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»HERRE, vor Herre, hvor herligt er dit navn på den vide jord« (Salme 8,10)

Det skete engang i tiden
Sådan begynder Lukas sin skønne beret-
ning om enkens søn fra Nain (Luk.7,11-
17). 

De to første ord »det skete« lyder atter 
og  atter  i  evangeliet,  første  gang i  kap. 
1,9, da engelen Gabriel kom til den gamle 
præst Zakarias og forkyndte ham, at hans 
hustru Elisabet, der var ufrugtbar og, som 
han, højt oppe i årene, skulle føde en søn, 
sidste gang i kap. 24,51, hvor Jesus, me-
dens han velsignede disciplene, skiltes fra 
dem og opløftedes til Himmelen. 

Hver  gang,  vi  hos  Lukas  læser  »det 
skete«, er der tale om, at Gud griber ind 
og gør sin gerning. Der er aldrig tale om 
en tilfældighed eller  om en gerning,  der 
hører til i tiden som noget sædvanligt. Når 
Lukas skriver,  at  »det  skete engang i  ti-
den«,  understreger  han,  at  det  drejer  sig 
ikke om en gerning, der normalt sker her i 
tiden, selvom Gud til enhver tid kan gøre, 
hvad han gjorde her. 

Her i tiden er hele skabningen under-
lagt  forkrænkeligheden.  Det  gælder  også 
os, i hvem Guds Ånd bor, og som har det 
evige liv. Vort legeme er under forkræn-
kelighed.  Først  når  vi  er  iført  opstan-
delseslegemer,  er  vi frigjort  fra forkræn-
kelighed og død – men det sker først, når 
tiden er hørt op, fordi den første opstan-
delse har  fundet sted ved vor Herres  og 
Frelsers tilsynekomst, og genoprettelsesti-
derne er inde. 

Lad  os  på  denne baggrund  læse  den 
ordknappe, opløftende beretning. 

Han gik til en by ved
navn Nain

Ledet af Guds Ånd gik han den vej. Han 
vidste næppe, at medens han var på vej til 
Nain, var en sørgende skare på vej ud af 
Nain for at begrave en ung mand. Men vi 
ser, at en vandring i Ånden er en vandring 
i  forud  beredte  gerninger,  tilrettelagt  af 
Gud  så  nøjagtigt,  at  hverken  Jesus  eller 
den sørgende skare kommer for tidligt el-
ler for sent til at møde hinanden. 

At vandre, som Jesus gjorde, ser plan-
løst ud for den menneskelige visdom. Det 
er imidlertid en sådan vandring, Gud ken-
des ved. Vi får en stille påmindelse om, at 
den menneskelige »kloge« måde at plan-
lægge  på,  fører  bort  fra,  hvad  Gud  har 
»planlagt«. 

Men da han nænnede sig
byens port, se, da...

Bemærk det lille ord »se«! Sætningen sy-
nes  ikke  at  behøve det,  men vi  behøver 

det. 
Det fremhæver dels det  vidunderlige, 

som vi foran pegede på,  at skaren netop 
kom, da Jesus kom – og han netop kom, 
da  skaren  kom.  Ingen  af  dem  var 
»uheldigvis« blevet  forsinket,  hverken af 
sygdom eller af vejret eller af anden trafik 
– dels hvad dette møde betyder for hele 
skabningen  med al  dens  suk,  smerte  og 
sorg under forkrænkeligheden. Her er san-
delig noget at se! 

Det første, vi ser, er en død – med an-
dre ord:  det  første,  vi ser,  er,  hvad intet 
menneske har længsel efter eller lyst til at 
se. De fleste vil helst ikke tale om døden, 
skønt alle er på vej til den. Døden er en 
magt  og  en  fjende,  som intet  menneske 
har magt over uden Han, som nu møder 
den sørgende skare. 

Her er døden særlig grusom. Den har 
berøvet en enke hendes eneste søn. Noget 
sørgeligere kan ikke tænkes. Vi står ved 
grænsen for, hvad et menneske kan bære, 
altså ved grænsen til forargelsen på Gud. 

En hel skare fra byen fulgte hende. Det 
var  en vis hjælp,  thi menneskers medfø-
lelse  og  meddelagtighed  er  ikke  betyd-
ningsløs,  selvom  de  var  magtesløse  og 
deres  trøst  uden kraft.  Ingen kunne give 
enken hendes eneste søn tilbage. 

Da Herren så hende,
ynkedes han inderligt

Vi  har  nu  »set« hende  og  set  vor  egen 
fuldkomne magtesløshed overfor forkræn-
keligheden  og  døden.  Vi  ved  ikke,  om 
hendes søn var død som følge af en uhel-
bredelig  sygdom eller  ved  et  ulykkestil-
fælde,  og vi  ved  intet  om hans og hans 
moders Guds-forhold. 

Vi ynkes, hver gang vi ser en sørgende 
enke. Herren ynkedes inderligt over hen-
de, men han ynkes ikke som vi, thi han er 
ikke magtesløs overfor døden. Hver gang, 
vi læser om Herren, at han ynkedes inder-
ligt, betyder det, at han giver sig selv hen 
for dem eller, som den fortabte søns fader, 
løber den fortabte og døde i møde. Her-
rens  medynk er  dybest  set,  at  han går  i 
deres sted. 

Derfor  sagde  han  til  hende:  »Græd 
ikke!« 

Disse ord havde fremkaldt forargelse, 
hvis nogen anden havde sagt det. Men han 
sagde det,  fordi  han var  den eneste,  der 
kunne  sige  det  i  sandhed.  Det  korteste 
vers  i  Det  nye  Testamente  lyder  sådan: 
»Jesus  græd«  (Johs.  11,35).  Han  græd, 
fordi han gjorde sig til eet med hele skab-
ningen i dens suk, gråd og fortvivlelse un-

der forkrænkeligheden og tog årsagen der-
til, synden og skylden, på sig. I Getsema-
ne  udkæmpede han under  gru og blodig 
sved den afgørende kamp med ham, der 
har dødens vælde, det er djævelen, og be-
sejrede ham, idet han med høje råb og tå-
rer  opsendte  bønner  og nødråb  til  Ham, 
der kunne frelse ham fra døden, og blev 
bønhørt og friet af sin angst. Så gik han i 
døden som dødens overmand, og Gud op-
vakte ham den tredie dag fra de døde. 

Det er som Herren over døden og de 
døde,  han  siger  til  enken:  »Græd ikke!« 
hvorpå han gik hen og  rørte ved båren.  
Dermed gjorde han sig til eet med hendes 
eneste søn, der lå død på båren. De, som 
bar den, standsede. Og de kom ikke læn-
gere. De kom ikke ud til graven. Det var 
en standsning af hele deres liv, en stands-
ning imod alle menneskelige beregninger 
–  en  standsning,  der  indebar  en  omven-
delse  af  alle  deres  opfattelser  af  liv  og 
død. 

Jeg siger dig
Da han  havde  standset  dem,  sagde  han: 
»Unge  mand!«  Lukas  skriver  ikke:  »Da 
sagde han til  den døde.«  Dermed antyder 
han, at hvor Han, der er Opstandelsen og 
Livet, hersker, lades døden ude af betragt-
ning. »Jeg siger dig...«  Dette jeg er Guds 
evige  JEG.  Når  Han  taler,  da  sker  det, 
som Han  siger.  Hans  ord  skaber  ud  af 
intet. Hans ord er almægtige, som Han er 
almægtig. 

»Stå op!« To ord af Ham er tilstrække-
ligt. Der var ingen usikkerhed i hans røst 
eller  stemmeføring.  Han  behøvede  ikke 
først at bede. Det er ord med uimodståelig 
kraft.  De  er  selvfølgelige  i  Hans  mund. 
Han behøver ikke at tage sig sammen for 
at tale dem, thi Han er eet med Faderen, 
som  han  senere  kalder  Kraften  (Matt. 
26,64). 

Og den døde satte sig op. Ved atter at 
omtale  ham  som  den  døde  fremhæver 
evangelisten, at  forskellen imellem, hvad 
han var og kunne, før og efter Jesus talte 
disse ord til ham, var som forskellen imel-
lem død og liv. 

Og  begyndte  at  tale.  Vi  får  ikke  at 
vide, hvad han sagde. Han talte det samme 
sprog som før, men alligevel helt anderle-
des, thi han talte som en, der er stået op 
fra  de  døde.  Han syndede  ikke med sin 
mund.  Han  var  varsom  med  store  ord, 
skønt han havde oplevet det største af alt. 

Og Han gav ham til hans moder.  En-
hver kan selv »kommentere« disse vidun-
derlige  ord!  Den  bibelske  ordknaphed 
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fremhæver helligheden i bævende og uud-
sigelige glæde. 

Da blev alle grebet af frygt
Det  undrer  sikkert  adskillige  af  vor  tids 
kristne,  thi  ved  deres  såkaldte  »helbre-
delsesmøder« klapper man ofte i hænder-
ne, når det siges, at et menneske er blevet 
helbredt. 

At frygte Gud betyder at blive meget 
lille og erfare, at man ikke er på lige fod 
med Ham, men at der er en uendelig af-
stand og forskel imellem Ham og mig. 

I  denne  Gudsfrygt  priste  de  Gud  og 
frydede sig med bæven (Salme 2,11). En-
ken og hendes søn gav lovprisningen den 
dybeste tone. Alligevel var ingen af dem, 
end ikke disse to, i stand til at bringe Gud 
en  lovprisning,  der  fuldt  ud  svarede  til, 
hvad Han havde skænket dem. Thi de sag-
de ikke: »Frelseren og Forløseren, Messi-
as,  som Gud har  lovet  os,  er  kommet!« 
Det  kan vi  sige,  men dermed være  ikke 
sagt, at vor lovprisning fuldt ud svarer til 
alt,  hvad  Gud har  skænket  os  i  og med 
Kristus Jesus. 

De sagde: »En stor profet er fremstået 
iblandt  os,  og Gud har  besøgt  sit  folk!« 
Det var sandt, at Jesus var en stor profet, 
men det var ikke sandheden om Ham, thi 
han var profeten (5. Mos. 18,15-19). Han 
var den, der skulle komme, Kristus. 

Gud afviste ikke deres ufuldkomne til-
bedelse. Det må vi glæde os over,  thi vi 

ved  jo,  hvor  fattig  og  utilstrækkelig vor 
lovprisning er. 

Han gav ham til hans moder
Hjertet bliver varmt, når man læser disse 
herlige ord. Men spørgsmålet kommer næ-
sten af sig selv: Hvorfor har menigheden 
enker hos sig, der sørger over deres eneste 
søn? 

Mange  vil  svare:  »Det  skyldes  jeres 
mangel  på  tro!«  Det  vil  vi  ikke  afvise 
uden først at have ransaget vort hjerte for 
Guds åsyn. 

Det  tilbundsgående svar  er  imidlertid 
et andet. Jesus oprejste enkens søn fra de 
døde,  men ikke i  et  opstandelseslegeme. 
De fik derfor nogle flere år sammen her-
nede, men så måtte de skilles. Formentlig 
måtte han begrave hende. Vi håber, de fik 
mange  lykkelige  år,  men  vi  ved  intet 
derom. Sønnens liv under forkrænkelighe-
den blev forlænget, og det var en ubeskri-
velig glæde,  men det  var  ikke den fuld-
komne glæde, thi den fik en ende. 

Jesu oprejsning af den unge mand var 
et tegn på hans frelse, men var ikke selve 
frelsen, thi den frier os fra forkrænkelig-
heden og skænker os herligheden, der om-
fatter ånd, sjæl og legeme. 

Jeg  begravede  i  foråret  en  enkes 
toogtyveårige  søn. Jeg vil  næppe nogen-
sinde glemme den begravelse. Og jeg tæn-
ker på den stund, da Herren ved sin snare 
genkomst i kraft og herlighed  giver ham 

til  hende –  ikke for  et  spand af  år  i  en 
ulykkelig verden, der går imod sin under-
gang, men i den fuldkomne fuldkommen-
hed, der aldrig får ende, thi da har dette 
forkrænkelige  iført  sig  uforkrænkelighed 
og  dette  dødelige  iført  sig  udødelighed. 
Da  gennemtrænger  saligheden  alt,  så 
smerten, gråden og savnet ikke blot er for-
bi,  men  ikke  bliver  regnet  for  noget  – 
uforklarligt og uforståeligt for os, så læn-
ge vi endnu er i forkrænkeligheden, men 
virkelighed for enhver,  der  hører  Kristus 
til ved hans komme. 

Det er til dette håb, vi er blevet frelst, 
og håbet gør os ikke til skamme. Det er en 
kraft, der får prøvede og hårdt prøvede til 
at holde ud og ikke bukke under for fri-
stelsen til at forarges på Gud. 

Vor frelse (i betydning af håbets opfyl-
delse) er os nærmere nu, end da vi kom til 
troen,  thi  snart,  snart  kommer  Han,  der 
skal komme, og Han vil ikke tøve. 

I eet nu, ved Jesu tilsynekomst i kraft 
og herlighed, bliver forkrænkeligheden til-
intetgjort,  og  i  opstandelseslegemer  skal 
vi alle,  både de,  der  sov hen, og vi, der 
bliver  tilbage,  forvandles  til  lighed  med 
Kristus – og mon ikke de, der livet igen-
nem var bundet af sygdomme og skrøbe-
ligheder, da oplever en særlig stor glæde 
sammen med mødrene, der måtte følge et 
barn ud til graven? Da bliver sorg til glæ-
de vendt og klagen endt! 

Kom, Herre Jesus, kom snart! 

Ej syndede min mund
 

Når et Guds barn kan sige det med sand-
hed, er  han nået vidt i  ligedannelse med 
Kristus. 

David vidner i Salme 17 om, at han ej 
synded med sin mund, hvad end menne-
sker gjorde (vers 4). Salmen er altså skre-
vet, før han syndede med Batseba, og før 
han befalede, at folket skulle tælles. Den 
er skrevet i den periode, da Saul forfulgte 
ham og forsøgte at rydde ham bort. 

Da syndede han ikke, men tøjlede sin 
tunge. Da Saul lå sovende i en hule i En-
Gedi, sagde Davids mænd til ham: »Se, nu 
er den dag kommet, HERREN havde for 
øje, da Han sagde til dig: Se, Jeg giver din 
fjende  i  din  hånd,  så  du  kan  gøre  med 
ham,  hvad  du  finder  for  godt!« Ved  en 
forhastet betragtning så det jo således ud. 
Men  David  forhastede  sig  ikke,  derfor 
svarede han sine mænd: »HERREN lade 
det være langt fra mig! Slig en gerning gør 
jeg ikke imod min herre, jeg lægger ikke 
hånd  på  HERRENS  salvede,  thi  HER-
RENS  salvede  er  han!« Og David  satte 
sine  mænd strengt  i  rette  og  tillod  dem 
ikke at overfalde Saul. 

Hvad mon hans mænd har følt derved? 
David risikerede at få dem til uvenner, da 
han satte dem strengt i rette i stedet for at 
føje dem i, hvad han efter al »sund« for-
nufts bedømmelse kunne gøre  med fuld-
god samvittighed. 

Havde han sagt: »Ja, det har I ret i!« 
da  havde  han  syndet  med  sin  mund  og 
derefter i gerning. 

Han skar  ubemærket  en flig af  Sauls 
kappe  –  ubemærket  af  mennesker,  men 
ikke af Gud, og da David stod Gud nær, 
slog samvittigheden ham (1. Sam. 24,1-8). 

I  denne  skønne  periode  af  hans  liv 
syndede han ikke med sin mund, hvad end 
mennesker gjorde.  Det  var  i  den tid,  da 
han blev forfulgt og var i store trængsler. 
Men da han fik gode dage, bevarede han 
sig  ikke  fra  at  synde,  hverken  med  sin 
mund eller i gerning. Gode dage kan inde-
holde flere fristelser end svære dage. 

Trods dette er hans ord opbevaret som 
hellig skrift, fordi de er talt ved den evige 
Ånd og derfor er Hans ord, der aldrig syn-
dede med sin mund. 

hvad end mennesker gjorde
Da Judas kom sammen med den store ska-
re,  der  var  udsendt  af  ypperstepræsterne 
og folkets ældste, og som var bevæbnede 
med sværd og knipler,  sagde Jesus ikke, 
som enhver anden ville have gjort: »Er det 
dig, din forræder!« men: »Ven, gør det, du 
er kommet for« (Matt. 26,50). Herren hav-
de vist Judas stor fortrolighed, og intet er 
sværere  end at  blive forrådt  netop af en 
sådan, men Herren bukkede ikke under for 
fristelsen  til  at  nedgøre  Judas  med  ord. 
Han talte til ham som til en ven og føjede 
ikke så meget som eet bittert ord til. 

Da  ypperstepræsterne  forhørte  Ham, 
trådte  der  mange falske  vidner  op  imod 
ham – i vore øjne foragtelige mennesker – 
men han viste dem ingen foragt hverken i 
ord eller holdning – han tav. Til sidst tråd-
te to frem, og på to mænds vidnesbyrd står 
enhver sag fast. De sagde: »Han har sagt: 
Jeg kan nedbryde Guds tempel og bygge 
det op på tre dage!« Ypperstepræsten rej-
ste sig og sagde til ham: »Har du intet at 
svare på det, de vidner imod dig?« 

Det  havde Jesus jo.  Han kunne have 
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svaret,  at  han havde talt  om sit  legemes 
tempel, men det gjorde han ikke. Han tav. 

Men  det  var  ikke  med  sammenbidte 
læber; det var i Åndens stille og mægtige 
kraft. 

Så sagde ypperstepræsten:  »Jeg tager 
dig i ed ved den levende Gud: Sig os, om 
du er  Kristus, Guds søn!« Jesus siger til 
ham: »Du har selv sagt det! (underforstå-
et: hvad du siger af dig selv, betyder ingen 
ting!)  Men Jeg siger  jer  (og det  betyder 
alt):  herefter  skal  I  se  Menneskesønnen 
sidde ved Kraftens højre hånd og komme 
på  himmelens  skyer.« Jesus  synder  ikke 
med  sin  mund.  Her  betyder  det,  at  han 
ikke tier, når han skulle tale. Han ved, at 
hans  ord  fører  til  hans  korsfæstelse,  og 
dog taler han! Overvej, om du har tiet i en 
langt mindre fare. 

De spyttede ham i ansigtet – de slog 
ham  med  knytnæver  –  nogle  slog  ham 
med stokke – de provokerede ham: »Pro-
feter  for  os,  Kristus,  hvem var  det,  der 
slog dig?« Man kan høre hån og spot og 
latter  i  deres  ord.  Men han bar  alt  dette 
stille.  Han  var  sagtmodig  og  ydmyg  af 
hjertet. Overvej også, hvor lidt der skulle 
til, før du lod dig provokere. 

Jesus forløb sig ikke et eneste øjeblik! 
Senere på morgenen blev han bundet! 

Hvilken  forsmædelse!  Men  han  oplod 
ikke sin mund. Han syndede ikke. 

Bunden blev han ført til landshøvdin-

gen,  Pilatus  og  forhørt  af  ham.  Skønt 
landshøvdingen var overbevist om, at der 
ikke fandtes  nogen skyld  hos Jesus,  gav 
han efter for ypperstepræsternes og folkets 
pres  og  dømte  ham til  den  forfærdelige 
død på et kors. Vi kan næppe forestille os 
den  rædsel,  som  denne  form  for  hen-
rettelse var omgivet af. Først lod han ham 
piske, så hele hans ryg blev sønderflæn-
get, derefter blev han tornekronet, så blo-
det flød ned fra hans ansigt – og i alt det-
te, der i ondskab og gru går over enhver 
beskrivelse,  syndede  Herren  ikke,  end 
ikke et øjeblik, med sin mund. På vej ud 
til  Golgata,  sagde  han  til  kvinderne: 
»Græd ikke over mig, men græd over jer 
selv og jeres børn« – og han gav sig tid til 
trods de smerter, der sled i hele hans lege-
me,  at  forklare  dem,  hvorfor  de  burde 
græde over sig selv og deres børn: »Thi 
se,  der  skal  komme  dage,  da  man  skal 
sige: ’Salige er de ufrugtbare,  de moder-
liv,  som ikke  fødte,  og  de  bryster,  som 
ikke gav die.’ Da skal man give sig til at 
sige til bjergene: ’Fald over os’ og til hø-
jene: ’Skjul os!’ Thi gør man således ved 
det grønne træ, hvordan vil det da gå med 
det visne?« 

Hvert ord er af hele hans hjerte – også 
de første ord: »Græd ikke over mig!« Han 
var i færd med at fuldbyrde Guds frelses-
vilje  og  frelsesplan.  Det  skal  man  ikke 
græde over. Det gjorde han ikke selv, thi i 

Getsemane havde han tilkæmpet sig sejren 
over al forfærdelse, gru og frygt og kunne 
derfor tie og tale i fuld overensstemmelse 
med,  hvad der  var  hans Faders  gode og 
fuldkomne vilje. 

Han tav, medens de korsfæstede ham, 
men da de havde rejst  korset, oplod han 
sin mund og bad: »Fader, forlad dem, de 
ved ikke, hvad de gør!« 

Han efterlod os et forbillede, for at vi 
skal gå i hans fodspor (l. Peter 2, 21). Gør 
vi det? 

Hvordan
David lader os forstå, hvorledes det lykke-
des  ham  ikke  at  synde  med  sin  mund: 
»Ved Dine læbers ord vogted jeg mig for 
voldsmænds veje« (Salme 17,4).  Han le-
vede Gud så nær, at Guds ord lød tydeli-
gere til ham end menneskers. 

Det var således, vor Herre Jesus beva-
rede sin sjæl fra at synde og modstod en-
hver fristelse til at give igen med samme 
mønt. I Getsemane sagde han: »Det er alt-
sammen sket,  for  at  profeternes  Skrifter 
skulle gå i opfyldelse« (Matt. 26,56),  og 
på Golgata var Salme 22 i hans hjerte og 
på hans læber. 

Guds ord er som Ånd og Liv stærkere 
end al  ondskab.  Lukker vi  det  ind i  vor 
sjæl, da lukker det ondskaben ude af den. 
Hvor Gud kommer til orde,  mister andre 
ord deres kraft. 

Syndernes forladelse
Der er en tilbøjelighed i kristenheden til at 
betragte  vore  synders  forladelse  som 
noget  i  retning af  en  selvfølge  for  dem, 
der  kan vidne om, at  de  er  omvendt  og 
kommet til tro på vor Herre Jesus. Under-
tiden er det, som om syndernes forladelse 
er noget, man ikke behøver mere, thi man 
er  kommet »adskilligt  længere« i  sit  kri-
stenliv. 

Hvis  det  forholder  sig  sådan,  er  det 
ikke underligt, at kristenlivet stagnerer, og 
kærligheden bliver kold. De fleste kan 1. 
Johs. 1,9 udenad: »Hvis vi bekender vore 
synder, er Han trofast og retfærdig, så han 
tilgiver os vore synder og renser os fra al 
(enhver)  uretfærdighed,«  men  at  kende 
dette vers udenad er ikke det samme som 
at gøre, hvad det siger. »Hvis vi bekender  
vore synder«  forudsætter  en syndserken-
delse,  der  er  i  overensstemmelse  med 
Guds syn på, hvad der er synd. 

Tilgivelse forudsætter, at der er noget 
at  tilgive.  Nåde  forudsætter,  at  der  er 
skyld. 

Men netop her går vi undertiden fejl af 
vejen. Vi bortforklarer eller undskylder el-
ler forsvarer, hvad der i Guds øjne er vor 

synd  –  og  så  får  vi  hverken  syndsfor-
ladelse  eller  renselse  fra  vor  uretfærdig-
hed. Vi forbliver, hvad vi er: kødelige, og 
vore synder forbliver på os. 

Vi stivner – vor åndelige vækst går i 
stå – der sker intet i retning af fornyelse, 
helliggørelse, thi vi unddrager os at blive 
renset  fra al  uretfærdighed,  fordi  vi ikke 
bekender  vore  synder,  men bortforklarer 
og undskylder  dem eller  lægger  skylden 
over på andre. 

Din og min synd og skyld bliver ikke 
mindre af, at den anden også syndede og 
blev skyldig.  Davids  synd kan af menne-
sker  forklares  med,  at  Batseba  fristede 
ham, da hun så frækt badede på taget for 
øjnene af ham – men den forklaring god-
tages ikke af Gud. Det forstod David, da 
Natan  kom til ham. Derfor bekendte han 
uden  omsvøb  og  bortforklaringer:  »Jeg 
har syndet imod HERREN.« Og han for-
mindskede  ikke  sin  synd  ved  at  sige: 
»Men Batseba fristede mig!« Der gives in-
gen  acceptabel  undskyldning  for  nogen 
synd.  Man  kan  blive  ondskabsfuldt  be-
handlet  af andre,  men det  er  ikke nogen 
undskyldning, hvis vi giver igen med sam-

me mønt. 
Alt, hvad der ikke udspringer af tro, er 

synd – og altså uundskyldeligt. 

Forsvar?
Skal en kristen forsvare sig selv? Det gjor-
de  Peter  og Johannes  forbilledligt, da de 
blev bragt for rådet, der ville forbyde dem 
at tale i Jesu navn. Skulle noget tilsvaren-
de blive os til del, behøver vi ikke forud at 
tilrettelægge vort forsvar, thi Helligånden 
vil  give os  en visdom, som vil  forbavse 
både vore anklagere og dommerne. Et så-
dant  forsvar  bliver  altså  et  forsvar  for 
evangeliet. 

Men når kristne strides  indbyrdes,  er 
det ikke et forsvar for evangeliet, men næ-
sten altid et forsvar for noget, der ikke hø-
rer hjemme i et søskendeforhold.  Paulus 
sagde til korinterne: »Hvorfor lider I ikke 
hellere uret?« 

Chr.  Ramild  sagde  det  med  disse 
uforglemmelige ord: »Det gør ikke noget, 
at nogen gør dig ondt, blot han ikke gør 
dig ond – men det bestemmer du selv!« 

Peter  siger: »Gengæld ikke skældsord 
med skældsord.« 
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Og Jesu ord i bjergprædiken er ikke til 
at misforstå. 

Der findes ingen undskyldning for, at 
du forløb dig, blev hidsig og for op med et 
uvejr af ord – der findes ingen undskyld-
ning for, at du talte med andre om al den 
uret, du blev udsat for – det er altsammen 
unyttige, formentlig skadelige ord, som du 
må stå til regnskab for – ligesom enhver af 
os! 

Men der  er  en vej  ud af dette uføre: 
»Dersom vi bekender vore synder,  da er 
Han trofast (er det ikke vidunderligt?) og 
retfærdig (det er endnu mere vidunderligt, 
thi det henviser til, at alle dine synder blev 
lagt på vor Herre Jesus), så han tilgiver os 
(hvor godt, at jeg hører med iblandt »os«) 
vore synder og renser os fra al uretfærdig-
hed (som var roden til vore synder).« 

Selvretfærdiggørelse fører kun til tab – 
men vore synders forladelse for Jesu skyld 
leder til ydmygelse og til, at noget nyt bli-
ver til. 

Det gælder for hver enkelt af os om at 
vandre i Guds lys og aldrig unddrage os 
dette klare lys, i hvilket der intet mørke er, 
og for hvilket intet mørke kan bestå, end 
ikke om vi forsvarer det med al verdens 
undskyldninger og bortforklaringer. 

Johannes  siger: »Dersom vi vandrer i 
Lyset,  ligesom Han er i  Lyset,  da har vi 
fællesskab med hverandre, og Jesu, Hans 
søns blod, renser os fra al (enhver) synd« 
(1. Johs. 1,7). Men hvis vi vil have fælles-
skab om, at det var de andres skyld, og vi 
er blevet dårligt behandlet, da vil et sådant 
fællesskab være til skade for de implicere-
de og snart  bryde  sammen, thi  det  er  et 
kødeligt fællesskab, men i kødet bor intet 
godt. 

Vær  derfor  varsom med  at  inddrage 
andre i, hvad du opfatter som en uretfær-
dighed imod dig.  Tænk hellere på Ham, 
der bar al verdens uretfærdighed stille og 
ikke oplod sin mund. 

Og vær varsom med at  lade dig ind-
drage  i  unyttige  samtaler  om  skyld  og 
uskyld blandt stridende kristne. Sig helle-
re: »Bliv i Jesus!« 

Det befriende
At bekende sin synd er at ydmyge sig og 
blive fri.  Det er en vidunderlig gave. At 
tage skylden på sig er uendelig bedre end 
at lægge den på andre. Her er værnet imod 
farisæismen i dens inderste væsen. 

Men det er en smal vej. Derfor er vi 
tilbøjelige til at indrette os efter et lys, der 
ikke skinner så klart som Guds. 

Får vi nåde til at blive i Hans lys, da 
forstår vi, at vi bedrøver Helligånden, når 
vi  taler  i  en  anden  ånd  og  f.eks.  siger, 
hvad sandt er, men i en ophidset tone. 

Hvis  vi  da  siger:  »Jeg  har  ikke 
syndet!« da gør vi Ham til en løgner, thi 
Han siger, at vi har syndet (1. Johs. 1,10). 

Vi er benådede syndere. Må det præg 
aldrig forsvinde! Må det aldrig skæmmes 
af  selvretfærdighed  –  og slet  ikke  af,  at 
det og det var den andens skyld! 

Må enhver af os og menigheden som 
helhed vokse i nåden! Det forudsætter, at 
vi hver og en vokser i selv- og syndser-
kendelse, at Han bliver større, og vi bliver 
mindre! 

Det er herligere end alt andet! 

Menigheden
Når  en  menighed  lukker  op  for  verdens 
ånd, tanker og metoder, synder den imod 

menighedens Frelser og Herre – og ingen 
fornyelse er mulig, hvis menigheden ikke 
ydmyger  sig  i  ærlig  og  oprigtig  beken-
delse af sin synd. 

De mange forsøg på fornyelse, som vi 
er vidner til, fører længere ind i synd og 
dens  magt,  thi  man går  uden  om ydmy-
gelsen – man erkender ikke og bekender 
ikke, at man som menighed har vendt sig 
til verden i stedet for til menighedens ene-
ste hovede: vor Herre Jesus. 

Vejen for enhver menighed er smal, thi 
den er  efterfølgelse,  altså  at  følge  Ham, 
der er Vejen – at blive i Ham. Alt andet 
bedrøver  Ham,  thi  det  er  at  tilsidesætte 
Ham  og  foretrække  verdens,  tidsåndens 
og kødets veje, der kun leder bort, længe-
re og længere bort fra Ham, der er Vejen 
og Sandheden og Livet. 

Da risikerer menigheden at udgive sig 
for mere betydningsfuld,  end den er.  Og 
det er farisæisme – ikke mindst, hvis det 
bliver  forsvaret!  Hvad  jeg  har  skrevet  i 
disse artikler, vender sig med et skarpt lys 
imod mig selv, mit lange liv, mine mange 
år i Ordets tjeneste og får måske nogle læ-
sere til at bede for mig, at enhver rest af 
farisæernes surdejg udrenses af mit hjerte. 

Men 
At bekende sin synd er ikke ensbetydende 
med at være slap i forhold til sandheden 
eller sit eget kald. Det er at fastholde og 
gennemføre  sit  kald  i  Guds  Ånd,  altså 
uden at søge sin egen ære. Paulus kalder 
det at være Sandheden tro i kærlighed. 
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