.
6 Ibid., s.504.
7 Kierkegaard, Søren 1963: Samlede værker Bd.
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Jeg har med stor glæde læst bogen Duften af
Edens have af Børge Haahr Andersen.
Det er en bog, som både fremkalder smil, og
som gør mig rørt. Den er skrevet med megen
humor og dyb alvor.

Bogen er delt op i kapitler, der hver har ”Ån-
den og ...” som overskrift. I små fortællinger
fra sit eget liv peger forfatteren på Guds ånds
virkelighed og betydning i den gudskabte
verden.
Han skriver om Guds ånd, der svæver over
vandende – den ånd, som levendegør alt i
naturens verden, og som aldrig er fjern. Side
19 i bogen skriver han: ”Som Gud sagde til
Moses, så er det med Gud og hans ånd ikke
ufatteligt eller fjernt, men er os lige så nært,
som ordet – profeternes og apostlenes ord i
de bibelske skrifter – er os nær” (5 Mos 30,
11-14).

Forfatteren fortæller le-
vende om sin barndom og
opvækst som yngste barn af
Ester og Ernst Andersen.
Han skriver om personer og
oplevelser, der har haft stor
betydning i hans liv. Han
skriver om det sogn, han er
født og opvokset i, og han

fortsætter gennem bogen med at fortælle om
sit voksenliv.
Gennem alt dette skriver han om det første
Paradis med Eva og Adam og følgen af deres
fald (syndefaldet) og det Paradis, som venter
os som følge af Jesu død for os (frelsen).
Han skriver om syndefaldets betydning i vort
liv og ikke mindst om frelsens betydning.
Han skriver om Guds ånds virke i livet.

Når jeg læser bogen ledes mine tanker til min
egen barndom og opvækst og til det liv, der
blev mit.
Jeg er selv (kun lidt ældre end forfatteren)
vokset op i nabosognet, som dog ikke i
samme grad var præget af et samfund med
tilknytning til missionshuset.
Jeg føler mig taknemmelig over, at jeg fik
mulighed for at komme i den samme ung-
domskreds som forfatteren, også at have del-
taget i lejre på Hemmet Strand og gennem
min ungdom og senere i mit arbejde at have
mødt og kendt en del af de personer, forfat-
teren skriver om.

Forfatteren fortæller, at han i sin ungdom og
senere i livet ønsker at leve som en ægte kri-
sten, men må erkende, at han ikke slår til.
Han finder et læsted/et hvilepunkt: at evan-
geliet er, at hans gudsforhold og tro ikke står
og falder med ham selv, men med Jesu ger-
ning ved sin død og opstandelse (s. 57).

Børge Haahr Andersen:
Duften af Edens have

LogosMedia 2016
181 sider
149,95 kroner

I små fortællinger fra sit eget
liv peger forfatteren på Guds
ånds virkelighed og betyd-
ning i den gudskabte verden.
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I afsnittet ”Jeg tror på korsets gåde” peges
på, at det er Åndens virke, der viser os hen til
dette læsted. Han skriver: ”Uden ånden for-
står vi ikke en meter af det hele” (s. 115).

I det sidste kapitel ”Åndens duft af evighed”
vises hen til det liv, der venter os, når vi dør i
troen på Jesus.
Vort liv på jord er ikke uden uro og bekym-
ring, men også fyldt med megen glæde.
Forfatteren fortæller ærligt om både sorg og
glæde i sit liv.
”Kristenlivets grunderfaring ændrer ikke sorg
til glæde, men udvikler skalaen af både glæde
og sorg. Pointen i Det Nye Testamente er blot,
at sorgen har en udløbsdato. Glæden har evig-
heden for sig.”

Det vidnesbyrd, der står tilbage hos mig ef-
ter at have læst bogen, vil jeg gerne udtrykke
med et bibelvers og en sang.

Bibelverset (som jeg er blevet mindet om af
et af Ernst Andersens børnebørn) er:
”Herrens ord er sandt, alt hvad han gør, står
fast” (Sl 33,4).

Sangen:

Det ene, der står, når alting andet vakler,
det er Guds nåde og barmhjertighed.

Al jordisk berømmelse og glans vil slukkes
den dag, jeg står hos Gud i herlighed.

Det ene jeg ved, det er, at nåden rækker,
at Kristi blod min synd, min skyld tildækker.

Det ene, jeg har at stole på engang,
det er Guds nåde grænseløs stor.

Det ene, der står igennem alle tider,
er Kristi kors og blodets sikre grund;

for hvad jeg har bygget
– hø og strå – det falder,

det varer blot en kort og flygtig stund.

Det ene, jeg har ind for den hvide trone,
det er min frelste sjæl, halleluja!

Og dette er nok, for al min synd blev sonet
ved Jesu død for mig på Golgata.

- Lydia Lithell 1957

Jeg vil meget gerne anbefale bogen. Den tå-
ler at blive læst mere end en gang.

- Ingrid Pedersen
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Jesu afskedstale del 1 er oprindeligt skrevet
af professor i teologi Casper Crusiger over
Martin Luthers prædikener over Johannes-
evangeliet kapitel 14. Skriftsproget er klart
og tydeligt, altid omhandlende vores stilling
over for Gud, Guds frelsesplan for os og
hjælp til den daglige kamp mod
åndsverdenen.
Luther ønsker at knytte os til Ordet, for gen-
nem Ordet vil Helligånden værne os mod
Satans angreb og holde os fast i troen.

Bogen viser fra start, hvordan Martin Luther
har tillid til dette vers: ”Ethvert skrift er ind-
blæst af Gud og nyttigt til undervisning, til
bevis, til vejledning og til opdragelse i ret-
færdighed” (2 Tim 3,16).
Dette ses tydeligt fra gennemgangen af før-
ste vers: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes.”
Jeg citerer fra side 18: ”Denne tale er dog
ikke nedskrevet for deres skyld, men for vo-
res, for at også vi kan lære at benytte os af
denne trøst i nuværende og kommende nød.”

Luther taler alvorligt og tankevækkende om
den åndskamp, vi står i som kristne:

”For enhver kristen må og skal,
hvis han er døbt og har omvendt
sig til Kristus, finde sig i og vente
for vist, at han da også vil blive
hjemsøgt af skræk og angst, som
vil gøre hans hjerte vaklende og
modløst ved en eller flere slags
fjendskab og modstand.
For en kristen har overmåde

mange fjender, hvis han vil holde sig nær til
sin Herre. Djævelen og verden stræber dag-
ligt efter hans liv og hans velfærd, og des-
uden plager hans eget kød, fornuften og sam-
vittigheden ham til stadighed på en måde, så
han let bliver skræmt og oplever modløshed,
også fra sit eget hjerte.”

Han fortsætter denne tale med at vi skal bruge
de gode dage på at få olie på lampen, så vi
kan klare de dårlige dage. Men i denne kamp
står vi ikke alene: Gud har sendt Helligån-
den som vores trøster gennem Ordet.

Luther forkynder, så vi bliver klar over, at
vores første og største kald som kristne er at
blive i Jesus, ved at hans ord bliver i os.
Men når vi bliver i Jesus, har vi også et kald
og en indre trang til at forkynde Guds frelses-
plan. Det er en trang, der på en gang skabes
af troen og kan få troen til at vakle:

”Derfor har Kristus også befalet alle sine of-
fentligt at prædike om ham, frit bekende ham
og straffe alt afguderi og falsk lære. Men når
det begynder at ske, begynder samtidig i

Luther ønsker at knytte os til Ordet, for gennem Ordet vil Hellig-
ånden værne os mod Satans angreb og holde os fast i troen.

Martin Luther:
Jesu afskedstale bd. 1

LMBE/Nyt Livs Forlag 2015
278 sider
250 kroner
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sandhed forfølgelse og modstand.
Da er der brug for tålmodighed, som igen
giver erfaring af, hvordan Kristus elsker os
og åbenbarer sig for os” (s. 220).

Derfor er det en gave at udleve vor kristne
tro. For livssummen af erfaringer giver os
styrke til at bevare tilliden til Gud og Jesus
som vor eneste redningsplanke til Himlen. Så
vi dagligt må kunne påkalde Herrens navn
og sige: ”Ak, Herre, red mit liv!” (Sl 116,4).
”Men hold nu fast! Jeg vil åbenbare mig dag
for dag, indtil du er så prøvet, at du helt kan
sætte din lid til Himlen og tilbagevise Djæ-
velen, når han vil anklage dig for at være en
synder og ikke at have handlet ret her eller
der” (s. 222).

Martin Luther følger fuldt ud Bibelens lære
om prædikantembedet: ”Prædik ordet, stå
frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, for-
man, tålmodigt og med stadig undervisning!”
(2 Tim 4,2).
Derfor vil jeg tilslut medbringe formanende
ord:

”Sådan er verdens gang, dér er det ikke an-
det end lutter lyst, gerrighed og hoffærdig-
hed (kan oversættes til karriere), som gælder
og trives.

Men den, der tragter efter det, kan aldrig
komme til at elske Kristus. ‘Derfor er der in-
gen vej udenom,‘ vil Kristus sige her, ‘end at
den, der skal holde mit ord, må være sådan
indstillet, at han må have det godt med at få
frataget alle disse tre ting – lyst og behage-
ligt liv, gods, ære og indflydelse – og må give
slip på alt det, verden godt kan lide.
Men så må man have et hjerte, der elsker mig
over alt; og skal det elske mig, må det være
klar over, at det skal være parat til at slippe
og miste alt dette‘.”

Midt i alle prøvelser og anfægtelser og midt i
vores kamp for at leve det kristne liv må vi
som kristne have den frimodighed, at vi har
med Gud at gøre, og at Guds vilje med prø-
velserne er at gøre os udholdende (Rom 5,4).
Gud vil frem for alt knytte os til Kristi kær-
lighed. For prøver vi at leve et kristenliv uden
at hente vores frimodighed derfra, vil det ende
i hykleri og forhærdelse. Klynger vi os deri-
mod til Kristus alene, kan vi have fuld fri-
modighed på dommens dag.
”’Den, der er stolt, skal være stolt af Herren.’
For det er ikke den, der anbefaler sig selv,
der står sin prøve, men den, som Herren an-
befaler” (2 Kor 10,17-18).

- Niels Lindhard Thomsen
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Bogen er en spændende bibelhistorisk
roman, som foregår på Jesu tid og gi-
ver et godt indblik i samtiden. Det er
historien om en ung jøde, der gribes
af den radikale zelotbevægelse og går
ind i en ulige kamp mod den romer-
ske besættelsesmagt.

Den unge Sjobek har klaret sig dårligt
i skolen. Han lærte aldrig at læse og har altid
stået i skyggen af sin skriftlærde storebror.
Men en dag møder han en person, som viser
ham interesse og venskab på trods af hans
manglende evner og formåen.
Vennen fører ham til rabbi Kadmiel og hans
zeloter, der betragter sig selv som krigere for
Messias. De citerer og studerer Guds ord dag-
ligt, men bruger det ikke til opbyggelse eller
ransagelse af deres eget hjerte.
Sjobek forlader sin unge hustru Jeriot, sin fars
værksted og sikre fremtid for at kæmpe for
zeloterne og sine idealer. Men idealerne hol-
der ikke, og til sidst ender det hele i et mare-
ridt af forspildte muligheder.

Historien fortælles i gentagne flashbacks, og
synsvinklen skifter mellem Sjobek og Jeriot,
som er bogens to hovedpersoner.

Fortællingen kan til tider opleves
noget rodet på grund af de utal-
lige skift,  og det gør, at bogen
ikke er fuldstændig vellykket
kompositorisk og fortælleteknisk.

Historien er meget barsk og med
mange udpenslende beskrivelser
af for eksempel korsfæstelses-

scener. Menneskets ondskab, bedrag og løgne
beskrives indgående i bogen.
Ordene om at ”se splinten i sin broders øje
men ikke bjælken i sit eget” bliver konkreti-
seret i flere eksempler. Historien viser, hvor
svært det kan være at erkende og indrømme
synden, og netop forholdet til synden får af-
gørende betydning for personernes liv og for
evigheden.

Vi møder Jesus flere gange i bogen, men han
er kun en biperson. Mødet med ham får alt-
afgørende betydning for flere personer i bo-
gen. Mennesker, der har svigtet og såret og
trådt på dem, som de holdt af, møder Ordet
og tilgivelsen fra Jesus. Personligt kunne jeg
godt have ønsket mig mere fokus på og flere
malende beskrivelser af Jesus og mødet med
ham.

- Dorthe Skov Jensen

Anette Broberg Knudsen:
Uden for byporten

Lohse 2015
252 sider
199,95 kroner

Historien viser, hvor svært det kan
være at erkende og indrømme synden
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Med Hul i hjertet – en bog om barnløshed
tager en række personer et smertefuldt og
vanskeligt emne op, som mange enten selv
eller gennem pårørende og bekendte har væ-
ret i berøring med.
Gud skabte os med befaling om at blive frugt-
bare og talrige og opfylde jorden, og det at få
lov at blive forældre i overensstemmelse med
Guds gode skaberordning er et dybfølt øn-
ske for mange ægtepar. Frustrationerne og
sorgen kan blive overvældende, når man,
også på dette område, erfarer syndefaldets
konsekvenser.

Det er derfor et vigtigt ærinde, bogen har, når
den ønsker at vise, ”hvordan man som ufri-
villigt barnløs kan holde fast i håbet og skabe
nye fremtidsdrømme, selvom drømmen om
børn måske ikke indfries”.

Bogen er delt op i et af-
snit om barnløshed belyst
fra et bibelsk perspektiv,
et afsnit om de rent hel-
bredsmæssige årsager til
barnløshed og mulighe-
derne for  fertilitets-
behandling, og derefter
en række pars samt en
enkelt pårørendes per-
sonlige skildringer og
overvejelser i forbindelse med barnløshed.

Med afsæt i barnløse par i Bibe-
len synes vi, at bogens kapitel
herom giver både hjælp til at
finde hvile og trøst i, at vi har med
Gud at gøre i alle ting.
Det pointeres, at vi kan stole på,
at Han står bag og vil os det bed-
ste, hvad enten vi får lov at få
børn eller ej, samt at barnløshed

både er en konsekvens af syndefaldet og en
prøvelse, Gud lader os gennemgå, med det
formål at vi skal nå målet.
Det skildres fint, at også som barnløs må man
leve sit liv i Guds frelseskærlighed i Jesus,
og have sin sande glæde i, at Jesus blev ramt
af Guds vrede i vores sted.

Bogens lægefaglige kapitel er hovedsageligt
en redegørelse for de forskellige muligheder
for fertilitetsbehandling.
Der gives kun ganske lidt og desværre vag
vejledning i, hvad man som kristen må vælge
til og fra i denne sammenhæng, og sammen-
holdt med de forskelligartede valg i de efter-
følgende personlige beretninger efterlades
læseren i et relativistisk virvar af overvejel-
ser om, hvor langt man kan gå.
Dette er rigtig ærgerligt, idet behovet for kon-
kret vejledning på området er stort. Som det

beskrives andetsteds i bo-
gen, fristes man som Sara
og Abraham let til at vælge
egne veje, fordi ønsket om
at få børn bliver det vigtig-
ste. Ikke mindst derfor er
det så vigtigt, at der vejle-
des sandt og bibelsk herom.

De mange personlige vink-
ler på barnløshed beskriver

følelser og problemstillinger, det som barn-

Steen Møller Laursen
m.fl.: Hul i hjertet -
en bog om barnløshed

Lohse 2016
144 sider
149,95 kroner

Læseren efterlades i
et relativistisk vir-
var af overvejelser
om, hvor langt man
kan gå.
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løs er nemt at nikke genkendende til. Rent
menneskeligt er det godt og givende at læse
om par, både de, som på sigt fik deres ønske
om børn opfyldt, og de, der er forblevet barn-
løse.
Også pårørende og nærtstående til barnløse
par kan her få et godt indblik i, hvilke tanker
og følelser parret går igennem, men måske
ikke har lyst eller føler, der er plads til at dele
med udenforstående.
Vi oplever dog, at bogen med sin hovedvægt
på de personlige skildringer gennem parrenes
udsagn og holdninger efterlader læseren med
en del knap så gode råd, ligesom flere synes

Titlen angiver forfatterens hensigt
med dette bibelstudiehæfte: at vi fokuserer
på og lærer af troen i frafaldets tid, dengang
og i vor tid.
Hæftet rummer syv studier over tekster med
de to profeter Elias og Elisa. De giver en fin
indføring, man bliver grebet af forfatterens
indsigt og bibeltroskab.
Indledningsvis er der en fin indføring i den
åndelige situation i Nordriget Israel på Elias’
og Elisas tid. Det var i denne frafaldstid, Gud
sendte disse to profeter for om muligt at om-
vende ti-stammerigets mennesker til deres
Gud.

at have fundet trøsten midt i barnløsheden
mange andre steder end hos Jesus, hvor den
sande trøst er.

Som nævnt pointeres i bogens første kapitel
Guds hellighed, almagt, omsorg og trøsten
ved at finde hvile og glæde i, hvad Jesus har
gjort.
Bogens form og manglende stillingtagen til
de mange eksempler på personlige valg og
fravalg bevirker dog, at vi efter endt læsning
savner både stillingtagen til de etiske spørgs-
mål samt hjælp til barnløse igennem evange-
lisk trøst.

- Martin og Anne Debora K. Dørken

Hæftet er meget opbyggelig læsning.
Man bliver udfordret til at tage
teksterne ind over sit eget liv – de har

også noget at sige til os. Vi lever også i
frafaldets tid.
Der er mange fine spørgsmål, som sætter tan-
kerne i gang. Hvordan kan vi sammenligne
Israels situation med vor egen i dag?

Jeg er selv blevet glad for hæftet, og jeg tror
det vil blive til velsignelse rundt omkring i
bibelkredsene og hos dem, som studerer det
selv.

- Gert Gravgaard

Roar Steffensen:
Tro i frafaldets tid

Lohse 2016
32 sider
49,95 kroner

Hæftet er meget
opbyggelig læsning.
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Ikke overraskende finder Dr. Jürgen Spieß det
interessant, at Jesus og hans liv kan efterfor-
skes historisk-videnskabeligt, hvilket har re-
sulteret i denne lille bog.
Forfatteren bekender sig som kristen, er ud-
dannet oldtidshistoriker og var i perioden
1999-2015 leder af Institut for Tro og Viden-
skab i Marburg.
På ovennævnte instituts hjemmeside er der
en personlig præsentation af Dr. Spieß, hvor
han beretter om tabet af sin første hustru og
deres barn, og at dette for ham på en særlig
måde understregede Jesu legemlige
opstandelses eksistentielle betydning.

Forfatteren påpeger indledningsvis, at Jesus
ifølge Bibelen og den apostolske bekendelses
anden artikel kan dateres historisk, for ek-
sempel ud fra omtalen af Pontius Pilatus.
Dette tjener også til at minde os om, at Guds
ord ikke indeholder tilfældige sidebemærk-
ninger, men fortjener at blive læst og gran-
sket i sin helhed og sammenhæng.

Dernæst gives en kort indføring i, hvordan
en historiker arbejder videnskabeligt, hvor-
efter (oldtids)historikeres kilder/kilde-
begrebet introduceres. Denne introduktion er
nyttig og giver overblik (og dermed øget for-
ståelse) i den videre læsning.

I forlængelse heraf redegøres der for kilde-

grundlaget vedrørende Jesu
legemlige opstandelse samt
kildernes troværdighed og
datering. I forbindelse med
gennemgangen af disse op-
stillede indicier fremhæves
blandt andet Bibelens ekstra-
ordinært positive kvindesyn,
som næppe var kommet til

udtryk i et eventyr, opdigtet af Jesu disciple.
Bogen byder på flere af disse fornuftbaserede
argumenter, som det kan være godt at kende
og videreformidle til andre (jf. nedenstående
omtale af Guds ledelse hen til sin frelses-
åbenbaring).

Et andet eksempel på dette er, at: ”Mange af
de første kristne måtte betale med deres liv
for denne bekendelse [af Jesu opstandelse].”
Her henvises til 1. Korintherbrev, kapitel 15.
”De færreste ville vel gå i døden på grund af
en opdigtet historie,” står der videre, hvilket
uvilkårligt leder tankerne hen på kirkens hi-
storie som helhed, og ikke mindst vor tids
forfølgelse af kristne rundt omkring i verden.
Forfatterens pointe understreges yderligere
med tanke på, hvordan henholdsvis forføl-
gelse af kirken og dens vækst har været – og
er – sammenfaldende.
Evangeliet om opstandelsen har med andre
ord konsekvenser i dag.

I overensstemmelse med forfatterens redegø-
relse for historikeres videnskabelige metode
opstiller han tre indicier på Jesu opstandelse
og konkluderer: ”Historisk set er opstandel-
sen velbevidnet.”

På bogens næstsidste side afslutter forfatte-
ren, hvor jeg ville ønske, at han begyndte.
Dr. Spieß nævner afslutningsvist, at det hi-

Jürgen Spieß:
Stod Jesus op af graven?

Credo 2015
48 sider
49,95 kroner
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ende med, at ”evangeliets dårskab” og
”Kristus som korsfæstet” helt forsvinder fra
vores vidnesbyrd, eller i det mindste under-
ordnes vor fornuft. Hvis det sker, står vi til-
bage med en hjemmebrygget religiøsitet, som
netop er evangeliets modsætning.
Kun evangeliet er Guds åbenbaring til frelse.
Dette siges blandt andet i 1 Kor 1,21; ApG
11,14; Rom 10,17 og Joh 17,20.

Med henvisning til blandt andet ovennævnte
skriftsted i 1. Korintherbrev siges der i
Konkordieformelens uddybende forklaring,
2. artikel, pkt. 50 (Om den frie vilje) følgende:
”Og Gud vil ikke ved noget andet middel end
dette, nemlig sit hellige ord, kalde menne-
skene til evig frelse, drage dem til sig, om-
vende dem, genføde dem og helliggøre dem,
når de hører det forkyndt, læser det eller
modtager sakramenterne efter Guds ord” (s.
447 i Konkordieboken, J.O. Mæland, Lunde
Forlag 1985/2000, frit oversat fra norsk af
undertegnede).

Bogen anbefales dem, der måtte ønske sig en
kortfattet, letforståelig historisk-videnskabe-
lig fremstilling af spørgsmålet om Jesu op-
standelse, uanset om man åbent benægter,
mere afdæmpet betvivler, eller er fast over-
bevist om (og måske også offentlig forkyn-
der) denne.
Der vil for de flestes vedkommende, i vari-
erende omfang, være ny viden at hente. Om
ikke andet genopfriskes gammel og glemt
kundskab.

Bogen anbefales – med de ovennævnte be-
mærkninger in mente.

- Martin Brix
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storisk-videnskabelige arbejde med påskens
evangelium foregår med en vis afstand (i dette
tilfælde; til Gud og hans ord, min anm.), fordi
videnskabeligt arbejde – ifølge forfatteren –
altid sker upartisk.

Hvorvidt videnskab overhovedet kan bedri-
ves upartisk (samt hvordan disse to begreber
overhovedet skal defineres), er en diskussion,
som falder udenfor rammerne af denne bog-
anmeldelse. Derimod er det på sin plads at
give forfatteren ret i udsagnet: ”Vi kan ikke
møde Gud på afstand.”
Forfatterens sidekammerat i gymnasiet var
kristen og troede på, at Jesus er opstået fra
de døde. Dette fik forfatteren til at interes-
sere sig for emnet, og i dag bekender han sig
som kristen.
Interessen for spørgsmålet og det historisk-
videnskabelige arbejde på området var efter
alt at dømme en del af Guds ledelse hen til
forfatterens omvendelse. På samme måde kan
Gud i dag bruge vore fornuftbaserede argu-
menter som små brikker i sin ledelse af an-
dre mennesker hen til evangeliet.

I dag tales der meget om behovet for kristen
apologetik, fordi det omkringliggende sam-
fund i stigende grad bliver sekulariseret.
Mange vil nok placere denne bog i netop ka-
tegorien ”trosforsvar”.
Når man beskæftiger sig med sådan littera-
tur, er det afgørende at skelne mellem på den
ene side ”apologetik”, som eksempelvis kan
bidrage til at opklare misforståelser i forhold
til Bibelens tilblivelse, dens tilsyneladende
indre modsigelser osv., og på den anden side
Bibelen selv.
Ellers blander vi hurtigt evangeliet og men-
neskelige argumenter sammen, hvilket kan



63NYT LIV
3-2016

Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være (Matt 6,21).

Meget åndeligt liv er druknet i materialisme. Man lagde sig ikke Jesu advarsel på sinde, eller
man fordrejede hans ord. Han har ikke sagt, at vi gerne må samle løs, bare det ikke bliver til
skatte. For han kender vores hjerter og ved, at vores syndige begær aldrig tilfredsstilles. Det
gamle menneske elsker tingene. Du får aldrig nok. Altid gælder det: mere, bedre, større.

Livet på denne vej driver Faderens kærlighed ud af dit hjerte. Der må et sporskifte til. Hvor-
dan skal du blive løst? Du kan ikke frigøre dig selv. For Herrens ansigt må du bekende
din hjælpeløshed. Ved sin Ånd og under en stadig påvirkning af sit ord fører han dig
ind i den sande virkelighed og lader dit hjerte blive indfanget af Himlen.

Det er som en morgenrøde. Det himmelske lys skinner ind over din sjæl, og
du mærker den dragende magt. Du ønsker stadig at blive rig, men nu er det rigdommen
i Gud, du er optaget af. Hver gang du hører Herrens ord, samler du dig en skat. Da har
Herren hørt din bøn: ”O, Jesus åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er.” Du ejer
en skat i det rige, hvor der hverken er møl, rust eller tyve.

Hans Erik Nissen:
Livets sejrskrans

LMBE/Nyt Livs
Forlag 2016
118 sider
80 kroner

111 små andagter, som Hans Erik Nissen
skrev mod slutningen af sit liv. Hans Erik
dikterede selv forordet til bogen kort før
sin død. Bogen er et testamente fra en, der
er gået forud for os ind til “livets sejrs-
krans“, og den rummer først og sidst et kald
til at blive på vejen – blive i Jesus – så vi
når målet.
Bogen kan købes på nytliv.dk.
Herunder kan du læse en af andagterne.

Advent er tiden, som så ofte går
med praktiske juleforberedelser,
men som skulle være tiden, hvor
vi på en særlig måde bliver stille
for dette: at JESUS KOMMER!
Han kom julenat - og han kommer
snart igen for at dømme verden.
I DECEMBER VIL CLAUS MUNK HVER UGE SKRIVE EN

ANDAGT PÅ NYTLIV.DK, SOM KAN FINDES UNDER “UGENS

VIDNESBYRD“ PÅ FORSIDEN.
(Første gang 1. søndag i advent)
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Guds løfter holder
For 15 måneder siden fik jeg at vide, at kræf-
ten var kommet tilbage, og denne gang var
den uhelbredelig.

Jeg blev salvet, fordi jeg og min familie øn-
skede, at mit liv helt konkret blev lagt i Jesu
hænder, og det var en stor trøst, som jeg tit
har vendt tilbage til.
Der var mange, der tilkendegav, at de ville
bede for os, og de gør det stadigvæk. Det
betyder meget for os.
Det er meget vigtigt, at vi hjælper hinanden
og opmuntrer hinanden på vejen hjem til
Himlen.

Guds ord er blevet meget nærværende og
konkret for os. Hans løfter holder, og han slip-
per os aldrig.
15 måneder er lang tid, men jeg takker Gud
for hver en dag. Ikke fordi jeg hænger ved
livet, men fordi han hjælper mig hver en dag
igennem min sygdom.
Gang på gang står han med sine udstrakte
hænder, griber og rejser mig op, også når jeg
falder i min egen selvmedlidenhed.

En sang til trøst
Jeg havde været fortvivlet i et par dage. Så
sang vi til et møde denne sang (med vers 4
som omkvæd) af Nils Frykman (1879):

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.

HAN GÅR VED MIN SIDE

Af Helle Pilgaard
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Han kender dig
Jeg kunne nu se, at Jesus aldrig havde svigtet
mig. Tværtimod: Han havde altid været der.
Måske tænker du: ”Det gælder ikke mig, jeg
har skuffet Jesus.”
Du kan ikke skuffe Jesus, for han kender dig
til bunds. Han har sonet al vor synd og står
og venter på dig.

HAN GÅR VED MIN SIDE, HAN HAR MIG EJ GLEMT,
HAN SLIPPER MIG IKKE EN DAG,

OG RIGET JEG ARVER, DET VED JEG BESTEMT;
THI DET ER MIN FADERS BEHAG.

5. Jeg frygter ej mere for Helvedes magt,
min klippe er Israels Gud.

Han skal mig bevare; thi selv har han sagt,
at aldrig han glemmer sin brud.

HAN GÅR VED MIN SIDE, HAN HAR MIG EJ GLEMT,
HAN SLIPPER MIG IKKE EN DAG,

OG RIGET JEG ARVER, DET VED JEG BESTEMT;
THI DET ER MIN FADERS BEHAG.

6. Så rejser jeg trygt til det herlige land,
skønt skyhøje bølgerne går,

og snart skal jeg stå på den himmelske strand;
med Jesus ej skibet forgår.

HAN GÅR VED MIN SIDE, HAN HAR MIG EJ GLEMT,
HAN SLIPPER MIG IKKE EN DAG,

OG RIGET JEG ARVER, DET VED JEG BESTEMT;
THI DET ER MIN FADERS BEHAG.

1. Hvorfor skal jeg sørge? Jeg har jo en ven,
som bærer min smerte og nød.

Den ven er min frelser, han elsker mig end,
han elsker i liv og i død.

HAN GÅR VED MIN SIDE, HAN HAR MIG EJ GLEMT,
HAN SLIPPER MIG IKKE EN DAG,

OG RIGET JEG ARVER, DET VED JEG BESTEMT;
THI DET ER MIN FADERS BEHAG.

2. Han har mig benådet, så ussel jeg er,
og nu i hans rige jeg bor.

Hans nåde alene opholder mig her.
O Gud, hvor din godhed er stor!

HAN GÅR VED MIN SIDE, HAN HAR MIG EJ GLEMT,
HAN SLIPPER MIG IKKE EN DAG,

OG RIGET JEG ARVER, DET VED JEG BESTEMT;
THI DET ER MIN FADERS BEHAG.

3. Jeg ved, at min Herre vil hjælpe igen,
når stille jeg bier på ham.

Af nåde han tugter, men trøster som ven
og vender mit blik mod Guds Lam.

Dagligt må vi komme til ham med det, vi går
og kæmper med.
”Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme
til mig, og den, der kom-
mer til mig, vil jeg aldrig
vise bort” (Joh 6,37).

Helle Pilgaard,
Tjørring, sygemeldt
på ubestemt tid
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En forårsdag
Det var en varm forårsdag sidst i april 2006.
Det skønne vejr afspejlede Trines sindsstem-
ning. Hun var så glad som nogensinde. Hun
gik i 2. g på et teknisk gymnasium i Aarhus
og klarede sig fantastisk godt både i skolen
og i de ting, hun i øvrigt engagerede sig i.
Hendes liv var en succes, og nu var det ble-
vet helt perfekt. Hun havde fået en skøn kæ-
reste. Hun var tryg og glad med ham, og de
skulle altid være sammen.
På vej ind i gymnasiets kantine blev Trine
opmærksom på to mænd, som stod ved dø-
ren og delte noget ud. De fleste elever afslog
og rystede på hovedet. Det var nogle små,
blå bøger.
Da Trine passerede mændene, fik hun rakt
en bog og tog imod den. Den var jo gratis.
Hvorfor sige nej til noget, der var gratis? Bag
sig hørte hun sine klassekammerater sige ”nej
tak”.

Da hun kom ind i kantinen, undersøgte hun
bogen nærmere. På dens ryg stod der med
små guldbogstaver tre ord: Det Nye Testa-
mente. Hun var ikke helt klar over, hvad det
var, men vidste, at det var noget kristent, vist
nok en del af Bibelen.
Bogen var for fin til at smide ud, syntes hun,
og den var så lille, at den uden problemer
kunne være i hendes jakkelomme, så hun
beholdt den. ”Jeg kan altid kigge i den, hvis
jeg skulle få lyst”, tænkte hun. Den kunne få
plads på hendes bogreol sammen med den
salmebog, hun havde fået til sin konfirma-
tion.
Bogen var jo i grunden nydelig; den ville
pynte.
Hun tvivlede dog på, at hun nogensinde ville
læse i den. Kristendom interesserede hende
ikke.

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.

MISS PERFECT

Af Mikkel Vigilius
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God start
Trine var drevet af en overbevisning om, at
lykken lå i at præstere og opnå det perfekte.
Hun syntes, hun havde gode betingelser for
at lykkes med projektet. Når hun så tilbage
på sin barndom, vurderede hun, at hun havde
fået en nærmest ideel start på livet. Hun var
vokset op i en familie, hvor hun mærkede sig
elsket af sin far og mor og havde et godt og
tæt forhold til sin halvandet år yngre lille-
bror. Hendes barndom var én stor boble af
glæde og tryghed.
Tidligt fandt Trine ud af, at hun havde sær-
lige anlæg for at svømme og tegne. Den lille
familie var ofte i svømmehallen, og hver som-
mer var de i sommerhus ved stranden. Trine
elskede vandet, og om sommeren tilbragte
hun og hendes lillebror masser af tid på stran-
den med at bade, lege og bygge sandslotte.
Trine var også glad for at lave tegninger, især
af de dyr, hun så, når familien var ude på
gåture: fugle, egern, harer, ræve. Hun opda-
gede, at dyrene blev mere og mere livagtige,
jo flere hun tegnede.
De voksne roste hende, når hun havde gjort
sig særligt umage med en tegning. Det var
en god følelse: at præstere noget godt og blive
rost for det.

Da Trine var fem år gammel, besluttede hen-
des forældre at gifte sig. Nok mest fordi bed-
steforældrene syntes, det var godt at få orden
på tingene. Det blev et godt og solidt ægte-
skab, som på afgørende måde bidrog til at
give Trine en tryg barndom.
Forældrene var kulturkristne i den forstand,
at børnene blev døbt og konfirmeret, og i en
vis periode blev der også læst bibelhistorie
for børnene, men en personlig tro på Gud og
et håb, der rakte ud over døden, var man frem-
med over for. Trines far var ingeniør, og hjem-

met var præget af en naturvidenskabelig til-
gang til livet.

På et tidligt tidspunkt begyndte Trine at gøre
sig tanker om døden og om det, som kom ef-
ter. Midt i sit trygge og glade barneliv ople-
vede hun dødens mørke dør som en skræm-
mende virkelighed. Hvad sker der, når man
går gennem døren? Forsvinder man? Er det
tomhed? At man skulle blive til intet, var en
ubærlig tanke.
En aften, da hun blev puttet af sin far, spurgte
hun ham: ”Hvad sker der, når man dør?”
Svaret gav ingen trøst. Det bekræftede og
forstærkede bare hendes frygt: ”Det er, som
når man sover, bare uden at drømme og uden
at vågne.”
Det rystede hende, at der ikke var noget bedre
og mere trøstende at sige.
Dødens virkelighed kastede en mørk skygge
ind over alt det gode og glædelige i Trines
barneliv. Hvordan skulle livet kunne blive
perfekt, når døden var der, og når alt endte
med død og tomhed?
Sine tanker om døden holdt hun imidlertid
for sig selv. Udadtil var hun ubekymret og
glad for sit gode liv. I tiltagende grad arbej-
dede hun selv med på denne illusion.
Måske var det den eneste medicin mod døds-
angsten: at fokusere på det positive i livet og
arbejde på at få så godt og perfekt et liv som
muligt.

Hvad sker  der,  når  man går  gen-
nem dødens mørke dør? Forsvin-
der  man? Er  det  t omhed?
At  man skulle blive t il int et ,  var
en ubærlig t anke.
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Det planlagte liv
Tanken om selv at kunne planlægge sit liv lå
dybt i Trine. Det meste af hendes barndom
blev skemalagt og stramt styret med faste tids-
punkter for bestemte aktiviteter; og hun nød
det. Når hele hendes liv var planlagt, behø-
vede hun ikke bekymre sig hverken for da-
gen i morgen eller for det, som lå længere
fremme.
Efterhånden som hun blev ældre, blev struk-
tur og planlægning som en krykke for hende.
Kun ved hjælp af struktur og stram planlæg-
ning kunne hun nå alt det, hun gerne ville,
og præstere det optimale inden for det, hun
engagerede sig i. Med et tæt program blev
der også mindre tid til at tænke over menin-
gen med livet og det, som kom efter.
Svømningen blev hendes største lidenskab. I
svømmeklubben fik trænerne tidligt øje for
hendes talent, og som 12-årig blev hun ryk-
ket op på eliteholdet. Her skulle hun træne to
timer om dagen med svømmere, som for de
flestes vedkommende var ældre end hun selv.
Hun var stolt af sin dygtighed og ikke min-
dre stolt, når hun efter stævnerne vendte hjem
med medaljer.
I begyndelsen tog hun medaljerne med i sko-
len for at vise dem til klassekammeraterne.
Men de andre elever delte ikke hendes be-
gejstring og lærerne heller ikke. De opfattede
hende selvcentreret og pralende. At de havde
ret, ville hun ikke se i øjnene.
Svømningen bidrog til at isolere Trine fra de
andre elever. Hun havde kun få veninder og
var i ringe grad afholdt. Hendes reaktion var
en yderligere bestræbelse på at blive den bed-
ste. Hun skulle vise dem! Hendes hverdag
blev en krig, hvor nederlag ikke blev tolere-
ret.

Den selvdisciplinering og fokusering, Trine

lærte som svømmer, blev overført på skole-
arbejdet. Hun udviklede en stærk evne til at
lukke alt ude og koncentrere sig intenst om
en opgave, til den var løst. Tiden blev plan-
lagt og udnyttet optimalt. Fjernsynet blev ig-
noreret og computeren ligeså. Hun begyndte
at bruge frikvartererne til at læse lektier til
næste dag. Mens drengene spillede fodbold,
og pigerne sad i grupper omkring hende og
snakkede, sad Trine alene og læste lektier.
Det hårde arbejde bar frugt. Gradvist for-
svandt fejlene i hendes skoleopgaver. Hun
begyndte at blive god til alle fag. Til sidst var
hun en af de bedste. Så meget mere sved det,
når hun en sjælden gang lavede en fejl. Hun
hadede det og reagerede ved endnu mere
målrettet at arbejde på at opnå perfektionisme
i alt, hvad hun foretog sig.
Hvis hun aldrig fejlede, ville ingen have no-
get at udsætte på hende, og så ville de måske
kunne lide hende bedre?

I sin egen verden
Når Trine en sjælden gang havde tid, der ikke
var planlagt, læste hun bøger, der førte hende
ind i eventyrverdener med magiske dyr og
smukke mennesker. Fantasien var hendes
ven. Nogle gange slap hun bogen og digtede
videre på historien med sig selv som heltinde.
Hun elskede at sidde alene på sit værelse og
tænke sig til sine egne eventyr.
Når hun sad der, var det muligt for hende at
lukke virkeligheden ude. Det var rart.
Evnen til fordybelse var med tiden med til at
udvikle hendes kunstneriske evner. De bille-
der, hun mødte i løbet af en dag, kunne hun
lagre i sit hoved og senere sætte sig ned og
tegne: et træ, en plante, et dyr, et ansigt. Hun
fortsatte med tegningen, til den svarede præ-
cist til det billede, hun havde i sit hoved. Hun
tillod aldrig noget mindre end den perfekte
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afbildning.
Når hun tegnede, var hun i sit es. Hun var i
sin egen verden og glemte alt omkring sig.
Tidligt vidste hun, at hun ville leve af at tegne.
I skolen blev hendes tegninger beundret. Hun
var dygtig. Det vidste alle, og hun var stolt af
det. Men det gjorde det ikke nemmere for
hende at blive afholdt. Det bidrog snarere til,
at de andre i endnu højere grad trak sig fra
hende. Hun forstod ikke hvorfor.

Konfirmation
Som 14-årig blev Trine konfirmeret. Hun
mente, at der sandsynligvis var en Gud. Det
var mere tvivlsomt, om han havde skabt ver-
den. Hvis han var der, var det en given ting,
at han var for mennesker og med mennesker.
Hun tænkte om Gud som en slags julemand,
der boede i skyerne, og var til for hjælpe
mennesker og give dem det, de bad om.
Trine var overbevist om, at der var mere mel-
lem himmel og jord end det, man kunne se. I
hvert fald ønskede hun, at der var en him-
mel, når man døde. Det ville være fantastisk.
Så endte det ikke med mørke, tomhed og in-
tethed. Men hun havde svært ved at tro det.
Det faldt hende ikke ind at overveje, om der
var et helvede. Præsten havde aldrig talt om
det. Hvis der var et helvede, så var det kun
for de virkeligt onde mennesker som Hitler
og sådan nogle. Det var ikke en fare for
hende. Hun var et godt menneske – i hvert
fald bedre end de fleste. Hun var ikke per-
fekt, men hvem var det? Hvis nogen var tæt
på at være perfekt, var det hende.
Måske kunne Gud bruges, når man var ked
af det? Som en slags usynlig bedstefar, der
altid gav hende ret og klappede hende på skul-
deren, når alle var imod hende. Hvis Gud var
sådan, ville hun gerne give ham sit ja på
konfirmationsdagen.

Trine førte trofast dagbog, men der blev ikke
skrevet meget om Gud på konfirmations-
dagen, og allerede dagen efter gled han igen
ud i periferien. Da Guds navn næste gang
dukkede op i dagbogen, var det i en forban-
delse. Trine forbandede Gud, fordi hendes liv
var gået i stykker.
Men det lå endnu adskillige år ude i fremti-
den.

Pres
Trine nød at være den bedste. Det gjorde
hende stolt, og stoltheden var hendes glæde.
Som teenager fik hun et øgenavn, som efter-
hånden også blev brugt, når hun hørte det:
Miss Perfect. Det var det, hun stræbte efter
at være. De andre i klassen så det, og det var
ikke noget, hun skammede sig over. Hun ville
være fejlfri.
Der fulgte et stærkt pres med. Hun måtte til
stadighed overgå både de andre og ikke
mindst sig selv. Der fulgte også vrede og hid-
sighed med, når hun ikke levede op til sine
forventninger. Vreden blev vendt mod hende
selv og mod hendes forældre, men den kunne
også blive vendt mod dem, der så og bemær-
kede hendes fejl.
Den mindste fejl kunne ødelægge hendes dag.
Hun sukkede efter anerkendelse, accept og
respekt. Hun ønskede ikke at være populær,

Trine var  overbevist  om,  at  der
var  mere mellem himmel og jo rd
end de t ,  man kunne se.  I  hver t
fald ønskede hun,  at  der  var  en
himmel,  når  man døde.
Det  faldt  hende ikke ind at  over-
veje,  om der  var  et  helvede.
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men at de andre skulle se op til hende. Der-
for måtte alle fejlene væk. Inderst inde var
det noget andet, hun længtes efter: nærhed,
fortrolighed, kærlighed. Men det vidste hun
ikke.
Hun var ensom, og i ensomhedens stilhed var
det umuligt at holde de mørke tanker om dø-
dens mørke og livets tomhed på afstand.

Tomhed
Det gik op for hende, at den statistiske chance
for, at netop hun skulle være blevet til, var
forsvindende lille. Lige netop hendes foræl-
dre skulle mødes, så hun kunne blive und-
fanget i det rette øjeblik, og det samme gjaldt
deres forældre og deres forældre i et uende-
ligt antal generationer tilbage i tiden. Hun
kunne ikke benægte, at livet var en gave.
Men hvorfor havde det så intet formål? Hand-
lede det bare om overlevelse? Hun indså, at
verden bevægede sig fra ingenting til ingen-
ting. Der havde intet været, før universet og
hun selv blev til – og det ville slutte med in-
tet igen, i hvert fald for hende. Når det be-
gyndte og sluttede med tomhed, kunne der
ikke være andet end tomhed imellem.

Men i to år var al følelse af tomhed blæst væk
i Trines liv. I slutningen af 1. g oplevede hun
den gengældte kærlighed og erfarede den som
et under af mening, glæde og livslyst. Der
var en, som hun kunne åbne sig for og være
afslappet sammen med. Han sagde, at han
elskede hende. Sammen med ham følte hun
ikke, at hun skulle præstere. Hun nød hver
eneste dag og så med fryd frem til det liv, de
skulle dele. Altid skulle de være sammen.
Det var et følelsesmæssigt dødsstød, da han
slog op. Han var den første, som hun følte
havde elsket hende, præcis som hun var. Nu
gik han fra hende og efterlod hende både

knækket, knust og alene.
Da han slog op, var Trine begyndt på arki-
tektskolen. Hun var gået direkte fra 9. klasse
til gymnasiet og direkte fra gymnasiet til ar-
kitektskolen. Det gik fantastisk med studiet.
Udadtil var hendes liv fortsat en succes. Men
indadtil var det lagt i ruiner. Al mening var
væk, og der var kun mørke, sorg og tomhed
tilbage.

Hun længtes og hulkede, og hun påførte sig
selv fysisk smerte for at lette smerten indeni.
Og så var det alligevel ikke tabet af kære-
sten, der var det værste. Det værste var ople-
velsen af total og uendelig meningsløshed og
tomhed. Hun havde livet foran sig. Tyve år
gammel havde hun måske 60 eller 70 år at
leve i endnu. Men til hvad nytte? Der var in-
gen mening med noget. Livet var bare én lang
venten på døden, som uundgåeligt ville
komme – som et sort punktum for en grå til-
værelse.
Var det virkelig værd at leve? Der var mere
sorg og smerte i livet end glæde. Hun følte
sig træt og færdig med livet, før det for alvor
var begyndt.
Hun levede kun for ikke at skuffe sin fami-
lie. Hun kæmpede sig gennem én dag ad gan-
gen og så sig selv som en, der klatrede op af
en stejl klippeskrænt med det yderste af neg-
lene uden at kunne se toppen, men med en
dyb afgrund under sig, som med sit mørke
trak hende nedad, uanset hvor mange kræf-
ter hun brugte.
Trine tørrede tårerne af, prøvede at se fremad

Når livet  begyndte  o g s lut t ede
me d  t o mhe d ,  k u n ne  d e r  i k k e
være andet  end tomhed imellem.



71NYT LIV
3-2016

og fortsatte sit normale liv med studier og
svømning. Andre tænkte, at hun var ved at få
det bedre. Men indeni var livsleden kvælende.
”Livet er møg, og så dør du!” var en tanke,
som bed sig fast i hendes sind. Det er tomt
og meningsløst, og der er intet håb.

En skelsættende aften
Hvad Trine ikke vidste, var, at hun var gen-
stand for forbøn. Der var to kristne på arki-
tektskolen, David og Melinda, som begge bad
om, at de måtte være vidner om Jesus på
studiestedet. Melinda havde specifikt bedt for
Trine, selvom hun tænkte, at det var umuligt,
at Guds ord skulle nå hende.
Men en aften i november 2009 skete der no-
get skelsættende.
Trine sad på arkitektskolen og arbejdede med
et projekt. Der sad nogle få andre på tegne-
salen med hver deres lampe tændt. Døren gik
op, og David kom ind sammen med en an-
den dreng, Alain. De talte om en film, som
gik i biografen. Trine kunne ikke undgå at
høre, hvad de talte om. Filmen hed ”2012”
og handlede om verdens undergang.
Deres ord gjorde det umuligt for Trine at
samle tankerne. De talte om det, som var hen-
des største og stadige rædsel: at det hele slut-
ter en dag.
”Det er en skræmmende tanke, at det skal
ende i ild, sammenbrud og undergang,” sagde
Alain. ”Men du er jo kristen, David. Hvad
siger Bibelen om det her?”
David havde sin Bibel med. Han slog op to
steder og læste. Ordene nåede Trine med en
uforklarlig kraft. Det var, som om de gav sva-
ret på det, som hun hele sit bevidste liv havde
spekuleret over: Hvordan ender det, og hvad
kommer der bagefter?
Men Bibelens svar gjorde hende mere angst
end nogensinde:

”Men Herrens dag vil komme som en tyv, og
da vil himlene forgå med et brag, og elemen-
terne vil brænde op, og jorden og alt det men-
neskeskabte på den vil vise sig, som det, det
er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning,
hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve,
mens I venter på, ja, fremskynder Guds da-
ges komme, da himlene skal gå op i luer og
elementerne komme i brand og smelte” (2 Pet
3,10-12).
”Om tider og timer har I ikke brug for, at der
skrives til jer, for I ved selv ganske nøje, at
Herrens dag kommer som en tyv om natten.
Når folk siger: ’Fred og ingen fare!’ da er
undergangen pludselig over dem som veerne
over en, der skal føde, og de skal ikke und-
slippe” (1 Thess 5,1-3).

Ordene ramte hende som piskeslag. Hun
havde aldrig forestillet sig, at der kunne stå
sådan nogle ting i Bibelen. Det værste var, at
ordene virkede umiddelbart overbevisende.
Netop sådan ville det ske. Det var virkelig-
hed – hendes virkelighed!
David fastholdt det samme over for Alain:
”Det gælder for dig, Alain! Du må ikke tro,
at du kan komme til Gud, når du vil. Det er
ikke sikkert, at du har tre år. Når verden går
under, kommer dommedag, og da er det for
sent. Du må omvende dig nu.”
Trine så måbende på David, men på en ufor-
klarlig måde stod det hende klart: Han løj
ikke. Han havde netop sagt sandheden.
”Hvad siger du, Trine?” spurgte Alain. Hun
krympede sig. Hun ønskede ikke at komme
med i samtalen, men svarede det første, der
faldt hende ind: ”Jeg er nok også en slags
kristen. Jeg er jo døbt og konfirmeret. Men
jeg er ikke kristen – som David.”
David så ikke engang på hende, men sagde
stille: ”De mennesker, som det er sværest at
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overbevise, er dem, der påstår at være kristne
uden at være det.”
Trine forstod budskabet, og det rystede hende.
David sagde, at hun ikke var kristen. Kunne
det være sandt? Hvorfor oplevede hun plud-
selig, at det var kolossalt vigtigt, om det var
sandt?
Samtalens ord fulgte Trine, da hun gik hjem.
Hun var bange som aldrig før. Det var ikke
tanken om verdens undergang, der var det
værste, men tanken om en dommedag: at hun
skulle møde Gud og dømmes af ham.
”De skal ikke undslippe”, stod der i en af de
tekster, David havde læst. De ord fulgte
hende. Ordene vakte et spørgsmål: Var det
muligt at undslippe?

Mail om hjælp
Da Trine kom hjem, fandt hun ingen ro. Hun
mærkede, at hun havde brug for hjælp, og
valgte at skrive en mail til David:

Hej David!  Ang. det vi snakkede om med
Alain i skolen i dag, så skal du vide, at du
ikke talte for døve øre. Jeg har tænkt over
det, du sagde, og erkendt, at jeg muligvis har
et problem. Jeg har altid set mig selv som
kristen, men de ting, du fortalte om i dag, har
jeg aldrig hørt om før, og det har fået mig til
at tvivle på, om jeg overhovedet er kristen.
Jeg har aldrig rigtig læst Bibelen, men no-
gen må have læst op for mig, da jeg var lille,
for jeg kender de fleste af historierne.
Jeg tænkte på, om du kunne lokkes til at for-
tælle mig noget mere om alt det, vi talte om i
dag med Alain, for jeg er temmelig forvirret
og ved ikke, hvad jeg skal tro.

På forhånd tak
Trine

Svaret kom hurtigt:

Tak for din mail. Jeg er glad for at høre, at
du har tænkt over det, jeg sagde. Det er Gud,
der kalder på dig. Det er vigtigt, at du bliver
klar over, hvor du står i forhold til ham. For
dagen kommer, hvor han skal dømme os alle
sammen. Også dig. Det er der ingen, der kom-
mer uden om. Du må sætte din lid til Jesus.
Der er mange, der påstår at være troende,
som jeg også sagde i går, men det er de fær-
reste af dem, der rent faktisk er frelst.
Jeg har vedhæftet et link til en video til mai-
len her. Den er med en prædikant, som jeg
mødte i sommers. Han taler til en forsamling
af unge om netop de her ting. Jeg vil anbe-
fale dig at se den, hvis du er i tvivl, om du er
frelst. Vi kan tale om dens indhold senere på
skolen, hvis du vil.

Mvh.
David

Trine så, at prædikenen var på 58 minutter.
Hvis hun gik i gang med det samme, kunne
hun nå at se den, inden hun skulle i seng.
Prædikanten var en amerikaner, Paul Washer.
Han talte til en stor sal med unge. Hun syn-
tes, han virkede trist og næsten genert. Umid-
delbart fik hun ondt af ham.
Men da han begyndte at tale, faldt hans ord

David  sagde  st ille:  ”De menne-
sker,  som det  er  sværest  at  over-
bevise,  er dem,  der  påstår at  være
kr istne uden at  være det .”
Tr ine fo rstod budskabet ,  og det
ryst ede hende.
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med en enestående tyngde og kraft. Hun ville
aldrig glemme dem.

En rystende prædiken
”I aften vil jeg tale til jer som en døende
mand,” begyndte han. ”Jeg vil tale til jer som
en døende mand til døende mænd og kvin-
der. Jeg vil tale til jer ud fra Matthæus-
evangeliet 7, vers 13-27.
Men først vil jeg sige jer noget (…) Om hun-
drede år vil de fleste af jer med al sandsyn-
lighed befinde jer i Helvede! Så mange er
bedraget. De tror, at de er frelst, fordi de bad
en bøn engang. De kalder sig kristne, men
opfører sig ligesom resten af verden. De
morer sig over de ting, som Gud hader, klæ-
der sig sensuelt og er ikke anderledes end
andre mennesker.
Frelse kommer alene ved tro på Jesus Kristus
(…) Og det medfører en længsel efter – ikke
at være som verdens idoler, ikke at være som
Britney Spears – men efter at være som Jesus
Kristus!”

Mængden hujede og klappede af taleren, hvis
stemme nær var knækket over, da han udtalte
den sidste sætning. Da klapsalverne endnu
ikke var ovre, løftede han igen mikrofonen
til munden. Nu med fuldstændig rolig og fast
stemme sagde han:
”Jeg ved ikke, hvorfor I klapper – jeg taler
om jer.”
Med ét blev salen tavs. Der var dødsens stille.
Også Trine selv følte sig en smule chokeret,
selvom hun sad alene foran sin computer.
”Jeg kom ikke her for at få applaus. Jeg kom
ikke for at fortælle jer ting, der ville gøre jer
glade eller ting, I ville kunne lide at høre (…)
Test jer selv for at se, om I er i troen. Sam-
menlign jer selv med Skriften.”
Manden læste nu med stor alvor op fra Bibe-

len. Teksten handlede om en bred vej og en
smal vej. De, der gik ad den brede vej, var
fortabte.
Dernæst talte han om et træ, der bar god frugt
og et, der bar dårlig frugt. Det træ, der ikke
bar god frugt, skulle hugges om og kastes i
ilden.
Trine mærkede igen den frygt, hun havde
oplevet dagen forinden, da David havde talt
om dommedag.
”Der er én vej, én Gud, én mægler mellem
Gud og mennesker, og det er Jesus Kristus.
Hvis du bliver frelst her i aften, er det ude-
lukkende, fordi Jesus Kristus bar dine syn-
der på det træ. Du blev født radikalt fordær-
vet og fortjener Guds vrede. Ikke alene er
porten smal. Vejen er smal – og få finder den!
Der findes ingen ’kødelige kristne’ – enten
er du frelst eller også er du ikke! (...)
Hvis du virkelig er en kristen, født på ny, vil
du vandre ad den smalle vej (…) Men hvis
du påstår at have passeret gennem den snævre
port og alligevel lever på den brede vej lige-
som alle andre, så ønsker Bibelen, at du skal
vide, at du burde være forfærdeligt, forfær-
deligt bange!”

Taleren talte om det liv, som kommer inde-
fra, når man har en levende tro på Jesus. Trine
så sig afsløret. Hun var lagt væk fra dette liv,
hun var fremmed for det. Taleren sluttede med
at kalde de unge til omvendelse og frelse hos
Jesus, og så bad han: ”Åh, herre! Frels disse
unge mennesker!”
Han græd, mens han bogstavelig talt bønfaldt
Gud: ”Please God! Please ... please!”

Sådan havde Trine aldrig hørt nogen bede.
Det virkede ægte, skræmmende ægte. Hvis
hun havde været i tvivl før denne prædiken,
var hun det ikke længere: Hun var ikke kri-
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sten, og det var forfærdeligt. Det var intet
mindre end Guds dom og Helvede, som ven-
tede hende.
Hvordan kunne hun blive frelst? Taleren
havde talt om at tro på Jesus. David havde
gjort det samme. Men hvordan kunne hun
lære Jesus at kende og komme til tro på ham?
Hendes blik gled hen til bogreolen, til en lille
blå bog.

Dømt af Guds Ord
Trine rakte ud efter bogen og satte sig i et
hjørne af sin seng med den. Den var stiv i
omslaget, fordi den aldrig havde været åb-
net. Hun måtte holde den åben med begge
hænder.
”Matthæusevangeliet,” læste hun, da hun slog
op på første side. Hele den første side var én
lang opremsning af Jesu slægt, begyndende
med Abraham og kulminerende med Jesus.
Det andet kapitel handlede om Jesu fødsel.
Hun kendte historien: Jomfru Maria var ble-
vet med barn ved Helligånden. Josef overve-
jede at lade sig skille fra hende. Men Her-
rens engel viste sig for ham i en drøm og for-
talte om barnet, som skulle have navnet Jesus,
fordi han skulle frelse sit folk fra deres syn-
der.
Aldrig før havde hun tænkt over, at Gud
havde en specifik grund til, at Jesus skulle

fødes: for at frelse mennesker fra synden!
Trine var ikke blevet afklaret, men hendes
angst var aftaget; hun fornemmede et håb og
faldt i søvn med den lille blå bog på hoved-
puden.

Det var den første aften. Næste aften læste
hun endnu et eller et par kapitler, og det blev
mønsteret. I to måneder skrev hun ikke i sin
dagbog. I stedet læste hun hver aften et langt
afsnit i Bibelen.
Allerede den anden aften læste hun noget,
som ramte hende hårdt.
Johannes Døber talte til nogle mennesker,
farisæerne, som hun ikke vidste, hvem var,
men som hun af en eller anden grund identi-
ficerede sig med. Da Johannes Døber så, at
mange af farisæerne og saddukæerne kom for
at blive døbt af ham, sagde han til dem:
”Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan
flygte fra den kommende vrede? Så bær da
den frugt, som omvendelsen kræver, og tro
ikke, at I kan sige ved jer selv: Vi har Abra-
ham til fader. For jeg siger jer: Gud kan op-
vække børn til Abraham af stenene dér. Øk-
sen ligger allerede ved træernes rod, og hvert
træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og
kastes i ilden” (Matt 3,7-10).
Det var det samme, som manden i videoen
havde talt om. Om træer, som skulle fældes,
hvis de ikke bar god frugt! Hun vidste, at træ-
erne var mennesker – som hende. Hun læste
videre, hvad Johannes Døber sagde:
”Jeg døber jer med vand til omvendelse; men
han, som kommer efter mig, er stærkere end
jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans
sko. Han skal døbe jer med Helligånden og
ild. Han har sin kasteskovl i hånden, og han
skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede
i lade, men avnerne skal han brænde i en ild,
der aldrig slukkes” (Matt 3,11-12).

Hvis du påst år  at  have passeret
gennem den snævre por t  og alli-
gevel lever  på den brede vej li-
gesom alle  andre,  så ønsker  Bi-
b e l e n ,  a t  d u  s k a l  v id e ,  a t  d u
burde være fo rfærdeligt ,  fo r fær-
deligt  bange!”
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Hun vidste, at Johannes Døber her talte om
Jesus som ham, der skulle komme efter ham.
Men det kom bag på hende, hvordan Jesus
blev omtalt. Det var en advarsel! Der var
noget ildevarslende over ordene.
Billedsproget var ikke til at tage fejl af. Der
var hveden, og der var avnerne. Hun tolkede
det straks som to slags mennesker – hveden
ville Jesus samle sammen, men avnerne ville
han brænde!
Sådan havde hun aldrig tidligere hørt Jesus
omtalt. Da hun fortsatte sin læsning, blev det
billede, hun havde haft af Jesus fra sin barn-
dom, brudt ned for hvert ord, hun læste. Den
Jesus, som Bibelen beskrev, var en Jesus, hun
aldrig havde kendt, en Jesus, som talte om
dom og straf:

”Den, der bryder blot ét af de mindste bud
og lærer mennesker at gøre det samme, skal
kaldes den mindste i himmeriget” (Matt
5,19).
”I har hørt, at der er sagt til de gamle: ’Du
må ikke begå drab’, og: ’Den, der begår drab,
skal kendes skyldig af domstolen.’ Men jeg
siger jer: Enhver, som bliver vred på sin bro-
der, skal kendes skyldig af domstolen (…)
Den, der siger: Tåbe! Skal dømmes til Hel-
vedes ild” (Matt 5,21-22).
”I har hørt, at der er sagt: ’Du skal elske din
næste og hade din fjende.’ Men jeg siger jer:
Elsk jeres fjender og bed for dem, der forføl-
ger jer” (Matt 5,43-44).

Skyldig i alt
Hele livet havde Trine kæmpet for at undgå
at stå som den, der havde fejlet. Hun havde
hadet dem, der havde påpeget fejl hos hende
og havde reageret med vrede mod dem. Nu
så hun sig dømt for netop dette sind.
Hvor ofte havde hun ikke været vred? Hun

havde ikke tal på de gange, hvor hun i hid-
sighed havde råbt og skreget af andre, ja så-
gar slået dem. Hun havde jo hadet andre. Hun
havde ikke elsket andre end dem, som havde
elsket hende – og da slet ikke en fjende.
Når hun var blevet hidsig, var ederne væltet
ud af hende. Hun havde tilbragt sin ungdom
med at skubbe andre til side, ringeagte an-
dre, lyve og bagtale. Alt havde drejet sig om
hende selv, om hvordan hun kunne komme
frem i verden, hvordan hun kunne blive Miss
Perfect – uden tanke på, hvem hun trådte på
undervejs.
Af alle de bud, Jesus fremsagde, havde hun
ikke holdt ét eneste. Hun følte sig anklaget
og dømt af hvert et ord.

Langsomt begyndte hun at begribe omfanget
af sin synd. Hun, som ikke ville være skyldig
i noget, var skyldig i alt. Hvad havde hun
overhovedet gjort af gode gerninger? Hun
følte sig overvældet af skyld. Alligevel sagde
Jesus til hende:
”Bed, så skal der gives jer; søg, så skal i finde,
bank på, så skal der lukkes op for jer” (Matt
7,7).

Frels mig!
Så læste hun noget, som rykkede ved det in-
derste i hende på en måde, hun aldrig havde
troet mulig. Hun var nået til en historie, som
mange gjorde grin med – om Jesu vandring

D a  hu n  f o r t s a t t e  s in  læ s n in g ,
blev det  billede,  hun havde haft
af Jesus fra sin  barndom,  br udt
ned for  hver t  o rd,  hun læste.  Den
Jesus,  som Bibelen beskrev,  var
en Jesus,  hun aldr ig havde kendt .
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på vandet. Hun læste om, hvordan disciplene
var i havsnød, og hvordan båden kæmpede
med bølgerne i nattens mørke, mens vinden
var imod.
Pludselig kom Jesus gående til dem på søen.
Disciplene blev skrækslagne. De skreg af
frygt. Men så talte Jesus til dem: ”Vær fri-
modige, det er mig, frygt ikke!” (Matt 14,27).
Jesus kaldte Peter ud på vandet. Men Peter
blev bange, han sank ned i vandet og måtte
råbe til Jesus om at frelse ham. Da rakte Jesus
sin hånd ud, greb Peter og frelste ham.

Billedet var så tydeligt i Trines hoved: det
mørke vand og stormen. Sådan oplevede hun
nu hver eneste dag under Guds ords tiltale
og dom – en umulig kamp mod stormen og
det oprørte, sorte hav.
Men Jesus kom til Peter på vandet! Han kaldte
ad Peter, og selvom Peters frygt var større
end hans tro, så rakte Jesus sin hånd ud, greb
ham og frelste ham. Et enkelt ord, en enkelt
bøn var alt, der kom fra Peter: ”Herre, frels
mig!” (Matt 14,30).
Da Trine læste det, erkendte hun, at ordene i
Bibelen ikke bare handlede om Jesus og Pe-
ter, men om Jesus og hende selv. Skulle hun
frelses måtte Jesus gøre det samme mod
hende, som han havde gjort mod Peter. Han
måtte frelse hende, han alene!

Spørgsmålet var nu ikke længere, om hun tro-
ede på Gud eller ej. Hun troede på Gud.
Spørgsmålet var, hvordan hun kunne blive
frelst.
De seneste dage havde været de mest intense
i hendes liv. Hver aften havde hun ligget vå-
gen med den lille blå bog i hånden og grublet
over dens indhold. Hver aften havde hun følt
det, som om Jesus havde siddet ved hendes
side og talt direkte til hende fra siderne i bo-

gen. Når hun læste ordene, var han der. Han
talte sine ord personligt til hende.
Jesu ord havde vist hende, hvor langt hun var
fra Gud, hvor uren og syndig hun var, og hvor
meget hun havde fortjent Guds vrede. Sam-
tidig havde ordene skabt en længsel i hende
efter at få fred med Gud. Da hun havde læst
om Jesus og Peter og stormen på søen, gjorde
hun noget, hun aldrig for alvor havde gjort
før; hun bad til Gud. Hun ikke blot bad, hun
tryglede:
”Kære Gud, vor herre, Jesus Kristus! Jeg er
dig ikke værdig, men vil du ikke nok frelse
mig, herre? Åh, Jesus, jeg beder dig; frels
mig!”
Hun sad længe med foldede hænder og luk-
kede øjne. Tårerne pressede på indefra. Hun
løftede en hånd og tørrede dem af. Hun var
fortabt. Det vidste hun. Jesus var hendes ene-
ste håb.

Frelst af Jesus
Mellem jul og nytår var Trine nået til Jo-
hannesevangeliet. Tre gange havde hun i de
foregående evangelier læst om Jesu lidelse,
død og opstandelse. Hun oplevede det, som
stod hun selv ved foden af Jesu kors. Hun
var endnu ikke sikker på, hvorfor Jesus fri-
villigt havde ladet sig arrestere, piske, håne
og korsfæste, men hun vidste, at der var en
grund til det. Gud havde bestemt det sådan.
Der var ingen, der kunne fortælle hende,
hvordan hun skulle forstå og fortolke det, hun
læste. Hun lod Bibelen selv forklare det. Da
hun begyndte på Johannesevangeliet, var det
som om, hun fik en tolkningsnøgle til alt det,
hun havde læst forinden:
”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos
Gud, og Ordet var Gud” (Joh 1,1). ”Og Or-
det blev kød og tog bolig iblandt os” (1,14).
Trine forstod, at der var tale om Jesus. Han



77NYT LIV
3-2016

havde i begyndelsen været hos Gud, for han
var Gud. Han var manifestationen af Guds
ord. I Jesus var Gud var kommet til jorden
som et menneske. Fordi Jesus var Gud, kunne
han gøre det, som var umuligt for mennesker.

Da Trine nåede til kapitel 3 i Johannes-
evangeliet, læste hun Jesu ord om, hvordan
et menneske kan komme ind i Guds rige:
”Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se
Guds rige” (Joh 3,3).
Da hun læste det, lukkede hun øjnene og bad
om, at netop dette under måtte ske med hende:
at hun måtte fødes på ny. Da hun igen åb-
nede øjnene, faldt hendes blik på Jesu ord og
den frelse, han selv skulle fuldføre:

”Således elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv. For
Gud sendte ikke sin søn til verden for at
dømme verden, men for at verden skal frelses
ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke;
den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han
ikke har troet på Guds enbårne søns navn.
Og dette er dommen, at lyset er kommet til
verden, og menneskene elskede mørket frem
for lyset, fordi deres gerninger var onde.
For enhver, som øver ondt, hader lyset og
kommer ikke til lyset, for at hans gerninger
ikke skal afsløres. Men den, der gør sandhe-
den, kommer til lyset, for at det skal blive
åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud”
(Joh 3,16-17).

Målløs lagde hun bogen fra sig. Han havde
gjort det! Jesus havde gjort det! Derfor var
han blevet menneske! For at frelse verden!
Derfor var det meningen, at han skulle dø på
korset! For at frelse verden! For at enhver,
som tror, skal have evigt liv i ham!

Hun troede på Jesus! Hun hadede mørket,
som var i hende, hun hadede alt det, hun
gjorde, som Gud hadede, fordi det skilte
hende fra ham. Hun hadede sin synd, for det
var den, som Jesus var blevet straffet for i
hendes sted.
Hun elskede Jesus! Han var død, for at hun
kunne få evigt liv i ham. Så meget elskede
Gud hende, at han var blevet menneske og
var død for hende! Jesus havde frelst hende
fra dommen! Hun var frelst gennem tro på
ham.
Hun var frelst! Grædende og smilende tak-
kede hun Jesus igen og igen.

I to måneder havde Trine intet skrevet i sin
dagbog. Kort efter nytår skrev hun for første
gang igen. Det var et enkelt bibelvers, ikke
andet:
”Den, der vandrer om dagen, snubler ikke,
for han ser denne verdens lys. Men den, der
vandrer om natten, snubler, for lyset er ikke i
ham” (Joh 11,19).
Det var hendes historie. Hun havde vandret i
mørket og var snublet med alt i sit liv. Nu
havde hun mødt ham, som var verdens lys
og frelser. Det var blevet dag i hendes liv.
Jesus var hendes lys, hendes glæde og trøst.
Nogle dage senere skrev hun i dagbogen:
”Hvor kraftigt skinner lyset ikke for en blind,
som ser solen for første gang?”

Et nyt liv
Nu var de tre kristne på arkitektskolen.
Melinda og David hjalp og støttede deres nye
søster i troen på Jesus. Siden blev også Alain
kristen. De fulgtes ad til møder, bibelstudier
og gudstjenester.
For Trine forblev Bibelen imidlertid den vig-
tigste kilde til åndelig opbyggelse, afklaring
og fornyelse i troen på Jesus. Hun kunne ikke
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forstå det, når hun mødte unge, som bekendte
sig som kristne, men som sagde, at de ikke
læste i Bibelen. Hun måtte gøre det. Der var
ingen, der havde sagt til hende, at hun skulle
gøre det. Det var et dagligt behov for hende
og en kilde til en stadigt større syndser-
kendelse og en stadigt større glæde over
Jesus.

Hendes familie kunne ikke kende hende. De
kunne se, at der var sket noget fantastisk godt
for hende. Hun var et nyt menneske. Samti-
dig var hun blevet fremmed for dem i for-
hold til det, som var det største og det vigtig-
ste for hende. Det var Trines højeste ønske,
og er det fortsat, at hendes familie må komme
til at forstå hende indefra – gennem en fælles
tro på Jesus som frelser.

I forbindelse med sit studium skulle Trine på
et praktikophold i udlandet. Hun endte med
at få en plads i Barcelona, og hendes kristne
venner hjalp hende med at finde en god, evan-
gelisk menighed i byen. Hun glædede sig over
navnet: Iglesia Evangelica de la Gracia –
Nådens Evangeliske Kirke.
I denne menighed mødte hun Mario. Han var
fra Caribien og var i gang med en master-
uddannelse som tandlæge. De blev gode ven-
ner. Trine var ikke på udkig efter en ægte-
mand, men der var noget ved Mario, som talte
til hendes hjerte.
Trine satte ord på det for sig selv: Mario
havde sin glæde i Herren, og han byggede sit
liv på klippen, Kristus. Han skjulte ikke sine
synder, var aldrig selvretfærdig eller selvhæv-

dende, men ydmyg af hjertet. Han erkendte
sin konstante afhængighed af Herrens nåde.
Trine indså, at en sådan mand langt bedre ville
kunne lede hende og en eventuel familie, end
en mand, som havde lært mere af Skriften
udenad og på overfladen var mere moralsk,
men som indeni ikke var afhængig af Guds
nåde. At blive ledt af en mand, der desperat
klyngede sig til Kristus, ville hjælpe hende
selv til at forblive i den livgivende afhæn-
gighed af nåden i Kristus.

Trine og Mario skiltes som venner, men ef-
terfølgende begyndte de begge at bede Gud
vise dem, om han ønskede, at de skulle være
mere end det. I den følgende tid voksede en
tanke sig stadigt stærkere og klarere i Trines
sind: Hun ønskede sig ikke blot en mand som
Mario – hun ønskede sig Mario som sin mand.
Et tilsvarende ønske voksede sig stærkt og
klart i Marios hjerte. I december 2015 blev
de gift, og Trines efternavn blev Rasmussen
Aybar.

Tak, at I kom!
Mens hun var i Barcelona, tog Trine sig tid
til at skrive et brev, som hun vidste, at hun
måtte skrive – et takkebrev til de to mænd,
som i april 2006 var kommet til hendes gym-
nasium og havde rakt hende den lille blå bog.
Hun fandt ud af, at mændene måtte høre til
Gideonitterne, en organisation der har til for-
mål at uddele Bibler og Nye Testamenter.
Derfor sendte hun brevet til kontoret for
denne organisation. Her fortalte hun, hvad der
var sket, og vidnede om Guds store nåde mod
hende:

Gud forbarmede sig over mig og retfærdig-
gjorde mig, selvom jeg var så langt fra Ham
og ikke søgte Ham. Jeg hånede, forbandede

Hvor  kraft igt  skinner  lyset  ikke
fo r  en blind,  som ser  so len fo r
først e gang?
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og levede et liv i fjendskab med Gud, mens
jeg forsøgte at herliggøre mig selv. Jeg le-
vede i verden og jeg levede i synd.
Det var hans nåde, at han knækkede min stolt-
hed, så jeg kunne indse, hvor fuldstændig
fortabt jeg var. Jeg bar ingen god frugt og
befandt mig på den brede vej mod evig straf.
Han fik mig til at indse, at min frelse alene
beror på Ham, på Hans gerninger, Hans ret-
færdighed og Hans uendelige nåde. Kun han
kunne sone min synd, fordi han var uden fejl.
Al min skyld blev lagt på ham, og derfor er
jeg tilgivet (...)
Jeg var i mørket, men Herren hentede mig
ud, så jeg i lyset fra hans Ord så – og stadig
ser – min synd og min Frelser (…) Han er i
sandhed den gode Hyrde, der leder mig til
Sit kors dag efter dag (…) Han må ydmyge
mig mere, så Han må blive ophøjet (...)
Jeg vil vise Ham min lydighed og vise ver-
den, at jeg tilhører Ham – at Han har
retfærdiggjort mig, renset mig for synd og
købt mig fri af verden med sit blod (...)
”Se jeg gør alting nyt,” siger Han i Johan-
nes’ Åbenbaring. Det er sådan en velsignelse
at leve i det håb, at jeg har evigt liv i Ham og
intet skal frygte hverken i denne verden i el-
ler den kommende.

Det var mit vidnesbyrd om, hvad Herren har
gjort for mig i mit liv. Jeg håber, det vil være
en opmuntring for jer, der jo deler Guds Ord
ud (...)
Det er nu seks år siden, jeg modtog Det Nye
Testamente, men jeg har aldrig fået en større
gave.

”Guds ord vender ikke virkningsløst tilbage”
(Es 55,11).
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Johann Arndt side 34-35.
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Den dag, hvor Jesus viser sig i herlighed og samler sin
kirke, er der nogen, der ikke kommer med. Jesus advarer
dem, der som Lots hustru var på vej til at blive ført i
sikkerhed. Det er nogle, som engang var på vej til at være
sammen med Jesus. De skulle få del i arven og det evige
liv. I stedet tøver de, og de rammes af vreden.
Det kunne måske se ud til at være et øjebliks forvirring
eller tøven, fordi man ikke lige ved, hvad man skal gøre.
Men det er det ikke. Det er resultatet af et hjerte, der er
bundet til tingene i denne verden.
Philip Wren, side 18.
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