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Et fortyrrdet
evangelium
At tale positivt om et fortyndet euangelium eller ol
fortynde euangeliet vil m6ske fA en og anden af Missionsvennens lesere til at
reagere negativt. Skrev jeg
derimod negativt om andre
i dansk kirkeliv, at de for.tyndede evangeliet i deres
forkyndelse, ville samme
lasere sikkert modtage det
positivt.

ske, som i en lang periode
ikke har spist noget som
helst. Og gOr man det alligevel,draber man.
I vort land er der en del
mennesker, som har et meget fattigt sprog og et ringe
sprogforrtd. Hvor ville det
vare skont, hvis der var
nogen,der kunne - ogvovede - at forkynde evangeliet
for sAdanne.PA et tegneseJeg mener, at situatio- rie-niveau. Jeg kan ikke.
nen i dag er sidan, at vi Men andre mA kunne - hvis
skal voveat fortyndeevan- de vil og tOr.

geliet. Fortynder vi ikke
evangeliet,forlryndervi det
ikke! For en stor delaf Danmarksbefolkning- altsfl!
ET FORTYNDETEVA}I.
GELIIjM er nu ikke sA
slemt, som det lyder! For
mig eresfo*pndet evange
lium nogethelt andet end
et fonransket evangelium,
som Paulusi det fOrstekapitel af Galaterbrevettager
kraftigt afstand fra. Og
som viogsA bOr tage afstandfra.
Et fortyndet evangelium
er heller ikke noget, man
skal tilstrebe blandt troens folk. Hebreerbrevets
forfatter peger i sit femte
kapitel pA,at leserne burde vere i stand til at modtage"fast fode"ogikke lade
slg ngje med den om&Ik*,
som spedborn fAr. I al almindelighedburde det vare sAdan, at troens folk
vokser og er i stand til at
indtage evangelietsofaste
fode".
Men netop dette eksempel viser jo, at ved troens
begmdelsefrk de om&lk".
Fleskesteger vist nok drebendefor spedbOrn.At jeg
skriver "vist noku henger
sammenmed, at jeg ikke
har nogleforskningsfors6g
at henvisetil. Mender er da
ogs6 visse forhold i livet,
man ikke behoverat bevise
medforskningsresultater
!

JEG HAR LADET migfortelle, at der findes en oversettelse af Det nye Testamente pA engelsk,som vistnok er blevet brugt i engelsktalendeomrAder i den
tredje verden, som kun indeholder 850 forskellige
ord.
Hvis det er rigtigt, regner jeg ikke med, at nogen
vil reagere negativt imod,
at en sfldan oversattelse af
NT bruges. Det er jo for "de
sorte"! For de underudviklede! Og det er da udmarket, at de f6r evangeliet,sA
de kan forsti det!
Hvilket hykleri! Og hvilken mangel pA med-lidenhed over for mennesker i
vort eget land, som ikke
forstA vore rigtige - men
svaere- ord og udtryk. Lad
dem hellere dO, end at vi
skal mistenkes for at fortynde evangeliet
ikke
sandt!
I de neste par Ar, skal
den nye bibeloversettelse
diskuteres. Ja, diskussionen er allerede i gang. Det
bliver ikke en bibel, med
kun 850 ord. Det bliver en
bibel, som for en del danskere stadigvek bliver vanskelig at forstA.
I detteperspektiu, skalvi
mAske ikke vare sA bange
for den nye oversattelse.
Med mindre vi vil, at folk
skal dg. Det gOr de, nAr ui
kun er interesseret i at servere flaskesteg, som ui kan
li' den, og ikke vover at forfynde evangeliet, sAde kan
fll gavn af det.
Om det kommer til at
gelde f.eks. for den nye
ovrsettelse af Det nye
Testamente, f6r vi jo lejlighed til at beskeftige os
nennere med, nAr den foreliger sandsynliryis sidst

ALLIGETEL ER vi vist oftE bange for at grve
omelk., selvomdet er det
enestenaturlige at drikke
for smAborn.Vi vover ikke
at fortynde evangeliet af
frygt for, at med-kristne
skal mene,at det er en tynd
kop the, vi serverer.
Men den tynde kop the
er nu den enesteredning
for den,somer udhungret. p&Aret.
Man seryerer heller ikke
flEskesteg for et menne

