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„

„
Gennem århundreder har Gud forberedt det, som skulle
ske, når Frelseren blev født. Alt det, du ved Jesus er frelst
fra og frelst til, har Gud forudsagt i Det Gamle Testamente.
Han har indesluttet det hele i sit åbenbaringsord til os.
Det er derfor, det er så farligt at gå uden for Ordet, for da
går du fejl af det, Gud har forberedt til frelse for dig. Gud
har ikke noget at sige dig og ikke noget at give dig, som
du ikke kan finde i Bibelen. Her har han lagt alt frem for
dig, som han har forberedt til din frelse, hele hans
frelsesplan. Her i sit ord åbenbarer han Jesus for dig.
Preben Skov Jensen, s. 72.

„

„

Returneres ved
varig adresseændring

Thyrasvej 15
8600 Silkeborg
Danmark

Et grundigt studium af Det Gamle og Det Nye Testamente
bekræfter den sandhed, at salighedens grund er fast og
holder. Lær derfor af den lange frelseshistorie, at du trygt
må holde dig til din Frelser. Lad ikke nogen plagende tvivl
gøre dit hjerte uroligt. Der findes intet sikrere håb på jorden
end dit svage håb om engang af nåde at få lov at komme i
Himlen. Dine synder forlades dig! Det er vejen for dig til
julens glæde, fred og frihed!
Timo Laato, s. 68-69.

Nyt Livs blad udsendes gratis ti l
alle, som ønsker at modtage det.
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Ingen bød ham velkommen til jorden. Der lød
ingen takkebøn, da han blev født. Han kom
ubelejligt, også for sine forældre. Gud måtte
selv synge velkomstsang for ham.
Flere og flere er kommet med i dette jublende
kor. I alle verdensdele og på næsten alle sprog
lyder lovsangen til Guds ære. Det er den nye
sang, som kun frelste syndere kan synge.
Det må gribe os, når vi tænker på, hvad han
forlod, og hvad han kom til her. Han blev
fattig for at gøre os rige. Han havde ingen
hule som ræven og ingen rede som fuglen.
Vi får lyst til at takke de tre søskende, der
åbnede deres hjem i Betania, når han kom
forbi – misforstået, forfulgt, hadet. Det var
den lidelse, han mødte, fordi han blev men-
neske.
Og ved siden af dette bar han slægtens synd.
Det var lidelsen i lidelsen. Han blev gjort til
synd for os. I Jesus Kristus går slægten til
Golgata og soner sin synd.
Hvem kan forstå, hvor stort dette er? Han,
Skaberen, gør sig til ét med skabningen. Han
skiller synden fra synderen og kaster den bag
sin ryg. Han ser den aldrig mere.
Det er den ene side af julebudskabet. Han blev

et med os. Den anden side er om muligt endnu
større. Det var ikke bare sådan, at Jesus blev
som en af os og tog vores synd på sig. Nej,
det er også sådan, at vi blev et med ham.
Vi fik del i hans herlighed. Hans retfærdig-
hed blev vores retfærdighed. Hans far blev
vores far, hans arv vores arv og hans himmel
vores himmel. Bruden er blevet rig gennem
sin brudgom. Hun var fattig, han var rig. Men
valget var jo frit.

Du har dig valgt en fattig brud,
men valget var jo frit.

Jeg bærer dog et kongeskrud,
for se, alt mit er dit.

Ligesom brud og brudgom hører sammen i
et ubrydeligt fællesskab, hører Kristi kæm-
pende menighed sammen med ham. Den er
sat i Himlen med ham. I Himlen har vi derfor
vores borgerskab, dér er vores rette hjem.
Vi blev ikke sat fri af fængslet for at leve et
liv som tiggere. Vi kom ind i Guds familie.
Derfor glæder vi os med frimodighed for hans
ansigt.
Tak, Herre Jesus, at du kom!

I dag er der født jer en frelser (Luk 2,11)

Stykket fra d. 12. marts i den nyoversatte andagtsbog “I kongens
nærhed“ af Tormod Vågen, som udgives på Nyt Livs Forlag og
kan bestilles på nytliv.dk. Andagtsbogen gennemgår Det Nye Te-
stamente på et år. Her er vi kommet til afsnittet Luk 2,1-21, og
Tormod Vågen er standset for evangeliet i vers 11.
Læs mere om andagtsbogen på nytliv.dk.
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Det er adventstid. Adventstidens budskab kan
sammenfattes i treklangen: Jesus kom, Jesus
kommer nu, og Jesus kommer igen!
Det første led handler om julen og det sidste
om Jesu genkomst. Det midterste led handler
om Jesu indtog i vore hjerter ved troen og Ån-
dens gerning.
Vi mindes ofte om, at der er en indre sammen-
hæng mellem jul og påske, og med god grund.
Jesus kom til jorden for at dø. Det var hele hen-
sigten med, at Gud blev menneske. Det skete
for vor frelses skyld.
Men der er faktisk også en nær sammenhæng
mellem jul og pinse. Den frelser, som kom til
jorden i julen, han drager ind i hjerterne til tro
og frelsesvished i pinsen.
Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange af vore
adventssange der fremholder dette perspektiv.
De er båret af bønnen om, at Jesus, som kom til
vor frelse i julen, også vil komme til os nu og
skabe tro på hans frelse i vore hjerter:

”Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se!”

(G. Weissel)

”Hvorledes skal jeg møde
og favne dig, min skat?
Du skønne morgenrøde

mod al min jammers nat!
Min Jesus, sig, hvorledes

mit arme hjerte skal
opsmykkes og beredes

dig til en brudesal!”
(Poul Gerhardt)

“Vær velkommen, du min fred,
dig ske tak i evighed!

Drag, o Jesus, ind til mig,
vejen selv du bane dig! (...)

Med din trøst min sjæl opfyld
for min frygts og armods skyld,

at i troen idelig
jeg må hænge fast ved dig.”

(Heinrich Held)

ADVENT: AT JESUS

KOMMER TIL VORE HJERTER

Af Mikkel Vigilius

L E D E R
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Den bøn, som bærer disse adventssange, er i
grunden en bøn om, at Gud vil lade sin Ånd
gøre den gerning hos os, som tog sin begyn-
delse pinsedag. I adventstiden vender vi os til
Gud i bønnen om, at vi må erfare hans Ånds
gerning i vore hjerter – til tro på Jesus og vis-
hed om frelse ved ham.
I denne artikel skal vi se nærmere på dette per-
spektiv.

Gud kommer til vore hjerter!
Der er afsnit i Bibelen, som kan få det til at
svimle for en i ærefrygt og undren. Det sker
ikke, hvis man læser let og hurtigt hen over dem,
men hvis man et øjeblik standser op og grun-
der over deres indhold. Et af disse ord er
Galaterne 4,6: ”Fordi I er børn, har Gud sendt
sin søns Ånd i vore hjerter ...”
Vi undrer os med god grund i julen over, at den
evige, hellige og højt ophøjede Gud bliver men-
neske og tager bolig i blandt os. Det er et ube-
gribeligt under, som vi må møde i undren, til-
bedelse og tak. Men er det et mindre under, at
Gud ved sin Ånd tager bolig i vore hjerter? Det
er svært at forestille sig et mere uværdigt sted
for Gud at tage bolig end i vore snuskede, for-
dærvede og forførte hjerter. Men det gør han.
Det citerede vers nævner kun Guds Ånd, men
Gud er treenig. Han er Fader, Søn og Hellig-
ånd. Hvor den ene person i Gud er, der er også
de to andre, for Gud er én. At det er den tre-
enige Gud, der tager bolig i vore hjerter, frem-
går af Jesu forudsigelser om Talsmanden: ”Den,
der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og
min fader vil elske ham, og vi skal komme til
ham og tage bolig hos ham” (Joh 14,23).
Gud bor i vore hjerter ved troen! Det er en bi-
belsk sandhed, hvis indhold vi aldrig vil kunne
fatte, og hvis dybde vi aldrig vil kunne lodde.
Men vi må tage den til os som en mægtig og
herlig bekræftelse af evangeliet om Jesu frelse.

Jesu frelsergerning, der begyndte julenat og
fuldendtes påskemorgen, har skabt fred mel-
lem ham og os. Den synd, som skilte, er sonet
og fjernet, og derfor kan Gud allerede nu
komme og tage bolig i vore hjerter. Fjendska-
bet er væk! Vi er forenede med Gud – nu!
Som kristne mærker vi stadig synden i os. Når
vi ser indad, finder vi kulde, overfladiskhed,
verdslighed og åndelig ligegyldighed, og det
kan anfægte os. Men Guds ord står ved magt.
Gud kommer til vore hjerter som et herligt og
stærkt vidnesbyrd om, at selvom synden er der,
så skiller den os ikke længere fra ham!

Åndens gerning
Det er pinsens store gave, at Gud selv kommer
til os og tager bolig i os. Det var det, som skete
for disciplene pinsedag og for dem, som de vid-
nede for. Men det skete ikke ud af den blå luft.
Det skete ved evangeliet om Jesus.
Det skelsættende ved pinsen var, med
Grundtvigs ord, at der faldt “lys over nåde-
stolen“. Helligånden kom og kastede lys ind
over hele Jesu frelsergerning, så det blev klart
for disciplene, at de ved Jesu død og opstan-
delse havde fred med Gud. Jesus blev åben-
baret for dem som deres frelser, forsoner og fred
med Gud. Før pinsedag så de det kun glimtvis
og dunkelt. Men ved Ånden gerning blev – som
Paulus formulerer det – sløret over Skriften fjer-

Gud bor i vore hjerter ved troen!
Det er  en bibelsk sandhed,  hvis
indhold vi aldrig vil kunne fatte,
og hvis dybde vi aldrig vil kunne
lodde. Men vi må tage den til os
som en mægtig og herlig bekræf-
telse af evangeliet om Jesu frelse.
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net, så lyset fra evangeliet om Jesus kunne stråle
klart ind i menneskers hjerter til tro og vished
(2 Kor 3,14-4,6). Herved blev Jesus troet og
modtaget – i hjerterne. Det skete ved Åndens
gerning. Han førte Jesus ind i hjerterne ved at
åbenbare ham som menneskers herlige frelser.
Og netop det var det helt centrale i hans ger-
ning. Som Jesus selv forudsagde det: ”Han skal
herliggøre mig!” (Joh 16,14).
Hvor Ånden taler og virker, bliver Jesus stor
for hjerterne til fred, frihed og frelsesvished.
Det er på dette grundlag, Paulus kan sige, at
“hvor Herrens ånd er, dér er der frihed” (2 Kor
4,17).

Som Ånden virkede i den første pinse, virker
han også i dag. Han herliggør Jesus for vore
hjerter, så vi finder trøst og hvile i ham alene.
”Du kommer Jesus til mig ind, og så er solen
tændt!” (N.P. Madsen). Enhver som har gjort
denne erfaring, har oplevet Åndens gerning i
hjertet.
Ånden gør sin gerning ved evangeliet om Jesus.
Ved dette ord rettes vor opmærksomhed bort
fra os selv mod Jesus og hans frelsergerning
for os. Vi ser, at vi har fred med Gud og barne-
kår hos ham ved Jesus alene, og Ånden gør det
levende og stærkt for vore hjerter, at vi ved Jesus
må kalde Gud for far! Med Paulus’ ord: “Fordi
I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vore
hjerter, og den råber: Abba, fader!” (Gal 4,6).
Det er ikke altid, vi mærker Åndens indre vid-
nesbyrd om Jesu frelse lige stærkt. Den følbare
frelsesvished kan veksle. Luther taler sågar om,
at evangeliets sande frihed og glæde er en “sjæl-
den gæst“ i hjertet. Det er trøstende at læse for
en, der oplever det på samme måde.
Vi er forskellige som kristne, og vores trosliv
ytrer sig på forskellig vis. En svag frelsesvished
behøver ikke at være udtryk for et svagt trosliv.
Det afgørende er ikke, hvordan vi oplever

frelsesvisheden, men hvad vi bygger den på.
Guds Ånds grundlæggende gerning i vore hjer-
ter er at nedbryde vor tro på alle falske frelse-
grunde hos os selv og minde os om Jesus som
vores eneste, urokkelige og evige frelsesgrund.
”Mig til frelse jeg intet ved, uden dig Guds lam!”
(Jonas Pettersen). Det er den tro og bekendelse,
Ånden skaber i hjertet. Den kan leve i hjertet,
også når den følbare frelsesvished er væk! Den
kristnes sande og blivende kendetegn er, med
Søren Kirkegaards ord, dette ene: at behøve
Jesus!

Årsager til svigtende frelsesvished
Samtidig må det siges, at en svigtende tros-
vished og frelsesglæde kan have sin årsag i
konkrete misforhold i vores eget åndelige liv.
Det er afgørende at være vågen over for dette.
Vi står i en stadig fare for at svækkes i troen,
føres på afveje og falde fra.
I adventstiden synger og beder vi om en ny er-
faring af, at Jesus kommer til vore hjerter med
sin trøst og fred. Men skal sangen og bønnen
være ærlig, må vi være villige til at ransage os
selv, om vi selv står i vejen for Åndens ger-
ning. Vi skal se på to mulige årsager til svig-
tende erfaring af evangeliets trøst og glæde:

1) Der kan for det første være tale om, at vi
trodser Gud ved at leve i strid med hans vilje.
Vi ved, hvad Gud vil, men vi går vores egen
vej. Vi danner vore egne meninger og holdnin-
ger i modstrid med Guds klare ord. Eller vi
vælger en livsførelse, som er uforenelig med
Guds bud og formaninger – og vil ikke om-
vende os.
I sådan en situation er det umuligt at få sand
vished om frelse. Ånden vil ikke tillade det!
Og det er i virkeligheden en overordentlig trø-
stende side af Åndens gerning. Når han bor i
vore hjerter, vil han gøre os urolige, når vi trod-
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ser Gud. Han vil ikke lade os gå ud ad frafaldets
vej, uden at han råber os op.
I sit første brev skriver Johannes om, at den
åndelige salvelse vi har fået ved troen, er et værn
imod vildfarelse fra troen, for indefra ved vi,
hvad der er sandt (1 Joh 2,26-27). Det er på
dette grundlag, Johannes kan skrive, at den, som
er født af Gud ikke kan synde (1 Joh 3,9). En
kristen kan ikke med ro i sind og hjerte frem-
ture i synd.
Når en kristen falder i synd, så falder han med
Rosenius’ ord “som i ild og vand“. Det er et
fremmed element for ham. Han kan ikke trives
i det. Han må ud af det. Det minder Ånden ham
om! Først når synden er bekendt for Gud, kan
den troende ånde frit igen og have en indre vis-
hed om, at han er Guds barn ved Jesus!

Øivind Andersen påpeger, at det er denne sag,
Paulus taler om i Rom 8,16: ”Ånden selv vid-
ner sammen med vores ånd om, at vi er Guds
børn.” Når vi bevæger os ud i syndens zone,
taler Guds Ånd til vor egen ånd i samvittighe-
den og minder os om, at vi er på vej væk fra
Gud. Ånden giver os uro og ufred, og det er
godt! For han vil redde os tilbage i barnekåret
hos Gud, og der går ingen anden vej tilbage
end omvendelsens vej!
Med Øivind Andersens ord: ”Du kan bede, læse
i Bibelen, kæmpe, være med i arbejdet, og hvad
der i øvrigt hører med til en kristens liv. Det
nytter intet, du ved alligevel, at du står Gud
imod. Men fra det øjeblik, du opgiver din mod-
stand mod Gud og uden betingelser bøjer dig
for sandheden, sådan som han ved sin Ånd vi-
ser dig den, får du en indre vished for, at du har
overgivet dig til Gud (…) Han venter ikke, at
du skal løse dig selv fra det, der binder dig, men
kun, at du erkender sandheden sådan, som den
er. Han tager imod dig og hjælper dig.”
På grundlag af det ærlige opgør med Gud, vid-

ner vor egen ånd sammen med Guds Ånd om,
at vi er Guds børn for Jesu skyld.

2) Svigtende frelsesvished kan også have sin
årsag i forsømmelse af det middel, som Ånden
taler igennem: evangeliet om Jesus.
Det er ved dette middel, Ånden vender vores
blik bort fra os selv mod Jesus til tro, fred og
vished!
”Det, som du har din opmærksomhed rettet
mod, det får magten over dig!” Sådan lyder ét
af de vigtigste grundprincipper for det ånde-
lige liv. Det ligger i vores kødelige natur at be-
dømme vores tilstand som kristne ud fra det, vi
ser og erfarer hos os selv. I samme grad, vi gør
det, ender vi enten i mismod eller hovmod, og i
begge tilfælde ledes vi bort fra den trosglæde
og vished, der er grundet på Jesus alene.
Ånden vil det modsatte: Han vil vende vores
blik fra os selv mod Kristus og vise os, at vi for
hans skyld må komme til Gud, som vi er, og at
vi i kraft af hans frelsergerning alene bliver
modtaget af Gud som hans elskede børn. I
samme grad vi ser dette, knyttes vi til Jesus i
tro, glæde og lovsang!

”Hvornår hører man jer nu prise jer salige?”
Det var Paulus´ spørgsmål til galaterne, som det
blev gengivet i den tidligere danske oversæt-
telse af Gal 4,15. Galaterne havde mødt evan-

I adventstiden synger og beder vi
om en  ny  e r fa r ing  a f ,  a t  J e sus
kommer ti l  vore hjerter med sin
trøst og fred. Men skal sangen og
bønnen være ærlig, må vi være vil-
lige til  at ransage os selv, om vi
selv står i vejen for Åndens ger-
ning.
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geliet gennem Paulus, og det havde skabt en
overstrømmende glæde hos dem. Ånden havde
vendt deres blik væk fra dem selv mod Jesus
og frelsens rigdom i ham, og det havde skabt
tro, frimodighed og frelsesvished i hjerterne.
Men så var der kommet andre forkyndere, som
havde betonet, at Jesus var en frelser for dem,
som på visse bestemte områder opfyldte Guds
lov. Det var en forkyndelse, som den gamle,
kødelige natur var meget lydhør over for. Så-
dan var det dengang, og sådan er det i dag. Det
virker så umiddelbart rigtigt ifølge vores natur-
lige tænkning, at noget må være i orden hos os
selv, før vi kan komme til Jesus og blive frelst.
Vi forestiller os ikke, at vi skal være fuldkomne,
men visse minimumsbetingelser må være op-
fyldt. Om det er trosglæde, et godt bønsliv, hel-
hjertet tjeneste, evangelisation eller noget helt
femte er egentlig ganske underordnet. Den
grundlæggende virkning er den samme. Blik-
ket flyttes fra Jesus og vendes mod os selv. Vi
prøver og vurderer os selv for at se, om vi i
tilstrækkelig høj grad klarer kravene. Og hvad
enten vi ender i mismod eller i hovmod, mister
vi den tro, glæde og vished, som grunder sig på
Jesus alene. Derfor har vi også i dag brug for at
høre Paulus’ vækkerråb:

Uforstandige galatere! Hvem har forhekset jer?
Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene
af jer som den korsfæstede. Dette ene vil jeg
vide af jer: Fik I Ånden ved at gøre lovgerninger
eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? I
begyndte dog i Ånden, vil I nu ende i kødelig-
hed? (Gal 3,1-3).

Husk tilbage! Hvordan fik du først troen og
Ånden? Hvad var grunden til, at du engang
kunne prise dig salig og være vis på din frelse?
Hvad var grundlaget for, at du af et helt hjerte
og med dyb glæde kunne synge med på ’Salige

vished”? Var det ikke af én eneste årsag: Fordi
du havde hørt evangeliet om Jesu frelsergerning
for dig? Var det ikke, fordi du vidste dette ene:
Jesus er min!
Kom tilbage, hør det igen! Tag ordet om Jesus
til dig! Det har den samme kraft også i dag!

Åndens vidnesbyrd om Jesus
Hvad er det, Ånden siger om Jesus? Jesus
sammenfatter det selv i en af sine forudsigelser
om Talsmanden: ”Når han kommer, skal han
overbevise verden om synd og om retfærdig-
hed og om dom” (Joh 16,8).
Ved første øjekast virker det ikke just som trø-
stende og trosstyrkende ord: synd, retfærdig-
hed og dom. Men det er det i højeste grad, når
vi ser nærmere på, hvad Ånden siger om disse
ord.

”Om synd: at de ikke tror på mig” (Joh 16,10a).
Helligånden overbeviser om mange synder.
Som nævnt vækker han os og gør os urolige,
når vi bevæger os ud i syndens zone. Og på
hjerteplanet vil han livet igennem afsløre sta-
digt mere af syndens fordærv. Hvor Ånden
kommer ind, der kommer lyset ind, og der af-
sløres synden. At blive fyldt af Guds Ånd er en
ydmygende erfaring. ”Åndens fylde opleves
som syndens fylde”, siger Ole Hallesby. Men
når Ånden gør denne gerning, har han et vel-
signet godt mål for øje: Han vil drive os til Jesus
i en stadigt fornyet og uddybet glæde over frel-
sen i ham. Herved holdes troen levende.
For hvad vil det sige at tro? De gamle gav et
godt svar: At tro er at komme til Jesus med sin
synd! Det er dette, Ånden holder levende hos
os. Enhver synd, som vi bringer til Jesus, er
tilgivet. Men dermed bliver det også klart, at
der i sidste ende kun er én synd, der kan for-
dømme os: at vi ikke vil komme til Jesus –  at
vi ikke vil tro på ham! Det er dette, Ånden først
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og sidst vil lære os om synd: at vi ikke må blive
borte fra Jesus! Han vil råbe det i vore hjerter:
Kom med synden til Jesus! Da tror du, og da er
du under det blod, der renser dig for al synd! (1
Joh 1,7).

”Om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I
ser mig ikke længere” (Joh 16,10b)
Helligånden har meget at sige os om retfærdig-
hed. Det er Ånden, der taler i loven og minder
os om alt det vi skal gøre og være og sige og
mene rigtigt. Men endemålet med loven er ikke,
at vi skal blive retfærdige ved at opfylde loven.
Endemålet er, at vi skal se sandheden om os
selv som fortabte, fordærvede og grundlæg-
gende uforbederlige syndere over for Gud.
Loven vil stille os strafskyldige over for Guds
domstol med lukket mund (Rom 3,19). For først
når vores mund er lukket og vi ikke har mere at
sige til vores forsvar, er vi i stand til at høre,
hvad Ånden har at sige om en helt anden ret-
færdighed, en retfærdighed uden for os selv –
den fuldkomne og frelsende retfærdighed i
Jesus.
Det er denne retfærdighed, Ånden vil vende
vores opmærksomhed imod. Denne retfærdig-
hed har Jesus vundet til enhver synder på denne
jord! Lige så sandt det er, at alle mennesker blev
syndere og udstødt af paradis ved Adams fald,
lige så sandt er det, at alle mennesker har ad-
gang ind til Guds himmel og det nye paradis
ved Jesu lydighed mod loven: ”Ligesom en
enkelts fald blev til fordømmelse for alle men-
nesker, sådan er en enkelts retfærdige gerning
også blevet til retfærdighed og liv for alle men-
nesker. For ligesom de mange blev syndere ved
det ene menneskes ulydighed, sådan skal også
de mange blive retfærdige ved ét menneskes
lydighed” (Rom 5,18-19).
Vi synger det, og det er sandt: “Én er for alle
retfærdig og ren!“ Ved Jesu retfærdighed er der

adgang ind i Guds himmel for hver eneste syn-
der på denne jord. Denne retfærdighed ser vi
ikke. Men det er heller ikke så vigtigt. Det af-
gørende er, at Gud ser den! Og det gør han: ”Ja,
min retfærdighed deroppe sidder ved Herrens
højre hånd på tronen hist, og fjenden selv om
han er grum og bitter, ej den kan skade med sin
argelist” (C.O. Rosenius).
Og så er det allerbedste alligevel, at jeg heller
ikke selv kan skade min retfærdighed. Jeg kan
ikke nå den, ødelægge den, besmitte den. Den
er i Himlen og er lige så urørlig og uforanderlig
som min frelser. Han er den samme i går og i
dag og til evig tid! (Hebr 13,8). Det fortæller
Ånden mig, og det er grundlaget for en sand
vished om frelse i går, i dag og til evig tid!

”Om dom: at denne verdens fyrste er dømt”
(Joh 16,11).
Helligånden taler meget om dom i Bibelen, og
her er det altid lovens ord, der lyder – undtagen
når der tales om Jesus. For den dom, som ramte
ham, var vor dom. Det var vor synd, som bragte
ham til korset. Det var vort oprør mod Gud,
som fik himlen til at lukke sig over ham. Det
var for vor skyld, han måtte råbe mod en lukket
himmel: ”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du

Vi forestil ler os ikke, at  vi skal
v æ r e  f u l d k o m n e ,  m e n  v i s s e
minimumsbetingelser må være op-
fyldt. Om det er trosglæde, et godt
bønsliv, helhjertet tjeneste, evan-
gelisation eller noget helt femte er
egentlig ganske underordnet. Den
grundlæggende  v i rkning  er  den
samme. Blikket flyttes fra Jesus
og vendes mod os selv.
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forladt mig?” (Matt 27,46). Det var forfærde-
lige ord, men samtidig gælder det, at der gan-
ske enkelt ikke findes mere trøstende og befri-
ende ord i hele Bibelen. For det var ikke for sin
egen synd og skyld, Jesus hang der og blev dømt
og forladt af Gud. Det var det ikke. Det var for
vor skyld – for min skyld!
”For min skyld blev du så forladt og af Guds
vrede taget fat, at aldrig jeg forlades skal, i dø-
dens grumme dybe dal” (Thomas Kingo).
Det er virkeligheden! Dommen er faldet, syn-
den er sonet fuldt og helt, og vejen er banet for
syndere ind i Guds himmel!
”Nu står mig åben himlens port, for mig har
Jesus fyldestgjort!” (Thomas Kingo).
Der er kun én, Gud nu ønsker at dømme – denne
verdens fyrste. Helvede er beredt for ham og
hans engle (Matt 25,41). Men for os har Gud
noget andet for øje: ”Gud har ikke bestemt os
til at rammes af hans vrede, men til at opnå frel-
sen ved vor Herre Jesus Kristus!” (1 Thess 5,9).
Det er dette, Ånden vil minde os om og ind-
prente i vore hjerter ved evangeliet ord: at vi
ved Jesus er frikøbt fra lovens forbandelse til
evigt barnekår hos Gud! At vi hører dette og
tager det til os i tro, det er endemålet for Guds
frelsesgerning!

Fra jul til pinse
Der går en lige linje fra julenat frem til Åndens
vidnesbyrd i hjertet om frelsen i Jesus! Gud
kommer til verden julenat for i vort sted at bære
syndebyrden ind under sin egen dom, og han
gør det med henblik på ved Ånden at komme
til os og forkynde det i vore hjerter: I har fred
med mig ved min egen frelsergerning for jer!
Der er et dybtgående fællestræk i Guds frelses-
gerninger fra jul gennem påske til pinse: Vor
hellige, højt ophøjede og almægtige Gud
ydmyger og fornedrer sig på en måde, som vi
aldrig vil begribe, men som vi evigt må takke

og prise ham for, af kærlighed til os og for vor
frelses skyld. I julen lader han sig føde som et
hjælpeløst, skrigende spædbarn – vor Gud! I
påsken lader han sig nagle til et kors som en
synder og en forbandelse – i vort sted! I pinsen
kommer han til os og tager bolig i vore fordær-
vede hjerter –  for at forvisse os om vort frie
barnekår i evighed! Hvilken mægtig, ubegri-
belig og forunderligt god Gud, vi har! Ham være
ære, tak og pris i evighed!
Den dybe indre sammenhæng i Guds frelses-
handlinger fra julenat til pinsedag kommer
meget klart til udtryk i det, som med god grund
er blevet kaldt Paulus’ juleevangelium. Han ta-
ler om julen, men han fører linjen videre over
påsken til pinsen, fordi det i Guds perspektiv
dybest set er én samlet frelsesgerning, hvis sam-
lede mål er give os fred med Gud og vished
herom i troen på Jesus:
”Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn,
født af en kvinde, født under loven, for at han
skulle løskøbe dem, der var under loven, for at
vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har
Gud sendt sin søns ånd i vore hjerter, og den
råber: Abba, Fader!” (Gal 4,4-6).
Julenat peger frem mod både påske og pinse.
Hjertets tilegnelse af Jesus til tro på og vished
om det frie barnekår i ham var Guds endelige
mål for det, som skete julenat. Det er også Guds
mål med os i denne juletid! Lad os derfor gå
julen i møde med den bøn, som Brorson læg-
ger ord til i en af sine dejlige julesalmer:

Ak, kom! jeg vil oplukke
mit hjerte, sjæl og sind

med tusind længselssukke,
kom, Jesus, dog herind!
Det er ej fremmed bolig,
du har den selv jo købt,
så skal du blive trolig
udi mit hjerte svøbt.
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NYT LIVS STORE REFORMATIONSJUBILÆUMSPROJEKT
var at hjælpe Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening med
udgivelsen af andagtsbogen Så fast en borg af Martin Luther.
Men vi glæder os meget over, at vi nu også på Nyt Livs Forlag
kan udgive endnu en vigtig bog i anledning af jubilæumsåret.
Det drejer sig om bogen Guds ord – fundamentet for evange-
lisk luthersk tro, der er udkommet her i december og kan be-
stilles på nytliv.dk eller lohse.dk.
Bogen er redigeret af Konrad Fjell og indeholder 19 artikler
om bibelsyn og luthersk skriftforståelse, skrevet af bibeltro teo-
loger og forkyndere fra hele Norden. Danske bidragydere er
Torben Kjær, Peter Olsen og Mikkel Vigilius, men alle artikler er oversat til dansk,
ved gode venners hjælp.
Artiklerne i bogen har mange forskellige vinkler, men med et klart centrum og formål:
at vi må blive ført tilbage til reformationens lys og blive gjort radikalt bibelafhængige
i alle ting, der vedrører vores kristne tro – til trøst, hjælp og vejledning for vores liv
som kristne i en verdslig og forvirret tid.
Vi har som aldrig før brug for at blive ført tilbage til Skriften – for reformationens
særlige lys har ikke nogen anden kilde end Guds eget ord. Det er det, vi gerne vil
minde om med dette sidste nummer af Nyt Livs blad i reformationsjubilæumsåret –
og med denne udgivelse.
På nytliv.dk ligger der “appetitvækkere“ til alle bogens 19 kapitler, som kan give
lidt mere indblik i, hvad bogen kommer omkring, og på de følgende sider bringer vi et
uddrag fra bogens indledende kapitel Den eneste prøvesten – bibelsynet og arven
fra reformationen af Johannes Kleppa.

GUDS ORD - FUNDAMENTET

FOR EVANGELISK LUTHERSK TRO

Af Johannes Kleppa
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“Vi tror, lærer og bekender, at den eneste re-
gel og rettesnor, som al lære og alle lærere
skal prøves på og bedømmes efter, er de pro-
fetiske og apostoliske skrifter i Det Gamle
og Det Nye Testamente, som der står skre-
vet: ‘Dine ord er en lygte for min fod, et lys
på min sti‘ (Sl 119,105). Og Paulus siger:
‘Men om så vi selv eller en engel fra himlen
forkyndte jer et andet evangelium end det, vi
har forkyndt jer, forbandet være han‘ (Gal
1,8).“
Således indledes Konkordieformlen, som er
det mest omfattende og systematiske af de
lutherske bekendelsesskrifter. Dette skrift er
på grund af historiske og politiske omstæn-
digheder ikke med i bekendelsesgrundlaget
for den evangelisk lutherske kirke i Norge
og Danmark, i modsætning til Sverige.
Vi kalder denne formulering skriftprincippet,
som er grundlaget for det lutherske lære-
princip Skriften alene. Bortset fra formule-
ringen af skriftprincippet er der kun lidt, der
direkte omhandler bibelsynet i de lutherske
bekendelsesskrifter, men Konkordieformlen
understreger stærkt forskellen mellem på den
ene side bøgerne i Det Gamle og Det Nye
Testamente og på den anden side alle andre
bøger: “Den hellige Skrift er den eneste dom-
mer, regel og rettesnor, som alle lære-
sætninger skal og må prøves på og bedøm-
mes efter – som den eneste prøvesten på, om
de er gode eller onde, sande eller falske.“

Skriftsynet –
den måde, Guds ord bruges på
Skriftsynet i bekendelsesskrifterne kommer
først og fremmest til udtryk i den måde, Guds
ord bruges på, og hvordan lærepunkterne bli-
ver udformet og begrundet. Alle lære-
spørgsmålene har deres udgangspunkt i Skrif-
ten og begrundes ud fra den. Der bliver ikke

fremsat nogen lære, der ikke har hjemmel i
Guds ord – som man kun finder i Bibelen –
tværtimod bliver den slags lære afvist. An-
dre skrifter, inklusive de oldkirkelige beken-
delser og kirkefædrenes skrifter, bliver blot
forstået som “vidnesbyrd om og forklaring
til troen“. I fortalen til Den Augsburgske Be-
kendelse henvises der til de lutherske prædi-
kanters forkyndelse, “således som de hos os
indtil nu har fremstillet læren ud fra de hel-
lige Skrifter og Guds rene ord“.
Martin Luther var i udpræget grad skrift-
teolog. Han agtede Guds ord meget højt og
havde fuld tillid til det. “Skulle jeg fortælle
om al den nytte og gavn, Guds ord har, hvor
skulle jeg så få nok papir og tid fra“, udbry-
der han i fortalen til Den store katekismus.
Det er denne lutherske holdning til Skriften,
vi bør tilegne os og lægge til grund for al teo-
logi og lære, og for al undervisning og for-
kyndelse. For det er en holdning, der frem-
går af Skriften selv, og det vil sige, at den er
fra Gud. Derfor bør vi også have det syn til
alle tider, men i 500-årsjubilæet for reforma-
tionen bør denne holdning på en særlig måde
betones og blive retningsgivende for teologi,
kirke og mission. Desværre ser vi ofte det
modsatte, at det er alt andet end Skriften, der
bliver udgangspunktet for lære og liv. Især
lægger man vægt på det, der stammer fra
menneskets fornuft og den almene livs-
erfaring (…)

Udfordringer fra reformationen
Det er udfordrende at fejre reformationen i
en tid, der er præget af postmoderne relati-
visme og mangel på alment forpligtende nor-
mer. Dette giver grobund for læremæssig
opløsning og forvirring og for en subjektivt
orienteret tro, der ikke er i overensstemmelse
med Bibelen, og hvordan Gud åbenbarer sig
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i den. Den subjektive tro er også i strid med
en forkyndelse af lov og evangelium, der har
som udgangspunkt, at mennesket til alle ti-
der og i alle kulturer grundlæggende er det
samme, og at frelsen også er den samme til
alle tider og for alle mennesker. Dette sidste
indebærer, at Jesus ved sin stedfortrædende
lidelse, død, opstandelse og himmelfart er den
eneste vej til Gud.
For Guds folk er det måske endnu mere ud-
fordrende at fejre reformationen med tanke
på den kirkelige situation i Norden. I store
dele af dagens fagteologi, forkyndelse og kir-
keliv er man på kollisionskurs med de mest
centrale elementer i arven fra Martin Luther
og reformationen. Det gælder i særlig grad
bibelsynsspørgsmålet og skriftprincippet.
Man har forladt læreprincippet om Skriften
alene og indført et nyt “og“. Ganske vist er
man ikke gået tilbage til det katolske princip
om Skriften og traditionen, men nu er det
Skriften og fornuften, Skriften og den almene
livserfaring, Skriften og den bedste kundskab.
Rationalismen fra modernismen gør sig sta-
dig gældende, men i postmodernismen er det
især erfaringen og oplevelsen, der er i fokus
– og dermed, hvad der fungerer for en selv.
Det betyder, at der lægges vægt på den ratio-
nelle og erfaringsbaserede kundskab, på en
måde så det bliver bestemmende for, hvor-
dan man forholder sig til, forstår og tolker
Skriften. Og så ender man, særligt i etiske og
kontroversielle spørgsmål, med det tids-
typiske og det politisk korrekte (...)

Reformationens store betydning ligger i gen-
opdagelsen af retfærdiggørelsen ved tro.
Dette er ikke kun ét af mange lærepunkter.
Det er hovedsagen i alt vedrørende evange-
lisk luthersk kristendom. Derfor er læren om
retfærdiggørelsen også blevet kaldt den arti-

kel, kirken står og falder med. Dette synes
desværre i høj grad at være kommet i skyg-
gen i reformationsfejringen i kirke og sam-
fund, og derfor får jubilæet ikke den gennem-
slagskraft, det kunne have haft – desværre.

Skal reformationsjubilæet og reformatorisk
kristendom generelt få det lys og den kraft
tilbage, der ligger i læren om retfærdiggørelse
ved tro – eller i det lutherske frelsesprincip
om nåden alene, Kristus alene og troen alene
– så skal Martin Luther fremholdes som
skriftteolog, og reformationens orientering ud
fra Skriften alene skal sættes i højsædet. Re-
formationen begyndte strengt taget ikke med
læren eller frelsesforståelsen, men med Skrif-
ten og skriftsynet. Uden disse forudsætnin-
ger glider man bort fra reformationens opda-
gelse og substans og kan ende hvor som helst
– helt fra yderligtgående liberal teologi, via
sværmerisk karismatik og herlighedsteologi
til en “hjemvenden“ til den romersk-katol-
ske kirke.

I  postmodernismen er det især er-
far ingen og oplevelsen,  der  er  i
fokus – og dermed,  hvad der  fun-
gerer  for  en selv.  Det  betyder,  a t
der lægges vægt på den rationelle
og er far ingsbaserede  kundskab,
på en måde så  det  bl iver  bestem-
mende for,  hvordan man forhol-
d e r  s i g  t i l ,  f o r s t å r  o g  t o l k e r
Skrif ten.
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Luther og teologien –
radikalt bibelafhængig
I sin fremragende bog Møder med Luther
understreger professor Knut Alfsvåg gang på
gang, at Luther var radikalt bibelafhængig og
bibelforpligtet. Han var helt og holdent bibel-
teolog og bibelorienteret. Det var han, fordi
Skriften er gudsåbenbaring. Både i mødet
med det, han opfattede som misbrug i pave-
kirken, det, han anså for at være hedensk fi-
losofi i tiden, og det, han kaldte sværmeri i
reformationen, henviste han til Bibelens ord
og ordlyd. Guds ord afgjorde sagen ud fra de
relevante bibeltekster og Bibelens Kristus-
åbenbaring.
“Teologi er radikal bibelafhængighed. Teo-
logi er bibeludlægning. Her skal man hver-
ken trække noget fra eller føje noget til. En
kristen og en teolog – og for Luther er det to
sider af samme sag – skal sige det, teksten
siger, og der, hvor teksten ender, ender teo-
logien også“, skriver Alfsvåg1.

Bibelen skal have lov til at tale som det ab-
solutte udtryk for Guds åbenbaring, og men-
neskets tanke skal tages til fange af denne
åbenbaring. Hverken filosofi, videnskab el-
ler erfaring må overordnes åbenbaringen.
Den kristne kirke skal altid bygge på åben-
baringen i Skriften.
“Luthers teologiske projekt er at leve i bibel-
teksten2“, hævder Knut Alfsvåg. Det skal også
være vores personlige og hele den kristne
kirkes projekt.
“Gudsåbenbaringen skal ikke tilpasses men-
neskelige autoriteter. Dette var Luthers teo-
logiske program3“, skriver Knut Alfsvåg. Det
skal også være vores og hele den kristne kir-
kes program. Heri ligger der en stor udfor-
dring for bibeltro evangelisk luthersk teologi
og forkyndelse i mødet med dagens mange
forskellige menneskelige autoriteter.

1 Knut Alfsvåg (2017), Møter med Luther. Oslo:
Luther Forlag, s.18.
2 Ibid., s. 98.
3 Ibid., s. 59.

Johannes Kleppa, Bergen,
forkynder og leder af Misjon
Sarepta og Bergen Kristne
Bokhandel. Tidl. redaktør på
avisen “Dagen“.
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Sig derfor til israelitterne: ‘Jeg er Herren!
Jeg vil føre jer bort fra tvangsarbejdet i Egyp-
ten og befri jer fra trældommen. Jeg vil udfri
jer med løftet arm og under hårde straffe-
domme. Jeg vil tage jer til mig som mit folk,
og jeg vil være jeres Gud. Så skal I forstå, at
jeg er Herren jeres Gud, som fører jer bort
fra tvangsarbejdet i Egypten. Jeg vil føre jer
til det land, som jeg svor, jeg ville give Abra-
ham, Isak og Jakob; det vil jeg give jer til
ejendom. Jeg er Herren!‘
Sådan talte Moses til israelitterne. Men de
ville ikke høre på Moses, fordi de havde mi-
stet modet under det hårde arbejde (2 Mos
6,9).

Israel hørte ikke på Moses, selvom han kom
til dem med det bedst tænkelige budskab. Det
var budskabet fra Herren om, at tiden nu var
kommet til, at han ville udfri dem af deres
trællekår og antage sig dem som sit folk. Det
var netop, hvad de behøvede for at blive lyk-
kelige, i den trykkede situation de var.
Men de hørte ikke på Moses. Hvilken skade!
De havde tabt alt håb, for efter at Moses var
kommet, var deres tunge situation blevet dob-
belt så tung.

Her ser vi grunden til, at mennesker den dag
i dag kan være i håbløs nød, selvom det her-
ligste evangelium kommer til dem. De hører
det ikke, for de er så optagede af deres egen
håbløse tilstand. Deres tanker kredser hele
tiden om, hvad de har gjort, og hvad de mær-
ker i hjertet af stærke, syndige lyster, og af
de nederlag, de har lidt i kampen mod deres
synd, og af tanker om, hvordan de skal tage
bedre og mere alvorligt fat for at sejre. Der-
for er der ingen plads i hjertet for budskabet
fra Herren.
Herren siger: “Hør, så skal jeres sjæl leve!“
Og dét er lige præcis, hvad disse mennesker
glemmer. De har ikke sans for det, der skal
løse dem fra deres nød: at høre budskabet om
den frelse, Gud har beredt; at høre om den
strid mod synd og død, som er stridt, og den
sejr, som er vundet.
Evangeliet forkynder os, at Jesus har taget
vores sag på sig, sonet vores synder og for-
ligt os med Gud. Lige så lidt som Israel kunne
komme fri af trællelænkerne – Gud måtte gøre
det – lige så lidt kan nogen synder fri sig selv
af lænker, som binder ham. Gud har gjort det
ved Kristus Jesus, og den, som hører dette
budskab, skal leve.

De ville ikke høre ...

Martinius Svaabeck (1864-
1936) var forkynder i
Luthersk Mission. Læs mere
om ham i Budskabet nr. 3-
2014, s. 27-29 - findes på
www.dlm.dk/lm-danmark/
bladportal/budskabet.

Fra andagtsbogen “For troen og livet“, Luthersk
Missionsforenings Forlag, København 1936.
(Sprog let opdateret).
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For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden
skulle kende ham gennem sin egen visdom,
besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved
den dårskab, der prædikes om (1 Kor 1,21).

Guds beslutning
Gud er hele universets skaber, hele univer-
sets herre, og kan suverænt beslutte og
handle, som han vil. Ingen kan gå i rette med
ham.
“Gud besluttede.“ Hvad besluttede Gud? Jo,
Gud besluttede at frelse.
Frelse – ja, det er jo det vigtigste i mit liv. Jeg
må se, hvad der mere står om den frelse, som
Gud tog beslutning om.
Jo, der står, at Gud besluttede at frelse “dem,
som tror“.
Nå, her var betingelsen så. Troen – det er det,
jeg skal gøre for at blive frelst.

Troens væsen
Hvordan kommer jeg til tro?
Hvis vi spørger folk om det, vil vi helt sik-
kert få forskellige svar.
En vil sikkert svare: “Troen er helt sikkert en

viljessag. Du må ville tro, at Gud elsker dig
og vil frelse dig.“
En anden vil svare: “Troen er en forstands-
sag. Du skal blot regne det, Gud siger i sit
ord for sandhed og ikke tvivle på det.“
En tredje vil svare: “Troen er hovedsageligt
en bestemt følelse eller indre oplevelse, som
du må søge at få del i.“
Men disse tre definitioner af troen vil alle vise
sig at være magtesløse og ubrugelige.

Følelse, vilje eller forstand?
Hvis troen er en følelse, vil det oprigtige sind
begynde at søge efter troens følelser og sande
oplevelser i sit sind. Med selviagttagelsens
prøvende blik forsøger han at finde ud af,
hvordan han føler og oplever de forskellige
ting. Men det hele ende ved dette spørgsmål:
Hvordan skal følelsen og oplevelsen være for
at gælde. Er den god nok nu?
Hvis troen er en viljessag? “Vil du tro? Ja-
men så tag en beslutning, træf et valg, over-
giv dig. For en kristen er du, når du vil være
det.“ Men hvordan går det? En ærlig sjæl vil
nok sige: “Jeg vil, jeg vil, men det bliver alli-

PRÆDIKENENS DÅRSKAB

Af Peder Mikkelsen
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gevel ikke til noget med troen, for jeg støder
altid mod det spørgsmål til sidst: Er min vilje,
min beslutning, min overgivelse sådan, at den
er god nok til at være troen, for er troen en
viljessag, må jeg ville tro helt.“
Hvad nu hvis troen er en forstandssag? “Regn
Guds ord for sandt, og lad være med at tvivle
på det.“ Ja, det lyder rigtigt. Indtil samvittig-
heden begynder at prøve troen og spørge: “Er
det i hovedet eller i hjertet, du regner det for
sandt? Er kristendommen kun en teori i dit
intellekt, eller er den et liv i dit hjerte?“ På
den måde bliver troen, som den blev i de an-
dre eksempler, blot en tung byrde. Troen bli-
ver noget, vi ikke magter.

Gud sætter os udenfor
Gud så i sin visdom, at han må sætte menne-
sker helt udenfor og lade troens grundvold
være uden for mennesket, hvis det skulle
frelses. Troen eksisterer alene ved troens gen-
stand – Jesus. Troen er så nøje forbundet med
det, den er rettet mod, at så snart troen be-
tragtes isoleret, så er det, som om den ikke
findes.

Troen eksisterer  alene ved troens
g e n s t a n d  –  J e s u s .  Tr o e n  e r  s å
nøje  forbundet  med det ,  den er
ret te t  mod,  a t  så  snar t  t roen be-
t rag tes  i so le re t ,  så  e r  de t ,  som
om den ikke f indes.

Men hvad er troen så for noget? Lad os se,
hvad Gud besluttede.
Han besluttede ikke at frelse dem, der tror
ved viljens beslutning.
Han besluttede ikke at frelse dem, som tror
ved forstandens fastholdelse af det, der er
sandt.
Han besluttede ikke at frelse dem, som tror
ved følelsens liflighed.
Hvad var det, Gud besluttede? Han beslut-
tede at frelse dem, som tror, ved den “dår-
skab“, der prædikes om.
Hvad forskel gør det?
Viljen – forstanden – følelserne er alle nogle
størrelser, som har mig selv som genstand og
centrum. Men at tro ved den dårskab, der
prædikes om, er noget helt andet. Det er at
sætte mig selv helt uden for.
Da Gud ville frelse, lod han sin søn betale
hele prisen.
For menneskelig tankegang er det forarge-
ligt og en dårskab at blive frelst uforskyldt,
uden egen medvirken, ved bare at lytte og
tro.
Her skilles vejene!
Når evangeliet lyder, sker der én af to ting.
Enten føder forkyndelsen tro, eller også fø-
der den vantro – en modvilje mod at blive
frelst ved “dårskaben“.
Troen er ikke knyttet til vore evner eller for-
måen. Ved at lægge øre til evangeliet – frel-
sen i Jesus – kommer troen.
Det er at tro ved den dårskab, der prædikes
om.

Peder Mikkelsen, Lystrup,
prædikant i Luthersk
Mission
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Skriften alene
Et af reformationens hovedprincipper er
Skriften alene, sola scriptura. Dette princip
er fælles for alle de reformatoriske kirker,
med lidt forskellig accentuering. At Bibelen
er Guds ord, og at den hellige Skrift er kir-
kens forpligtende rettesnor, ville den katol-
ske kirke på Luthers tid og i dag på ingen
måde benægte. Skriften er Guds ord, og skrif-
ten er grundlag for kirken og for teologien.
Det ville også de katolske teologer sige.
Den afgørende forskel mellem Luther og hans
katolske modpart ligger i ordet alene. For
princippet Skriften alene betyder konkret, at
Skriften også har myndighed over paven og
over kirken. Skriften taler med den opstandne
Jesus’ myndighed.
Mens Luther blev angrebet af sin katolske
modpart for at sætte sig op mod pavens lære
og autoritet, han, som er Kristi udpegede sted-
fortræder på jord, svarede Luther, at Skrif-
tens myndighed står over pavens. Ingen pa-
velig eller kirkelig lære må binde samvittig-
hederne, hvis ikke den kan udledes af Guds
klare ord, som er Bibelen.

Luther nåede for eksempel efterhånden frem
til at forkaste den katolske kirkes lære om
pavens primat, fordi han indså – under ind-
tryk af Erasmus af Rotterdams udgave af Det
Nye Testamente – at læren byggede på en
falsk udlægning af Matt 16: “På denne klippe
vil jeg bygge min kirke.“ Ordet ekklesía be-
tyder “forsamling af troende“, ikke pave-
stolen, sagde han.

Luthers evangeliske opdagelse
Det er velkendt, hvordan Luther gennem
langvarige studier i Skriften fandt frem til den
evangeliske klarhed og til personlig fred ef-
ter mange års erfaringer af Helvede. Gennem
flere år grundede han over Skriftens ord om
Guds retfærdighed og troen. Først da han
læste Romerbrevet 1,17 i et nyt lys så han, at
den Guds retfærdighed, som Paulus taler om
i dette vers, er Guds skænkede retfærdighed
og ikke hans dømmende og krævende retfær-
dighed.
Det var ikke studier af kirkefædrene eller af
kirkens lære, som ledte Luther frem til den
evangeliske opdagelse. Det var en langvarig

LUTHERSK MED GLÆDE

Af Carsten Vang
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meditation over Bibelens ord. Jeg skal ikke
gøre noget for at fortjene Guds nåde. Guds
retfærdighed er en gave, han skænker mig på
grundlag af Kristi død og opstandelse for mig.

Samvittigheden bundet til Skriften
Da Luther på rigsdagen i Worms blev spurgt,
om han ville tilbagekalde sine skrifter, sva-
rede han med de velkendte ord (d. 18. april
1521):
Når nu Eders majestæt [kejseren] og I, mine
Herskaber, kræver et simpelt svar, så vil jeg
svare således og uden omsvøb og udflugter:
Med mindre jeg bliver overbevist ved vidnes-
byrd fra Skrifterne eller ved klare grunde –
thi jeg tror hverken paven eller kirkemøder
alene, da det står fast, at de ofte har taget
fejl og modsagt sig selv – så er jeg overvun-
det af de af mig fremførte skriftord, og min
samvittighed er fanget i Guds ord. Genkalde
noget hverken vil eller kan jeg, da det hver-
ken er sikkert eller rådeligt at handle mod
sin samvittighed. Gud hjælpe mig! Amen1.

Hverken kirkemøderne eller paven er autori-
teten. Det er heller ikke det myndige menne-
ske, som har fundet sit eget indre arkimedi-
ske punkt2, som er autoriteten, det er ikke den
rationelle fornuft, men det er den hellige
Skrift. Luther appellerer til kirkens folk om
at bedømme hans kritik ud fra Skriften, og
han er med sin samvittighed bundet af Skrif-
ten.
Det er Skriften alene, som er rettesnoren for
Luther, ikke kirkelig sædvane eller kirkelig
tolkningspraksis. Det er Skriften alene, som
afgør, hvad der er sandt og falsk, ikke hensy-
net til kirkelige myndigheder eller folke-
stemningen.
Da Luther i 1530 sidder på slottet Coburg og
på afstand følger forhandlingerne i Augsburg,

skriver han til Melanchton om, hvordan han
dagligt gennemgår hele Bibelen for at be-
dømme Melanchtons forsvarsskrift ud fra den
reformatoriske lære:

For min person er der indrømmet mere end
nok i dit forsvarsskrift. Hvis de afslår det, er
der intet, som jeg yderligere kan indrømme,
med mindre jeg ser grunde eller klare skrift-
beviser fra dem, som jeg ikke hidtil har set.
Jeg beskæftiger mig med den sag dag og nat,
betænker den, vender og drejer den, overve-
jer og gennemgår hele Skriften, og stadig vok-
ser selve overbevisningen om denne vor lære,
og jeg bekræftes mere og mere …3

Eller som Luther siger det i en salme:

De lærer idel tant og svig,
af egen kløgt udspundet,
thi hjertet ej enfoldelig

i Herrens ord er grundet.

Luthers bibeloversættelse
Som følge af dette princip om, at Skriften
alene taler med guddommelig autoritet i kir-
ken, måtte Bibelen oversættes til folke-
sprogene. At have den på latin, som de fleste
almindelige præster kun forstod meget nød-
tørftigt, var ikke nok.
Luther var ikke den første, der tænkte såle-
des. Bibelen eller dele af Bibelen var oversat
til tysk adskillige gange før Luther. John
Wycliffe havde i 1380‘erne oversat Bibelen
til engelsk og blev dømt som kætter for det
(han døde dog en naturlig død). Luther over-
satte først Det Nye Testamente og siden hele
Bibelen til tysk. Oversættelsen kom i mange
oplag og blev revet væk.
William Tyndale blev stærkt inspireret af
Luthers opgør med pavekirken og oversatte
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Bibelen til engelsk (Tyndale-Bibelen). Han
blev brændt på bålet som kætter i 1536, blandt
andet anklaget for at have oversat det hellige
Guds Ord til den almindelige bondes sprog.

Oversættelsen af Bibelen til den jævne mands
og kvindes daglige sprog førte med sig, at en
voldsom åndelig kraft blev frigjort i Vest- og
Nordeuropa. Præsterne skulle nu primært
lære at læse Bibelen og forstå den, og de
skulle prædike Kristi evangelium ud fra
Bibelens ord. Forkyndelsen skulle være i
overensstemmelse med Guds ord og Kristi
lære. Menigheden lærte, at enhver troende
kristen selv er præst, og enhver kunne nu selv
læse i Guds ord og vurdere forkyndelsen.
I begyndelsen var det ganske vist begrænset,
hvor meget almindelige folk kunne læse. Men
da almindelig skolegang blev indført i 1700-
tallet, fik det kristne lægfolk nu i praksis ad-
gang til Bibelen som Guds ord. Det varede
ikke længe, inden vækkelserne brød igennem,
og antallet af nye bibeludgaver eksploderede.
De bibellæsende kristne kunne skønne, at et-
hvert menneske er skabt i Guds billede, og at
Gud har givet hvert menneske værdighed og
ukrænkelighed og ret. Værdighed var ikke
forbeholdt de privilegerede klasser.

Reformatorernes fortjeneste
Luthers stærke understregning af Skriftens
autoritet i forhold til kirkens aktuelle teologi
gør, at jeg er stolt over at være luthersk.
Luthers og andre reformatorers store fortje-
neste er at fremholde, at Guds ord må have
myndighed over teologien, fordi Bibelen ta-
ler med Kristi myndighed. Bibelens ord er
som det klare lys, der skinner ind i stuens
mørke gennem døre og vinduer, siger Lut-
her. De var villige til at gå i døden for dette.
I de lutherske kirker i Vesten er det desværre
ofte den historisk-kritiske forestilling om
Bibelens grundlæggende utroværdighed, der
har fået magt over teologien. Mens pave-
kirken på Luthers tid påberåbte sig guddom-
melig autoritet, er det i dag det autonome
menneske, som påberåber sig – ikke Guds
autoritet – men absolut autoritet. De fleste
teologer og præster er mere kendt med
Løgstrups og Kierkegaards ord end med Bi-
belen.

Kristus kommer til os gennem Ordet
Ifølge Luthers forståelse af Skriften bringer
Bibelen den opstandne Kristus til den enkelte.
Skriften giver ikke bare oplysning og bibel-
kundskab. Vi læser ikke bare om, hvad
Kristus gjorde; han kommer selv til os gen-
nem Ordet, Bibelens ord. I det omfang, hvor
præsten selv lever i Skriften, bliver hans for-
kyndelse bundet til den opstandne Kristus,
og forkyndelsen bringer Jesus til den enkelte
tilhører. Jesus kommer til os gennem Bibe-
len og gennem det forkyndte Ord.
Den særligt lutherske forståelse af Skriften
er, at den skal høres som lov og evangelium,
som Guds dom over min selvretfærdighed og
min synd og som Guds gave i Jesus Kristus.
Skriften vil døde og gøre levende. For Lut-
her er anfægtelsen derfor en afgørende for-

D a  a l m i n d e l i g  s k o l e g a n g  b l e v
i n d f ø r t  i  1 7 0 0 - t a l l e t ,  f i k  d e t
kr is tne lægfolk nu i  praksis  ad-
gang t i l  Bibelen som Guds ord.
D e t  v a r e d e  i k k e  l æ n g e ,  i n d e n
vækkelserne brød igennem.
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udsætning for at læse Skriften ret. At høre
Skriften som Guds ord til mig, som dømmer
al min egen fromhed og værdighed og stiller
mig over for den levende Gud, så jeg i min
samvittighed erfarer, hvad Guds hellighed er.
Og så jeg også erfarer Guds overvældende
kærlighed for sin søns skyld.

Brug for ny reformation
Derfor er jeg luthersk med glæde. For den
Jesus, som har frelst mig, kommer via det
ydre ord, dvs. gennem Skriften og forkyn-
delsen af Jesus Kristus. Men gennem det ydre
ord vil Jesus ikke kun give mig del i frelsen.
Han vil også gøre mig til en discipel af ham.
Samtidig trænger vi til at genopdage Skrif-

Luthers  og  andre  reformatorers
store fort jeneste er  at  fremholde,
at  Guds ord må have myndighed
over  teologien,  fordi  Bibelen ta-
ler  med Krist i  myndighed.  Bibel-
ens ord er  som det  klare  lys ,  der
skinner  ind i  s tuens mørke gen-
nem døre og vinduer,  s iger  Lut-
her.  De var  vi l l ige  t i l  a t  gå  i  dø-
den for  det te .

ten som den autoritet, der bestandig modsiger
vor egen kultur, dømmer vor tids autoriteter
og afslører vor egen tids selvfølgelige tros-
påstande for at bringe kirken og ethvert men-
neske ind under Guds ords autoritet. På dette
felt behøver den lutherske kirke i høj grad en
ny reformation.
Med Luthers ord:

Bevar dit ord, o fromme Gud,
fra uren lærdoms plage,

og lad dets stråler bryde ud
i disse onde dage!

Vi giver, Gud, os dig i vold:
Du er vort værge og vort skjold,

for dig skal hovmod falde.

Fra det mundtlige oplæg “Hvorfor er jeg sta-
dig luthersk?“, holdt på Menighedsfakultet i
Aarhus i anledningen af reformationsdagen
d. 31. oktober 2017.

1 Svend Lerfeldt, Lutherbogen (Fredericia 1967),
150.
2 Et arkimedisk punkt = et fast holdepunkt (red.).
3 Brev til Melanchton 29/6 1530 - Luther Briefe
5,405.

Carsten Vang, Aarhus,
lektor i Gammel
Testamente ved
Menighedsfakultetet.
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Søgen efter vished
Noget centralt i den kamp, Luther stod i, og
som førte til reformationen, var hans guds-
frygt, dvs. frygten for at blive skilt fra Gud
til sidst i Guds dom. I det spørgsmål måtte
han have vished. Han måtte simpelthen have
Guds eget svar på, at han kunne bestå i dom-
men.
Denne vished ville han ikke få ved noget an-
det end Skriften. Alt andet end dens tale var
for ham mistænkelig – bedragerisk. Kun den
ville være i stand til at give ham vished.
Dette fik afgørende betydning for hans for-
hold til Skriften. Her fandt han Guds ord i
hvert eneste bogstav – som det fremgår af
Thestrup Pedersens disputats om Luther som
skriftfortolker. Intet frygtede han i dette
spørgsmål som sin egen fornuft – sin egen
mening – sin egen følelse – eller hvad andre
mente. For hvordan kunne han vide, om disse
ting ikke bedragede ham?
Nej, Luther måtte have klare ord – ord, som
uimodsigeligt var givet af Gud – og sådanne
ord fandt han ikke andre steder end i Skrif-
tens ord. Aldrig tillod han sin fornuft at rokke
ved det, som stod skrevet.
Men det gav ikke Luther den vished, han
søgte – til at begynde med.
For i Skriften hørte han om det, som Gud ville
af ham – det, Skriften selv kalder Guds lov.
Men i stedet for at det gav ham vished om
frelse, gjorde det det mere og mere tydeligt
for ham, at han var fordømt. For ved alt, hvad
loven sagde, blev det stadigt mere klart for
ham, i hvor høj grad han var Gud imod, var
ulydig, uvillig, handlede egenrådigt og uden
den lyst, han burde kende.

Derfor blev det en utrolig åbenbaring, da han
i den samme hellige Skrift lærte evangeliet
om Jesus at kende og deri så, hvordan han i
troen på ham var løst fra sine synder og den
lov, som fordømte ham og hans liv. Da blev
troen på Jesus den umistelige skat for ham –
det lys, han siden talte og skrev og gjorde alt
i.

Det rette bibelsyn
Den tro, som her blev skabt, blev så vis på
Kristus, at den blev fast og ubøjelig over for
alt, som var denne tro imod. For Luther var
denne tro Sandheden.
To ting vil jeg gerne understrege med det:

1) At der er uendelig forskel på den tro på
Jesus, som Skriften skaber, og den tro, som
teologien skaber. Derfor er forkyndelsen af
Jesus så svag – ja næsten fremmed i kirken i
dag. Man har hørt noget. Men det er ikke
skabt ved Guds eget ord og hellige Ånd.
2) At der i dag findes en slags “fundamenta-
lister“, som ser ud til, at de prædiker Guds
lov. Men den gudsfrygt, som drev Luther, og
som gjorde loven til hans ubarmhjertige dom-
mer, så det var noget af troens glæde at være
løst fra loven – den gudsfrygt mangler i denne
“fundamentalisme“. Derfor kendes Kristus og
troen på ham heller ikke der. Og da er det
ikke “bibeltroskab“.

Gudsfrygten er begyndelsen til al visdom.
Uden den kan Skriften ikke høres og forstås
ret. Den alene skaber det rette “bibelsyn“.

Skriften og troen

Frank Jacobsen (1931-
2013), var præst, bl.a. i
Mariehøj.
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Og endelig burde Salmernes Bog være så
dyrebar og kær for os alene af den grund, at
der i den findes så klare forjættelser om Kri-
sti død og opstandelse, og fordi vi i Salmerne
forud får afmalet hans riges og hele
kristenhedens vilkår og væsen. Således kunne
man med rette kalde Salmernes Bog en lille
Bibel, hvor alt, hvad der står i den store Bi-
bel, er samlet så skønt og kort, formet og
forfærdiget til en fin lille håndbog. Ja, for mig
ser det ud som om, Helligånden selv har vil-
let tage det hårde arbejde på sig at sammen-
stille en kort Bibel og eksempelbog, der om-
fatter hele kristenheden, så at den, der ikke
formår at læse hele Bibelen, dog her må have
så godt som hele Bibelens sum sammenfattet
i én lille bog1.
Sådan skriver Luther om Salmernes Bog i sin
fortale til bogen fra 1528. Citatet vidner om,
hvor meget Salmernes Bog betød for Martin
Luther, og hvilken rigdom, han havde fået
lov at se i Salmernes Bog.
I den sidste tid har rigdommen ved Salmernes
Bog på en ny måde åbnet sig for mig. Det
begyndte egentlig med, at min kone og jeg

skulle i gang med en ny andagtsbog, da vi
var blevet færdig med den, vi indtil da havde
læst i. Vi stod imidlertid med den udfordring,
at alle vores andagtsbøger var pakket langt
væk i kasser, da vi lige var flyttet! I stedet for
at forsøge at grave en andagtsbog frem midt
i flytterodet begyndte vi at læse en salme til
vores andagt. Det passede fint med, at vi
kunne læse en salme i stedet for et andagts-
stykke. Den daglige læsning af salmerne var
med til at åbne nogle perspektiver på
salmerne, som ikke havde stået så klart for
mig før, og noget af den rigdom ved salmerne,
som citatet fra Luther beskriver, åbnede sig
på en ny måde for mig.
I denne artikel vil jeg gerne forsøge at dele
lidt ud af dette. Artiklen er udformet som en
introduktion til Salmernes Bog med særligt
fokus på, hvem salmerne egentlig handler om.
Artiklen vil i den forbindelse komme ind på,
hvordan en salme rummer forskellige lag, og
hvordan man kan læse salmen med forskel-
lige vinkler for at få alle lagene frem. Jeg
håber, at artiklen vil give opmuntring og
hjælp til selv at læse i Salmernes Bog, så bo-

INTRODUKTION TIL

SALMERNES BOG

Af Jesper Aagaard
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gen bliver dyrebar for os, idet vi får øjnene
op for det, som gjorde Salmernes Bog så dy-
rebar for Luther.

Forfattervinklen
Salmernes Bog indeholder en samling af 150
salmer, der er skrevet af en række forskellige
forfattere over en lang tidsperiode. Nogle af
forfatterne kender vi, andre kender vi ikke.
Én af de mere kendte forfattere er kong Da-
vid, som står nævnt som forfatter til 73 af de
salmer, der har forfatterangivelse.
I mange af salmerne taler forfatterne om de-
res liv med Gud, og det gør de ofte på en
meget personlig måde. I salmerne møder vi
forfatternes bønner til Gud, hvor de beken-
der deres synd for ham og beder om tilgi-
velse, eller hvor de lægger deres lidelser frem
for ham og beder om hjælp i nøden. Og her
møder vi deres tak til Gud, deres lovprisnin-
ger, hvor de priser ham for hans frelse og tak-
ker ham, fordi han greb ind. I salmerne får vi
med andre ord et indblik i forfatternes tros-
liv. Det er så at sige forfatterens tro, som ta-
ler i en salme.
Som nævnt er salmerne ofte meget person-
lige. Det personlige træk gør sig særligt gæl-
dende for Davids salmer. Her er der flere af
salmerne, som udspringer af personlige op-
levelser i hans liv. Det er ikke bare noget,
man kan se af selve indholdet – nogle gange
står det direkte anført i indledningen til sal-
men, i hvilken anledning salmen er blevet
skrevet.
Et eksempel på dette er Salme 51. Her står
der i vers 1-2, at der er tale om en salme af
David, og så står der: ”Dengang profeten
Natan kom til ham, fordi David havde været
sammen med Batseba.” Salme 51 udspringer
altså af en helt konkret oplevelse i Davids
liv; han var faldet i synd, og hans synd var

blevet afsløret af profeten Natan. Og i salme
51 bekender David sin synd for Gud og be-
der om tilgivelse for synden.
På samme måde finder vi i andre af Davids
salmer en introduktion, der beskriver den
konkrete oplevelse, som har været anledning
til salmen (se f.eks. salme 52, 54, 56, 57, 59
og 60). Tilsvarende er også nogle af de sal-
mer, som ikke er skrevet af David, meget
personlige, og vi får lov at se lige ind i for-
fatterens liv med Gud – både når det gør ondt,
og når forfatteren takker og glæder sig.

I mange af salmerne får vi altså lov til at se
ind i forfatternes trosliv, i deres indre liv med
Gud.
Dette er det første lag i en salme eller den
første vinkel, som vi kan have med, når vi
læser salmerne; altså at vi læser salmen som
ord om forfatterens trosliv og med fokus på,
hvad den siger om forfatterens liv med Gud.
Man kan kalde denne vinkel for forfatter-
vinklen. Forfattervinklen kan blandt andet
være med til at give os et mere helt billede
af, hvem en person som David var, og hvor-
dan han levede med Gud.
I Samuelsbøgerne hører vi meget om, hvad
David gjorde, og hvordan han forholdt sig til
mennesker. Vi får tegnet et ydre billede af
David. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan lære
David at kende ved blot at læse de historiske
bøger. Men Davids salmer er et godt supple-
ment, da de giver os et indblik i hans indre
liv med Gud, og hvordan han har forholdt
sig til Gud igennem de forskellige ting, der
skete i hans liv.
Forfattervinklen er altså den første vinkel,
som vi må have med, når vi læser salmerne,
og den har sit grundlag i, at mange af
salmerne ud fra deres indhold handler om
forfatterens liv med Gud, forfatterens tros-
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liv, ofte på en meget personlig måde.

Trosvinklen
Der er imidlertid også salmer, hvor det ud fra
salmens indhold er klart, at den også handler
om andre end forfatteren og er skrevet til brug
for andre end forfatteren. Det er navnlig til-
fældet, når salmen anvender betegnelser som
”vi” og ”os”.
Disse salmer har ikke i særlig høj grad et per-
sonligt præg, som vi for eksempel så det med
salme 51. Ofte vil det fremgå direkte af disse
salmer, at det er Guds menighed i Israels folk,
som så at sige ”taler” i salmen. På denne måde
lægger salmen selv op til at blive brugt af
menighedens fællesskab.
Vi finder en del af disse salmer i den sidste
tredjedel af Salmernes Bog. Nogle gange
fremgår det direkte af overskriften, at en
salme er skrevet med henblik på fællesbrug,
for eksempel Salme 120-134, som kaldes
valfartssalmer.

Én af valfartssalmerne er Salme 124. Over-
skriften på salmen er ”Valfartssang”. Dette
peger på, at salmen, ligesom de øvrige
valfartssalmer, er blevet sunget i forbindelse
med de tre årlige valfartsfester, som var fore-
skrevet i Moseloven. Det var påske, pinse og
løvhyttefesten. Ved disse fester skulle israelit-
terne drage op til Jerusalem og fejre festen
dér. Valfartssangene er formentlig blevet sun-

get på valfarten op til Jerusalem.
Ser man på Salme 124 er det tydeligt, hvor-
dan det fremgår af salmen selv, at den er skre-
vet til fælles brug. Der står således i vers 1:
”Hvis ikke Herren havde været med os, det
skal Israel sige.” Der er et ”os” og et ”vi”,
som taler i salmen, og det er Israel!
Mange andre salmer end valfartssalmerne er
også blevet sunget af Israel. Salmerne blev
nemlig brugt af israelitterne som sange i
templet og senere i  synagogen i forbindelse
med gudstjenester og højtider. Denne brug
af salmerne afspejler sig i, at  Salmernes Bog
i den hebraiske bibel hedder ”Lovsangenes
Bog”.
På Jesu tid blev salmerne også brugt på denne
måde. Jesus og hans disciple har selv sunget
salmerne, hvilket vi blandt andet hører om i
forbindelse med påskemåltidet (se Mark
14,26). Men også efter Jesu himmelfart og
apostlenes tid er Salmernes Bog blevet brugt
til sang og bøn af Guds menighed. Dette
gjorde sig særligt gældende i oldkirken, hvor
Salmernes Bog fungerede som kirkens sal-
mebog2. Men vi møder det hele vejen op gen-
nem kirkens historie, og vi kender det også i
dag, hvor vi har flere sange, som enten di-
rekte er en salmetekst, eller hvor sangen er
inspireret af en salme. Salmerne er altså ble-
vet brugt og bruges også i dag af hele Guds
menighed som bønner og lovsange.
Dette gør sig ikke kun gældende for de sal-
mer, hvoraf det fremgår af salmen selv, at den
er skrevet til fælles brug. Også nogle af de
mere personlige salmer, som vi var inde på
for lidt siden, bedes og synges af os i dag.

Et eksempel på dette er Salme 23. Det er en
salme, som jeg personligt er meget glad for
at bruge som bøn, og som der er meget trøst
at finde i. Det er også en salme, som har gi-

Forfa t tervinklen kan blandt  an-
de t  være  med  t i l  a t  g ive  o s  e t
m e r e  h e l t  b i l l e d e  a f ,  h v e m  e n
person som David var,  og hvor-
dan han levede med Gud.
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vet inspiration til flere sange. Salme 23 er
skrevet i jeg-form, og ser man lidt nærmere
på indholdet, er det faktisk en ret personlig
salme, hvor David taler om, at Gud er med
ham, fører ham og tager sig af ham, ligesom
en hyrde fører og tager sig af sit får.
Ud fra en helt umiddelbar læsning af salmen
handler den altså om Davids trosliv og giver
et indblik i hans vandring med Gud. Det var
den vinkel på en salme, som jeg tidligere
kaldte forfattervinklen. Der er egentlig ikke
noget i salmen selv, som peger på, at den også
handler om os, så man kan spørge, om det
overhovedet giver mening, at vi beder denne
salme og synger den som vores bøn, og tager
den til os, som om den handler om os, altså
sådan, at vi er ”jeg”-et i salmen.
Her må vi huske på, at Salme 23 handler om
Davids forhold til Gud, altså om Davids tro.
Og dybest set er det Davids tro, som taler her.
Når man i dag taler med folk om tro, så mø-
der man tit den holdning, at det er fint, at du
har din tro, men jeg har altså min tro, som er
anderledes end din, og de to ting kan være
lige gode. Ud fra den tankegang kan man let
tænke, at Salme 23 handler om Davids tro,
men det er ikke sikkert, at min tro er den
samme.
Men det er ikke sådan, Bibelen taler om tro
på Gud. Ifølge Bibelen har al sand tro på Gud
kun én kilde, én oprindelse, nemlig Guds
Ånd, som virker ved Guds Ord. Al sand tro
er skabt af Guds Ånd ved Guds Ord. Troen
bliver derfor også i Bibelen omtalt som en
ny fødsel (se f.eks. Joh 3,1-21); der skabes et
nyt liv i den, som kommer til tro.
Dette betyder, at det dybest set er den samme
tro, som alle troende til alle tider har og har
haft. Det kan godt være, at vi som kristne kan
opleve, at vi er meget forskellige. Den samme
tro kan da også have forskellige kulturelle

udtryk, alt efter hvor i verden den troende
hører til, og der kan også være forskelle i
vores erkendelse af troens indhold og i tro-
ens frugter hos den enkelte af os. Men den
åndelige virkelighed er alligevel, at alle tro-
ende til alle tider er ét fællesskab, fordi vi
alle har den samme tro (Ef 4,1-6).
Dette troens fællesskab er grundlaget for, at
vi kan bede Salme 23 og andre salmer som
vores ord. For grundlæggende var Kong Da-
vids tro og de andre salmeforfatteres tro ikke
anderledes end vores; den var skabt af Guds
Ånd ved Guds Ord. Og det er den samme tro
og den samme Ånd, som taler i salmerne, som
også lever i os. Dette er grundlaget for, at
Guds menighed både før og nu har sunget og
bedt salmerne, og dette er grundlaget for, at
vi med fuld frimodighed kan bede og synge
mange af salmerne som vores ord.
Martin Luther udtrykker det på den måde, at
Salmernes Bog er alle helliges – dvs. alle
troendes –  bog. Og han skriver i sin fortale
til Salmernes bog: “Vil du se den hellige
kristne kirke levende afmalet både i form og
farve, samlet i ét lille billede, så slå op i
Salmernes Bog. Her har du et fint, rent og
klart spejl, som kan vise dig, hvad kristenhe-
den er. Ja, du vil også finde dig selv i den3.“

D e t  e r  d e n  s a m m e  t r o  o g  d e n
s a m m e  Å n d ,  s o m  t a l e r  i
sa lmerne ,  som også  l ever  i  os .
Det te  er  grundlaget  for,  a t  Guds
menighed både før og nu har sun-
get  og bedt  salmerne,  og det te  er
grundlaget  for  a t  vi  med fuld fr i -
m o d i g h e d  k a n  b e d e  o g  s y n g e
m a n g e  a f  s a l m e r n e  s o m  v o r e s
ord.
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At bruge salmerne som bønner
Som tidligere nævnt er salmerne blevet brugt
blandt andet som bønner af Guds menighed
op gennem hele kirkens historie. Umiddel-
bart kan man måske tænke om dette, om man
ikke lige så godt kan bruge sine egne ord til
at bede med? Svaret på dette er, at vi med
fuld frimodighed må formulere vores egne
ord, når vi beder til Gud. I troen på Jesus
kommer vi nemlig til  Gud som vores him-
melske far, og vi må komme, som vi er, og
lægge det frem for ham, som fylder os.
Alligevel er der en særlig rigdom ved at bede
hele eller dele af en salme. Der kan nævnes
flere ting om dette, men i det følgende vil jeg
blot fremhæve én: nemlig den rigdom, der er
ved at bede en salme, når det er svært selv at
formulere en bøn. Dette kan navnlig være til-
fældet i lidelsen og i syndenøden. Når Gud
lader svære lidelser ramme os, og livet vir-
kelig opleves tungt, eller når vi falder i synd,
da kan det være vanskeligt at bede; det kan
være svært at sætte ord på smerten, eller det
kan være en anstrengelse i sig selv at skulle
formulere ordene. Da har jeg selv oplevet, at
der er en rig trøst at hente i Salmernes Bog.
For i salmerne bliver der virkelig sat ord på
troen i lidelse og smerte.
Martin Luther skriver også lidt om dette med
at bruge salmerne som bønner: ”Salmernes
Bog er alle helliges bog, og enhver, i hvad
forhold han end er stedt, finder i denne bog
sange og ord, der rimer sig med hans forhold,
passer til ham som var de sagt og skrevet
alene for hans skyld, så han ikke selv kunne
have fundet og formet, ja end ikke ønsket sig
dem bedre4.”
Hans Erik Nissen, tidligere forstander på
Luthersk Missions Højskole og mangeårig
prædikant, gjorde ofte i sine prædikener no-
get ud af at formane sine tilhørere til at lære

bibelvers udenad. Denne formaning vil jeg
gerne gentage, særlig med henblik på sal-
merne.
Når vi læser i salmerne, er det godt at være
opmærksom på, om der er vers, som vi kan
bruge i vores bønsliv og i så fald lære dem
udenad. For nogle gange, når vi kommer i en
svær situation eller i fristelser, er det ikke al-
tid, at vi lige kan få fat i en bibel. Men har du
lært et eller flere vers udenad, da har du Or-
det inden i dig og kan trøste dig selv ved at
citere Ordet fra hukommelsen.
Jeg vil gerne pege på to salmer, som det har
været mig en stor hjælp at bruge som bønner,
og hvor jeg har oplevet det, som Luther be-
skrev, altså at der er ord i salmerne netop til
mig. Den første er Salme 13, som jeg vælger
at citere her i sin fulde længde:

For korlederen. Salme af David.
Hvor længe vil du dog glemme mig, Herre?
Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig?
Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet
og daglig have sorg i mit hjerte? Hvor længe
skal min fjende triumfere over mig?
Se mig, svar mig, Herre min Gud!
Giv mine øjne lys, så jeg ikke sover ind i dø-
den, og min fjende siger: “Jeg har fået magt
over ham,“ og mine uvenner jubler, fordi jeg
vakler.
Men jeg stoler på din trofasthed, mit hjerte
skal juble over din frelse. Jeg vil synge for
Herren, for han har handlet vel imod mig.

Når vi  læser  i  sa lmerne ,  er  de t
godt  a t  være opmærksom på,  om
der  er  vers ,  som vi  kan bruge i
vores  bønsl iv  og  i  så  fa ld  lære
dem udenad.
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Den anden er Salme 25. Det er en salme, som
virkelig er værd at læse og bede mange gange.
Jeg vil blot pege på et enkelt vers, nemlig
vers 11, som har været mig en stor hjælp at
bede, når synden plager, eller efter bekendel-
sen af synd. Der står: ”For dit navns skyld,
Herre, skal du tilgive min synd, for den er
stor.”
”For dit navns skyld” står der. Det vil sige
for Jesu navns skyld, ikke på grund af noget
hos mig, men alene på grund af det, som Jesus
har gjort for mig.
Når du har bedt dette vers, må du trøste dig
selv med, at apostlen Peter i Apostlenes Ger-
ninger kapitel 10,43 forkynder, at der er
syndsforladelse i Jesu navn.

Opsamling
Vi har nu set lidt på, at salmerne har været
brugt af Guds menighed til sang og bøn både
på gammeltestamentlig tid, apostlenes tid og
hele vejen op gennem kirkens historie. Denne
brug af salmerne har sit grundlag i det troens
fællesskab, som er mellem alle troende til alle
tider i kraft af Guds Ånd.
Dette er det andet lag i en salme eller den
anden vinkel, som vi kan have med, når vi
læser salmerne; at vi læser salmen som ord
om alle troende til alle tider, og med fokus på
at det også handler om os, og er ord, som vi
er med i. Vi kan bede med, når forfatteren
råber til Gud over lidelserne i denne verden
og beder om tilgivelse for synden, og vi kan
synge med, når forfatteren lovpriser Gud for
hans underfulde frelse. Man kan kalde denne
vinkel for trosvinklen.
Vi har altså nu to vinkler at læse salmerne
med, eller to måder at læse dem på så at sige,
som hver viser vej til et lag i salmen. Den
første er forfattervinklen, altså at vi læser
salmen som ord om forfatterens trosliv og

med fokus på, hvad den siger om forfatte-
rens liv med Gud. Den anden er trosvinklen,
hvor vi læser salmen som ord om alle tro-
ende til alle tider, og med fokus på at det også
handler om os, så det bliver vores bønner og
vores lovsange.

Det er vigtigt her at have med, at en salme
sjældent er enten/eller – altså enten handler
bare om forfatteren eller bare om alle troende.
Typisk vil begge lag være med i salmen, så-
dan at en salme både handler om forfatteren,
for eksempel David, og handler om alle tro-
ende, dvs. også mig. Men der kan ofte være
lidt forskel på, hvor tydeligt den ene vinkel
træder frem i forhold til den anden. For ek-
sempel kan det være mere oplagt at læse en
salme med trosvinklen, når salmen bruger
flertalsformuleringer som ”os” og ”vi”, som
det for eksempel gør sig gældende med
valfartssangene. På den anden side kan der
være salmer, som er meget præget af forfat-
terens personlige oplevelser og samtid, og
hvor det måske er mere oplagt at læse sal-
men med forfattervinklen. Det kan også være,
at forfattervinklen træder meget frem i første
del af salmen, og trosvinklen træder mere
frem i anden del af salmen.
Det her med forskellige vinkler skal i det hele
taget ikke forstås sådan, at det er et mål i sig
selv at få placeret salmen i en bestemt kasse.
Pointen er, at vi må være åbne over for at
læse salmen på forskellige måder, så vi kan
få dybden og rigdommen i salmen frem.
Har vi for eksempel at gøre med en salme af
David, er det oplagt at starte med at læse den
som ord om Davids eget trosliv og fordybe
os lidt i det, måske ved at supplere med nogle
tekster fra de historiske bøger i Bibelen, der
beskriver Davids samtid eller den episode,
som salmen udspringer af. Derefter kan vi
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læse salmen igen som ord om alle troende og
også som ord om og af mig og måske bede
salmen.
Vi har altså nu to vinkler, som vi kan læse en
salme med. Men der er faktisk også en tredje
vinkel, som træder særligt frem, når man ser
på, hvad Det Nye Testamente har at sige om
salmerne og om, hvordan apostlene brugte
salmerne. Denne vinkel kan man kalde
Kristusvinklen, det vil sige: at vi læser en
salme som ord om Jesus og med fokus på,
hvad salmen siger om ham. Det er for mig at
se den mest fantastiske måde at læse salmerne
på!

Kristusvinklen
Grundlaget for at læse salmerne som ord om
Jesus og med fokus på, hvad salmen siger om
ham, finder vi faktisk i et ord af Jesus selv,
nemlig i Lukasevangeliet kapitel 24, vers 44-
45. Disse vers er blandt Jesu sidste ord til
disciplene inden hans himmelfart:
”Så sagde han til dem: ‘Dette er, hvad jeg
sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer: Alt
det må opfyldes, som står skrevet om mig i
Moseloven, hos profeterne og i salmerne.‘ Da
åbnede han deres sind, så de kunne forstå
Skrifterne.”
Der står skrevet om Jesus i salmerne. Jesus
udlægger det ikke nærmere her, men vi får et
ord fra Jesus om, at også salmerne taler om
ham, og dette ord er grundlaget for
Kristusvinklen: Der står skrevet om Jesus i
salmerne, og derfor må vi, når vi læser en
salme, være åbne for at læse salmen som ord
om Jesus og med fokus på, hvad salmen si-
ger om ham.
Der er særligt to salmer, hvor det er meget
tydeligt, at de handler om Jesus. Det er Salme
2 og Salme 110. I disse to salmer er det ret
tydeligt ud fra salmens eget indhold, at de

handler om en anden end forfatteren, og at
denne anden er den lovede Messias. Blandt
andet derfor kaldes de to salmer også profe-
tiske salmer.

Som eksempel på dette vil jeg kort fremhæve
nogle vers fra Salme 110. Først vers 1:
”Salme af David. Herren sagde til min herre:
‘Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får
lagt dine fjender som en skammel for dine
fødder‘.”
Her taler David om Herren, altså Gud, og så
én, som David kalder ”min Herre”. I resten
af salmen taler David til denne Herre. Se for
eksempel vers 2: ”Dit magtfulde scepter ræk-
ker Herren fra Zion, hersk midt iblandt dine
fjender.” Det er altså tydeligt, at salmen ikke
handler om David, men om en anden, som
David altså kalder ”min Herre”. Det fremgår
af salmens eget indhold, at denne Herre er
konge, og det er derfor ret oplagt, at der her
er tale om Kristus, Guds Messias. Sådan blev
salmen også forstået på Jesu samtid og af
Jesus selv (Matt 22,44).
Salme 110 bliver også brugt mange andre ste-
der i Det Nye Testamente. Det kan man blandt
andet se af de noter, som er en del af den auto-
riserede oversættelse. Kigger man i noten til
vers 1 i Salme 110, kan man se, at der er gan-
ske mange henvisninger til Det Nye Testa-
mente.

Noterne er faktisk et rigtig godt redskab, når
man læser i Salmernes Bog, særligt når det
kommer til dette med at se Jesus i salmerne.
Så når du læser en salme, så tag lige og kig i
noterne, om der er en eller flere henvisnin-
ger til Det Nye Testamente, og se efter, hvor-
dan de nytestamentlige forfattere udlægger
salmen. Det kan være en stor hjælp til at for-
stå salmen og en berigelse for læsningen.
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Men det er ikke bare de her meget tydelige
profetiske salmer, som handler om Jesus. Vi
skal se på en tekst i Det Nye Testamente, som
er meget illustrativ for, hvordan vi må læse
salmerne. Teksten er fra Peters pinse-
prædiken, som står i Apostlenes Gerninger
kapitel 2, vers 14-36.
I vers 14-21 viser Peter, hvordan Guds Ånd
er blevet udgydt på pinsedagen i overens-
stemmelse med det, som profeten Joel havde
forudsagt. I vers 22-24 taler Peter så om,
hvordan jøderne fik korsfæstet Jesus. Og så
siger Peter i vers 24:
”Men Gud gjorde en ende på dødens veer og
lod ham (altså Jesus) opstå, for han kunne
umuligt holdes fast af døden. Om ham (om
Jesus) siger David nemlig ...”
Og så kommer der et citat fra Salme 16:
”Jeg havde altid Herren for øje, han er ved
min højre side, for at jeg ikke skal vakle.
Derfor glædede mit hjerte sig og min tunge
jublede, ja, mit legeme skal bo i håb. For du
vil ikke lade mig blive i dødsriget, din hel-
lige vil du ikke lade se forrådnelse. Du lærte
mig livets veje, du vil mætte mig med glæde
for dit ansigt.”

Vi vil prøve at stoppe op her og se på dette
citat fra Salme 16 ud fra en umiddelbar for-
ståelse. Salme 16 er skrevet af David, og det
er David, der taler i jeg-form. På baggrund

af de første vers, som Peter citerer (vers 25-
26 i teksten fra Apostlenes Gerninger), kan
man ud fra forfattervinklen sige, at salmen
taler om Davids forhold til Gud, og vi hører
om, hvordan David vandrede med Gud, at
Gud var hos David, så han ikke vaklede, og
at dette var Davids glæde og gav ham håb.
Benytter vi trosvinklen, kan vi sige, at sal-
men taler om den troendes vandring med
Gud, om vores vandring med Gud, at Gud er
hos den, som tror på Jesus, så han ikke skal
vakle, og at det er det, som giver den troende
håb.
Men så er der noget i det næste vers (vers 27
i teksten fra Apostlenes Gerninger), som man
studser lidt over:
”For du vil ikke lade mig blive i dødsriget,
din hellige vil du ikke lade se forrådnelse.”
”Din hellige vil du ikke lade se forrådnelse”
– hvordan passer det på David og på alle de
troende, som indtil i dag for længst er rådnet
op i deres grave?
Det er noget af det, som Peter griber fat i fra
vers 29:
”Brødre, om patriarken David kan jeg ligeud
sige til jer, at han er både død og begravet,
og hans gravsted er hos os den dag i dag.
Eftersom han var profet og vidste, at Gud med
ed havde tilsvoret ham, at en af hans efter-
kommere skulle sidde på hans trone, forudså
og talte han om Kristi opstandelse, da han
sagde, at han ikke skulle blive i dødsriget, og
hans krop ikke skulle se forrådnelse. Denne
Jesus har Gud ladet opstå.”
Det, som Peter siger her, er, at når David skri-
ver: ”Du vil ikke lade mig blive i dødsriget,
din hellige vil du ikke lade se forrådnelse”,
så er det en profeti om Jesus, så handler det
om Jesus, ja så er det Jesus, som er “jeg’et“ i
salmen!
Vi vil prøve at se lidt på, hvordan Peter kom-

Kris tusvinklen er,  a t  vi  læser  en
salme som ord om Jesus og med
fokus på,  hvad salmen s iger  om
ham.  De t  e r  fo r  mig  a t  s e  den
m e s t  f a n t a s t i s k e  m å d e  a t  l æ s e
salmerne på!
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mer frem til denne forståelse af salmen. Hans
begrundelse er todelt: Først har han en gene-
rel begrundelse for at forstå Davids ord som
ord af Jesus, og så har han en konkret be-
grundelse for, hvorfor dette gør sig gældende
i Salme 16.
Først lidt om den generelle begrundelse, som
vi finder i vers 30-31. Peter siger her for det
første, at David var profet. Heri ligger, at
David havde Guds Ånd, sådan at Gud kunne
tale igennem ham om fremtiden. For det an-
det fremhæver Peter, at David vidste, at Gud
havde lovet ham, at én af hans efterkommere
skulle sidde på hans trone. David var klar
over, at Jesus skulle komme i hans slægt. Heri
ligger også, at David var klar over, at han selv
var en forløber for eller et forbillede på Jesus,
på Guds Messias. Dette er altså den generelle
begrundelse for, at vi kan forstå Davids tale i
jeg-form, som ord, der er talt af Jesus: David
var profet, og David var et forbillede på Mes-
sias, hvilket han var klar over.
Dernæst lidt om den konkrete begrundelse
for, hvorfor vi lige netop i Salme 16 kan for-
stå salmen som omhandlende Jesus. For det
første fremhæver Peter, at David for længe
siden var død og begravet. Hermed siger Pe-
ter indirekte, at Davids krop for længe siden
var rådnet væk. Salmen har altså et indhold,
som rækker ud over David, og derfor må sal-
men nødvendigvis handle om andet og mere
end bare David. Dernæst konstaterer Peter,
at det i salmen, som rækker ud over David,
passer på, hvad der er sket med Jesus; Gud
har ladet Jesus opstå fra de døde, Jesus blev
ikke i dødsriget, hans legeme gik ikke i for-
rådnelse.
Systematikken i Peters argumentation er altså:

1) Det, som salmen taler om, rækker ud over,
hvad der skete med David.

2) Denne del af salmen passer på, hvad der
skete med Jesus.

Denne tilgang kan vi også tage med os, når
vi læser salmerne. I de af Davids salmer, som
bruger jeg-formen må vi være opmærksomme
på, om der her er noget, som på en eller an-
den måde rækker ud over, hvad der skete med
David, eller hvad der passer på David, og som
stemmer med, hvad Det Nye Testamente si-
ger om Jesus.
Vi har altså nu en tredje vinkel, som vi kan
læse salmerne med, nemlig Kristusvinklen:
at vi læser en salme som ord om Jesus og
med fokus på, hvad salmen siger om ham.
Dette kan både være, når Det Nye Testamente
direkte udlægger en salme på den måde, at
den omhandler Jesus. Men det kan også være,
når David taler i jeg-form, og der er noget af
det, han siger, som på en eller anden måde
rækker ud over, hvad der skete med David,
og som stemmer med, hvad Det Nye Testa-
mente siger om Jesus.

Opsamling
Vi har altså tre vinkler, som vi kan læse
salmerne med, som hver især peger på et lag
i salmen.

I  de af  Davids salmer,  som bru-
ger  jeg- formen må v i  være  op-
mærksomme på ,  om de r  he r  e r
n o g e t ,  s o m  p å  e n  e l l e r  a n d e n
måde rækker  ud over,  hvad der
skete  med David,  e l ler  hvad der
passer på David,  og som stemmer
med,  hvad Det  Nye Tes tamente
siger  om Jesus.
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Forfattervinklen: at vi læser salmen som ord
om forfatterens trosliv og med fokus på, hvad
den siger om forfatterens liv med Gud.
Trosvinklen, hvor vi læser salmen som
ord om alle troende til alle tider, og med
fokus på at det også handler om os, så
det bliver vores bønner og vores lov-
sange.
Kristusvinklen: at vi læser en salme som
ord om Jesus og med fokus på, hvad sal-
men siger om ham.
Jeg har forsøgt at illustrere de tre vink-
ler med en lille illustration:

I trekantens hjørner har vi de tre lag i sal-
men, nemlig forfatteren, Kristus og alle tro-
ende, svarende til forfattervinklen,
Kristusvinklen og trosvinklen.
Og som jeg nævnte tidligere om forfatter-
vinklen og trosvinklen, sådan er det også, når
vi får Kristusvinklen på; en salme handler
sjældent bare om forfatteren eller bare om
menigheden eller bare om Kristus, så en
salme falder sjældent i enten den ene eller
anden eller tredje kategori. Det gør den nogle
gange. Særligt i forhold til Kristusvinklen er
der salmer, der helt klart kun handler om
Jesus, som jeg nævnte før med Salme 2 og
Salme 110. Og der er også salmer eller dele
af salmer, som helt klart ikke handler om
Jesus, f.eks., når David bekender sin synd i
Salme 51, for Jesus var uden synd (se bl.a.
Hebr 4,15). Men ofte vil en salme i et eller
andet omfang handle både om forfatteren, om
alle troende og om Jesus.

Dette lyder måske forvirrende, men det gi-
ver faktisk god mening. For det er Guds Ånd,
som har talt gennem salmernes forfattere.
Guds Ånd er ét med Guds Søn, Jesus Kristus,
og Gud har udgydt sin Ånd i de troendes hjer-

ter (Gal 4,6). Guds Ånd er altså det, som bin-
der de forskellige lag i salmen sammen. Der-
for er Helligånden skrevet ind midt i trekan-
ten. Helligånden, som er ét med Ordet.
Selvom en salme har alle tre vinkler med, vil
det ofte være sådan, at én vinkel træder tyde-
ligere frem end de to andre, og så kan man
måske sige, at salmen befinder sig mest i ret-
ning af den ene vinkel. Eller én del af salmen
befinder sig tættest på forfattervinklen mens
en anden befinder sig tætter,e på
Kristusvinklen.
Dette skal ikke forstås sådan, at det er et mål
i sig selv at få placeret salmen i en bestemt

Illustration af de tre vinkler:

Det her  med forskel l ige vinkler
skal  ikke fors tås  sådan,  a t  det  er
e t  mål  i  s ig  se lv  a t  få  p lacere t
salmen i  en bestemt kasse.  Poin-
ten er,  a t  vi  må være åbne over
for  a t  læse salmen på forskel l ige
måder,  så  v i  kan  få  dybden  og
rigdommen i  salmen frem.
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kasse. Det handler derimod om at se alle la-
gene i en salme, så vi får dybden og rigdom-
men i salmen frem.
Til afslutning vil jeg gerne citere et vers fra
Romerbrevet, hvor Paulus skriver om, hvad
der er formålet med, at Det Gamle Testa-
mente, herunder salmerne, er blevet skrevet.

1 Martin Luther, Fortale til salmerne, 1528. Fra
Luthers skrifter i udvalg bd. 3 , E. Thestrup Pe-
dersen (red.), Aros, Aarhus 1980. Citatet gengi-
vet i lidt moderniseret sprog.
2 Jørgen Bækgaard Thomsen, Credo Kommenta-
ren – Salmernes Bog I, Credo Forlag 1999, s.14.

Det er mit håb, at denne artikel kan være med
til at understøtte dette formål. Paulus skriver:

Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skre-
vet, for at vi skal lære af det, så vi med ud-
holdenhed og med den trøst, som Skrifterne
giver os, kan fastholde håbet (Rom 15,4).

3 Martin Luther, Fortale til  salmerne, 1528, s.
38. Citatet gengivet i lidt moderniseret sprog.
4 Martin Luther, Fortale til Salmerne, 1528, s. 37-
38. Nutidig sprogudgave er hentet fra Credo Kom-
mentaren.

Jesper Aagaard,
København, fuldmægtig
i Justitsministeriet
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v.1 Af David.

Jeg takker dig Gud af hele mit hjerte, i guders
påhør lovsynger jeg dig. v.2 Jeg kaster mig
ned i dit hellige tempel og priser dit navn for
din godhed og troskab, for du har gjort dit
ord stort over hele din himmel. v.3 Den dag
jeg råbte, svarede du mig, du gjorde mig fri-
modig, i min sjæl kom styrke.

v.4 Alle jordens konger skal takke dig, Herre,
for de har hørt de ord, du talte. v.5 Og de
skal synge om Herrens veje, for Herrens her-
lighed er stor; v.6 ja, Herren er ophøjet, men
han ser til de ydmyge, den stolte kender han
på lang afstand.

v.7 Selv om jeg vandrer i trængsler, holder
du mig i live trods mine fjenders had; du ræk-
ker din hånd ud, og din højre hånd frelser
mig; v.8 Herren fører min sag igennem.

Herre, din trofasthed varer til evig tid, opgiv
ikke dine hænders værk!1”
(Salme 138).

Gud fører din sag igennem
Noget af det, jeg har været særligt glad for i
denne salme, er den første sætning i vers 8:
”Herren fører min sag igennem.” Den bety-
der jo, at Gud skal gøre det. Det er ham, der
skal føre min sag igennem. Du skal ikke gøre
det, og jeg skal ikke gøre det. David skal hel-
ler ikke selv gøre det. Herren skal føre min
sag igennem.
I Salme 57 vers 3 siger David nøjagtig det
samme: ”Jeg råber til Gud den Højeste, til
Gud, der fører min sag igennem.”
Men hvad er det for en sag, Gud skal føre
igennem? Som det fremgår af vers 7, er det
først og fremmest frelsens sag, den vigtigste
sag af alle. Davids, din og min frelses sag.
Dén sag vil Gud føre igennem. Det gjorde
han i Jesus, han, som er Guds højre hånd.
Vers 7-8a siger: ”Selvom jeg vandrer i
trængsler” – det kan være fristelser, anfæg-
telser og mørke – ”så holder du mig i live,
trods mine fjenders had; du rækker din hånd
ud, og din højre hånd” – Jesus – “frelser mig.
Herren fører min sag igennem.”

HERREN FØRER MIN SAG

IGENNEM TIL FRELSE

PRÆDIKEN OVER SALME 138

Af Ruben Skov Jensen
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Hvor er det vigtigt, at vi forstår dette i tros-
livet med Herren, i troslivet med Jesus. Det
er Gud, der skal gøre det. Han skal føre vo-
res frelse igennem, og han skal gøre det helt
til enden.
Gud gør intet halvt. Nej, da han rakte sin højre
hånd, Jesus, ud og gav ham ind under død,
dom og forbandelse for verdens synd på
Golgatas kors, da førte Gud din og min
frelsessag helt igennem.
Sådan fører, og sådan førte Gud din sag igen-
nem – på et kors. Det var den eneste mulige
vej. Synden var ikke noget, Gud bare kunne
knipse væk, og så sige pyt med det, det går
nok.
Nej, din og min synd er så stor en majestæts-
forbrydelse, at Guds egen Søn måtte straffes,
lide og dø en grusom død i dit og mit sted.
Intet mindre kunne gøre det.
Hvis mindre havde kunnet gøre det, hvis der
havde været en anden vej, så havde Faderen
hørt Jesu bøn i Getsemane: ”Min fader, hvis
det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi”
(Matt 26,39).
Når der står Guds ”højre hånd” her i vers 7,
så er det et udtryk for Guds handlende organ,
som udfører hans vilje; og Guds vilje er Jesus.
I Ham ser vi Faderens vilje og væsen fuldt
åbenbaret. Jesus siger i Johannes 4,34: ”Min
mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig,
og fuldføre hans værk.”

Når det er sagt, så tror jeg også, at vi ud fra
ordene ”Gud fører min sag igennem” har lov
at sige, at Gud skal føre din sag igennem, du,
som måske har bedt for en sag igennem lang
tid, igennem mange år. Gud skal gøre det.
Eller du, som måske har fået et kald eller et
klart løfte fra Herren – Gud skal selv føre din
sag igennem! Og han vil gøre det helt alene,
uden din hjælp.

Ja, hvilken sag du end kæmper med eller ven-
ter på – har du lagt den over til Gud, og har
han taget den i sin hånd, da vil han også føre
din sag igennem! På sin måde og i sin time.
Du, som har fundet din glæde i Herren, og
som har overgivet din vej til ham, om dig si-
ger David i Salme 37,7: ”Stol på ham, så gri-
ber han ind.” Han skal gøre det. Det kan du
trygt hvile i. For intet er umuligt for Gud.

David, som vidner for os her i Salme 138,
taler jo af erfaring. Det er godt at gøre sig
dette klart. Han havde overgivet sin vej til
Herren i tro, og hvor mange sager førte Gud
ikke igennem for ham? Alle hans krige, alle
hans råb om nåde og hjælp. Og den lovede
kongemagt over Guds folk. Det var Gud, der
gjorde det alt sammen!
Ofte holdt Gud David i live under trængsler
og fjenders had, ja rakte sin højre hånd ud og
frelste ham. Sådan en Gud havde David, og
sådan en Gud har du. Det skal du mærke dig.
Selveste Gud Herren fører din og min sag
igennem. Og han fører især vores frelsessag
igennem, for han førte Jesus til korset. Og
hvor er det godt, for skulle jeg selv føre min
frelsessag igennem – skulle jeg selv forsone
Gud med mine gerninger – da var jeg aldrig
blevet frelst, aldrig blevet bevaret.

Hvorfor er det sådan? Hvorfor kan jeg ikke
selv føre min sag igennem, bare lidt af den?

Gud gør  inte t  halvt .  Nej ,  da  han
rakte sin højre hånd, Jesus,  ud og
gav ham ind under  død,  dom og
forbandelse  for  verdens synd på
Golgatas  kors ,  da før te  Gud din
og min frelsessag hel t  igennem.
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,

Det skal jeg sige dig: Fordi synden er for
stærk. Hver eneste dag taber jeg min sag over
for Guds lov. Du gør det, og jeg gør det.
Så var der et ondt ord om en anden, som jeg
fik sagt; jeg bagtalte, det gik så stærkt. Så
var der urene lyster i mine tanker, begær jeg
ikke burde have; det var så naturligt for mig.
Så blev jeg vred, fornærmet; det føltes så ret-
færdigt, men det var ødelæggende. Jo,
afgudsdyrkeren, horkarlen, tyven og morde-
ren – de lever alle i bedste velgående inde i
vore hjerter. Dertil kommer alle de ting, som
jeg så gerne ville gøre og være, men som jeg
ikke kan få ført igennem. Synden er for stærk.
Og Djævelen er den første til at fortælle mig:
Du, du bliver aldrig frelst! Du får aldrig ført
din sag igennem. Det vil mislykkes, se dog
på dig selv!
Til alt det kommer, at vi mennesker, du og
jeg, vi har et lovisk sind og en lovisk natur.
Derfor glemmer vi ofte Guds ord og Guds
gerning i vore daglige kampe. Vi slider og
stræber selv med vores frelsessag, og så glem-
mer vi Jesus fuldstændigt. Vi tager sagen i
egen hånd, og så går det derefter. Nederlag,
mismod og afmagt får herredømmet over os,
og troslivet kommer i krise.
Kender du til lidt af det her? Så forstår du,
hvorfor Gud må føre din sag igennem – helt
alene! Gud har én gang for alle ført din sag
igennem for dig på Golgata. Og sådan må
Gud også hver dag føre sin sag igennem i dig
ved at føre din tro igennem til Jesus og Ordet
om frelsen i hans fuldbragte værk.

Jesus er nok
Det er Guds sag at føre dig igennem til frelse
– ikke ved gerninger, men ved at gøre Jesus
stor, herliggøre Sønnen for dig. Det eneste,
du har at gøre, er at komme til Ordet, komme
til Jesus. Det er nok. For kommer du til Or-

det, så kommer du til Jesus. Nøjagtigt som
da David kom til templet – der, hvor Gud gør
Ordet stort, i sin godhed og troskab.
Det lærer vers 2 os her: ”Jeg kaster mig ned i
dit hellige tempel og priser dit navn for din
godhed og troskab, for du har gjort dit ord
stort.”
Gud har gjort sit ord stort for enhver, som
søger ham der, hvor han åbenbarer sig: i sit
tempel, i sit ord, i Kristus. Og her får jeg lov
at tilbede og takke, fordi jeg hører og ser, at
Jesus har ført min frelse igennem. Den tidli-
gere danske oversættelse sagde det sådan:
”Jeg vil prise dit navn for din miskundheds
og trofastheds skyld, for du har herliggjort
dit ord.”
Gud har selv herliggjort sit ord for mig. Han
har gjort Ordet stort, gjort Jesus stor for mig,
siger salmen her. Det er Gud, der gør det hele.
For mig og i mig. I sin trofasthed og mis-
kundhed, i sin godhed. Sådan er Gud. Han er
trofast. For han ved, at du aldrig vil kunne
føre din egen frelse igennem. Derfor må han
gøre alt.

”Men”, siger du måske, ”det er bare ikke al-
tid, jeg kan finde glæde og trøst og fred i or-
det om Jesus. Ofte føler jeg bare synden røre
sig i mit kød, og Gud virker så fjern. Ja, jeg
kan have det som Maria Magdalene, der stod
og græd ved Jesu grav påskemorgen: ’Hvor
er Jesus? Jeg kan ikke finde ham!’”
Du, der kan have det sådan – se på vers 3!
David kunne have det ligesådan, og så gik
han til Herren med sin nød. Derfor skal du
og jeg gøre det samme. Vi må råbe til Her-
ren. Vi må ikke tage sagen i egen hånd og
ikke råbe til mennesker eller fortvivle. Nej,
lad troen rejse sig og råbe til Herren, når nø-
den kommer. Gør som David, og gør det, så
ofte du har behov. Uanset om det er mørke
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eller synd, anfægtelser eller nederlag, ja, hvad
din nød end er. For Jesus byder os alle at
komme til ham, og han siger selv:
”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og
bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er
sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde
hvile for jeres sjæle” (Matt 11,28 f.).

Jesus giver sjælen en hvile, som intet andet i
denne verden kan. Ingen gerninger, ingen nye
forbedringsforsøg, ingen søgen efter åndelige
oplevelser eller efter bekræftende følelser –
intet af dette kan give mig rigtig hvile. Nej,
det er alt sammen bare byrder, som gør mig
så træt, som tynger min sjæl til døden, for
synden er med i alt.
Men Jesus, han er hvile. Han er fred, og han
er ingen byrde. Han gør mig ikke træt, men
sagtmodig og ydmyg i hjertet. For Jesus er
nok.

Vers 3 bekræfter det for os: ”Den dag jeg
råbte, svarede du mig. Du gjorde mig frimo-
dig, i min sjæl kom der styrke.”
Det er det, Gud vil – altid. Han vil give fri-
modighed og styrke ved sit ord. Fylde dig
med frimodighed og styrke i sjælen, i troen.
For så er alt godt.
Tænk, du har en bønhørende Gud. En Gud,
som hører, når du råber til ham, og som sva-

rer dig. En trofast Gud, der vil trøste og styrke
dig, som ingen kan.
For sagen er jo, at ingen og intet, hverken
dine egne forbedringsforsøg eller nogen ger-
ning kan gøre dig helt fri af synden. Og hver-
ken psykologer eller den bedste sjælemedicin
i denne verden kan styrke dig og gøre dig
frimodig i sjælen, som Gud gør det på den
dag, du råber til ham, midt i nøden og om-
stændighederne. Gud kan. Og når han vil høre
mine bønner og svare mig med sit ord, hvad
betyder så synd, Satan, død og trængsel? Ja,
hvad betyder hele Helvede mod det, Gud si-
ger?
”De ord, jeg har talt til jer, er Ånd og liv,”
siger Jesus i Joh 6,63. Og i Joh 5,24 siger
han: ”Sandelig, sandelig, siger jeg jer: Den,
der hører mit Ord og tror ham, som har sendt
mig, har evigt Liv og kommer ikke for dom-
men, men er gået over fra døden til livet”.
På Guds ord beror alt, og det vidste David.

Guds dyrebare ord
I vers 4-5 siger David videre: ”Alle jordens
konger skal takke dig, Herre, for de har hørt
de ord, du talte. Og de skal synge om Her-
rens veje, for Herrens herlighed er stor.”
David var selv konge, og som én af dem
havde han hørt Guds tale. Derfor bryder han
ud i denne lovprisning af Herrens ord.
Ofte bliver vi vel forvirrede, når vi læser så-
dan i en Salme som denne her, hvor lovpris-
ning af Herren og dyb sjælenød er flettet ind
mellem hinanden – uden struktur, uden ræk-
kefølge? Men her tror jeg, det er vigtigt, at vi
husker, at dette ikke blot er ord af David, men
også Helligåndens tale.
”Jeg troede – derfor talte jeg,” siger salmi-
sten i Salme 116 vers 10 – midt i en for os
ligeså forvirrende sammenhæng.
Salmernes Bog er i særlig grad ”troens tale”,

Vi  s l i d e r  o g  s t r æ b e r  s e l v  m e d
vores  frelsessag,  og så  glemmer
vi  Jesus  fu lds tændig t .  Vi  t ager
sagen i  egen hånd,  og så  går  det
de re f t e r.  Nede r l ag ,  mi smod  og
afmagt  får  herredømmet over  os ,
og t rosl ivet  kommer i  kr ise .
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og den er givet os til hjælp og trøst i livet
med Herren, med Jesus. Her møder vi mænd
som Kong David, Asaf, Etan og
Korasønnerne, og vi får deres tros- og bøns-
liv fuldt åbenbaret for vore øjne.
Det, som David siger her i vers 4 og 5, må vi
desuden se som en profeti om, at evangeliet
skal nå ud til alle hedningefolkene på jorden.
Alle jordens konger skal høre Herrens tale og
synge om Herrens veje, for hans herlighed er
stor. Vi ved, der har været mange kristne kon-
ger, regenter og fyrster op gennem historien,
som har hørt Herrens ord – og endda troet og
lovprist Herrens navn. Men vi ved også, at
det kun er få, som bar en krone eller hersker-
stav i denne verden, og som samtidig bar
sejrskronen i Kristi rige. David var én af dem.
Kun få konger efter ham i Juda og Israel
gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, skønt
de havde hørt Herrens ord.

Jeg husker for nogle år siden, at jeg så et
videoklip, der var taget af en flok kristne ki-
nesere, der fik deres første Bibel, smuglet ind
fra Vesten. Unge og ældre stod spændte og
urolige, mens taskerne med Bibler blev åb-
net. Man så, hvordan flere af dem fik en Bi-
bel, en helt ny. De gik hen for sig selv, satte
sig ned og bare kiggede på Bibelen. Nogle
lukkede den op, andre græd af glæde. Man
så også en ung pige, som grædende så på sin
nye Bibel, og så knugede hun den ind til sig.
Nu kan man altid diskutere det rigtige i at
filme folk i en sådan situation, men jeg tror,
det blev gjort som et bevis på, at Biblerne

var nået frem, og at glæden var stor.
Guds ord, Bibelen – hvor kan jeg ofte blive
bange for at miste den, fordi vi ikke værd-
sætter den. Det var så sent i historien, at Bi-
belen blev hvermandseje, også i Danmark.
Faktisk først omkring 1900-tallet står der inde
på bibelselskabets hjemmeside. Det er jo ikke
længe siden, venner! Og vi ved, at der er så
mange lande i verden, hvor Bibelen er en
ulovlig bog; hvor den måske ikke engang fås
på modersmålet.
Vi har Guds ord, Bibler, i overflod; vi er vok-
set op med det. Hvor meget betyder Bibelen
for mig, i mit liv? Hvor meget betyder den
for dig? Bruger vi tid på Guds ord, elsker vi
det ord, det ord, som fortæller os om Jesus?
Det ord, som fortæller os om frelsen i ham,
og gør os rede til at møde Gud.

Troens trængsler
Lad os se igen på vers 7, et herligt vers, der
taler om, at Gud rækker sin højre hånd ud og
frelser dig. Han hører dit råb og holder dig i
live i troen, trods dine fjenders had.
Det er store ord, du og jeg får her. Midt imel-
lem fjender, som hader os, holder Herren os i
live i troen på ham, Jesus.
Men hvad er det for fjender, David taler om
her? Ja, åndeligt set er der jo tre store fjender
bag alle andre fjender, og det er Satan, kødet
og denne verden. Disse tre fjender stod bag
Davids fjender, både åndeligt og menneske-
ligt, og de ville tage livet fra ham. Det ville
de, ikke bare fordi han var konge, men dy-
best set fordi han var et Guds barn.
Satan, kødet og denne verden er mægtige
fjender, som konstant og hvert eneste øjeblik
vil bekæmpe Kristus, vil bekæmpe hans tro-
ende. Om muligt vil de tage Guds ord fra os,
for så tager de Livet fra os. Og her er det, vi
får brug for vers 7-8. For her siger Gud stop.

Salmernes  Bog er  i  særl ig  grad
”troens ta le” ,  og den er  givet  os
t i l  h j æ l p  o g  t r ø s t  i  l i v e t  m e d
Jesus .
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Her møder disse tre fjender en enorm hin-
dring, og det er vor lykke. For her står:
”Selvom jeg vandrer i trængsler, holder du
mig i live trods mine fjenders had; du rækker
din hånd ud, og din højre hånd frelser mig;
Herren fører min sag igennem.”
Tænk – Gud holder os i live, trods vore fjen-
ders had. Gud gør det. Midt i trængslerne
holder han os fast med sin højre hånd og fø-
rer vor sag igennem. Tag det med dig, du,
som står i trængsler!
Vi bliver ofte forundrede eller skræmte, når
trængsler rammer os. Så tror vi straks, at Gud
er vred på os. Især hvis vi rammes af indre
trængsler i vort gudsforhold: kulde i hjertet,
ligegyldighed over for Jesus og Ordet, eller
dybe nederlag til den synd, vi hader allermest.
Men da glemmer vi rent, hvad Bibelen siger:
at Gud netop prøver og tugter os som sønner
og døtre, fordi han elsker os.
Og fordi han elsker os, så vil han opdrage os
for den kommende verden, og det gør han
ved at ved tage alt det fra os, som vi støtter
os til og så let stoler på: følelser, åndelige
oplevelser, sejre over synden, omstændighe-
der, gerninger osv. – alt synligt og sansbart.
Det gør Gud, for at vi i tro skal knyttes fast
til ordet om Jesus. Gud vil binde os til Kristus
gennem troen på Ordet, og ikke gennem det
synlige. Det er sådan, vi opdrages, det er så-
dan, vi modnes og vokser i tro på Kristus.
Derfor lader Gud trængsler og fjender komme
over os, for at vi skal klynge os til ham og
erfare, at hans ord holder i al nød.
Lige så sikkert som der er stor forskel på Guds
børn, lige så sikkert er der stor forskel på de
trængsler, der rammer os. Gud kender hver
eneste af os som sit lille får, og det gør os
trygge. Men Rosenius taler sandt, når han si-
ger, at ”som kristen lever du et korsfæstet liv”.
Du er korsfæstet med Kristus, og det gør ondt

på kødet. Men i dit trosliv er du opstået med
Jesus til et nyt liv i fred, nåde og retfærdig-
hed i Kristus Jesus. I Ordet.

Gud tugter den, han elsker, og særligt dem,
han bruger meget. Domprovst Poul Werner
Hansen skriver i sin bog Født på ny, at C.O.
Rosenius som prædikant, sjælesørger og skri-
bent nåede langt flere mennesker end nogen
anden før eller efter ham i Sverige. Men det
foregik ikke uden trængsler. Han skriver om
Rosenius:
Periodevis kom anfægtelserne igen, eventu-
elt som reaktion på tider, hvor han havde
været højt oppe, fordi hans gerning bar frugt.
1843 er han anfægtet og græder som et barn.
1844 går han i flere uger med frygt for, at
hans åndelige liv er ved at være udslukt.
1845 er livet svagt, og han er bange for, at
alt hos ham er falskt.
1847 er han nær ved at fradømme sig al del i
nåden, lever i en øde og tom region.
1848 går han i bestandigt mørke og mener
ofte, at det er forbi med ham.
1849 fortæller han om 14 dage, hvor han
knap vovede at regne sig blandt kristne.
1850 håbede han, hvor intet håb var.
1851 var han ofte i mørke, syntes at være uden
tro, men havde dog et svagt håb i hjertets dyb.

Gud vi l  binde os  t i l  Kris tus  gen-
nem troen på Ordet ,  og ikke gen-
nem det  synl ige.  Det  er  sådan,  vi
opdrages,  det  er  sådan,  vi  mod-
nes  og  vokser  i  t ro  på  Kr is tus .
Der fo r  l ade r  Gud  t rængs le r  og
fjender  komme over  os ,  for  a t  vi
skal  klynge os  t i l  ham og erfare ,
a t  hans ord holder  i  a l  nød.
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1853 gruer han for sit åndelige liv.
1856-57 er den sværeste tid, han har ople-
vet, anfægtelserne er stærkere end nogen-
sinde. Gud har ”skræmt ham” gennem to år,
han er død og afmægtig.
1861 skrev han, at når han ser på sig selv,
ved han ikke, hvad det er at være en kristen,
er nær ved at fortvivle og spørger, om der er
mulighed for frelse for ham, om der kan tæn-
kes et Guds rige, hvor også han hører til?
1864 synes han, at Gud lader, som om han
ikke vil vide af ham. Men hver gang blev –
efter kortere eller længere tid – anfægtelsens
mørke afløst af lys.
Så langt Poul Werner Hansen om Rosenius
(s.356-357).

Skal vi tro, Gud er vred på os, når trængsler
rammer os?
Nej, i 1858 skrev Rosenius: ”I Guds hjerte er
der evig nåde, i mit hjerte bestandig
omvekslen. I Himlen en evig lovsang, på jor-
den kun korte øjeblikke af lys og glæde.”
Hvad har Gud at sige til dig i dag, du, som
tror, han er vred på dig? Han siger med
Brorson:

Har du mange synder,
Jesus dig forkynder:

gælden er betalt.
Her er ingen vrede,
nåden den er rede,
det er rigtigt alt;

Jesu død
og at han brød

gennem dødens vold og vrede,
det for dig jo skete.

Ja, sådan er Gud. Og det er os til stor gavn, at
Gud er så nådig. For vi mennesker er så stolte
af natur, og derfor må Gud sende fjender og

trængsler over os som over David. Ja, Gud
må ofte lade os komme i mørke og nød, så vi
ydmyges, så vores stolte og hovmodige na-
tur kan knækkes og dødes. For kun ved, at vi
kommer til kort og må råbe til Jesus om hjælp
og om frelse, kun derved kan Guds ord få lov
at komme til i vores liv og gøre os frimodige
i Herren og styrke vores sjæl i troen.
Det er den erfaring, David åbenbarer for os
her i vers 3 i vores salme: ”Den dag jeg råbte,
svarede du mig, du gjorde mig frimodig, i
min sjæl kom styrke.” Det er dét, Gud vil: at
hans ord skal få magt i vores sind og hjerte.
Jesus siger flere gange i Johannesevangeliet
kapitel 15: Bliv i mig, bliv i mit ord, bliv i
min kærlighed!

Langt fra den stolte, nær den knuste
I vers 6 siger David, at Herren er ophøjet,
men han ser til de ydmyge, eller til ”den
ringe”, som der stod i den gamle oversæt-
telse. Gud ser til den ringe, men ”den stolte
kender han på lang afstand,” står der.
Hvad ligger der i det, at Gud kender den stolte
på lang afstand? Hvorfor skulle Gud være
langt fra den stolte? Det er han, fordi Gud
kender den stolte som stolt. Den stolte har
nemlig noget at være stolt af, noget der hol-
der den ophøjede Gud på lang afstand. Det
er virkeligheden.
Derfor kender Herren den stolte på lang af-
stand. Han ved nemlig, hvad der bor i den
stoltes hjerte. Der bor ingen sandhed og
bodfærdighed, ingen ringhed og ydmyghed
over for Herren, men stolthed.
Gud afskyr hjertets hovmod og selvophøjede
stolthed over for ham. Derfor kan Gud ikke
være nær den stolte i hjertet. Nej, for ”Her-
ren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han
frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt,” siger
David i Salme 34,19.
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I 1700-tallets England levede John Newton,
som blandt andet har skrevet den kendte sang:
Amazing grace, how sweet the sound, that
saved a wretch like me.
Han blev som 11-årig taget med sin far ud at
sejle. Ad ret så turbulente omveje blev han
senere slaveskibskaptajn. Brutalt sejlede han
tusindvis af afrikanske slaver til de engelske
sukkerplantager. Det var noget, der fulgte
hans samvittighed resten af livet. Newton
blev frelst i en storm, da han råbte til Gud, og
han blev en årrække senere præst i den ang-
likanske kirke tæt på London. Folk flokke-
des om hans prædikestol, og mange fik et
møde med Jesus.
Newton sagde om hele sit formål med det at
prædike, med at forkynde Guds ord: ”Mit
store hovedformål i forkyndelsen er at knuse
de hårde hjerter og at helbrede den, hvis ånd
er sønderbrudt.”
John Newton var en synder som David. Han
var ikke stolt over for Gud, men ydmyg og
ringe over for den ophøjede. For Gud var ham
nær og havde knust hans hjerte og oplivet det
ved evangeliet om Jesus.

I vores tid er det ikke så moderne at have et
sønderknust hjerte, være anfægtet og plaget
af synden. Ja, man kan næsten få at vide, at
hvis man har det sådan, så er man ikke en
rigtig kristen. Men de erfaringer, vi ser hos

David, er den levende tros erfaringer. Og
bemærk: Davids ydmyghed og sønderknu-
selse ender ikke i mørke og sorg. Nej, han
priser Gud her i salmen i alle guders påhør,
og det er ikke bare en falsk lovsang med
munden. Det kommer fra hjertet, et frit hjerte,
fordi han har et sundt og sandt trosliv. For
David har set og erfaret, at Guds ord er sandt.
Han er fri og tryg i Guds ord og løfter og
omsorg. Også selvom han kan være i nød el-
ler trængsel eller mørke.
Gud er jo David nær. Loven har gjort sin ger-
ning i ham, og det gør ham ydmyg og ringe
af hjertet. Ikke stolt. Men Guds nåde og frelse
har oprejst ham i troens glæde – så han nu
kan være stolt af at kende Herren, kende
Kristus. Ham, som jo også døde og opstod
for David, for dig og for mig.

Salmen slutter med Vers 8b: ”Herre, din tro-
fasthed varer til evig tid, opgiv ikke dine
hænders værk!”
Det er en herlig bøn, som også vi altid bør
have på vore læber: Herre, du er trofast til
evig tid, vi beder dig, opgiv ikke dine hæn-
ders værk. Bliv ved at frelse, bliv ved at kalde,
drage og gøre dit ord stort for os, i Jesu navn.
Amen.

1 Vers 3 i salme 138 er både i indledningen af
artiklen og senere gengivet med udgangspunkt i

oversættelsen i Norsk Bibel 1988.

Kun  ved,  at  vi  kommer t i l  kort  og
må råbe t i l  Jesus om hjælp og om
frelse ,  kun  derved kan Guds ord
få  lov at  komme t i l  i  vores  l iv  og
gøre  o s  f r imod ige  i  He r ren  og
styrke vores  s jæl  i  t roen.

Ruben Skov Jensen,
Ringkøbing, tavlemontør/
elektriker.
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Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der
nu er inde, er for intet at regne mod den her-
lighed, som skal åbenbares på os. For skab-
ningen venter med længsel på, at Guds børn
skal åbenbares. Skabningen blev jo under-
lagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men
på grund af ham, der gjorde det, og med det
håb, at også skabningen selv vil blive befriet
fra trældommen under forgængeligheden og
nå til den frihed, som Guds børn får i herlig-
heden. Vi ved, at hele skabningen endnu suk-
ker og vånder sig sammen. Og ikke alene det:
også vi, der har Ånden som førstegrøde, suk-
ker selv i forventning om barnekår, vort le-
gemes forløsning.
Til det håb er vi frelst! Men et håb, som man
ser opfyldt, er ikke noget håb; for hvem hå-
ber på det, man kan se? Men håber vi på det,
vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed
(Rom 8,18-25).

Håbets kraft
Hvor bitre den nuværende tids lidelser end
er, så siger Paulus dog her, de kun varer en
kort tid, hvis vi er Guds børn. For et Guds

barn får synden, smerterne og lidelserne en
afslutning. Men det er kun for et Guds barn,
dette gælder. Et menneske uden Jesus i sit
liv, skal i al evighed leve i lidelsen, fortabel-
sen, under Guds vrede – og det får aldrig
ende.
Men for dig, som lever i troen på Jesus, ven-
ter helt nye tider. Da får synden og lidelsen
en afslutning.
Netop det håb førte Paulus ud i mission! Det
gjaldt om for ham at få evangeliet bragt til så
mange som muligt, for at også de måtte få
del i den herlighed, som venter et Guds barn.
Det er det håb, som holder os i live. Det er
vigtigt for os, at vi ikke glemmer håbet om
herligheden, som venter på os derhjemme hos
Jesus. Vi kan så let miste modet, når vi glem-
mer håbet!

Syndefaldets følger
Hele Guds skaberværk, mennesket, dyrene
og naturen, var i begyndelsen, som det skulle
være. Det var såre godt. Men fordi menne-
sket syndede imod Gud, blev også hele skab-
ningen (naturen, dyrene og universet) under-

FRELST TIL HÅBET

Af Egon Jensen
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lagt forgængeligheden. Derfor er der lidel-
ser, sygdom, smerter og død her i verden. Det
er syndefaldets skyld, at det er sådan. Gud
sagde om jorden efter syndefaldet: “Tjørn og
tidsel skal jorden lade spire frem til dig“ (1
Mos 3,18). Det betyder, at jorden skulle blive
fuld af møje, lidelser og farer for mennesket.
I stedet for at den skulle være en tryg og dej-
lig bolig for Guds børn, blev jorden i almin-
delighed en tung arbejdsmark, der frembrin-
ger mange skadelige ugræsarter og giftige
urter og mange steder har store arealer, der
er øde og tomme. Der er oversvømmelser,
vulkanudbrud, jordskælv, tordenvejr og hagl-
byger, forurenet luft og insekter, der plager
på jorden. Det er alt sammen syndefaldets
følger!
Gud sagde til Adam: “Jorden skal være for-
bandet for din skyld!“
Det blev følgerne af ulydigheden.

Et nyt liv
Når Guds børn skal være sammen med Jesus
i Himlen, da får alt dette en ende. Da vil skab-
ningen modtage en ny og forskønnet skik-
kelse. Da skal vi få natur og blomster at se,
som vi aldrig har set så smukke før. Derfor
sukker skabningen (naturen) efter forløsning.
Når der står her, at Guds børn skal åbenbares,
så fortæller det os først, at Guds børn her i
tiden er skjulte. Netop det at vi er Guds børn,
er det mest skjulte og urimelige, både for
verden og os selv. I det ydre ser vi ud som
andre mennesker.

Men du går en helt anden vej gennem livet
her, end verden og den gudløse gør. Først og
fremmest følges du med Jesus.
Vores legemer er som alle andres underka-
stet svaghed, sygdom og fattigdom. Til sidst
død og forrådnelse. Men Jesus lever i os. Det
betyder, at det indre menneske er fornyet. Vi
lever et helt nyt liv. Fra at have vandret imod
fortabelsen, så vandrer vi nu mod Himlen,
sammen med Jesus.

På vej mod målet
Og en dag sker det, som for os er helt ufor-
ståeligt nu. Vi skal forherliges sammen med
Jesus – når Jesus har forvandlet vort
fornedrelses legeme og givet det skikkelse
som hans herliggjort legeme med den kraft,
hvormed han kan underlægge sig alt (jf. Fil
3,21).
Da skal døden ikke være mere; ingen synd,
ingen sygdom, ingen sorg, skrig eller pine.
Da skal vi gå ind til herligheden sammen med
Jesus. Da vil Guds børn – dem, som lever i
troen på Jesus – sammen med hele skabnin-
gen blive, som det var i begyndelsen, da alt
var såre godt.
Tænk: I Himlen skal der ikke længere være
nogen synd, skrig, pine eller elendighed. Ved
du hvorfor? Fordi Jesus har fuldbragt frelsen
på Golgata. Og det allerbedste er, at vi skal
se Jesus – Ham, som gav sit liv, for at du
kunne blive frelst. Det er det bedste til sidst.
I det håb lever en kristen. Gud velsigne dig
og mig til at nå det mål:
frelst af bare nåde.

Det  a t  v i  er  Guds  børn ,  er  de t
mest  skjul te  og ur imelige,  både
for  verden og os  selv.

Egon Jensen, Haderslev,
prædikant i Luthersk
Mission.
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Bogen indeholder først og fremmest en in-
troduktion til Det Nye Testamentes evange-
lier og breve. Denne introduktion bliver gi-
vet på overskuelig og struktureret vis gen-
nem den ensartede opbygning og gennem-
gang af de forskellige skrifter. Forfatteren
Torben Kjær bruger gennem hele introduk-
tionen de samme overskrifter til at danne ram-
men for gennemgangen af Skriften. Det er
overskrifter, som behandler de traditionelle
spørgsmål omkring “forfatter“, “adressat”,
“sted og tid”, “genre og formål” og “struk-
tur”. Ved denne pædagogiske gennemgang af
Skriften får læseren mulighed for at sætte sig
godt ind i skrifternes baggrund.
Ud over denne del gennemgår Torben Kjær
også skrifternes indhold. Her introduceres
læseren til skrifternes indledning og afslut-
ning samt forskellige centrale begreber og
temaer fra skriftet. Eksempler herpå kan være
“Messias”, “kristologi”, “lovens funktion” og
“et liv i hellighed”. Dette gøres på en sådan
måde, at læseren får et overblik over det mest
centrale indhold i skrifterne, og samtidigt kan
det bidrage til at åbne op for skrifternes bud-
skab til os.

Ud over selve introduktionen til de forskel-
lige skrifter indledes bogen med en introduk-
tion til den mundtlige tradition, der herskede
på Jesu tid og afsluttes med et kapitel om Det
Nye Testamentes kanon. Her gives en intro-

duktion til, hvordan de forskellige
skrifter i Bibelen blev samlet og
udvalgt. Til sidst gives en kronologi
over centrale begivenheder i Det
Nye Testamentes skrifter samt et
overblik over den kronologiske ræk-
kefølge af skrifterne.

Alt i alt giver denne bog et rigtig
godt overblik og en grundig introduktion til
såvel evangelierne som brevene i Det Nye
Testamente. Bogen tager fat på nogle af de
spørgsmål, der igennem de sidste mange år
er blevet diskuteret blandt bibelkritiske og
bibeltro teologer. I denne introduktion er man
ikke i tvivl om, at Torben Kjær selv har tillid
til, at Bibelen taler sandt
og ønsker at give læse-
ren mulighed for også
at erfare dette. Læseren
vil erfare, at Torben
Kjær hele vejen igen-
nem er tro mod Bibel-
ens eget budskab og
selvvidnesbyrd.
Bogen er for alle, der
ønsker at vide mere om
baggrunden for de for-
skellige skrifter og for
den, som gerne vil have
et større overblik over
Det Nye Testamente. Bogen skal ikke nød-
vendigvis læses fra ende til anden, men er
oplagt til brug i det personlige bibelstudie og
som opslagsværk. Bogen er ikke blot for teo-
loger, men for enhver, der gerne vil lære sin
Bibel bedre at kende.

Torben Kjær er lektor i Ny Testamente på
Dansk Bibel-Institut.
- Kenneth Ditlevsen

Torben Kjær:
Introduktion til Det
Nye Testamente

Kolon 2015
272 sider
249,95 kr.
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Men kan de små børn så tro? spørger du
måske. Nej, det kan de vel ikke, men kan du?
Kan du som voksen tro? Er din tro mere værd
end et barns tro? Troen er ifølge Guds ord
en gave, og vi beder Gud om, at han vil give
både børn og os voksne troens gave.
På en så direkte og klar måde forklarer Carl
Fredrik Wisløff, hvordan lov og evangelium
kan forkyndes for børn. Indholdet i bogen har
været holdt som et foredrag for søndagsskole-
ledere og har siden 1939 været på trykte me-
dier. Bogen, eller hæftet om man vil, er dog
løbende blevet opdateret og består i sin nær-
værende form af 30 sider på letforståeligt
dansk.
Bogen handler om lov og evangelium og be-
står af tre korte, men sammenhængende af-
snit.
Det første afsnit handler om forudsætningen,
for at kunne undervise ret for børn. Det er
afgørende, at vi selv kender Jesus, kender
både lov og evangelium og forstår at skelne
mellem disse. Wisløff får med forbavsende
få sætninger tydeligt forklaret både lovens og
evangeliets hensigt og virkning og derved,
hvordan jeg selv bliver en kristen, og hvor-
dan jeg lever som kristen.
Dernæst følger et afsnit om, hvordan man for-
kynder for børn. Også
her understreger Wisløff
vigtigheden af at kende
lov og evangelium og

undgå sammenblanding af disse.
Igen et lille citat fra bogen:
”Man skal tro på Jesus,” siger et
barn. ”Ja, det er rigtigt. Det er ikke
nok at opføre sig ordentligt. Du skal
også tro på Jesus og tage imod ham
som din frelser”, svarer lederen.
Umiddelbart er den voksne måske
tilfreds med både sig selv og bør-

nene.  Men hvad er det, man lærer børnene
med sådan et svar? Det er lov og gerning og
ikke andet. Ingen kommer i Himmelen ved at
opføre sig ordentligt. Heller ikke børn (…)
Et menneske bliver ikke frelst ved, at det på
toppen af sine gode gerninger også tror. Nej,
det bliver frelst ved, at det ikke regner med
sine egne gerninger og tror.
Det er uendelig vigtigt, at børnene lærer sandt
om Guds ord. Der skal ikke trækkes noget
fra eller lægges noget til. Til gengæld opfor-
drer Wisløff til, at man gerne bruger Bibelen
i hele dens bredde og rigdom. Måske forstår
børnene det ikke nu, men det, som er forkyndt
i barndommen, kan senere i livet blive for-
udsætningen for troen på Jesus.
Det sidste afsnit handler om, hvordan Jesus
både er et forbillede og frelseren. Igen en ty-
delig forklaring af lov og evangelium.
Kan bogen anbefales? Ja, i allerhøjeste grad.
For mange kan bogen være med til at belyse
betydningen af lov og evangelium. Person-
ligt har bogen været afklarende for mig med
hensyn til, hvordan jeg kan lære mine børn
om Jesus. Jeg kunne ønske, at alle, der har et
kristent arbejde blandt børn, ville læse den.

- Niels Frederik Breum Jakobsen

Carl Fr. Wisløff:
Forkynd for børn -
om lov og evangelium

LogosMedia 2017
30 sider
29,95 kr.

Personligt har bogen været afklarende for mig med
hensyn til, hvordan jeg kan lære mine børn om Jesus.
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I anledning af reformationens 500 år er der
blevet udgivet mange bøger også her i Dan-
mark. Ikke alle disse har været lige lødige og
oplysende (f.eks. Frederik Stjernfelt). Men
MF-professor Asger Chr. Højlunds (ACH)
gennemgang af Martin Luthers teologi er
både lødig og oplysende.
Bogen er inddelt i seks kapitler om 1. retfær-
diggørelse af tro, 2. de gode gerninger, 3.
Skriften alene, 4. sakramenterne, 5. kirken
og verden og 6. Gud som den almægtige ska-
ber. Alle kapitler krydres med mange citater
fra Luther. Det giver lyst til og mulighed for
selv at læse de relevante skrifter af reforma-
toren.
Bogen er altså en indføring i Martin Luthers
lære, ikke i hans liv. Men af hensyn til nye
Luther-læsere kunne der nu godt have været
et biografisk afsnit.

For mig var kapitel 2
bogens højdepunkt.
Gennemgangen af
Luthers kaldsetik –
altså hans lære om li-
vet i kald og stand – og
sammenligningen med
katolikkernes og de ra-
dikale reformatorers
helt anderledes forstå-
else af etikken er frem-
ragende! Her bliver

hverdagen en gudstjeneste.
Kapitel 4 om sakramenterne – igen
med en sammenligning af luthersk,
katolsk og reformerte opfattelser –
er også nyttigt og pædagogisk. Om
dåben siger Luther: Det er ”et him-
melsk vand”, og om nadveren: ”Kri-
sti legeme har iklædt sig brødet”
(side 90). ACH advarer med rette:

Uden den konkrete forståelse af nådens mid-
ler bliver troen ”noget, vi skal præstere, no-
get, vi skal kravle op til himlen med” (side
98).
Kapitel 5 om forholdet mellem det åndelige
og det verdslige regimente og mellem præst
og menighed er både enkelt og dybt. ACH
tager tråden op fra kapitel 2 og uddyber, hvor-
dan vi skal leve som kristne i denne verden.

Jeg har til gengæld reservationer i forhold til
to af bogens kapitler:
Det første om retfærdiggørelsen viser, at Lut-
her benytter dette udtryk både om frifindel-
sen for Guds domstol og om den nye hellig-
hed, der vokser frem i den kristne. Men trods
ACH’s ihærdige forsøg bliver det aldrig helt
klart, hvilket forhold der er mellem disse to
måder at bruge udtrykket på. Risikoen er, at
læserne imod ACH’s hensigt aldrig finder

hvile i den tilsagte retfær-
dighed. Det kunne have
været afhjulpet ved tyde-
ligere at skrive: Den ret-
færdighed, der gælder for
Guds domstol, og som jeg
skal trøste mig ved, når
jeg tænker på min synd
og Guds hellige vrede, er
udelukkende den frem-
mede og tilsagte.
Det sjette kapitel om Gud

Asger Chr. Højlund:
Urimeligt godt nyt

Kolon 2017
191 sider
199,95 kr.

Alle kapitler krydres
med mange citater fra
Luther. Det giver lyst
til og mulighed for
selv at læse de rele-
vante skrifter af refor-
matoren.
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som den almægtige skaber bringer en række
ret præcise, men vidtgående citater af Lut-
her, som ACH går langt for at forklare, men
ender med at bortforklare. For eksempel si-
ger Luther: ”Med Guds almagt mener jeg den
drivende kraft, hvormed han på vældig vis
bevirker alt i alle” (side 151). ACH forsøger
sig med, at Gud ”bruger det”, og at Gud er
”aktivt med” i det, der sker. Luther vil ifølge
ACH ikke sige, ”at alt er styret” af Gud (side

167 og 154). Men jo, det vil Luther lige netop
sige! Han hævder bare samtidig, at menne-
sket bevarer en vis frihed og det fulde ansvar
på trods af Guds bevirkende almagt og sty-
ring af alle ting. Dette kræver en noget an-
den forklaring end ACH’s.
Trods denne kritik giver jeg alligevel bogen
min anbefaling.

- Peter Olsen

Syv studieoplæg til samtale i grupper om fy-
sisk og psykisk sygdom. To oplæg drejer sig
om helbredelse ved bøn, et oplæg er viet
spørgsmålet om, hvordan man skal forholde
sig, hvis ens ikke-kristne ven er blevet syg.
Det sidste oplæg drejer sig om vanskelighe-
der og anfægtelser ved at være syg.
Samlet set kommer man vidt omkring i det
store område, som sygdom er. Og oplæggene
lægger meget op til selvstændige overvejel-
ser og samtaler, alt sammen på baggrund af
velvalgte bibelord og bibelafsnit.
Sidste samtaleoplæg rummer dog et kontro-
versielt spørgsmål, nemlig om det er rigtigt
eller forkert af en kristen at skælde ud på Gud.
Der gør sig desværre i den forbindelse en
sproglig uklarhed gældende. Der tales såle-
des om at klage til Gud, som om det var det
samme som at skælde ud på Gud, bebrejde
Gud og beskylde ham for at have svigtet.

Det må siges at være helt på sin plads
at klage til Gud – det sker som bekendt
i en række af Bibelens klagesalmer. Det
er det samme som at udøse sit hjerte
for Herren. Anderledes forholder det
sig for mig at se med at skælde ud på
Gud. Jeg ved af egen erfaring, at vi
kristne kan komme så langt ud i tovene,
at vi anklager Gud og beskylder ham

for at have svigtet. Men spørgsmålet er, hvor-
dan vi skal se på det. Er det forkert af os,
eller er det helt i orden? – Jeg mener, at det
er forkert og dermed altså noget, som må
bekendes som synd, når vi er kommet til be-
sindelse. Tre eksempler til illustration:
Job anklagede Gud – ja (f.eks. Job 27,1ff.).
Men hvordan så han selv på det efter at være
kommet til besindelse? Jo: ”Jeg havde hørt
rygter om dig, men nu har jeg set dig med
egne øjne; derfor kalder jeg alt tilbage og
angrer i støv og aske” (Job 42,5-6). NB: Han
kalder alt tilbage og fortryder det, han har
sagt!
Tempelsangeren Asaf harmedes over de ugu-
delige og gav plads for negative tanker om
Gud. Men fastholdt han, at det var rigtigt af
ham at gøre sådan? Nej. Han skriver: ”Den-
gang mit hjerte var bittert, og det nagede mig
i mit indre, var jeg et uforstandigt fæ, en stud

Flere forfattere:
Når sygdommen
rammer

Lohse 2017
48 sider
49,95 kr.
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Oplæggene lægger meget op til selvstændige overvejelser og samta-
ler, alt sammen på baggrund af velvalgte bibelord og bibelafsnit.

var jeg over for dig” (Sl 73,21-22). Ikke just
nogen særlig smigrende karakteristik af ham
selv og hans egen forstandighed!
I Ordsprogenes Bog 19,3 konstateres en al-
mengyldig ”regel”, som gør sig gældende, når
tingene går os imod: ”Et menneskes dumhed
bringer ham til fald, men hans hjerte raser
mod Herren.” Ja, så tåbeligt bærer vi menne-
sker os altså ad, konstaterer vismanden. Vi
roder os ud i noget skidt, men giver bagefter
Gud skylden. Det kan næppe kaldes særlig

klogt og rigtigt. Tværtimod.
Altså, vi mennesker kan godt finde på at an-
klage Gud; men dermed er ikke sagt, at det
er rigtigt af os at gøre det. Det er snarere for-
kasteligt og et udtryk for vores oprør mod
Gud. Og det er ikke noget, vi skal opmuntre
hinanden til (jf. Rom 9,20; 11,33-36)
Med denne reservation anbefales studie-
hæftet.

- Claus L. Munk

En bog om kristen ledelse? Eller en kristen
bog om ledelse? Eller en bog med en blan-
ding af verdsligt og kristent tankegods?
Egentlig passer alle tre betegnelser på bogen
Den autentiske leder, og det er bogens svag-
hed. Den vil både det ene og det andet, og
balancekunsten lykkes ikke rigtigt – spørgs-
målet er, om det er det umuliges kunst?
Bogen er skrevet af Tonny Dall Sørensen,
landsleder i IMU, og er inddelt i tre hoved-
afsnit: 1) En kortfattet gennemgang af
Nehemias’ Bog. 2) Beskrivelse af Nehemias
som person og leder. 3) Analyse af Nehemias
set med moderne ledelsesbriller.

De to første hovedafsnit indehol-
der mange gode og bibelske tan-
ker om ledelse og det personlige
gudsforhold, mens det sidste af-
snit fortaber sig i lærebogsstof
om virksomhedsledelse og en
lidt søgt anvendelse af moderne
teorier på Nehemias.
Der er ikke tale om en grundig

gennemgang af Nehemias‘ Bog, og derfor er
undertitlen Refleksioner og ledelsesredskaber
ud fra Nehemias’ Bog nok meget dækkende.
Der forekommer en del strøtanker ud fra
enkeltvers i Nehemias’ Bog, hvilket sine ste-
der giver bogen præg af små prædikenudsnit
mere end en sammenhængende behandling
af bogen. Man kan ikke mindst i del 2 savne
den røde tråd og den overordnede retning for
bogen, men det opvejes til en vis grad af, at
der er tale om livsnære og konkrete betragt-
ninger i livet med Gud og næsten, som er vig-
tige og lette at tilegne sig.
Bogen er overkommelig at læse med små si-

Tonny Dall Sørensen:
Den autentiske leder

Lohse 2017
217 sider
199,95 kr.
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der og mange relativt korte afsnit, uden at
læserytmen dog bliver brudt af den grund.
Enkelte steder kan man få fornemmelsen af,
at forfatteren på forhånd har noget, han gerne
vil have sagt, og nu var der så et vers i
Nehemias’ bog, der måske lidt søgt kunne
bruges til det ærinde. Dermed bliver det disse
steder mere forfatteren, der taler gennem
Nehemias‘ Bog, end Nehemias‘ Bog, der ta-
ler gennem forfatteren. Men det overordnede
billede af bogen er, at den udstråler en dyb
tillid til Bibelen som Guds ord, der må være
vores rettesnor – både som ledere og som
mennesker i øvrigt.
Blandt de emner, der kort behandles, er kald
og stand, gudsfrygt, bøn, tjenersind, giver-
tjeneste, et helligt liv og nådegaver. Det si-
ger sig selv, at behandlingen kun kan blive
overfladisk i et enkelt afsnit af en lille bog
som denne, men det er alligevel vigtige bi-
belske pointer og forhold, der tages frem, og
som kan være til nytte og velsignelse for
kristne ledere at læse.

Bogens tredje hovedafsnit er for mig at se
problematisk. Intentionen er “at forsøge at
beskrive nogle af de moderne ledelses-
redskaber, som jeg selv har arbejdet med, og
som jeg mener, Nehemias benytter“. Forfat-

teren fremhæver, at det er “tankevækkende“,
hvor moderne Nehemias er, både hvad angår
hans ledelsesstil og de ledelsesværktøjer, han
bruger. Derefter gennemgås teorier om
ledelsesrum, 360 graders leder, personlig
udvikling, Herzbergs motivationsteori,
Kegans udviklingstrin, flow-teorien m.fl.
Disse teorier forsøges så trukket ned over
Nehemias, og det virker ganske enkelt kun-
stigt.
Kunne det tænkes, at mange ledelsesteorier
slet og ret er sund fornuft sat på formel? Og
at Nehemias var en velbegavet, fornuftig og
gudfrygtig mand, der under Guds ledelse og
velsignelse udførte et vigtigt stykke arbejde?
Når det kommer til stykket, er vi mennesker
på mange områder ikke blevet specielt me-
get klogere siden Bibelens tid på trods af en
uendelig mængde teoribøger.
Sammenblandingen af teoretisk virksom-
hedsledelse og kristen ledelse giver anledning
til konklusioner, der i værste fald kan være
vildledende.

Et eksempel er kapitlet om
konflikt og modstand (s.
182). Der tages udgangs-
punkt i Sanballat og Tobija
(Neh 6), der ikke tilhørte
Guds folk og ønskede at
standse opførelsen af
Jerusalems bymur, som
Nehemias stod i spidsen
for: “Som leder møder
man mange fristelser, også
mange der tilsyneladende

ser gode og åndelige ud. Men her er det vig-
tigt at stå fast og ikke bukke under for syn-
den – og vigtigst af alt at kende Guds
stemme.“ Her er det klart den åndelige di-
mension og “fjenden“, der behandles. På
næste side (stadig i samme kapitel) står føl-

De to første hovedafsnit indeholder
mange gode og bibelske tanker om
ledelse og det personlige gudsfor-
hold, mens det sidste afsnit fortaber
sig i lærebogsstof om virksomheds-
ledelse og en lidt søgt anvendelse af
moderne teorier på Nehemias.
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gende: “Modstand er dog ikke nødvendigvis
en dårlig ting; den kan være med til at styrke
og forme dig som leder, så du står bedre fast
(…) Men vi har ofte brug for flere perspekti-
ver for at udvide vores horisont. Hvis du al-
tid holder fast i dit eget verdensbillede, ud-
vikler du dig ikke.“
Her bliver åndskampen på en uheldig (og ikke
tilsigtet) måde blandet sammen med almin-
delig konfliktsnak i organisationer, så man
næsten kan forstå teksten sådan, at vi som
troende skal være fleksible med vores ver-
densbillede i åndskampen og indgå i en ud-
viklende dialog.
Sammenstillingen af afsnittet om Guds folks
fjender i Nehemias’ Bog og konflikt-
beskrivelse og konfliktløsning i en virksom

hed er både uinteressant og forkert. Den be-
skrevne konfliktteori handler om at få løst en
konflikt, så ingen af parterne taber ansigt.
Men når Guds folk er under ydre nedbry-
dende angreb, skal vi ikke indgå i en løsnings-
søgende dialog, men forsvare os af al kraft
med åndelige våben.
Forfatteren har uden tvivl haft de bedst in-
tentioner med at give læseren lidt ledelses-
teori sammen med en gennemgang af
Nehemias’ Bog, men missionen er ikke lyk-
kedes. Derfor kan jeg anbefale at læse bo-
gens to første hovedafsnit, som både ledere
og andre kan få et godt udbytte af, og even-
tuelt bare springe det sidste afsnit over.

- Erik Fuglsang
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Alister McGrath har skrevet bogen Forsvar
for troen – en indføring i apologetik.
Apologetik betyder trosforsvar, og ifølge
bogens forfatter handler apologetik dels om
at forsvare kristendommen, typisk ved at
svare på spørgsmål og indvendinger fra ikke-
troende, og dels om at kommunikere kristen-
dommens budskab til ikke-troende1.
Bogen er udformet som en introduktion til,
hvad apologetik går ud på, med fokus på at
sætte læseren i stand til selv at bedrive
apologetik2. Et gennemgående træk ved
McGraths tilgang til apologetik er, at der er
mange forskellige veje, der kan lede hen til
at få en samtale med mennesker om tro3.
McGrath gennemgår flere af disse forskel-
lige veje eller tilgange for apologetikken, for
eksempel universets oprindelse4 og menne-
skers moralske overbevisninger5.
Jeg synes generelt, at McGrath får skrevet
flere gode ting om apologetik. Et af de steder
i bogen, som jeg personligt er mest glad for,

er kapitlet ”Kristendommens rationalitet”6.
Her peger McGrath på, hvordan alle menne-
sker, både kristne og ateister, dybest set reg-
ner med, at visse ting er sande, selvom disse
overbevisninger ikke kan bevises i ordets
strengeste forstand7. Det betyder dog ikke, at
man ikke kan argumentere fornuftsmæssigt
for kristendommen; der kan argumenteres
solidt både historisk og intellektuelt for kri-
stendommen, og kristendommen passer bedre
med vores observationer af virkeligheden end
dens alternativer8.
En anden pointe, som jeg var glad for at møde
i McGraths bog, er, at han i sin indledende
beskrivelse af apologetik peger på, at der er
forskel på apologetik og evangelisation.
Apologetikken kan ikke i sig selv omvende
et menneske. Det kan kun evangeliet.
Apologetikkens opgave er derfor at berede
vejen for  evangeliet9.

Imidlertid blev jeg efterhånden, som jeg kom

Det er ikke alt på det kristne bogmarked, som er godt og opbyggeligt for troen. I denne spalte
vil vi give hjælp til at sortere de bøger fra, som måske er populære, men som reelt er nedbry-
dende for en evangelisk tro og tjeneste.

FORSVAR FOR TROEN

VEJLEDNING PÅ BOGMARKEDET

Af Jesper Aagaard
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igennem bogen, mere og mere usikker på,
hvad McGrath egentlig forstår ved evange-
liet. Eller med andre ord: Hvad er kristen-
dommens budskab ifølge McGrath?
McGrath skriver flere steder om, hvordan vi
må vise, at kristendommens budskab er spæn-
dende10, har kraft til at forvandle menneskers
liv11, skaber mening12 eller opfylder menne-
skers længsler13. Han skriver derimod kun
ganske få steder om, at kristendommens bud-
skab er frelse ved syndernes forladelse14. Dét
sted, hvor han skriver mest om tilgivelsen af
synd, omtaler han det som et aspekt af evan-
geliet blandt flere15. Han skriver i den for-
bindelse: ”Mennesker har forskellige behov
og bekymringer. Ét aspekt af evangeliet vil
måske gribe ind i én gruppe af behov, mens
et andet vil matche andre16.”
Et andet punkt, som må fremhæves, er, at
McGrath skriver meget lidt om synden, og
når han gør, er det med nogle svage formule-
ringer, som at menneskenaturen er ”såret og
skadet af synden”17. I sammenhæng hermed
bliver der stort set ikke talt om nødvendighe-
den af omvendelse – at mennesker må er-
kende, at de er fortabte syndere, og bekende
synden for Jesus for at blive frelst. Tværti-
mod. Bogen giver flere steder det indtryk, at
man godt kan føre mennesker til tro, uden at
de kaldes til omvendelse18. For eksempel får
man det indtryk, at vi kan gå direkte fra at
tale med et ikke-troende menneske om dets
længsler efter mening, fællesskab eller et
evigt liv, til at forkynde for dette menneske,
at Gud er opfyldelsen på disse længsler. Vel
at mærke uden samtidig at tale om omven-
delse19.
Samlet set får man i bogen det indtryk, at det
væsentlige ved kristendommens budskab er
dets evne til at forvandle mennesker og skabe
mening for dem. Synden er ikke det altafgø-

rende problem, og tilgivelse for synd er bare
ét aspekt ved kristendommens budskab, et
aspekt som passer på nogle personers behov,
men ikke alles. Derfor kan vi godt forkynde
for eksempel evighedshåbet for mennesker,
uden samtidig at kalde til omvendelse.
Hvad har Bibelen at sige om, hvilket bud-
skab vi er kaldet til at forkynde for menne-
sker?
I Lukasevangeliet 24,47 siger Jesus i helt kort
form, hvad det er for et budskab, som han
sender disciplene ud med: I Jesu navn skal
de prædike omvendelse til syndernes forla-
delse.
Omvendelse til syndernes forladelse i Jesu
navn. Dette er det budskab, som alle menne-
sker uden undtagelse dybest set har brug for
at høre; lovens ord, som vækker syndser-
kendelse (Rom 3,20) og evangeliets ord om,
at Jesu blod renser for al synd (1 Joh 1,7). At
det er dette budskab, som vi altid i sidste ende
må lede mennesker til, og at det er nødven-
digt, at de hører dét budskab for at blive frelst,
fremgår ikke af McGraths bog. Tværtimod.

Samlet  se t  får  man i  bogen det
i n d t r y k ,  a t  d e t  v æ s e n t l i g e  v e d
kris tendommens budskab er  dets
evne t i l  a t  forvandle  mennesker
og skabe mening for  dem. Syn-
den er  ikke det  a l tafgørende pro-
b lem,  og  t i lg ive lse  for  synd  e r
bare  é t  aspekt  ved  kr i s tendom-
m e n s  b u d s k a b ,  e t  a s p e k t  s o m
passer  på nogle personers  behov,
men ikke al les .
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Nu kan man jo spørge, om dette overhovedet
har betydning for, hvordan man skal se på
bogen? Der er jo tale om en bog om apolo-
getik, trosforsvar, og ikke en bog om tros-
lære. Og jeg har jo selv tidligere i denne an-
meldelse skrevet, at McGrath skriver me-
get godt om apologetik. Kan man så ikke bare
læse bogen for at lære noget godt om
apologetik?
Muligvis. Men en sådan tilgang rummer en
stor fare. Som McGrath også er inde på, er
apologetikkens opgave nemlig at forsvare og
lede hen til et budskab, hvilket indebærer, at
apologetik er uløseligt knyttet til et budskab.
De to ting, apologetikken og budskabet, kan
ikke skilles ad. Sådan er det også i McGraths
bog. Her fylder hans opfattelse af kristendom-
mens budskab en hel del i hans fremstilling
af apologetikken; hans opfattelse af kristen-
dommen er vævet sammen med hans frem-
stilling af apologetikken.

Den, som ønsker at læse bogen for at tage
ved lære af dens apologetiske pointer, står
dermed uundgåeligt i fare for at blive påvir-
ket af McGraths opfattelse af det kristne bud-
skab, hvilket kan indebære, at læseren ender
med at lede mennesker til et budskab, som
ikke er sandt. Så bliver mennesker ledt vild
og tænker måske, at de er frelste uden at være
det. Og ikke nok med det; læseren risikerer
selv at blive ledt vild af den apologetik, som
han ville frelse andre ved!
Denne fare er så gennemgående og udpræ-
get i bogen, at det efter min vurdering ikke
kan anbefales at læse bogen, heller ikke bare
for at lære noget om apologetik.
Hvis du alligevel vælger at læse bogen, så
vil jeg meget opfordre dig til samtidig at læse
Romerbrevets kapitel 1-3. Det er dette bud-
skab, som apologetikken må lede mennesker

til, for kun ved at høre og tage imod dét, kan
vi blive frelst.

Yderligere overvejelser
I afsnittet ovenfor har jeg forsøgt at forholde
mig ret snævert til, hvad der fremgår direkte
af bogens indhold. I dette afsnit vil jeg gerne
nævne nogle forhold, som godt nok fremgår
mere indirekte af bogen, men som for mig at
se er vigtige at have med for at give et bre-
dere perspektiv på den.

Romersk-katolsk lære
På et tidspunkt i læsningen af bogen bemær-
kede jeg tilfældigvis, at McGrath i en note
henviser til og anbefaler bogen Handbook of
Catholic Apologetics: Reasoned Answers to
Questions of Faith20. Denne bog er udgivet
af et forlag, som hedder ”Ignatius Press”.
Forlaget har en klar romersk-katolsk profil21,
og bogen har ifølge forlagets beskrivelse et
distinkt romersk-katolsk indhold22. Forfat-
terne til bogen er katolikker og den ene af
dem, Peter Kreeft, anbefaler McGrath til vi-
dere læsning23.
McGrath henviser i øvrigt til flere andre for-
fattere, som er katolikker, eller som har hold-
ninger, der ligger tæt op ad den romersk-ka-
tolske lære, f.eks. G.K. Chesteron, Hans Urs
von Balthasar, Simone Weil og navnlig C.S.
Lewis.
McGrath henviser også til gode forfattere som
f.eks. Jonathan Edwards, og så vidt jeg er
orienteret, er det ikke sådan, at McGrath har
et særligt forhold til den romersk-katolske
kirke. Men for mig at se er det påfaldende, at

Læseren r is ikerer  se lv  a t  b l ive
ledt  vi ld  af  den apologet ik ,  som
han vi l le  f re lse  andre ved!
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han helt uforbeholdent kan henvise til så
mange forfattere, der er præget af romersk-
katolsk lære24.

Evolutionsteorien
Forholdet mellem evolutionsteorien og Bibe-
len er et emne, som ofte er genstand for de-
bat mellem kristne og ikke-kristne, og hvor
man ofte som kristen kan opleve sig angre-
bet. Forholdet til evolutionsteorien er såle-
des et oplagt emne at behandle i en bog om
trosforsvar. Derfor overraskede det mig, at
McGrath ikke rigtig forholdt sig til
evolutionsteorien i sin bog. På et tidspunkt i
læsningen studsede jeg imidlertid over nogle
formuleringer i dette afsnit, hvor McGrath
skriver om fintuning:
”Termen ‘fintuning‘ bruges ofte om den vi-
denskabelige erkendelse af, at værdierne i
visse fundamentale kosmologiske konstanter
og arten af visse forhold ved universets be-
gyndelse ser ud til at have spillet en afgø-
rende rolle for fremkomsten af en bestemt
type univers, inden for hvilket intelligent liv
kan udvikles. Mange nyere videnskabelige
undersøgelser har fremhævet betydningen af
visse fundamentale kosmologiske konstanter,
hvis værdier – om ændret ganske let – ville
have signifikante implikationer for fremkom-
sten af menneskeligt liv25.”
Det er vigtigt at have med, at afsnittet ikke
handler om evolutionsteorien men om fin-
tuning, hvilket ikke som sådan har noget med
evolution at gøre, og at McGrath sådan set
har nogle rigtig gode pointer omkring fin-
tuning. Men jeg studsede over de formule-
ringer, som jeg har kursiveret i citatet. Jeg
fik derfor lyst til at se lidt nærmere på, hvor-
dan McGrath egentlig ser på evolutions-
teorien.
Det viste sig, at man ikke skal bruge lang tid

på at søge på internettet, før det bliver klart,
at McGrath er evolutionist og ikke ser noget
problem i samtidig at være kristen26 27.

Forholdet til Guds Ord
Jeg har tidligere været inde på, at trosforsvar
ifølge McGrath handler om at forsvare og
lede hen til kristendommens budskab. Dette
budskab finder vi i Bibelen. Derfor er den
for mig at se allervigtigste opgave for
apologetikken at forsvare og lede hen til Bi-
belen. En væsentlig barriere for at tage imod
Bibelens budskab er for mange mennesker i
dag, at de ikke anser den for troværdig. Der-
for må apologetikkens fornemmeste opgave
for mig at se være at behandle spørgsmålet
om Bibelens troværdighed. Dette spørgsmål
er imidlertid totalt fraværende i Forsvar for
troen – En indføring i apologetik, hvilket er
en stor mangel ved bogen.
Jeg har valgt at nævne den manglende om-
tale af spørgsmålet om Bibelens troværdig-
hed her til sidst, fordi denne tavshed peger
hen på en sammenhæng mellem de øvrige
punkter, som jeg har været inde på i både dette
afsnit og det forrige. Denne sammenhæng er
forholdet til Guds Ord.
Jeg ved ikke, hvordan McGrath ser på Bibe-
len, og dette er ikke skrevet for at dømme
McGrath som frafalden eller lignende. Men
jeg ved, at hvis vi lever på afstand af Guds
Ord, så medfører det en åbenhed for vrang-
læren og denne verdens tanker og meninger,
samt et svækket og uklart budskab. Derfor
vil jeg slutte af med denne opfordring fra
Paulus:

”Men du, bliv ved det, du har lært og er ble-
vet overbevist om! Du kender dem, du har
lært det af, og fra barnsben kender du De
hellige Skrifter, der kan give dig visdom til
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frelse ved troen på Kristus Jesus. Ethvert
skrift er indblæst af Gud og nyttigt til under-
visning, til belæring, til vejledning og til op-

dragelse i retfærdighed, så at det menneske,
som hører Gud til, kan blive fuldvoksent,
udrustet til al god gerning” (2 Tim 3,13-17).

20 Note 147 på side 155.
21https://en.wikipedia.org/wiki/Ignatius_Press
22 https://www.ignatius.com/Products/HCATA-P/
handbook-of-catholic-apologetics.aspx.
23 Side 177.
24 Om problemerne ved den romersk-katolske
lære: Se bl.a. Nyt Livs blad nr. 2-2017, s. 39-41,
og Nyt Livs blad nr. 2-2014, s. 55-60.
25 Side 93, mine kursiveringer.
26 Se f.eks. 6 minutter og 54 sekunder inde i denne
korte video: https://youtu.be/DBRKY8Qx9YQ.
27 Om uforeneligheden mellem Bibelens skabel-
sesberetning og evolutionsteorien, se bl.a. Mik-
kel Vigilius’ bog ”Udvikling eller skabelse”, ud-
givet af Luthersk Missions Bibelskoles Elev-
forening i 2013, side 51-52. Se også artiklen “Hi-
storiciteten af Første Mosebog 1-11“ af Andreas
Årikstad i den nye udgivelse “Guds ord - funda-
mentet for evangelisk luthersk tro“, der omtales
på s. 10 i dette blad, samt  artiklerne ”Kampen
om Bibelens skabelsesberetning“ og ”The lan-
guage of God – en kritisk vurdering”, som begge
er skrevet af Mikkel Vigilius og kan findes på Nyt
Livs hjemmeside.

1 Side 9 og side 12-17.
2 Side 9-10 og 30.
3 Se f.eks. side 88-91.
4 Side 91-93.
5 Side 99-105.
6 Side 64-87.
7 Side 69.
8 Side 65.
9 Side 17-19 og 37.
10 Se f.eks. side 15 og 16.
11 Se f.eks. side 16, 41, 86, 124, 137, 152.
12 Se f.eks. side 89, 117, 138, 140, 149.
13 Se f.eks. side 38, 149.
14 Jeg har bemærket to steder, hvor han nævner
Guds tilgivelse, nemlig side 39 og 42-43.
15 De andre aspekter, han nævner, er sejr over
synd og død, helbredelse og Guds kærlighed, se
side 42.
16 Side 41.
17 Side 38, se også side 167.
18 Udover de steder, som er nævnt i note 20, kan
nævnes side 40-48.
19 Side 105-109 og 113-117.

Jesper Aagaard,
København, fuldmægtig
i Justitsministeriet



55NYT LIV

3-2017

Fordybelse til juledagene

Læs på de følgende sider om

* … hvorfor det er så
vigtigt for os at holde
fast i, at Jesus blev født
af en jomfru
(Øivind Andersen)

* … hvordan hele
Bibelen er fyldt af
juleevangelier og
trosstyrkende profetier
om barnet i Betlehem
(Timo Laato)

* … barnemordet i
Betlehem, lidelsen på
jorden og Guds planer
om lykke, fremtid og
håb for dig i Kristus
(Preben Skov Jensen)

* ... de forskellige
aktører i juleevangeliet,
heriblandt kejser
Augustus, Guds engle –
og dig selv
(Lars Borgström)
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Præcis som nogle tænker det, siger de det:
”Jesus er lige stor for mig, uanset om han er
født af en jomfru eller ej.”
Det lyder besnærende, men det er i virkelig-
heden en fornægtelse både af Jesu person og
af hele frelsen.
Hvis Jesus er født som alle andre mennesker,
så er han også i sit væsen som alle andre
mennesker. I så fald gælder det, som står i
Guds ord i Salme 51,7, også ham: ”I skyld
har jeg været fra jeg blev født, i synd, fra min
moder undfangede mig.” Så kunne Jesus være
det bedste menneske på jorden, han kunne
leve uden at gøre synd, og han kunne være
Guds talerør til os mennesker, men han ville
have synd i sin natur, han ville have et syn-
digt væsen, og derfor kunne han på ingen
måde være synderes frelser.
Som vi skal se, er Jesus et virkeligt menne-
ske som en af os. Men det understreges over-
alt i Det Nye Testamente, at han er uden synd
og skilt ud fra syndere. Vi kunne henvise til
mange skriftsteder, som viser dette, men vi
vil blot pege på to: Hebræerbrevet 4,15 og
Romerbrevet 8,3.

I Hebræerbrevet 4,15 siges det om Jesus, at
han er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog
uden synd. I Romerbrevet 8,3 siges det, at
han kom i syndigt køds lighed. Det betyder,
at han kom i kød som et virkeligt menneske,
men ikke i et syndigt kød.
Denne syndfrihed er forudsætningen for vo-
res frelse. Det viser hele Bibelen os. I den
forbilledlige tale om Jesus i Det Gamle Te-
stamente ser vi, at de offerlam, som skulle
sone synden, skulle være lydefri. Det er et
forbillede på ham, som skulle blive verdens
frelser. Han måtte også være lydefri: Han
måtte ikke have synden i arv, sådan som an-
dre mennesker har det.
Man da kan Jesus heller ikke have samme
oprindelse som andre mennesker. Med dette
er vi inde på en af de grundlæggende kends-
gerninger i Bibelens vidnesbyrd om Jesus
Kristus: vidnesbyrdet om, hvordan det gik til
med hans fødsel.
Denne kendsgerning er lige så væsentlig og
lige så grundlæggende som alt det andet, der
siges om Jesus og det, han har gjort til vor
frelse. Lige så lidt som vi kan rokke ved or-

UNDFANGET VED HELLIGÅNDEN,
FØDT AF JOMFRU MARIA

JOMFRUFØDSLEN OG VOR FRELSE

Af Øivind Andersen
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det om Jesu lidelse, død, opstandelse og him-
melfart, lige så lidt kan vi rokke ved ordet
om hans fødsel – uden at hele sandheden om
vor frelse bliver fornægtet.
Hvad siger da Guds ord om Jesu fødsel, og
hvad siger Guds ord om, hvad denne fødsel
betyder for vor frelse?

Forventning og forudsigelse i GT
Gennem hele Det Gamle Testamente går en
forventning om, at Gud skal blive menneske.
Den begynder allerede med de første men-
nesker på jorden: Adam og Eva.
I Første Mosebog 4,1 læser vi et ord, som
ifølge grundteksten er underligt. Da Eva fik
sin førstefødte, sagde hun: ”Jeg har fået en
mand: Herren.” Dette viser os Adams og Evas
forventning. Da de fik deres førstefødte, tro-
ede de umiddelbart, at Guds løfte om kvin-
dens sæd var blevet opfyldt (1 Mos 3,15,
1931-oversættelsen). Og vi ser, at de ventede,
at når dette løfte gik i opfyldelse, da skulle
Herren selv blive menneske. Kain var på in-
gen måde den, som Gud havde lovet. Ikke
desto mindre møder vi her en forventning om,
at Gud skal blive menneske, og denne for-
ventning har sin grund i Guds eget løfte om
kvindens sæd, som skal knuse slangens ho-
ved.
Det vil føre for vidt at komme ind på alt det,
som Det Gamle Testamente siger om dette.
Men der er to typer af ord, som vi skal lægge
mærke til.
For det første har vi alle de ord, som siger, at
frelseren, som skal komme, er fra evighed af
og er Gud. For det andet har vi de ord, som
direkte forudsiger jomfrufødslen.

Som eksempler på det første nævner vi sær-
ligt Mikas Bog 5,1 og Esajas’ Bog 9,5.
Mika 5,1: ”Og du, du Bethlehem-Efrata, li-

den til at være blandt Judas tusinder! Af dig
skal udgå mig én til at være hersker i Israel.
Hans udspring er fra fordum, fra evigheds
dage” (Dansk oversættelse 1931).
Es 9,5: ”For et barn er født os, en søn er givet
os, og herredømmet skal ligge på hans
skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Råd-
giver, Vældig gud, Evigheds Fader, Freds
Fyrste.”
To ting er klart forudsagt om verdens frelser
i disse ord. For det første at han er fra evig-
hed, og for det andet at han er Gud.
Når det i Esajas’ Bog 9,5 hedder, at han skal
”kaldes”, så betyder det efter hebraisk sprog-
brug, at han er.
Til disse umisforståelige profetier om, at Gud
skal blive menneske, at Gud skal inkarneres,
kan føjes en lang række messiasprofetier, som
tillægger Jesus både menneskelighed og evig-
hed og derved sætter ord på hans Gud-
menneskelighed.

Som ovenfor nævnt er imidlertid også jomfru-
fødslen tydeligt forudsagt i Det Gamle Te-
stamente. Vi nævner her først og fremmest
Esajas’ Bog 7,14: ”Derfor vil Herren selv give
eder et tegn: se, jomfruen bliver frugtsom-
melig og føder en søn, og hun kalder ham
Immanuel” (Dansk oversættelse 1931).
Med dette kommer vi frem til selve opfyldel-
sen af forventningen og forudsigelsen om

Lige så l idt  som vi  kan rokke ved
ordet  om Jesu l idelse ,  død,  op-
standelse  og himmelfar t ,  l ige  så
l id t  kan v i  rokke ved ordet  om
hans fødsel  –  uden at  hele  sand-
heden om vor  f re lse  bl iver  for-
nægtet .
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Messias i Det Gamle Testamente.

Ordet blev kød
Det første, vi skal se på her, er, hvordan Det
Nye Testamente anvender ordet i Esajas’ Bog
7,14 om jomfruen, som skal blive med barn
og føde en søn. Det finder vi i Matthæus-
evangeliet 1,18-25:

Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans
mor Maria var forlovet med Josef, men før
de havde været sammen, viste det sig, at hun
var blevet med barn ved Helligånden. Hen-
des mand Josef var retsindig og ønskede ikke
at bringe hende i vanry, men besluttede at
skille sig fra hende i al stilhed. Mens han
tænkte på dette, se, da viste Herrens engel
sig for ham i en drøm og sagde: “Josef, Da-
vids søn, vær ikke bange for at tage Maria til
dig som hustru; for det barn, hun venter, er
undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en
søn, og du skal give ham navnet Jesus; for
han skal frelse sit folk fra deres synder.“
Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som
Herren har talt ved profeten, der siger: “Se,
jomfruen skal blive med barn og føde en søn,
og de skal give ham navnet Immanuel“ – det
betyder: Gud med os. Da Josef var vågnet
op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel
havde befalet ham, og tog hende til sig som
sin hustru. Men han lå ikke med hende, før
hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet
Jesus.

Vi skal bemærke, at dette afsnit ikke har til
hensigt at fortælle os, at Jesus blev født, men
hvordan det gik til med hans fødsel.
I udgangspunktet vidste Josef intet om det,
som han her får at vide: at det var ved Hellig-
ånden, Maria skulle blive med barn. At det
var sådan, det forholdt sig, ved vi også fra

Lukasevangeliets første kapitel, og det skal
vi se lidt nærmere på senere.
Josef kunne kun drage én slutning af det, han
lagde mærke til hos Maria: Hun måtte have
været sammen med en anden mand. Retsin-
dig som Josef var, ville han følge lovens vej-
ledning for sådanne tilfælde, men han ville
ikke udsætte Maria for skam og vanære. Der-
for ville han skille sig fra hende i hemmelig-
hed – det er det, som er grundtekstens me-
ning her. Så få mennesker som muligt skulle
vide om det.
Da er det, at Gud griber ind over for Josef.
Og her skal vi mærke os, at ingen menneske-
lig magt kunne have fået Josef til at afstå fra
det, han havde i tanke: at skille sig fra Maria.
Ingen og intet kunne have overbevist Josef,
undtagen Gud selv og hans ord. Men netop
det sker. Herrens engel åbenbarer sig for ham
i en drøm. Det alene ville ikke have været
nok til at overbevise Josef. Men drømmen
vender Josefs opmærksomhed mod noget,
som står i Guds ord, hos profeten Esajas i
kapitel 7 vers 14. Det går op for Josef, hvad
dette ord egentlig betyder, og dermed bliver
han overbevist. Han erkender, at ordet bety-
der præcis det, som det siger: En kvinde, som
ikke har været sammen med en mand, bliver
gravid og føder en søn. Og det har sin grund
i, at Gud selv ved sin hellige Ånd på en helt
enestående måde griber ind i hendes liv. Og
så får Josef også besked om, hvad denne søn
skal hedde: Jesus, som betyder frelser. Han
skal hedde det, som han skal være.
Hos Esajas var der også angivet et navn: Im-
manuel. Det betyder bogstaveligt oversat:
Gud med os. Og det fortæller os, hvilket vi
senere skal vende tilbage til, både hvem og
hvad denne Jesus egentlig er efter sit væsen.

Før vi går nærmere ind på det, må vi se nær-
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mere på det, som Guds ord siger om, hvad
der skete, da Maria blev gravid. Det læser vi
om i Lukasevangeliets første kapitel.
Før vi citerer noget direkte, må det under-
streges, at alt her er nøjagtigt historisk: Det
drejer sig om navngivne mennesker, på et
navngivet sted og på et ganske bestemt tids-
punkt. Navnene er Maria og Josef, som begge
er af Davids slægt. Stedet er Nazaret i
Galilæa, og tidspunktet er under kejser
Augustus’ regering. Disse nøjagtige histori-
ske oplysninger er givet os, for at vi skal for-
stå, at her ikke er tale om legender eller op-
digtede historier. Det, som siges, har det
historiskes umiskendelige kendetegn.
En dag åbenbarer en engel fra Himlen sig for
Maria i Nazaret. Han hilser Maria med en
hilsen, som ingen anden kvinde har fået, og
fortæller hende, at hun skal blive mor til ham,
som skal komme til verden, Davids søn, som
skal have et kongedømme uden ende. Hun
får kort sagt at vide, at hun skal blive mor til
Messias. Det fremstilles for os med disse ord
i Lukasevangeliets første kapitel vers 26-35:

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen
Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der
hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlo-
vet med en mand, som hed Josef og var af
Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og
englen kom ind til hende og hilste hende med
ordene: “Herren er med dig, du benådede!“
Hun blev forfærdet over de ord og spurgte
sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde.
Da sagde englen til hende: “Frygt ikke, Ma-
ria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du
skal blive med barn og føde en søn, og du
skal give ham navnet Jesus. Han skal blive
stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Her-
ren skal give ham hans fader Davids trone;
han skal være konge over Jakobs hus til evig

tid, og der skal ikke være ende på hans rige.“
Maria sagde til englen: “Hvordan skal det
gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med
en mand.“
Englen svarede hende: “Helligånden skal
komme over dig, og den Højestes kraft skal
overskygge dig. Derfor skal det barn, der
bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.“

Her siges det klart og utvetydigt, at en kvinde,
som ikke har været sammen med en mand,
skal føde en søn, fordi hun bliver gravid ved
Helligånden. Når englen siger, at han, som
skal fødes af Maria, skal kaldes Guds Søn,
så må vi igen være opmærksomme på, at ”kal-
des” er det samme som at ”være”. Det siges
lige ud, at det er Guds søn, som fødes.
Det under, der sker her, består i, at Gud ska-
ber ved sit ord. Fra det øjeblik, Maria erklæ-
rer sig villig til at tjene Herren, bærer hun
allerede Guds Søn under sit hjerte. Fra da af
gennemgår Guds Søn hele udviklingen fra at
være foster i moders liv og alt det, som hører
menneskelivet til, frem til døden på Golgatas
kors. Ja, han ophører aldrig med at være men-
neske. Det er som menneske, han opstår af
graven og farer op til himlen, og det er som
menneske, Guds Søn i dag træder frem hos
Faderen for vor skyld, til vor frelse. Som
menneske skal han komme igen for at dømme
levende og døde. Det, som vi nu har set i
Matthæusevangeliets første kapitel og i
Lukasevangeliets første kapitel, omtales også,
omend under et andet synspunkt, i Johannes-
evangeliets første kapitel: ”I begyndelsen var
Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var
Gud” (1,1).
Ordet betyder her Guds egen Søn, som er hos
Gud, og som selv er Gud. Vi hører videre
frem, at alt er blevet til ved ham, og at uden
ham blev intet til af det, som er. I vers 14
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hører vi om Ordet: ”Og Ordet blev kød og
tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed,
en herlighed, som den Enbårne har den fra
Faderen, fuld af nåde og sandhed.”

Hvad indebærer det for os, at Ordet blev
kød?
Når man skal give en karakteristik af, hvem
Jesus er, bliver det ofte sagt, at Gud bor i Jesus
Kristus. Det er en farlig måde at sige det på.
Vi kan med rette sige om en kristen, at Gud
bor i ham: ”Ved I ikke, at I er Guds tempel,
og at Guds Ånd bor i jer” (1 Kor 3,16). I
Johannesevangeliet 14,23 siger Jesus: ”Den,
der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og
min Fader vil elske ham, og vi (Faderen og
Sønnen) skal komme til ham og tage bolig
hos ham.”
Fordi Jesus bor i dem, som tror på ham, bor
Gud selv også i dem. Derfor er det altså en
rigtig karakteristik af en kristen at sige: ”Gud
bor i det menneske.”
Men det er på ingen måde en rigtig karakte-
ristik af Jesus Kristus!
Gud bor ikke i Jesus, men Gud er Jesus. Guds
søn har ikke taget bolig i et menneske, men
han er selv blevet et menneske. Mennesket

Jesus Kristus er Gud – og Gud er mennesket
Jesus Kristus. ”Ordet blev kød”. Det bety-
der, at Gud selv i sin egen søn bliver menne-
ske – dog uden at ophøre med at være Gud!
Gud forvandles altså ikke til et menneske. Det
ville være gudsbespotteligt at sige. Nej, han
bliver menneske, samtidig med at han fort-
sætter med at være Gud. For at sige sandhe-
den om Jesus Kristus, må vi altid sige mindst
to ting om ham. Siger vi kun, at han er men-
neske, taler vi ikke sandt om ham. Og siger
vi kun, at han er Gud, taler vi heller ikke sandt
om ham. For at sige sandheden om ham, må
vi sige, at han er både Gud og menneske på
én og samme tid.
Han er Gud-mennesket.
Det er dette, der gør Jesus Kristus til verdens
frelser. Den Gud-menneskelige person gør
Gud-menneskelige gerninger. Jesu Kristi ger-
ninger er på én og samme tid Guds gerninger
og menneskeslægtens gerninger. Alt det, som
Jesus har gjort, har Gud gjort. Alt det, som
Jesus har gjort, har også et menneske gjort.
Og det er et menneske, som lever og handler
i alles sted og på hele menneskeslægtens
vegne.

Du, som læser dette, kan sætte dig selv ind i
denne sammenhæng og sige til dig selv:
Jesu Kristi gerninger er både Guds gerninger
og mine gerninger! Det, som Jesus har gjort,
har Gud gjort. Men det, som Jesus har gjort,
har også jeg selv gjort; for han har gjort det i
mit sted og på mine vegne!
Det er på denne måde, Guds søn er blevet
vor frelser. Og da forstår vi, at det at fornægte
at Jesus er undfanget ved Helligånden og født
af Jomfru Maria, er det samme som at for-
nægte ham som vores frelser.
Derfor karakteriseres en kristen i Johannes-
evangeliet gennemgående med disse ord:

Fra  det  ø jebl ik ,  Maria  erklærer
s ig  vi l l ig  t i l  a t  t jene Herren,  bæ-
rer  hun al lerede Guds søn under
s i t  h jer te .  Fra  da  af  gennemgår
Guds søn hele  udvikl ingen fra  a t
være  fos ter  i  moders  l iv  og  a l t
det ,  som hører  menneskelivet  t i l ,
f rem t i l  døden på Golgatas  kors .
J a ,  h a n  o p h ø r e r  a l d r i g  m e d  a t
være menneske.
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“den, som tror på Guds søn“; “den, som tror
på Sønnen“; “den, som tror, at Jesus er
Kristus“ – og lignende udtryk. Der tales altså
ikke bare om at tro på Jesus, men om at tro
på Jesus netop som Guds søn!

Jesu Kris t i  gerninger  er  på én og
s a m m e  t i d  G u d s  g e r n i n g e r  o g
menneskeslægtens gerninger.  Alt
det ,  som Jesus har  gjor t ,  har  Gud
g j o r t .  A l t  d e t ,  s o m  J e s u s  h a r
gjort ,  har også et  menneske gjort .
Og det  er  e t  menneske,  som le-
ver  og handler  i  a l les  s ted og på
hele  menneskeslægtens vegne.

Artiklen er oversat af Mikkel Vigilius fra bo-
gen “Hvem var Jesus?“, Lunde Forlag, Oslo,
1970.

Øivind Andersen (1905 – 1994) var teo-
log, lærer og rektor ved Fjellhaug Sko-
ler, Oslo. Han er forfatter til mange bø-
ger bl.a.: I sjælesorg hos Jesus, Troslære,
Livets brød og Ved kilden.
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Indledning
Bibelen er en utroligt rig bog. Den indehol-
der mangfoldige vidnesbyrd om de frelses-
historiske begivenheder. Det, som formidles,
er ikke bare en smal vinkel, men et fuldstæn-
digt uudtømmeligt billede af Guds store nåde-
gerninger. Reformatoren Martin Luther, dok-
tor i den hellige Skrift, skriver om det i sin
Kirkepostilles juleprædiken, hvor han skri-
ver om betydningen af de klæder, Jesusbarnet
var svøbt i: ”Disse klæder er intet andet end
den hellige Skrift, hvori den kristne sandhed
er svøbt; der finder man troen beskrevet. I
hele Det Gamle Testamente findes intet an-
det end Kristus, sådan som han forkyndes for
os i evangeliet.”

Mikas juleevangelium: 5,1-2
Juleevangeliet er altså skrevet flere gange i
Bibelen og ikke bare i det for os kendte stykke
i Lukasevangeliet. Allerede i Det Gamle Te-
stamente forkyndes Messias’ glædelige fød-
sel. For eksempel vidner Mika 5,1-2 om den:
Og du, du Bethlehem-Efrata, liden til at være
blandt Judas tusinder! Af dig skal udgå mig

én til at være hersker i Israel. Hans udspring
er fra fordum, fra evigheds dage. Derfor gi-
ver han dem hen, så længe til hun, som skal
føde, føder, og resten af hans brødre vender
hjem til israelitterne (Dansk oversættelse
1931).
Her forkyndes med tydelige ord, at barnet,
som skal fødes, ikke bare er sandt menneske.
Han er også sand Gud. Kristi personligheds
hemmelighed er julens store under. Man kan
ikke lodde dybden af den hemmelighed. Alt
for ofte og alt for hurtigt passerer vi den med
”lette fodtrin”. Men stop og tænk efter, hvad
det betyder for dig, at Gud virkelig er blevet
født som menneske. Herren, Den Almægtige,
er nu din bror. Han skammede sig ikke ved at
komme til dig, en synder, ved at påtage sig
dine synder, ved at dø i dit sted og ved såle-
des at forsone dig med Gud.
Eftersom din evige salighed er grundet på et
sådant offer, kan ingen magt i hele verden
tilintetgøre den. Det kan hverken Djævelen,
Helvede, fristelser eller dit eget fordærvede
indre. Kristus har som sand Gud fuldstændig
overvundet disse fjender. Den frelse, han har
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vundet, kan ingen tilintetgøre. Den holder
gennem natlige anfægtelser og i dødens angst.

Salmernes juleevangelium: 45,3
På denne baggrund får du lov til af hele dit
hjerte at istemme den taksigelse for julens
barn, som vi møder i Salme 45,3:
Du er den smukkeste blandt mennesker, ynde
er udgydt på dine læber, derfor velsigner Gud
dig til evig tid.
Fra Jesu mund høres ingen eder og forban-
delser. Når han åbner sine læber, er det nåd-
ens strøm af honning, som vælder frem. Til
de ængstelige og bange samvittigheder taler
han livgivende trøsteord. Da lindres og læges
sjælens dybe sår.
Dette er julebarnets evige gerning, og denne
gerning tilsiger Gud i det citerede vers sin
evige velsignelse.

Esajas’ første juleprofeti: 7,14
Særligt profeten Esajas har levendegjort
Frelserens fødselsfest. Ligesom han i kapitel
53 har forudsagt hændelserne langfredag og
påskedag, sådan har han også meget detalje-
ret forudsagt underet i julens krybbe. Det vir-
ker næsten, som om han selv har været med
der i staldens mørke. Esajas 7,14 taler om
frelsens tegn:
Derfor vil Herren selv give eder et tegn: se,
jomfruen bliver frugtsommelig og føder en
søn, og hun kalder ham Immanuel (Dansk
oversættelse 1931).
Allerede gennem dette tegn bliver Guds nåde-
værk åbenbaret for dig. Der siges ikke et ord
om din medvirken og intet om dine fortjene-
ster. Jomfruen bliver med barn. Et drenge-
barn bliver født. Han kaldes for ”Immanuel”,
og det betyder, at han i overensstemmelse
med sit navn er ”Gud med os”. Intet mindre.
Gud vil være med os, selvom vi er alt andet

end gudfrygtige.
Spørgsmålet er ikke, hvad man finder eller
savner hos os, men hvad han har taget med
sig til os. Når han benåder dig, må du være
ham nær. Netop derfor fødtes Jesus. Han fød-
tes til at være din Frelser.

Esajas’ første juleprofeti i GT’s og NT’s
lys
Om det samme tegn taler Første Mosebog
3,15, som man plejer at kalde for
”protoevangeliet”, det første evangelium. Der
lover Gud straks efter syndefaldet:
Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden,
mellem din sæd og hendes sæd; den skal
knuse dit hoved, og du skal hugge den i hæ-
len (Dansk oversættelse 1931).
Kun i dette vers taler Det Gamle Testamente
om ”kvindens” sæd. Ellers er der altid tale
om ”mandens” sæd. Tekstsammenhængen
viser, at der er tale om julens barn, som fødes
af en jomfru (uden mandens sæd), og hvis to
hæle engang skal nagles fast til korset for at
knuse slangens hoved.
Læg mærke til, at Gud ikke tøver med at love
os en Frelser. Straks da syndefaldet er sket,
skynder han sig til hjælp, for at synderen ikke
skal gå til i sin ondskab. Derfor må du heller
ikke lade fjenden udskyde din tilflugt til kryb-
ben. Dér venter din Frelser på dig, han som
ren og uskyldig giver af sin nådes overflod
også til dig.
Det velkendte juleevangelium i Lukas 2,12
er også foregrebet i Esajas’ tale om det him-
melske tegn. Englene forkynder til hyrderne:
Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn,
som er svøbt og ligger i en krybbe.
Et produkt har sin formgiver, plejer man at
sige. Man genkender formgiveren på hans
specielle kendetegn, hans signatur. Også Gud
har givet sit produkt nogle særlige ydre tegn,
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som vi kan genkende det på.  Krybben er et
sådant tegn. På samme måde er de hellige
sakramenter, dvs. dåben og nadveren, tegn
på Guds sande nærvær midt iblandt os, på
Immanuel. Vi fejrer julen ret, når vi skønner
på og skynder os hen til disse tegn: Når vi
glæder os over vores dåbspagt, og når vi ny-
der den himmelske gave i nadveren.
Hyrderne blev ikke skuffede. I krybben fandt
de deres Herre og Frelser. Sådan skal du også
finde din Herre og Frelser, når du søger ham
der, hvor han findes. Det er sandt, at han som
almægtig Gud er nærværende overalt, men
som julens nåderige barn findes han kun i
Bibelens skrifter og i sakramenternes ”syn-
lige ord”. Du vil aldrig gå vild, hvis du for-
bliver tro mod disse tegn.

Matthæus’ udlægning af Esajas’ første
juleprofeti
Profeten Esajas’ profeti om Immanuel løftes
frem med stærkt eftertryk i Matthæus 1,23.
Det er det første citat fra Det Gamle Testa-
mente i denne bog. Derefter forekommer lig-
nende henvisninger gang på gang: ”for at det
skulle opfyldes ...”, ”for der står skrevet ...”.

På denne måde opmuntrer Matthæus os til at
studere Skrifterne, for julens Herre er jo de-
res fuldstændige opfyldelse. Glem altså ikke
at læse din Bibel. Kassér ikke Det Gamle
Testamente i den tro, at det er alt for gam-
melt. Det Nye Testamente er ikke andet end
Det Gamle Testamentes bekræftelse. Derfor
er læsningen af og fordybelsen i Guds ord en
uadskillelig del af en ret julefejring. Jo mere
kundskab og indsigt du får herved, desto
nærmere kommer du til at følge barnets, din
Frelsers, opvækst og liv. Det er så forunder-
ligt og rigt, at man intet bedre behøver – no-
get bedre findes jo ikke!
Navnet på julens barn, Immanuel, forklarer
ikke bare betydningen af Guds Søns fødsels-
dag. Vi finder det samme navn igen i afslut-
ningen af bogen, ja i den sidste sætning i
Matthæus 28,20.  Der lover Jesus sine apostle
og hele sin kirke:
Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens
ende.
Jesus præsenterer sig som den almægtige
Immanuel, som i sin egenskab af julens Herre
vil være med os døbte, ikke bare på store
helligdage, men i lige så høj grad på vore helt
almindelige hverdage. Du kan tage mod til
dig og forkynde julens budskab for din fami-
lie, dine venner og kolleger, eller du kan
hjælpe til med missionsarbejdet, alt efter dine
muligheder. I det arbejde hjælper Jesus dig.
Han er hos dig, når du frygter, eller når du
tror, at du er et alt for dårligt vidne. Kirken
står og falder ikke med dig. Den forbliver stå-
ende, for Gud, Immanuel, er med den. Han
svigter ikke sine.

Vi bliver også mindet om julebarnets navn,
Immanuel, i Matthæus 18,20, hvor Jesus gi-
ver os et løfte om bønhørelse:
Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér

Læg mærke t i l ,  a t  Gud ikke tø-
ve r  med  a t  l ove  os  en  F re l se r.
S t r a k s  d a  s y n d e f a l d e t  e r  s k e t ,
skynder  han s ig  t i l  h jælp,  for  a t
synderen  ikke  ska l  gå  t i l  i  s in
o n d s k a b .  D e r f o r  m å  d u  h e l l e r
i kke  l ade  f j enden  udskyde  d in
t i l f lugt  t i l  k rybben.  Dér  venter
din Frelser  på dig,  han som ren
og  usky ld ig  g ive r  a f  s in  nådes
overf lod også t i l  d ig .
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er jeg midt iblandt dem.
Beder man i Jesu navn, så holder man jul hele
året. Jul fejres overalt, når og hvor man i sin
svaghed og hjælpeløshed samles til fælles
bøn. Tænk hvor trøsterigt det er at vide, at
hjertets bønner ikke dør som et ekko mellem
stumme vægge eller slynges mange lysår ud
i verdensrummet. Det er nok, at du fortæller
om dine bekymringer til Immanuel, som er
med os. Da hører og hjælper han os. Tag med
taknemlighed mod de julegaver, som han gi-
ver dig året rundt!
Inspireret af Esajas’ profeti lader Matthæus
altså julens budskab sætte aftryk gennem hele
sit evangelium. Det lærer os meget om ju-
lens betydning i vort kristenliv. Der er virke-
lig tale om noget mere, end at vi her i Norden
fejrer en ”lysfest” midt om vinteren.

Esajas’ anden juleprofeti: 9,2-6
Esajas’ andet juleevangelium taler om den
store glæde, som skal følge af Immanuels
fødsel midt i et natsort dødsmørke. Esajas 9,2-
6 profeterer om det på følgende måde:
Du gør jubelen stærk, du gør glæden stor;
de glæder sig for dit ansigt, som man glæder
sig over høsten, som man jubler, når man
deler byttet.  For det tyngende åg, stangen
over deres skulder, og slavefogedens
kæp brækker du som på Midjans dag. Hver
støvle, der tramper i larmen, og kappen, der
er sølet i blod, skal brændes og fortæres af
ild. For et barn er født os, en søn er givet
os, og herredømmet skal ligge på hans
skuldre. Man skal kalde ham Underfuld
Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fad-
er, Freds Fyrste. Stort er herredøm-
met, freden uden ophør over Davids trone og
over hans rige, så han kan grundfæste det og
understøtte det med ret og retfærdighed fra
nu af og til evig tid. Hærskarers Herres

nidkærhed skal udvirke dette.
Her fortsætter skildringen af julens barn, den
sande Gud, som blev sandt menneske. Ud
over Immanuel får han en række andre navne,
som løfter ham langt over andre mennesker.
Han har med sig et stort lys, som bringer en
enestående glæde til dem, som sidder i mør-
ket, mennesker, som bor i dødsskyggens land.
Modsætningen mellem dem og ham kan
næppe beskrives tydeligere. Derfor må du,
som dybt i dit indre føler dig uduelig og som
et håbløst tilfælde, tage imod ham, som fører
dig ud af dødens boliger.
Din frelse er et fuldkomment under, eftersom
han, som er Underfuld, har vundet den til dig.
I din åndelige uvidenhed fandt du de rette råd
hos din vise Rådgiver. Din svaghed blev ryd-
det væk af Vældig Gud. Din dødsfrygt for-
svandt, da Evigheds Fader kom ind i dit liv.
Din store uro og rastløshed blev byttet med
dyb fred, da Freds Fyrste blev åbenbaret for
dig. Her er glæde i overmål!

Lukas’ udlægning af Esajas’ anden jule-
profeti
Også hyrderne i Lukasevangeliet hører om
en stor glæde. I Lukas 2,13 hører vi, at
Frelserens fødsel blev til glæde for dem. Den
store glæde følger dog efter den store ræd-
sel. Hyrderne blev først meget forskrækkede
(vers 9 kan oversættes med, at de blev ”for-
skrækkede i stor forskrækkelse”). De forstod,
at de som syndige mennesker fortjente en
streng dom, helvedesstraffen. Måske tænkte
de, at engleskaren var sendt som en himmelsk
krigshær for at straffe dem, gengælde dem
deres modstand og deres oprør mod Gud.
Til deres trøst fik de dog straks nådens ord at
høre:
Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde.
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Fordi en frelser, en forsoner for syndere, var
født til dem, behøvede de ikke at være bange.
De fik lov at tro på deres synders forladelse,
glæde sig over deres salighed. Kære ven, dette
løfte gælder endnu i dag! Tro også du på dine
synders forladelse. Fryd også du dig over din
salighed!

Senere fortæller Lukas, at Jesus sendte 70
disciple ud for at forkynde Guds rige. Efter
nogen tid vendte de tilbage til ham med stor
glæde. Meget var sket: vækkelser, undere,
kraftfulde gerninger.  Da mindede Jesus dem
om noget, som var det allervigtigste:
Glæd jer ikke over, at ånderne adlyder jer;
men glæd jer over, at jeres navne er indskre-
vet i himlene (Luk 10,20).
Straks overvældes Jesus selv af denne glæde,
så han i Helligånden jubler:
Jeg priser dig, Fader, himlens og jordens
Herre, fordi du har skjult dette for de vise og
forstandige og åbenbaret det for umyndige
(Luk 10,21).
Julens budskab ophører aldrig. Det smitter
af og spreder sig, selv når de særlige højtids-
dage er ovre. Sådan har Gud villet det. Han
ønsker ikke, at du skal sidde dyster i sorg over
din usle kristendom, men at du skal glæde
dig over hans nåde og underfulde gaver. Da
er julen bedst.

Lukasevangeliet slutter med, at den op-
standne viser sig for sine disciple. De får lov
at se ham endnu en gang, inden han farer op
til himlen. Da de ser op efter ham, strækker
han sine gennemborede hænder ud og
velsigner dem.  Naglemærkerne vidner for
dem om hans uendelige kærlighed til dem.
Ud af disse mærker flyder i rigeligt mål nåd-
ens og barmhjertighedens lifligt duftende
olie. Hvor stærkt må dette billede ikke have

indprentet sig hos dem!

I Lukas 24,52-53 læser vi:
De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de
tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i
templet og lovpriste Gud.
Der støder vi på den igen, julens store glæde,
som fødtes i den mørke nat på hyrdernes
mark, som siden da spredtes vidt omkring
frem til opstandelsens morgen, og som nu på
himmelfartsdagen blev åbenbaret som hele
hedningeverdenens lys. Hvilke glæde skal der
da ikke blive, når til sidst alle kristne fra alle
jordens lande er forsamlet, og det evige ju-
belår begynder, det jubelår, som har en be-
gyndelse, men ingen afslutning. Hjerterne
fulde af glæde – uden at noget hjerte brister
af lykke!

Ligesom Matthæus lader altså også Lukas
Esajas’ profeti sætte sig spor gennem hele sit
evangelium. Vi ser her, hvordan Bibelens
enkelte dele spindes sammen til en harmo-
nisk helhed, og hvordan Guds frelseshistorie
bestemmer tonen i alt det, som berettes for
os i de hellige Skrifter.

Ju lens  budskab  ophører  a ld r ig .
D e t  s m i t t e r  a f  o g  s p r e d e r  s i g ,
se lv  når  de  særl ige  høj t idsdage
er ovre.  Sådan har Gud vil let  det .
Han ønsker ikke,  at  du skal  s idde
dyster  i  sorg over  din  usle  kr i -
s tendom,  men a t  du  skal  g læde
dig over hans nåde og underfulde
gaver.  Da er  julen bedst .
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Esajas’ tredje juleprofeti: 11,1-2
En tredje juleprofeti hos Esajas taler om Da-
vids fars, Isajs, afhuggede stamme, som hen-
viser til hans hjemby Betlehem. Esajas 11,1-
2 vejleder os:
Men der skyder en kvist fra Isajs stub, et skud
gror frem fra hans rod. Over ham hviler Her-
rens Ånd, visdoms og indsigts Ånd, råds og
styrkes Ånd, kundskabs og gudsfrygts Ånd.
Billedet med den afhuggede stamme vil be-
skrive det ødelagte kongedømme i Jerusalem.
Træet er fældet, og tilbage står kun stubben,
Betlehems lille by. Ud af den skal der dog
fremvokse en ny David, en hersker, som be-
hager Gud (se også Mika 5,1 ovenfor). I ham
legemliggøres Den Hellige Treenigheds
fylde: På den Søn, som skal fødes, hviler
Guds Ånd i hele sin mangfoldighed. Fra sin
undfangelse er han fuld af hellighed og ren-
hed.
For at forstå hans værk må man først være
fortrolig med hans person. Særligt Den
Athanasianske Bekendelse klargør dette be-
hov. Til den frelsende tro hører fortrolighe-
den med juleunderet: Gud blev menneske.
Den Jesus, som ligger i krybben, er sand Gud
og sandt menneske.

Johannes’ udlægning af Esajas’ tredje jule-
profeti
Af evangelisterne er det særligt Johannes,
som lægger vægt på dette aspekt ved julens
under. I mit korte studie er det ikke muligt
for mig at fordybe mig nærmere i hans dybt-
pløjende undervisning. Faderens, Sønnens og
Åndens enhed betones særligt i kapitel 14-
17. Læs selv mere i din Bibel. Her vil jeg
bare pege på et enkelt vers, som kaldes Jo-
hannes’ juleevangelium. Det er kapitel 1, vers
14, hvor det lyder:
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os,

og vi så hans herlighed, en herlighed, som
den Enbårne har den fra Faderen, fuld af
nåde og sandhed.
Johannes tydeliggør, at Jesus som person er
”Guds herlighed” og ”verdens lys”. Matthæus
peger primært på Jesu undervisning og for-
kyndelse som kilden til lyset (jf. f.eks. Matt
4,15-17). I sidste ende er det dog samme sag,
idet Johannes kalder Jesus for Ordet, som
blev kød iblandt os, og som så at sige
legemliggør evangeliet. Som sådan var og er
han ”fuld af nåde og sandhed”. Hele hans
væsen er fuldt af ren kærlighed. Derfor be-
høver ingen at spørge, om Frelseren mon har
en ”dårlig dag” eller en ”god dag” i dag, om
han nu vil benåde mig eller fordømme mig.
Nej, fra evangeliet ved du, at han elsker dig.
Du må altid komme til ham og være hos ham.
Denne julegave forældes ikke, går ikke i styk-
ker og mister ikke sin værdi. Der står ikke på
den: ”Anvendes kun i nødstilfælde” eller
”bedst før denne dato”. Når du har fået denne
gave, behøver du intet mere. Du har fået alt.

Paulus’ juleevangelium: Gal 4,4-5
Også Paulus har skrevet sit juleevangelium.
I Galaterbrevet, hvor han kæmper for retfær-
diggørelsen af nåde, beskriver han med ind-
levelse, hvilken stor gave Gud skænkede den
onde verden den første julenat. Vi læser i
Galaterbrevet 4,4-5:
Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin Søn,
født af en kvinde, født under loven, for at han
skulle løskøbe dem, der var under loven, for
at vi skulle få barnekår.
Hvor er det dog let for en kristen at falde i
lovretfærdighed! Man forsøger at gøre sig
selv værdig over for Gud. Da forstår man ikke
længere evangeliet. Ens egne forsøg og ens
eget arbejde skydes frem sammen med troen
(eller i stedet for troen). Man fornægter må-
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ske ikke nåden helt, men den bliver ikke frel-
sens eneste grundlag.
Med en sådan overbevisning kommer man
ikke i Himlen. Man kommer naturligvis hel-
ler ikke i Himlen, hvis man holder hånden
over sine synder og ikke vil omvende sig fra
dem. Den frelsende tro indebærer, at man
bekender sine synder for Gud og tager imod
hans tilgivelse for hans Søns, Jesu Kristi
skyld.
På den måde befries vi fra loven og regnes
for børn hos Gud. Julens barn blev født, for
at vi skulle fødes til at være Guds børn. Som
Guds børn har vi en himmelarv i vente.

Åbenbaringsbogens juleevangelium: 12,4-
6
Jeg vil til sidst nævne endnu et af Bibelens
mange juleevangelier. Johannes’ Åbenbaring
12,4-6 giver os en slående stærk skildring af
Frelserens fødselsnat. Ud fra det himmelske
perspektiv berettes det følgende:
Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle
føde, for at sluge hendes barn, så snart hun
fødte. Og hun fødte en søn, en dreng, som
skal vogte alle folkeslagene med et jern-
scepter. Og hendes barn blev bortrykket til
Gud og hans trone. Men kvinden flygtede ud
i ørkenen; dér har hun et sted, som Gud har
gjort rede til hende, for at hun kan få sin føde
dér i tolv hundrede og tres dage.
Her sker der en sammensmeltning af det, som
sker med julens barn og med den kristne
kirke. Ligesom Jesus straks efter sin fødsel
blev forfulgt, sådan begyndte man også med
vold at angribe kirken, så snart den var grund-
lagt. Sådan kommer alle, der vil leve et gud-
frygtigt liv i Kristus Jesus, til at blive for-
fulgt (2 Tim 3,12). Noget alternativ findes
ikke. Vi må ”bekende kulør”.
Julens kulør er vidunderligt rød. Det er også

kirkens kulør. Martyrernes blod har flydt. Det
skal man ikke jamre over. Man skal højagte
det. Man skal takke kirken Herre for, at han
har anset sine for værdige til at bære den him-
melske purpurkappe. Jul betyder ved nær-
mere eftertanke ikke, at ”nu har alle det godt,
føler sig varme indeni og har omsorg for hin-
anden”. I stedet forkynder englene til alle
mennesker om Guds velbehag. Han gav sin
elskede Søn, for at de skulle komme til ham i
Himlen.
Verden forstår virkelig ingenting, hvis den
forkaster hans gave. Mange ignorerer Guds
gave uden at fatte, at de dermed mister deres
evige salighed. Julelysene kan hurtigt for-
vandles til forfølgelsesbål. Vor glæde og trøst
er, at lyset i det tiltagende nattemørke skin-
ner så meget desto skønnere og klarere.

Afslutning
Der er meget at lære af Bibelens julebudskab.
Men forstå nu frem for alt én sag, nemlig at
Gud på mangfoldige måder har bundet sig
selv ved sit eget ord for at bekræfte din frelse
fra synden og Helvede. Århundreder i forve-
jen har han forudsagt vor frelsers fødsel. Da
tidens fylde kom, gik alle løfterne om ham
bogstaveligt i opfyldelse, det ene efter det
andet. Skulle Gud da nu pludselig fornægte
sig selv og tage sit ord tilbage og ikke be-
nåde dig, når du angrer dine synder og i be-
drøvelse søger din salighed? Skulle han, som
har vist sig trofast til at holde alle sine løfter
gennem tusinder af år, ikke være din tillid
værd nu og i dag?
Juleaften er den virkelige glædesaften. Netop
sådan som der forud var blevet skrevet om
Frelseren, sådan blev det, og sådan er det
endnu i dag. Et grundigt studium af Det
Gamle og Det Nye Testamente bekræfter den
sandhed, at salighedens grund er fast og hol-
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der. Lær derfor af den lange frelseshistorie,
at du trygt må holde dig til din Frelser. Lad
ikke nogen plagende tvivl gøre dit hjerte uro-
ligt. Der findes intet sikrere håb på jorden

end dit svage håb om engang af nåde at få
lov at komme i Himlen. Dine synder forla-
des dig! Det er vejen for dig til julens glæde,
fred og frihed!

Timo Laato, dr. theol. i
NT-eksegese, ansat på
Församlingsfakulteten
og Lutherstiftelsen i
Göteborg

Oversat til dansk af Mikkel Vigilius fra hæf-
tet “Julevangelierna“, som indgår i
Församlingsfakulteten i Göteborgs småskrift-
serie.
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Lykke, fremtid og håb – for dig
Den store engelske Kina- og pionermissionær
Hudson Taylor havde meget klare meninger
om, hvordan arbejdet for Gud skulle udfø-
res. Vi kan planlægge så godt, som det er

muligt for os, og så forsøge at føre planerne
ud i livet så godt vi kan. Eller vi kan plan-
lægge omhyggeligt og så bede Gud velsigne
vore projekter.
En helt tredje vej at gå, siger Hudson Taylor,

Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: “Stå op, tag
barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Hero-
des vil søge efter barnet for at slå det ihjel.“ Og han stod op, og mens det endnu var nat,
tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og dér blev han, indtil Herodes
var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: “Fra
Egypten kaldte jeg min søn.“
Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende; og i
Betlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på to år og derunder myrde, ud fra den
tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Da opfyldtes det, som var talt ved profeten
Jeremias, der siger:
“I Rama høres råb, gråd og megen klage; Rakel græder over sine børn, hun vil ikke lade
sig trøste, for de er ikke mere.“
Da Herodes var død, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og siger:
“Stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land. For de, der stræbte
barnet efter livet, er døde.“ Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til
Israels land. Da han hørte, at Arkelaos var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes,
turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilæa, og
dér bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved
profeterne, at han skulle kaldes nazaræer (Matt 2,13-23).

GUDS FRELSESPLAN FOR DIG

Af Preben Skov Jensen
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er at begynde med Gud. Spørge efter hans
planer og stille os til rådighed for ham, så
han kan bruge os til at udføre det, han vil.
Gud er nemlig ikke tilfældighedernes Gud.
Der kommer ingen ”hovsaløsninger” op i
hans tanker; løsninger, som han så i al hast
fører ud i livet. Alt, hvad Gud gør, er gen-
nemtænkt og planlagt. Det følger hans gode
vilje. Både i det store og i det små. Han sty-
rer og leder verdenshistorien såvel som det
enkelte menneskes liv. Han har fuldstændigt
overblik, og intet undgår hans opmærksom-
hed.
Derfor er det trygt og godt at have lagt sit liv
i Guds hænder. For da er det lagt i hænderne
på ham, der siger: Jeg ved, hvilke planer jeg
har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke,
ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og
et håb (Jer 29,11).
Og i lyset af vores tekst i dag får dette ord et
særligt perspektiv. For da ser vi, at de planer,
Herren har lagt for os om lykke, fremtid og
håb, er knyttet sammen med hans søn, som
blev født julenat som verdens frelser. Det er i
ham din og min lykke, fremtid og håb er at
finde. Det er i det lille spædbarn, der blev
født i en stinkende og beskidt stald, svøbt i
nogle klude og lagt i et fodertrug, at Gud til-
siger dig lykke, fremtid og håb. Ikke i noget
som helst andet. Ikke bare for en kort og flyg-
tig stund, men til evig tid. I ham rækker Gud
ud til dig og siger: ”Her er, hvad jeg fra evig-
hed af har planlagt til din frelse. Her er, hvad
jeg fra evighed af har tænkt, skal fri dig ud af
den nød og ulykke, du er i på grund af din
synd mod mig. – Her er min søn, Jesus
Kristus.”
Når Gud siger Jeg ved, hvilke planer jeg har
lagt for jer, planer om lykke, ikke om ulykke,
om at give jer en fremtid og et håb, så taler
han om Kristus og om din evighed. Han taler

om noget, som kun han kan og vil virkelig-
gøre. Og alt sammen sammenfattes det i et
navn: Jesus Kristus. Hør hvordan han selv
siger det i Bibelen: I ham (dvs. i Kristus) har
vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore
synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i
rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade
os kende sin viljes hemmelighed ud fra den
gode beslutning, han selv forud havde fattet
om den frelsesplan for tidernes fylde: at sam-
menfatte alt i Kristus, både det himmelske og
det jordiske (Ef 1,7-10).
Kan du høre, at her taler han om lykke, frem-
tid og håb for dig? Og alt sammen er det knyt-
tet sammen med Kristus. Det er i, hvad Jesus
har gjort for dig, du har lykke, fremtid og håb.
Ved Kristus er du frelst både i Himlen og på
jorden, for Gud besluttede fra evighed at sam-
menfatte alt i Kristus, både det himmelske
og det jordiske. Sidder du derfor og tænker:
“Gud har ingen fremtid for mig; jeg har intet
håb om lykke, som det er gået for mig; alt er
så mislykket og forfejlet i mit liv“ – så ser du
det forkerte sted hen. Din lykke, fremtid og
håb ligger ikke i, hvordan det går for dig her
i livet. Den ligger i, hvad Jesus har gjort for
dig. Se på ham, og bed Gud åbne dine øjne
for det, som i sandhed er din lykke, fremtid
og håb: et barn, svøbt og liggende i en krybbe.
Guds frelsesplan for dig.
Se på det barn, som måtte flygte for livet, og
som var efterstræbt fra spæd af; se på det barn,
som blev anledning til et ukendt antal spæd-
børns henrettelse; se på det barn, der måtte
vokse op i et foragtet udkants-Israel på den
tid. Han var mærket af lidelser og modstand
helt fra fødslen. – Han er Guds frelsesplan
for dig.
Det ser ikke stort og flot ud. Det ser nærmest
ud til at mislykkes fra starten af. Det ligner
slet ikke en plan, nærmere en fiasko. Men
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hvis det er sandt, er det alligevel fantastisk,
for så er du frelst ved en fiasko.
Men det er ikke en fiasko, for alt, hvad der
skete i Jesu liv, var med i Guds plan. For at
frelse dig og for at frelse mig.

Et omkvæd i teksten
Og så sidder du måske og tænker: Men hvad
har det egentlig med teksten at gøre?
I mange sange har man et omkvæd, som går
igen efter hvert vers. I enkelte af vore salmer
i salmebogen har vi noget, der ligner. For ek-
sempel i Luthers julesalme Lovet være du,
Jesus Krist, hvor hvert vers slutter med: O,
Gud ske lov. På den måde får man en sætning
eller en pointe til at bide sig fast i tankerne
hos dem, der synger.
I vores tekst har vi også et ”omkvæd.” Tre
gange kommer det igen, at det skulle opfyl-
des, som er skrevet eller talt ved profeterne.
Og læser du videre i Matthæusevangeliet,
fortsætter det sådan hele vejen igennem. Be-
givenhederne, vi får beskrevet i vores tekst,
kunne ikke være sket, uden at Jesus var født
i Betlehem. For i Det Gamle Testamente
havde Gud ved profeterne forudsagt, at det
skulle ske i forbindelse med Frelserens
komme. Det er Guds frelsesplan for dig og
mig, ja for hele verden.

Det er ikke grebet ud af den blå luft. Gennem
århundreder har Gud forberedt det, som skulle
ske, når Frelseren blev født. Alt det, du ved
Jesus er frelst fra og frelst til, har Gud forud-
sagt i Det Gamle Testamente. Han har inde-
sluttet det hele i sit åbenbaringsord til os.
Det er derfor, det er så farligt at gå uden for
Ordet, for da går du fejl af det, Gud har for-
beredt til frelse for dig. Gud har ikke noget
at sige dig og ikke noget at give dig, som du
ikke kan finde i Bibelen. Her har han lagt alt
frem for dig, som han har forberedt til din
frelse, hele hans frelsesplan. Her i sit ord
åbenbarer han Jesus for dig.
Men kan det virkelig passe, at flugt for livet,
barnemord og fattig opvækst er en del af Guds
frelsesplan? Ja, for det siger Skriften. Disse
ting måtte ske, for at Gud kunne virkeliggøre
og fuldføre den, så det blev til frelse for os
mennesker.

Født og opvokset i den virkelige verden
Det er med til at understrege for os, hvor
meget menneske Jesus blev. Han kunne være
i livsfare, han kunne ikke umiddelbart skel-
nes fra andre børn, og han voksede op under
almindelige vilkår i hans samtid og ikke un-
der særligt gunstige forhold. Det viser os, at
Jesus voksede op i den virkelige verden. Ikke
et Disney World, hvor alt er lykke – og be-
dragerisk fantasi. Det forsikrer os om, at han,
Jesus, er en virkelig frelser.
Kristi fornedrelse begyndte, så snart han var
undfanget og født på denne jord. Satan be-
gyndte sit angreb på ham, allerede da han var
spæd. Han led under syndens konsekvenser
og blev udsat for menneskers had og mod-
stand, mens han endnu blev ammet af sin mor.
Helt fra begyndelsen af sit menneskeliv blev
han prøvet med lidelser. Men det var vore
sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han

Din lykke,  f remtid og håb l igger
ikke  i ,  hvordan de t  går  for  d ig
he r  i  l i ve t .  Den  l i gge r  i ,  hvad
J e s u s  h a r  g j o r t  f o r  d i g .  S e  p å
ham, og bed Gud åbne dine øjne
f o r  d e t ,  s o m  i  s a n d h e d  e r  d i n
lykke,  f remt id  og håb:  e t  barn ,
svøbt  og  l iggende  i  en  krybbe .
Guds fre lsesplan for  dig.

J
U

L
E

N
 

2
0

1
7



73NYT LIV

3-2017

bar; og vi regnede ham for en, der var ramt,
slået og plaget af Gud (Es 53,4). For alt, hvad
Jesus gjorde og led, gjorde og led han for dig.
I dit sted.
Jesus er præcis den frelser, som lidende og
sørgende mennesker behøver. Han forstår,
hvad du mener, når du i bønnen fortæller ham
om dine vanskeligheder og han kan have
medlidenhed med dig, når du råber til ham i
din nød. Du behøver ikke holde noget tilbage
for ham, for han er selv prøvet i alt. Han ved,
hvad lidelse er. Derfor siger han også til dig i
Bibelen: For vi har ikke en ypperstepræst,
der ikke kan have medfølelse med vore skrø-
beligheder, men en, der er blevet fristet i alle
ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså
med frimodighed træde frem for nådens trone,
for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde
til hjælp i rette tid (Hebr 4,15-16).

Men kunne Gud da ikke have sparet disse små
børns liv? Kunne han ikke have gjort det an-
derledes? Svaret er, at uanset, hvordan Gud
havde valgt at sende sin søn til denne ver-
den, så ville det have fået ondskabens kræf-
ter og Satan selv til at rejse sig til modstand
og rase mod ham. Gud lod ikke sin frelses-
plan gå ud over sagesløse små børn. Han førte
den igennem på trods af alle ondskabens
kræfter og syndens virkelighed.
Vi ser her sandheden af, hvad Paul Gerhardt
skriver i sin store salme Befal du dine veje:

Vej har du alle steder,
dig midler fattes ej;

kun nåde du udspreder,
kun lys er al din vej;

din gerning kan ej hvile,
ej standses kan dit fjed,

når du til os vil ile
med hjælp og bistand ned.

Om alle Helved-magter
end trodse og modstå,
det du for intet agter,

vil ej tilbage gå.
Hvem kan mod dig vel stande,

som slynger lynets pil?
Hvem vover at forbande,

når du velsigne vil?”

Giften i hjertet
Jo, Gud førte sin frelsesplan igennem på trods
af alle ondskabens kræfter og syndens virke-
lighed. For barnemordet i Betlehem er et vid-
nesbyrd om, hvor forfærdelig synden er –
hvor dybt ind i blindhed, modstand mod Gud
og egoisme den fører et menneske, så endog
spæde forsvarsløse børn prisgives. Synden
skåner ingen og har ingen plads for barm-
hjertighed. Den har kun plads for mig selv
og mit eget. Det er den synd, der bor i os alle.
I dig såvel som i mig. Og den allierer sig gerne
med Satan for at føre os ind i oprør og mod-
vilje mod Jesus og alt hans.
Synden er en forfærdelig kraft i os menne-
sker. Barnemordet i Betlehem afslører det for
os. Den hensynsløshed og ondskab vi ser her,
bor i os alle. Den lurer i det skjulte, i hjerte-
dybet siger Jesus. Herfra udspringer et gif-
tigt kildevæld af onde tanker, mord,
ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnes-
byrd og bespottelser, siger han. Det er ikke
sådan, du og jeg tænker om os selv, men det
er sådan Guds ord afslører os. Det er sådan,
vi er.
Tænk selv efter: Hvad kommer op i dit sind,
når du føler dig forurettet? Hvordan taler du
til og om samt handler over for andre, når du
er uenig med dem? Over for din ægtefælle,
kolleger, naboer osv. Hvilke ”ekstra bevillin-
ger” giver du dig selv for at kunne bryde
ægteskabet i tanke, ord eller handling? Hvad
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er modydelsen, for at andre kan få din tilgi-
velse?
Kan du se, at under overfladen ligner du
Herodes?
Da er barnemordet i Betlehem også et vid-
nesbyrd om, at Gud førte sin frelsesplan igen-
nem. Menneskers synd og Satans ondskab
kunne ikke stoppe den. For Gud ville føre
sin søn frem til Golgata. Frem til at dø for
hele verdens synd, også din.
For Gud holdt, hvad han lovede. Han fuld-
førte sin frelsesplan. Han sendte sin søn, han
sendte en frelser. Ja, han kom selv. Han gjorde
det for din skyld. Han bragte sig selv som et
offer for alle dine synder. Han købte dig fri
af syndens og Djævelens magt med sit eget
blod. Han levede det fuldkomne menneske-
liv i dit sted. Modstod alle fristelser til synd
og tog aldrig sig selv til rette. Han ydmygede
sig dybere, end vi kan forstå. Han ikke bare
betalte en pris for din og min frelse. Han gav
sig selv. Du er købt fri fra Satans, syndens og
dødens magt ved at der blev betalt en løse-
sum for dig. Det betyder, at alle krav og for-
dringer er indfriet. For den blev ikke betalt i
afdrag, men helt og fuldt.
Og løsesummen var ikke sølv eller guld. Lø-
sesummen var Gud selv. Det var hans blod,
der blev udgydt på Golgatas kors. Udgydt for
dig. Det var Gud, der gav sit blod for dig.
Det var der, Gud døde for dig. Det var målet
for barnet, der lå i krybben. Det var målet
for, at Gud selv lod sig føde på jord. For end
ikke Menneskesønnen er kommet for at lade
sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv
som løsesum for mange (Mark 10,45).
Det skete i den virkelige verden, det skete
for virkelige mennesker, det skete for dig.
Derfor er din frelse også virkelig. Det skete,
for at Guds frelsesplan for dig og for mig, ja
for hele den vide jord skulle fuldføres.

Den virkelige Gud gav sin søn for virkelige
syndere så de kunne få en virkelig frelse og
få del i det virkelige liv: Livet i Guds søn,
Jesus Kristus.
Gud give, at du og jeg har del i det.
Amen.

Prædikenen blev holdt julesøndag d. 27/12
2015 ved gudstjenesterne i Rækker Mølle Pa-
storat. Nadverordene var:

Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer,
siger Herren, planer om lykke, ikke om
ulykke, om at give jer en fremtid og et håb
(Jer 29,11).
I ham (dvs. i Kristus) har vi forløsning ved
hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds
rige nåde (Ef 1,7).
Men det var vore sygdomme, han tog, det var
vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for
en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es
53,4).
For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan
have medfølelse med vore skrøbeligheder,
men en, der er blevet fristet i alle ting lige-
som vi, dog uden synd.
Lad os altså med frimodighed træde frem for
nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed
og finde nåde til hjælp i rette tid (Hebr 4,15-
16).
For end ikke Menneskesønnen er kommet for
at lade sig tjene, men for selv at tjene og give
sit liv som løsesum for
mange (Mark 10,45).
Jesus sagde: “Det er
fuldbragt“ (Joh 19,30).

Preben Skov Jensen,
sognepræst i Rækker
Mølle Pastorat.
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Kejser Augustus
For lidt mere end 2000 år siden blev Jesus
født på vores jord. På den tid regerede kej-

ser Augustus i Rom. Han var den mægtigste
mand i verden. Han kunne med ét eneste ord
sætte alle sine hærskarer af soldater i bevæ-

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling
i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle
drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i
Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt,
for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de
var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og
lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord.
Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af
stor frygt. Men englen sagde til dem: “Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som
skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.
Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.“ Og med ét
var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!
Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinan-
den: “Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.“ De
skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de
havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte
det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte
og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de
havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem (Luk 2,1-20).

PERSONERNE I JULEEVANGELIET

Af Lars Borgström
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gelse. Et vink fra hans hånd kunne afgøre liv
eller død for et svimlende antal mennesker.
Nu havde han bestemt sig for nøjagtigt at
optælle alle mennesker i sit vældige verdens-
rige. På den måde var der ikke nogen, der
skulle kunne unddrage sig at betale skat til
ham. Der udgik en befaling fra ham om at
holde folketælling i hele verden. Alle men-
nesker var tvunget til at lystre denne befa-
ling. Over hele Romerriget, i stort set hele
den dengang kendte verden, rejste alle der-
for hjem til den by, de kom fra.

Josef og Maria
I Galilæa boede på den tid et par, der hed Josef
og Maria. De var af kong Davids slægt, han,
som havde regeret i Israel tusind år tidligere,
og derfor skulle de rejse til Betlehem, som
var Davids by. Under normale omstændig-
heder havde det vel ikke været noget problem
for dem. Men nu var det sådan, at Maria når
som helst kunne føde sit første barn.
Da de kom frem, var der ikke plads til dem i
noget herberg, så de måtte holde til i en stald,
hvor dyrene boede. Dér var det, Maria fødte
sin søn. Der var ikke nogen seng der på ste-
det, så hun måtte lægge ham i en krybbe –
der hvor man lagde høet, når dyrene skulle
spise.
Tidligere havde en engel sagt til hende og
Josef, at de skulle give barnet navnet Jesus,
og det gjorde de.
Sådan gik det altså til, da Jesus blev født.
Hans navn betyder “Herren frelser“.

Jesus
Jesus er Guds søn, og han kom her til jorden
for at frelse os mennesker, altså give os for-
ladelse for alle vores synder. Det kunne han
kun gøre ved at blive menneske og siden lide
og dø for vores synder på korset. Af kærlig-

hed og længsel efter at have os hos sig i Him-
len valgte han at forlade den himmelske her-
lighed for at fødes på vores jord.
I en svensk adventssalme lyder det:

Han kommer fra evige glæder,
forlader sin stol af krystal,

sin ære i lysets paladser
og lægges på strå i en stald.

Vær glad, vær glad,
ja, glæd dig i Herren, din Gud!

Vær glad, vær glad,
og hyld dog din konge og Gud!

Han kommer til jord for at bringe
et offer på korset for dig,

her dør han for hele vor verden,
her skænkes retfærdighed mig.

For dig, for mig
han vandred’ ad lidelsens vej.

For dig, for mig
på korset han ofrede sig1.

Menneskene
Tænk at Jesus ikke blev taget imod som en
konge, da han kom, men blev henvist til en
stald, hvor dyrene boede. Mennesker havde
ikke plads til ham i deres hjem. Så utaknem-
melige er vi. Men Jesus ophører ikke med at
elske os af den grund. Han længes efter hvert
eneste menneske. Han ønsker af hele sit
hjerte, at vi alle må komme til ham, elske ham
igen, stole på ham og ønske alt godt af ham,
både for dette liv og for evigheden.
Han er Guds julegave til hele verden. Det gør
Jesus så ondt, at de fleste ikke vil tage imod
ham, selvom det ikke koster noget. En jule-
gave er jo, præcis som alle andre gaver, gra-
tis.
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Men Jesus bliver ved med at håbe. Han tæn-
ker, at den, som endnu ikke har villet have
med ham at gøre, måske vil det denne jul.
Måske kan denne lille betragtning over jule-
evangeliet få lov til at tænde længslen og
troen på ham hos dig, hvis du ikke tidligere
har tilhørt ham. Så kan det – måske for første
gang i dit liv – blive til en virkelig julefejring!
Tænk hvilken forskel på at fejre jul med Jesus
i stedet for uden Jesus!

Englene
Kejser Augustus i Rom havde altså bestemt
sig for, at der skulle være en folketælling i
hele verden.
Men vi læser også i vores Bibel, at der gen-
nem engle fra Himlen samtidig udgik et
glædesbud: at en frelser var blevet født for
hele verden.
Augustus havde hærskarer af soldater, men
Gud har endnu meget mægtigere hærskarer,
nemlig englene. De sang: “Ære være Gud i
det højeste og på jorden! Fred til mennesker
med Guds velbehag!“
Blandt mennesker var der ikke mange, der
lagde mærke til, at Guds søn var blevet født
på jorden. Men blandt Himlens engle var dette
så stor en glæde, at de alle sang og priste Gud
for hans godhed og store kærlighed til os
mennesker.
Uden for Betlehem var nogle hyrder ude for

at vogte deres jord om natten. De hørte eng-
lenes sang, og englene fortalte dem, at de
skulle gå hen til stalden i Betlehem. Der ville
de finde frelserbarnet, der lå svøbt i en
krybbe. Sådan gjorde man dengang; man
svøbte de nyfødte med stof.
Buddet fra Rom om folketællingen blev den-
gang hørt over hele den da kendte verden.
Buddet fra Himlen blev kun hørt af nogle
hyrder. Men hvordan er det i dag? Nu er der
ikke længere nogen mennesker, der spørger
efter kejser Augustus’ befalinger. Men mil-
lioner af mennesker over hele verden samlet
for at lytte til glædesbuddet fra Himlen. Bud-
skabet fra denne verdens herrer har kort le-
vetid. Buddet fra Himlens Herre og hans
engle forbliver indtil tidernes ende.
Når Jesus kommer her til jorden for anden
gang, kommer han for at hente alle dem, som
vil have ham som frelser, hjem til Gud. Også
du, som læser dette, må for Jesu skyld være
en af dem.

Hyrderne
“I dag er der født jer en frelser.“ Det var, er
og forbliver det himmelske budskab.
Blandt de første, der troede dette underfulde,
var hyrderne. Da de hørte englene synge, at
Guds velbehag, hans kærlighed, nu hvilede
over mennesker, glædede de sig. Guds vel-
behag omfatter alle mennesker – ikke bare
de fremgangsrige, retfærdige og gode men-
nesker, der lykkes med deres liv. Også du er
elsket og tilgivet, hvem du end er. Jesus kom
ikke for at kalde retfærdige, men syndere. Og
en synder er du – præcis lige som jeg og alle
andre mennesker. Spørgsmålet er bare, om
du indser det og dit store behov for Frelse-
ren. Til de selvhjulpne mennesker har Jesus
ingenting at give. Det var netop til de faldne,
udstødte og mislykkede han kom.

Jesus  længes  ef ter  hver t  enes te
menneske.  Han ønsker  af  hele  s i t
h jer te ,  a t  v i  a l le  må komme t i l
h a m ,  e l s k e  h a m  i g e n ,  s t o l e  p å
ham og  ønske  a l t  godt  a f  ham,
både for  det te  l iv  og for  evighe-
den.
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Det var ikke nogen tilfældighed, at hyrderne
blev de første til at høre julebudskabet. De
tilhørte de fattigste i samfundet. Det var der-
for, de holdt vagt om natten, mens de rige i
Betlehem sov deres gode søvn.
Sådan er det også på det åndelige område.
De selvretfærdige, de, der tror, at de er så gode
og prægtige, at de ikke har brug for nogen
syndsforladelse – de sover selvhjulpethedens
dybe søvn. De åndeligt vakte derimod (de
troende) ser deres egen synd, deres åndelige
fattigdom og deres hjerters mørke. De ser
også, at intetsteds i hele verden findes der
noget lys eller nogen redning. Derfor søger
de også som hyrderne mod det himmelske lys
som i den hellige julenat lyser over krybben.

Du selv
Når også du gennem Bibelens beretning kom-
mer til denne krybbe, som udstråler fred,
kærlighed og lykke, så bøj dig ned, som
hyrderne gjorde, og giv barnet din hyldest og
tilbedelse. Tvivl ikke, men tro, at det er sandt,
at han, som ligger der på krybbens strå, er
din og hele verdens frelser! Han er fuld af
nåde og sandhed. Han har frelst hele menne-
skeheden. Så sikkert som du hører til men-
neskeheden, lige så sikkert er det, at Jesus er
født til at være din frelser, og at han alene er
den, der kan tage hånd om dig, først i dette
liv og siden føre dig til Himlen.
Han, som kom for at gå lidelsernes og kor-
sets smalle vej, den eneste mulige for at give
dig frelse og evigt liv, han har magten til at

Til  de selvhjulpne mennesker har
Jesus ingent ing at  give.  Det  var
netop t i l  de  fa ldne,  udstødte  og
mislykkede han kom.

befri dig fra alt ondt og lede dig ind i sit rige,
for at du skal være hans og leve med ham for
evigt, sammen med alle engle. Ja, ikke bare
med englene, men også med alle mennesker,
som her i tiden, mens frelsens mulighed og
Himlens kald endnu stod åbent, ville være
hans. Sammen skal vi da i al evighed takke
og lovsynge Jesus, Guds søn og verdens frel-
ser. Amen.

Bøn: Herre Gud, tak for alt det underfulde,
der skete for to tusind år siden, da din søn
blev født til verden for at blive min og alle
menneskers frelser. Lad den himmelske glans,
som dengang strålede fra krybben i Betlehem,
altid oplyse mit hjerte. Amen.

Artiklen er oversat af Henrik Gren Han-
sen fra bogen Oss är en Frälsare född.
Bogen er udgivet i 2016 og rummer an-
dagter og betragtninger til brug i advents-
og juletiden. Den kan bestilles ved hen-
vendelse til Lars Borgström på mailad-
ressen lars@predikan.se.
PÅ FORSIDEN AF NYT LIVS HJEMMESIDE VIL DU

HVER UGE I DECEMBER (FRA 1. SØNDAG I AD-
VENT TIL NYTÅR) KUNNE FINDE ET NYT OVERSAT

STYKKE FRA BOGEN UNDER “UGENS VIDNES-
BYRD“. SE WWW.NYTLIV.DK.

1 Frit oversat fra sangen “Gå, Sion, din konung
att möta“, Lova Herren 91, vers 2-3.

Lars Borgström,
præst i Lutherska
Församlingen i
Stockholmsområdet,
Sverige
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Nyt fra Nyt Livs Forlag, december 2017
NB: Ingen af bøgerne kommer med bibelskolens elevforenings bogklub!
De kan bestilles ved henvendelse til svag@info.dk eller tlf. 2341 5591.

Bøgerne vil også blive solgt via Bethesdas Boghandel.
Læs mere om udgivelserne og udgivelsesdatoerne på nytliv.dk.

I KONGENS NÆRHED fører dig igennem Det Nye Testa-
mente på et år. Tormod Vågen var generalsekretær
i Norsk Luthersk Misjonssamband og stod i et stort
og rigt missionsarbejde. Andagterne formidler et klart
kald fra Guds eget ord og en direkte forkyndelse til
omvendelse, tro og nyt liv i Jesus.

GUDS ORD - FUNDAMENTET FOR EVANGELISK LUTHERSK TRO

er en samling artikler om bibelsyn og luthersk skrift-
forståelse, som Nyt Liv udgiver i anledningen af
reformationsjubilæet. Præsentation af bogen findes
her i bogen s. 10-14 og på nytliv.dk, hvor du kan
læse appetitvækkere til alle bogens 19 kapitler.

TRO FOR HJERTE OG TANKE er en troslærebog, der vil
blive brugt på bl.a. Luthersk Missions Højskole. Den
gennemgår kort, dybt og præcist indholdet af det, vi
tror på - til grundfæstelse i troen for alle aldre.

I kongens nærhed
Tormod Vågen
366 andagter
(ca. 520 sider)
249 kr.

Guds ord - fundamentet for
evangelisk luthersk tro
Konrad Fjell (red.)
265 sider
175 kr.

Tro for hjerte og tanke
Arne Helge Teigen
170 sider
75 kr.
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Hjertelig velkommen på Djurslands Efterskole!
På vinterlejren holder Oddvar Dahl fire bibeltimer, og Else Wiwe fortæller
lørdag eftermiddag fra Luthersk Missions tværkulturelle arbejde. Lejren er
for alle aldre, og man kan tilmelde sig til Bente Christensen på adressen
tilmelding@nytliv.dk eller tlf. 2339 1830. NB: Der serveres i år aftensmad

fredag aften! Læs mere i vedlagte program eller på nytliv.dk.

Giv en gave til Nyt Livs arbejde

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

Du kan være med til at støtte arbejdet økonomisk ved at
give en gave eller tegne et gavebrev.
Kontonr.: 0891 0001010659
IBAN DK2208910001010659 - Swiftadresse HANDDKKK.

Nyt Liv er godkendt til at modtage gaver efter Ligningslovens
§ 8a (alm. gaver) og Ligningslovens § 12 (gavebreve).
Evt. spørgsmål om gaver og gavebreve kan rettes til Nyt Livs kasserer Peder Hovgaard
på tlf.: 2098 8013 eller e-mail: nyt.liv@fiberpost.dk.
Du kan også benytte Mobilepay. Telefonnummeret er: 2985 1713.
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„

„
Gennem århundreder har Gud forberedt det, som skulle
ske, når Frelseren blev født. Alt det, du ved Jesus er frelst
fra og frelst til, har Gud forudsagt i Det Gamle Testamente.
Han har indesluttet det hele i sit åbenbaringsord til os.
Det er derfor, det er så farligt at gå uden for Ordet, for da
går du fejl af det, Gud har forberedt til frelse for dig. Gud
har ikke noget at sige dig og ikke noget at give dig, som
du ikke kan finde i Bibelen. Her har han lagt alt frem for
dig, som han har forberedt til din frelse, hele hans
frelsesplan. Her i sit ord åbenbarer han Jesus for dig.
Preben Skov Jensen, s. 72.

„

„

Returneres ved
varig adresseændring

Thyrasvej 15
8600 Silkeborg
Danmark

Et grundigt studium af Det Gamle og Det Nye Testamente
bekræfter den sandhed, at salighedens grund er fast og
holder. Lær derfor af den lange frelseshistorie, at du trygt
må holde dig til din Frelser. Lad ikke nogen plagende tvivl
gøre dit hjerte uroligt. Der findes intet sikrere håb på jorden
end dit svage håb om engang af nåde at få lov at komme i
Himlen. Dine synder forlades dig! Det er vejen for dig til
julens glæde, fred og frihed!
Timo Laato, s. 68-69.

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

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