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»De skal alle være oplært af Gud« (Johs. 6,45)

Kraft til at være
Bjergprædiken begynder således:  »Salige 
er  de fattige  i  ånden,  thi  Himmeriget  er 
deres« (Matt. 5,3). 

Det sidste, Herren sagde før sin him-
melfart,  var:  »Når  Helligånden  kommer 
over jer, skal I få kraft...« (Ap. G. 1,8). 

Modsiger disse to ord hinanden? Op-
hører vi med at være fattige i ånden, når vi 
får kraft? Lad os betragte vor Herre Jesus. 
Han er sit eget ords opfylder. 

Var han fattig i ånden og salig? Ja, in-
gen har været så fattig i ånden som han. 
Han udtrykte det således: »Sandelig, san-
delig siger jeg jer:  Sønnen kan  slet intet  
gøre  af  sig  selv,  men kun  det,  han  ser 
Faderen gøre« (Johs. 5,19). Han siger tilli-
ge: »Jeg kan  slet intet gøre af mig selv;  
således  som jeg  hører,  dømmer  jeg,  og 
min dom er retfærdig, thi jeg søger ikke at 
fremme min  egen  vilje,  men  hans,  som 
sendte mig« (5,30). 

Havde han, der var fattig i ånden som 
ingen anden, kraft? Ingen har haft en så-
dan kraft som han! 

Hvis han havde været  mindre fattig i 
ånden og handlet eller talt af sig selv, uaf-
hængig af Faderen, havde han ingen afgø-
rende kraft haft. Denne fuldkomne fattig-
dom i ånden og fuldkomne kraft fra oven 
førte  ham til  Golgata.  Hans  fattigdom i 
ånden ser ud som dårskab, og hans kraft 
som magtesløshed. Der på et kors af træ 
fuldbyrdes  det  mægtigste  værk,  menne-
skeheden har  været  vidne til:  al  verdens 
synd og straffen over den tager han på sig 
og bærer bort,  døden besejrer han, satan 
gør  han magtesløs,  evigt  liv bringer  han 
for lyset. 

Havde han opgivet at være fattig i ån-
den, da havde han fundet en udvej fra kor-
sets skam og forsmædelse.  Og da havde 
han aldrig fuldført Guds frelse i Den evige 
Ånds kraft. 

Korinterne
Det har altid været svært for kristne at fat-
te dette. De mener ligesom korinterne, at 
når vi har fået Helligånden, da er vi færdi-
ge med at være fattige i ånden. 

De vidste øjensynlig ikke, hvem de tal-
te om. Helligånden er ikke en hvemsom-
helst,  som vi kan være på lige fod med. 
Han er  som Jesus guddommelig.  I  deres 
nærhed  er  der  ingen,  der  føler  sig  rig, 
mægtig og  stor.  Kun på  afstand  af  dem 
kan den opfattelse vinde indpas. Korinter-
ne var ganske rigtigt rige i Kristus, rige på 
alt (1. Kor. 1,5 flg.), men de var ulykke-
ligvis kommet på afstand af ham og følte 
sig derfor rige i sig selv (4,8) – og bragte 

sig i en stor fare. 
Den fare, der truede dem og truer kri-

stenheden i  dag,  er  at  benytte  de  gaver, 
Gud har betroet os, uafhængig af Herren 
Jesus. Det er et misbrug, der kan føre helt 
bort fra ham. 

Det fører ind i åndeligt hovmod. Kor-
interne lyttede til den slags mænd. De sag-
de (formentlig i en nedladende, overlegen 
tone),  at  Paulus’  optræden  var  svag,  og 
hans tale ikke værd at regne med (2. Kor. 
10,10). De bævede slet ikke – skammede 
sig  ikke  det  mindste  over  at  sige  sådan 
noget  om en  mand,  ingen  af  dem  tålte 
sammenligning med – og hvad endnu vær-
re var: Paulus’ åndelige børn i Korint lyt-
tede til dem og bragte sig i fare for lidt ef-
ter lidt at tage imod en anden Jesus end 
ham,  Paulus  forkyndte,  og  dermed  også 
tage imod en anden ånd og et andet evan-
gelium (2. Kor. 11,4). 

Hvor ville det ende? Hvis ikke de om-
vendte  sig  og  ydmygede  sig,  kunne  det 
ende i det forfærdelige, at de på hin dag 
ville sige til Herren: »Herre, Herre! har vi 
ikke  profeteret  ved  dit  navn,  og  har  vi 
ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og 
har  vi  ikke  gjort  mange  undergerninger 
ved dit navn?« Og da vil Herren sige dem 
rent ud: »Jeg har aldrig kendt jer; vig bort 
fra mig, I som øver uret« (Matt. 7,22-23). 

De trådte frem for Ham alt andet end 
fattige  i  ånden,  derfor  var  Himmeriget 
ikke deres og havde aldrig været det. 

Ordet om korset
Paulus ville ikke vide af andet end Jesus 
Kristus  og  det  som  korsfæstet  (l.  Kor. 
2,2). Det var øjensynlig det, der ikke til-
fredsstillede  korinterne.  De  ville  have 
»noget mere« – de var kommet »videre« 
end til Kristus som korsfæstet, thi han var 
jo  både  opstanden fra  de  døde,  faret  til 
Himmels og havde udsendt sin Ånd, Hel-
ligånden. 

Det er sandt, men det ændrer intet ved, 
at hele Guds frelse er samlet i vor Frelsers 
død på Golgatas kors. Det er Guds nådes 
dyb, der er evangeliets samlede indhold. 

Han opstod den tredie dag – vi har en 
levende Frelser – havde vi ikke det, havde 
han lidt korsets død forgæves. 

Han har udsendt sin Ånd – og havde 
han ikke gjort  det,  havde ikke et  eneste 
menneske, end ikke apostlene, kunnet vid-
ne  overbevisende  om  ham  og  slet  ikke 
være hans vidner. 

Men netop fordi hele Guds nådes dyb 
er samlet i Jesu død for os, gør evangeliet 
os aldrig store på det, selvsikre, overleg-

ne, rige i os selv, kloge, hædrede. 
Paulus anså sig for den største af alle 

syndere  –  det  var  al  den  storhed,  han 
kendtes ved – Guds kraft  fuldkommedes 
ikke i noget andet end hans magtesløshed, 
hans fattigdom i ånden. 

Han brugte aldrig sine store gaver til 
egen storhed og kunne derfor sige til kor-
interne: »Bliv mine efterfølgere« (1. Kor. 
4,16). 

Vi står alle i fare for at komme bort fra 
vor fattigdom i ånden, vor magtesløshed. 

Dette synes at kulminere i endens tid, 
vore dage. Mon kristenheden nogensinde 
har udvist så meget initiativ på egen hånd, 
uafhængig af Herren? 

Hans kraft fuldkommes ikke i vor stor-
hed, vore nye ideer, vor kunnen, vore ini-
tiativer, vore reklamer om mirakler, vore 
organisationer, men i vor fattigdom, d. v.s. 
vor magtesløshed, vor ubetingede afhæn-
gighed af Herren, vor Gud. 

At være
Den  kraft,  Helligånden  skænker  os,  er 
ikke  i  første  række  kraften  til  at  gøre 
noget, men kraften til at være – hvad? 

Jesu vidner (martyrer), Ap. G. 1,8. 
Ordets  gørere,  ikke  blot  dets  hørere, 

Jakob 1, 22. 
Fuldkomne, som vor himmelske Fader 

er fuldkommen! Matt. 5,48. 
Altid glade. Kol. 5,16. 
Jeg behøver næppe at citere mere fra 

Det nye Testamente. Nu kan enhver af os 
se, hvor megen kraft han har modtaget. 

Det fører  forhåbentlig til,  at  ingen af 
os bærer sig ad som så mange  andre, der 
søger vinding ved Guds ord (anseelse, be-
undring, proselytter, storhed, berømmelse, 
penge, m.v.), men taler og virker ud af et 
rent  sind,  ja,  ud  af  Gud,  i  Kristus,  for 
Guds åsyn (2. Kor. 2,17). 

Vi  er  ikke  kaldet  til  at  fremme vore 
egne planer, men Herrens vilje – og det på 
Herrens måde.



Mod Målet    - artikler af Poul Madsen November-December 2004 side 2

Kraft til at lære
Vi tænker normalt ikke på kraft i forbin-
delse med at lære noget, være sig bogligt 
eller håndværksmæssigt. Vi tænker snare-
re på evner, flid og udholdenhed, og dette 
ikke i absolut, men i relativ betydning, af-
passet efter,  hvor svær og krævende den 
pågældende  uddannelse  er.  Der  kræves 
heller  ikke  kraft  til  at  lære  noget  om 
Kristus. Også hvad dette angår,  strækker 
en vis interesse til – men at lære Kristus at 
kende er noget ganske andet. Dertil stræk-
ker hverken evner eller interesse til; dertil 
behøves kraft. 

Vor Herre Jesus
Som altid, når det gælder noget væsentligt 
af evig betydning, må vi henvende os til 
vor Frelser.  Om ham står der skrevet, at 
han lærte lydighed af det, han led (Hebr. 
5,8). 

Den første Adam lærte ikke lydighed. 
Han levede i lykke og gode dage. Man læ-
rer  øjensynlig ikke lydighed af medgang 
og lykke! 

Jesus trådte ind i en falden og fjendsk 
verden med disse ord: »Jeg er kommet (i 
bogrullen står der skrevet om mig) for at 
gøre din vilje,  min Gud« (Hebr.  10,7).  I 
modsætning til  Adam i  dennes gode kår 
lærte Jesus lydighed igennem sine lidelser. 

Hans lidelser var daglige. Han var om-
givet af uforstand, modstand, had, fjend-
skab livet igennem. Som tolvårig smertede 
det ham, at hans forældre ikke forstod, at 
han altid måtte være i sin Faders gerning – 
men han var dem lydig, som et barn bør 
ære og adlyde sine forældre. I sin offentli-
ge  fremtræden  mødte  han  begejstring, 
men ikke forståelse, og begejstringen slog 
hurtigt  over  i  had.  En  dag  udbrød  han: 
»Hvor længe skal jeg tåle jer?« men han 
syndede ikke. Til sidst forrådte en af hans 
disciple ham, en anden fornægtede  ham, 
og de andre forlod ham. Men han syndede 
ikke. I Getsemane, for ypperstepræsterne 
og Pilatus og til sidst ophængt på sit kors 
fuldkommes han i lydighed. 

Det var en lydighed, der i modsætning 
til den lovlydighed, Saul fra Tarsus præ-
sterede, ikke gik ud over andre – det var 
en stedfortrædende lydighed, der kun var 
mulig, fordi Jesus elskede Faderen af hele 
sit hjerte – en lydighed, som kun den evi-
ge, guddommelige kærlighed har kraft til 
både at lære og at fuldkomme. 

Ved denne enes lydighed står vi nu for 
Gud som retfærdige (Rom. 5,19), og fordi 
denne  ene  var  lydig  indtil  døden  på  et 
kors, skal hvert knæ bøje sig for ham og 
hver tunge bekende til Guds ære, at denne 
ene,  Jesus Kristus,  er  Herren  i  altomfat-
tende og uindskrænket betydning. 

Hans lydighed er det konkrete udtryk 
for, at således elsker han Faderen, og såle-
des elsker han os. Hans kærlighed er mere 
end hans følelser og gode ønsker for os, 
den er hans inderste vilje, omsat i gerning 
for vor skyld. 

Hvorledes lærer vi?
Hvorledes  lærer  vi  Kristus  at  kende  – 
hvorledes »lærer vi Kristus«, som der står 
i Efes. 4,20 efter grundteksten. 

Vi  behøver  kraft  til  at  lære  Ham at 
kende, elske ham, følge ham, adlyde ham, 
stole på ham, tilbede ham i Ånd og Sand-
hed. 

Denne kraft  har  intet  menneske i  sig 
selv.  Saul  fra  Tarsus  er  det  tydeligste 
eksempel herpå. Han besad en overmåde 
karakterfast viljestyrke,  og i kraft  af den 
lykkedes  det  ham at  opfylde  loven efter 
dens bogstav. Men kraften til at elske Gud 
af  hele  sit  hjerte  (som  han  mente,  han 
gjorde), og sin næste, derunder Jesu ven-
ner, havde han ikke. Hans enorme viljes-
kraft  var  i  virkeligheden  egenkærlighed. 
Han ville være den mest nidkære for Gud 
i sin samtid – i denne indstilling lå tanken 
på at gøre sig fortjent hos Gud. 

Jesu kraft  var  en  helt  anden.  Den er 
beskrevet i 1. Kor. 13, hvor der bl.a. står, 
at kærligheden søger ikke sit eget. 

Den kraft  har  ingen af  os  i  sig selv. 
Lykke og gode dage kan tilmed indebære 
den skjulte fare, at vi ikke får kraft til at 
kende Kristus, som Han er, og ikke lærer 
at følge og adlyde ham af ganske hjerte. 
Vi synes ikke, at vi behøver nogen gud-
dommelig kraft til at leve i medgang. 

Da Saul fra Tarsus lå magtesløs på jor-
den, og et lys, stærkere end solens, stråle-
de  om ham og helt  ind  i  hans  inderste, 
kom han ind under forjættelsen: »Salige er 
de, som sørger,  thi de skal trøstes.« Den 
stærke, beundringsværdige mand sørgede 
over sig selv, som få har gjort det, thi han 
erfarede  dybt  i  sin  ånd,  at  han  var  den 
største  synder,  der  fandtes.  Da blev  han 
fattig i ånden og kom dermed ind under 
den herlige forjættelse,  at Himmeriget er 
deres. 

Nogle få, men lange, lange dage deref-
ter, da han lod sig døbe, blev han fyldt af 
Helligånden,  og  Guds  kærlighed  blev 
udøst  i  hans  hjerte.  Saul  fra  Tarsus  var 
ved  Guds  nådes  mægtige  kraft  blevet 
Paulus, som vi takker Gud for af ganske 
hjerte. 

Hans kald var at bringe evangeliet til 
hedningerne og lide meget. Således lærte 
han Jesus at  kende.  Jo mere han kendte 
ham, des mere jagede han efter at kende 
ham endnu bedre (Fil. 3,8 flg.). 

Ingen af os har lært Jesus at kende og 
følge (adlyde) som apostelen Paulus, men 
det er Guds vilje, at også vi skal lære vor 
Frelser og Herre at kende i sandhed. 

Hvornår?
Hvornår skal vi lære vor Frelser at kende? 
Et kursus tager sin tid, et studium endnu 
længere  tid,  men det  tager  hele  livet  at 
lære Herren at kende – og dog er svaret: i  
dag skal du lære Ham at kende! 

Du  skal  altså  ikke  vente  derpå  eller 
vente dermed. I dag er frelsens dag. Lad 
den ikke være forgæves! 

Gud har  gjort  dig retfærdig ved Jesu 
blod. Det gælder i dag. Vær stille for Gud, 
at dette usigeligt nåderige ikke går dig for-
bi som så meget andet. 

Hvis du er født på ny, har Gud sendt 
sin Søns Ånd, Helligånden, og udøst  sin 
kærlighed i dit hjerte. Betænk også det, at 
ikke du glemmer det i dag. 

Alt dette modtog du, skønt du på ingen 
måde har gjort dig fortjent dertil, udeluk-
kende ved tro og tillid til Jesus. 

Troen er altså den lydighed, Gud ven-
ter af dig, fordi han har skænket dig den. 

Gå  derfor  i  troens  fulde  vished  og 
overbevisning til denne dag. Har du gode 
dage, da frygt, og råb til Gud om nåde til 
at kunne bære dem, ikke til beundring for 
verden, men til Guds ære. 

Har du svære dage, tak da Gud, thi de 
tjener dig bedre, end du i øjeblikket føler 
eller forstår. I dem lærer du Kristus bedre 
at kende. Tyd tidens tegn! De taler klart 
om, at vanskelige tider står for døren, og 
at Jesus kommer! Bærer du på et kompro-
mis i din sjæl, tal da med Gud i Ordet om, 
hvad du bør  vælge,  inden det  bliver  for 
sent. Da lærer du ham yderligere at kende! 

Vig ikke uden om 1. Kor. 7,29-31 eller 
Matt. 10,37-39. Ordene gælder i dag. Få 
alt  på rette plads i dit liv. Vær sanddru, 
ikke romantisk. Du vil i  aften mærke en 
indre glæde – en lyst og kraft til at gøre 
Guds  vilje  af  hjertet.  Fortsæt  dermed  i 
morgen.  Du  er  jo  barn  af  lydigheden, 
d.v.s. af kraften. 

Så lærer du Kristus at kende! 
Det  evige  liv  er  ikke,  at  du har  lært 

noget eller meget om ham, men at du ken-
der Ham, den eneste sande Gud, og ham, 
som  Han  sendte:  Jesus  Kristus  (Johs. 
17,3). Gud har ved sin Ånd iført dig kraf-
ten dertil.



Mod Målet    - artikler af Poul Madsen November-December 2004 side 3

 Kraft til at bære
Jeppe Aakjær  skrev »Jeg bærer med smil 
min byrde, jeg drager med sang mit læs«, 
og da Carl Nielsen satte melodi til ordene, 
blev de landskendte. Jeppe Aakjær skrev 
også om Jens Vejmand, hvis »liv var fuld 
af sten, men på hans grav i døden man gav 
ham aldrig en«. Mon han kunne bære sin 
byrde  og  drage  sit  læs med smil?  Også 
den sang satte Carl Nielsen melodi til, så 
sangen blev folkeeje. 

Den første sang er værd at synge, når 
man i mismod lader  småproblemer tårne 
sig op, så de forekommer uoverkommeli-
ge.  Den anden sang er til  de gode dage, 
når man er ved at glemme alle dem, der 
har alt andet end gode dage. 

Men ingen af sangene duer, når livets 
virkelige byrder melder sig. 

Han bar det stille
Vil vi vide, hvad det, at bære, er i dybeste 
og  egentligste  mening,  må  vi  som altid 
vende os imod vor Herre Jesus. Noget af 
det første, der blev sagt om ham, var Jo-
hannes Døberens ord: »Se Guds lam, der 
bærer verdens synd« (Johs. 1,29). 

Disse få ord siger mere, end vi kan fat-
te. De taler om en bærekraft og en kærlig-
hed, der overgår al forstand. 

Ingen  af  os  har  kraft  til  at  bære  vor 
egen synd og dens straf – hvordan skulle 
vi forstå, at vor Frelser havde kraft til at 
bære verdens synd og dens straf? Frelsens 
dyb er os for dybt. Han bar det ikke med 
et smil, thi han var sanddru. Han bar det 
derimod stille. Han åbnede ikke sin mund 
i protest, thi han elskede Faderen og gjor-
de ikke oprør imod Faderens vilje. 

Der står skrevet, at han blev knust  for 
vor  brødes  skyld  (Esaj.  53,5).  Vi  læser 
dagligt i  aviserne om fortvivlede menne-
sker, ulykkesramte, grædende, sønderknu-
ste.  Men  vor  Frelser  blev  ikke  ramt  af 
ulykker; han tog frivilligt al verdens nød 
og sorg samt den dybeste årsag dertil: vor 
brøde, vore overtrædelser og vor synd ind 
over sig – og blev knust derunder – uden 
at oplade sin mund, end ikke for at påkal-
de en smule medlidenhed. 

Denne  korsfæstede,  knuste,  lidende 
mand ude på Golgatas høj er Guds kraft til 
at bære. Vel ser han ud som den fuldkorn-
ne hjælpeløse magtesløshed,  en afsløring 
af, hvor blinde vi mennesker er af natur. 

Bær hverandres byrder
Det skriver apostelen Paulus til galaterne 
(6,2).  Han tænker især på de byrder,  en 
broder eller søster i Herren bærer på, når 
vedkommende er  faldet  i  synd  (vers  1). 
Det  kan  være  samvittighedskvaler  eller 
skam – det  kan være konsekvenserne af 

synden – det kan måske især være fortviv-
lelsens byrde. 

Intet er jo værre i en kristens liv end 
hans eget fald. Paulus formaner dem til at 
hjælpe en sådan til  rette  med sagtmodig 
Ånd, altså med Kristi sindelag. 

Enhver synd bærer to forfærdelige mu-
ligheder med sig: forhærdelse er den ene, 
fortvivlelse er den anden. Hvis en falden 
broder  overlades  til  sig selv,  er  der  fare 
for, at en af disse to muligheder får over-
taget over ham. Derfor skriver apostelen: 
»...hjælp et sådant menneske til rette, I ån-
delige, med sagtmodig ånd...« 

De åndelige er dem, der ikke blot har 
Guds  Ånd,  men også  er  præget  af  den. 
Apostelen  tiltænker  ikke  andre  erfaring 
nok til at kunne hjælpe en falden broder til 
rette.  Sjælesorg  kan  ikke  overlades  til 
sjælelige eller kødelige kristne. Thi det er 
ikke at give nogle gode råd, men at bære 
med på det, der tynger den faldne broder. 
Ingen åndelig kristen fremtræder, som om 
han i sig selv var bedre end den faldne. 
Han  ved  af  egen  erfaring,  hvordan  han 
selv fik hjælp, da han kom til Lyset med 
sin synd. Det var en ydmygelse, og det var 
den fulde udfrielse. Hvad Paulus venter af 
en åndelig sjælesørger er, at han tager sig 
af den faldne broder, således som Kristus 
tog sig af ham (Rom. 15,7). 

Sjælesorg  er  at  bære,  ikke  blot  et 
medansvar for et menneske, men også at 
bære  med på  samvittighedsnøden,  skam-
men, smerten og sorgen. 

Der er andre tunge byrder at bære med 
på. Det uforståeliges byrde, sygdommens 
og legemlige smerters  byrde,  sorgens og 
savnets  byrde  –  den  menneskelige  nøds 
byrder er mangfoldige. Lad intet være os 
ligegyldigt. Vi er lemmer på samme lege-
me. Lider et lem på legemet, da lider alle 
lemmerne. Vi taler om medlidenhed. Lad 
det ikke blive ved ordene, ej heller ved fø-
lelserne, men lad det blive gerning. At be-
søge faderløse og enker i deres trængsel, 
altså at vise dem medlidenhed, er en ren 
og ubesmittet Gudsdyrkelse for Gud, vor 
Fader (Jakob 1,27). 

Enhver skal bære sin egen
byrde

Det skriver Paulus også til galaterne (6,5). 
Her  tænker  han  især  på  den  byrde,  en-
hvers  gerning  og  ansvaret  for  den  med 
henblik på regnskabsdagen kan være (vers 
4). Ingen af os kan overlade ansvaret for 
sig selv til  andre.  Det  er  ansvarsfuldt  at 
være menneske, ikke mindst hvis der er en 
meget betroet. Det er ansvarsfuldt at have 
gode  evner,  en  god  uddannelse,  en  god 
opdragelse. Vi skal aflægge regnskab for, 

hvordan vi tog vare på alle vore gaver, så 
vi  ikke  benyttede  dem  i  selviskhedens, 
men i kærlighedens tjeneste. 

Det er såre ansvarsfuldt at være lykke-
lig.  De lykkelige prises ikke salige,  men 
de sørgende. At være lykkelig kan binde 
sind og tanke til det jordiske og fordunkle 
det  evige.  Vi,  der  er  lykkelige,  må bære 
byrden,  der  er  forbundet  dermed,  så  vi 
dagligt  takker  Herren  for  vor  lykke  og 
bønfalder Ham om, at den ikke hindrer os 
i at leve for Ham, men inddrages i Hans 
tjeneste, så at vi er som de, Paulus beskri-
ver i 1. Kor. 7,28-31. 

Her er noget at tænke på for adskillige 
af os. Og vi kan, som sagt, ikke overlade 
ansvaret  til  andre  eller  lade,  som om 1. 
Kor. 7,28-31 ikke kommer os ved. 

At være et Guds barn midt i verden er 
en byrde. Det gælder jo om at være Jesu 
vidne uden at blive ven med verden. 

Men  det  kan  også  være  en  byrde  at 
være  et  Guds  bam  midt  iblandt  andre 
Guds børn, thi vort kald er at tjene dem 
alle uden at søge ære af nogen og uden at 
tage personlige hensyn. 

Lad os ofte have Paulus i tanke. Han 
er et eksempel til efterfølgelse, thi han bar 
både  de  andres  og  sine  egne  byrder  til 
Guds ære. Men selv tav han helst derom. 
Han bar det stille. 

At bære andres og sine egne byrder er 
byrdefuldt,  men  på  en  tilfredsstillende 
måde,  thi  dertil  er  vi  kaldede.  Ingen  vil 
fortryde,  at  han gjorde  det.  Enhver,  som 
ikke gjorde det, vil fortryde det. 
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Kraft til at ære
Vi hører ikke vor Herre Jesus sige »ære« 
til  Gud,  ejheller  hører  vi  ham deltage  i 
møder, hvor man råber »ære« – men han 
kunne med sandhed sige om sig selv: »Jeg 
ærer min Fader« (Johs. 8,49). 

Der skal ingen kraft til for at sige eller 
råbe det, men der skal megen kraft til for 
at gøre det. 

Vor Herre Jesus
sagde: »Selv søger jeg ikke min egen ære« 
(Johs.  8,50).  Han  vidste,  at  der  tilkom 
ham ære, men han søgte den ikke selv, thi 
»der er En, der søger den, og som døm-
mer« – denne Ene var Gud, hans Fader. 

De åndelige  ledere,  farisæerne og de 
skriftkloge, søgte derimod deres egen ære. 
Alle deres gerninger gjorde de, for at folk 
skulle lægge mærke til dem. De yndede de 
fornemste pladser ved bordene og lod sig 
gerne kalde »rabbi«, De bad længe for et 
syns  skyld.  Det  inderste  motiv  til  deres 
»helhjertethed« og »gode  gerninger« var 
at  blive æret  af  mennesker,  at  få en be-
rømmende  omtale  som  et  »forbillede«. 
End ikke Saul fra Tarsus var anderledes. 

Kærligheden søger  ikke  sit  eget,  slet 
ikke sin egen ære,  og den var  motivet  i 
Jesu liv og tjeneste. Den tåler alt, endog at 
blive vanæret. 

Man  kan  måske  sige  det  således: 
»Kærligheden er  for  stor  af  hjerte  til  at 
søge  sin  egen  ære.«  Vor  Frelser  gjorde 
kun godt,  men han forbød gang på gang 
dem, han havde helbredt, at tale til andre 
derom, og da folket engang ville vise ham 
den ære: at gøre ham til konge, trak han 
sig tilbage i ensomhed. Han forspildte be-
vidst enhver chance for at blive populær 
og handlede så »dumt«, at  ingen forstod 
ham, så skaren omkring ham blev stadig 
mindre. 

Men  alt  dette  var  ikke  særhed  eller 
kunstighed ved hans væsen; det var kær-
ligheden, der ikke søger sit eget. 

Det endte med, at han blev påført en-
hver tænkelig skam og skændsel. De spyt-
tede på ham – noget foragteligere kan ikke 
tænkes. De udstillede ham til spot og spe i 
en narredragt.  Pilatus lod ham piske. Til 
sidst hængte de ham op på et kors som en 
forbandet, verden nu skaffer af vejen. 

Men han ænsede ikke skammen i hele 
dens skamfuldhed.  Her  ser  vi  kraften til 
ikke at søge sin egen ære, men Guds ære 
og den alene  –  og ikke blot  alene,  men 
også helt og holdent for enhver pris. 

Han elskede Faderen og viste sin kær-
lighed ved altid at gøre hans vilje og der-
med ære ham. Guds rige består ikke i ord 
om at ære Gud, men i kraft til at gøre det. 
Denne kraft er samtidig kraften til ikke at 
ænse den vanære, som altid er følgen af at 
ære Gud. Den er den fuldkomne frihed. 

Hvorledes
Hjertet  er  sygt,  hvo  kender  det?  Det  er 
æresygt,  men søger at skjule det.  Hjertet 
er svigefuldt og kan bedrage sig selv (Je-
rem. 17,9). 

Det syge, svigefulde hjerte kan ydmy-
ge sig – men det er en sygelig ydmyghed, 
som Paulus afslører i Kol. 2,23. Den tje-
ner  i  virkeligheden kun til  tilfredstillelse 
af kødet, så den »ydmyge« i sin »ydmyg-
hed« søger sin egen ære. Den ydmyghed 
og  kærlighed,  der  kun søger  Guds  ære, 
ikke sin egen,  er  Guds gave.  Den vandt 
Jesus til os i sin død på korset og sin op-
standelse den tredie dag. 

Denne gave kan vi  modtage  i  tro  og 
taknemmelighed. Den er et nyt hjerte – et 
hjerte,  der  ikke er sygt – og en ny Ånd, 
sandhedens Ånd, der er fuldkommen fri. 

Med  dette  nye  hjerte  og  denne  gud-
dommelige  Ånd  koncentrerer  vi  os  ikke 
om at være ydmyge, thi det ville være sel-
voptagethed.  men om Kristus,  der  købte 
denne store gave til os for så dyr en pris. 
Ham har vi mere for øje end os selv og 

andre mennesker. 
Han har skænket os det evige liv. Det 

er ikke så småtskåret, at det søger en smu-
le kortvarig ære af mennesker. 

Dog, lad mig se til,  at min tone ikke 
har  en  tom klang af  selvsikkerhed!  Den 
tanke melder sig undertiden, om jeg elsker 
mit liv for højt til at gå i døden for Jesu 
skyld, altså for at ære Gud. 

Hertil behøver vi kraft – en kraft, der 
skænker os nåde til at ære Gud for enhver 
pris. 

Vi ser denne kraft i al dens herlighed 
på Stefanus – kærlighedens kraft, der satte 
ham i stand til at bede for dem, der stene-
de  ham. Den tid  synes ikke så fjern,  da 
spørgsmålet om at ære Gud og give Ham 
hele æren bliver sat på sin yderste prøve. 

Til friheden fra dødsfrygten og fejghe-
den har Kristus frigjort  os. Så lad os stå 
fast i troen, håbet og kærligheden. 

Den bøn, vor Frelser gav os, begynder 
med »helliget  vorde dit  navn« og slutter 
med »thi  dit  er  riget,  magten  og  æren  i 
evighed«. Guds ære er begyndelsen og en-
den. 

Det er vidunderligt, at vi får lov til at 
ære Gud – at tilbede Ham i Ånd og Sand-
hed på ethvert sted. Frelsen er så stor, at 
den indeholder også dette. 

Lad mig slutte med at citere nogle ord 
af  vor  hensovede  broder  Chr.  Ramild.  
som jeg ofte har citeret: »Vi frelste træn-
ger til at blive frelst!« 

Så lad os da i dag tage imod frelsen fra 
æresyge, så vi kan ære og tilbede vor him-
melske Fader på ethvert sted og til enhver 
tid. Evangeliet er Guds kraft dertil. 

Og det er Guds kraft til ikke at vige til-
bage for den vanære, der altid er følgen af 
at  ære  Gud,  således  som Herren  sagde: 
»Jeg ærer min Fader, og (som følge deraf) 
vanærer I mig« (Johs. 8,49).
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