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Dette foredrag blev oprindelig
holdt i Munkekalderen
p& Kobenhavns Universitet i oktober mAned 1g6g.
For ikke at trette leseren mere end hojst nodvendigt
har jeg i videst muligt omfang undladt kildeangivelser.
Men enhver, der bare er lidt orienteret pA dette felt,
vil let se, fra hvem jeg har >stjAlet< noget af stoffet.
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Det er en kendt sag, at der er nogle mennesker, som er mere irriterende end andre. Det
er blandt andet dem, der er en erfaring rigere
end andre, f. eks. eldre mennesker. Set med
unges ojne er det irriterende ved dem langtfra
altid deres mAde at vrere pfi, men at den erfaring, de har, holder stik, at de pe mange
punkter fflr ret.
Et lignende irriterende moment kommer undertiden frem ved msdet med kristne mennesker. Det ubehagelige ved dem er, at de har
noget, som ikke-kristne mennesker ikke har,
og ved noget, som ikke-kristne mennesker ikke
ved.
Hvad har de kristne da?
De har troen pi Jesus Kristus og dermed
syndernes forladelse, hvilket de ikke-kristne
ikke har og ofte heller ikke snsker at have.
De ved desuden, hvordan livet er som kristen,
hvilket de ikke-kristne selvfolgelig ikke ved,
selv om de ofte hrevder, at de ved det. Men endnu en ting ved de kristne, i det mindste mange af dem. De ved, hvordan livet var som ikkekristen, hvilket de ikke-kristne ikke altid ved.
For (uden sammenligning iovrigt) det er nu
engang sAdan, at det er professoren, der engang har veret ulrerd, der for alvor ved, hvad
det vil sige at v&re ulnrd eller dum. Vi andre

ved det jo ikke altid. For hvis vi havde vidst
det, havde vi nok ikke sagt se meget, som vi
gsr.
Pi samme mAde er det den kristne, der for
alvor ved, hvad det vil sige at vrere uden Gud,
fordi han engang selv var uden Gud. Og hvis
den kristne da skal svare pe sporgsmAlet om,
hvordan livet var uden Gud, vil han uden tsven, blinken eller rsdmen med apostelen Paulus sige, at det var et liv uden heb.
Det menneske, der er uden Gud, er ogsA
uden hAb. Men at vrere uden hAb er jo blot en
anden formulering for at vrere desperat. At
v&re desperat er nemlig at have mistet hfrbet.
Livet uden Gud, siger den kristne, var et liv
i desperationen !
Over for denne tilsyneladende arrogante tale
og vi-kristne-alene-vide-mentalitet vil nok en
hel del protestere. Vi er da lykkelige, som vi
har det. Igennem vort arbejde, vor fritid og
familie har vi fundet meningen med tilvrerelsen, eller i hvert fald 6n mening. Om vi ikke
ligefrem synger med pA blomsterbsrnenes
>Make love - not war<<,si mener vi alligevel
det samme. Idet vi kemper for kerlighedens
sejr i verden finder vi indhold i tilvrerelsen.
Derfor: Hvad er det for noget sludder at sige,
at livet uden Gud er et liv i desperationen?
Dette modangreb anfagter imidlertid ikke
den kristne. Han mener heller ikke, at han har
foretaget en gal projicering. Engang, nemlig
fsr han blev kristen, sagde han jo akkurat de
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samme ting, f.alte det samme. Anskuet fra den
tid mente han m6ske, at han var lykkelig,
mente, at livet var dejligt. Han savnede jo intet. Han var ikke desperat. Men anskuet fra sit
kristne standpunkt i dag, hvor livet ses under
Guds og evighedens synsvinkel, mA han sige,
at livet uden Gud var et liv i desperation. Og
han er endog sA frimodig at mene, at dette forhold ikke blot gjaldt hans eget liv, men at det
grelder alles !
NAr vi nu siger, at det fsr-kristne eller ikkekristne liv er et liv i desperationens tegn, sA
mener vi naturligvis ikke, at de ikke-kristne
mennesker blot sidder og grreder hele dagen
lang og intet har at tage sig til. De kan tvrertimod udfolde en hektisk aktivitet - eller skal
vi kalde det en desperat aktivitet - pA mange
omrAder og derved opnA en tilsyneladende
glede og tilfredsstillelse, men som vi senere
skal se, kan det godt vere, at den gamle forfatter til Ordsprogenes Bog i Det gamle Testamente har ret, nAr han siger: >Selv under latter kan hjertet lide<.
Efter disse indledende bemrerkninger vil vi
for bekvemmelighedens skyld dele mennesker
op i nogle grupper for at se, hvorledes desperationen udfolder sig. At det der siges, kun
har antydningens prEB, og at der er mange
flere aspekter i denne sag end dem, der navnes, skulle vare un/dvendigt at S6re opmerksom pfl.

Den desperateresignation

Den forste gruppe mennesker er dem, der lever i den desperate resignation, hvor man slfir
sig til tAls med tilvrerelsen sAdan som den er
i al dens meningslsshed. Her lyder det: Tilverelsen er absurd. Ingen Gud eller guder giver den mening. Folgen af at Gud er borte bliver, at intet absolut godt og intet absolut ondt
findes. Men ved at hevde, at man er tilfreds
med at gsre det, man gor, kan man give tilvrerelsen sin egen mening. Sfidan lyder i al sin
korthed Albert Camus' livssyn. Alt mister altsA sin absolutte vrerdi. Livets vrerdier mfl det
enkelte menneske selv skabe, hvilket er det
samme som at havde, at mennesket skal driste sig til at vrere sin egen Gud, sin egen Herre.
Samme tanker gor sig greldende hos en af
de andre store eksistentialister, nemlig franskmanden Jean-Paul Sartre. Hos ham findes
heller ikke moralsk godt eller ondt. Tilvrerelsen er absurd, meningslss. Men man kan finde
sig selv, finde friheden, ved en neutral viljeshandling. Lad os tage et eksempel, hvor vi
klart kan se folgerne af Sartres filosofi.
Der stAr en blind mand ved et gadekryds.
Han vil gerne over gaden. Hjrelper du ham,
har du handlet frit, og er et frit menneske.
Men lader du vrere med at hjrelpe ham, ja, i
stedet for sparker til hans stok, s& den falder
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ud af hans hfind, har du ligeledes handlet frit
og er et frit menneske.
Du vrelger, og du handler. Du skal velge,
og du skal handle. Men du kan ikke fA at vide,
hvorledes din handling bsr vrere, for som sagt:
Moralsk godt eller ondt findes ikke. Du, og
kun du, kan opfinde dit livs vardier.
Som kristne er det muligt at argumentere
en hel del imod de tankegange, som kort er re'
fereret her. For det fsrste er det umuligt at
leve efter et msnster, hvor intet moralsk godt
eller ondt findes. Hverken Camus eller Sartre
har selv gjort det. Camus msdte medmennesket med en vis hjertevarme; han folte sig,
som han siger, solidarisk med verdens skebne.
Dette blev han dadlet for af Sartre. Men heller
ikke for Sartre har det veret muligt at vrere
konsekvent. Da han signerede Det algierske
Manifest, gjorde han det ikke ved en neutral
viljeshandling, men han gjorde det ud fra et
velovervejet moralsk synspunkt, sagde, at det
var en uretfrerdig og beskidt krig.
Og med denne inkonsekvens in mente, er
det vard at gore opmrerksom pi Bibelens klare tale om menneskets moralske skyld over for
den levende Gud, han, som ikke er sfl lille, at
smA mennesker kan manipulere med ham. Her
gives der nogle absolutter, her tales der om en
absolut sandhed og en absolut logn, om godt
og ondt, lys og morke, liv og dod. Og nAr mennesket gor det onde, og det har vi ifolge Bibelen alle gjort, pfldrager vi os skyld. En skyld

over for den hellige Gud, der er si stor, at den
forirsager den evige katastrofe, nemlig efter
dsden at blive kendt skyldig og blive forstsdt
for evigt.
Dernrest bsr der gores opmrerksom pA, at
det jo ikke blot er en formastelig tanke, at
Eare sig selv til Gud, men folgerne af dette
forhold kan blive uoverskuelige. Den tyske
filosof Friedrich Nietzsche, der i sidste Arhundrede afsatte Gud, drrebte Gud, skabte, for
at finde mening i den meningslose tilvrerelse,
lreren om overmennesket. Overmennesket er
det uhremmede og fuldstendigt frie menneske, der skal give livet vrerdi. Men nAr Gud
ikke lrengere er til, da mennesket har indtaget
hans plads, er intet sandt, og alt er tilladt.
Derfor er det ikke underligt, at Hitler begrerligt indsugede Nietzsches tanker om overmennesket med dets magt.
Nu kan man naturligvis troste sig med, at
de forfrerdelige ting, som sfl dagens lys under
Hitler, horer en fjern fortid til og aldrig vil
komme igen. Dog vil den kristne have svrert
ved at trsste sig pA denne mAde, da han kender lidt til sin egen og menneskehedens egoisme og fordrerv.
NAr mennesket afsretter Gud fra hans trone, mfi det, for at kunne klare livet, indsrette
sig selv til Gud. Mennesket bliver Gud. Dette
kommer pA en egen hArrejsende og dog sA
naiv mAde frem hos den engelske kultursociolog Edmund Leach. I en forelresningsrrekke
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over den teknologiske revolution starter han
sAledes: >Vi mennesker er blevet som guder.
Og man mi derfor sporge, oD det ikke er pfl
tide, at vi forstflr vor guddommelighed. Videnskaben giver os muligheder for at herske uindskrenket over vore omgivelser og vor egen
skrebne. Men i stedet for at glede os over det,
n€rer vi den dybeste angst. Hvordan kan det
vrere? Og hvordan kan vi overvinde denne
angst?< Og senere: >At sige at mennesket er
blevet ligesom en gud er derfor ikke forfrengelighed. Det er tvartimod i hoj grad nsdvendigt at sige det og ogsA at forst&, hvad det indebrerer<.
Vi gentager: Folgerne af disse tanker kan
blive uoverskuelige. For har vi magt til at herske over vor egen skrebne, har vi ogsA magt til
at herske over andres skabne. Og fflr vi ved en
ny abortlovgivning lov til at sli u/nskede,
ufsdte bsrn ihjel, horer det mfiske ikke en sA
fjern fremtid til, at aldre mennesker og andre svage og uproduktive befolkningsgrupper
kan elimineres.
Da tilvrerelsen er meningslos og desperat for
mange mennesker, er det helt afgorende at fA
slfiet fast fra kristent hold, at selv om mennesket ifolge Bibelen selv er flrsag til sin desperate og meningslsse tilvrerelse, fordi det har
ignoreret Gud ved at satte sig selv i centrum,
si var, og er, det ikke den levende Guds mening, at tilvprelsen skulle forme sig sAdan for
hans skabning.

At menneskelivet for mange er desperat, er
givet. At nogle tror, at de finder friheden ved
en viljeshandling, er ogsA sikkert, men endnu
sikrere er det, at Gud ikke ville, at mennesket
skulle leve et sAdant liv. Livet i meningslosheden og desperationen er nemlig et umenneskeligt liv, for, som vi senere skal vende tilbage til, det er egentlig gudsforholdet, der gor
et menneske til menneske.
Med et par eksempler fra nogle film skal
vi kort illustrere, hvad vi her har talt om.
Mange af svenskeren Ingmar Bergmans film
handler om mennesket, der pA den ene side
har vanskeligt ved at tro pi Gud, men som ogsA har vanskeligt ved at leve uden tro. I >>Persona<<f. eks. berettes om en kunstnerindes absurde tilvarelse, hendes tvivl pA kunstens mulighed. Filmen er et forsog pA at se i ojnene,
at Gud er dod, men at livet skal leves alligevel.
Og det liv, der da skildres, er et liv i desperationen.
Det desperate moment kommer mfiske endnu strerkere frem i Bergmans sidste film
>Skammen<<.Filmens hovedpersoner Jan og
Eva lever pA en lille krigsharget o. Jan er
mennesket, der altid lever pA andres bekostning. Han bliver Arsag til borgmesterens dod,
da han kunne have forhindret denne, hvis han
havde villet. Ved slutningen af filmen draber
han en lille dreng for at fA fat i dennes billet, sfl han kan komme bort fra krigen. For de
penge, som egentlig tilhorte borgmesteren, og
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som kunne havde reddet hans liv, ksber Jan
en billet til sin kone. Og s[ er de pi vej bort
fra kamppladsen. Vi ser dem i sidste scene
siddende i en b&d sammen med andre flygtninge. Alt gAr godt indtil bAdens motor pludselig stopper ude pfl Abent hav. Med strommen
driver bAden ind i en hundredtallig skare af
druknede faldsk,ermssoldater der flyder pfi
vandet, dode. De selv i bfrden er levende dsde
blandt de rigtig dode. Om natten, mens de andre sover, har styrmanden gjort op med sig
selv. Stille lister han ud over rrelingen. Hans
ene hflnd holder et ojeblik fast ved relingen,
og si er den vak, og sA er han vak for stedse.
Han valgte selvmordet. Og mens de desperate
levende dsde mennesker i bAden flyder med
strlmmen, slutter filmen. Mlrke. Absolut m{rke. Intet hAb gives.
De, der har forstand pfl film, siger, at fil'
men ikke er symbolsk. SAdan gik det bare
Jan, Eva, styrmanden og nogle andre. Men sAdan som det gik dem, siledes g&r det nok en
hel del mennesker, som vi fardes iblandt, DAske flere, end vi gerne vil tro. Sfrdan er livet i
hvert fald for mange af dem, der reflekterer
over deres egen tilvrerelse. Her er livet et helvede, og der gives intet heb, intet !
Og det gives der heller ikke hos Passolini i
>Skandalen i Milano<. Vi skal ikke tage os
plads til at gennemgfi handlingsforlobet, men
da alt ramler for hovedpersonerne, bliver datteren sindssyg, broderen bliver en desperat
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kunstner, der selv ved, at det, han producerer,
intet er vrerd, moderen soger den vilkArlige
seksuelle tilfredsstillelse, i hvilken rekelheden
og modbydeligheden lyser klart frem, og faderen klreder sig til sidst af pA en station, og vi
ser ham ude i orkenen, hvor ingen hsrer ham,
hvor ingen hjelper ham, selv om han udst|der
et hjerteskrerende og desperat skrig.
Med mennesket, der er afklredt alt, intet hfib
har, ikke bliver hsrt og ffir hjrelp, men som
kun kan skrige i sit hjertes fortvivlelse, slutter filmen.
Og sfl ler folk, nfrr de ser denne nogne, desperate mand i orkenen, hvilket viser, at de
intet har forstflet, eller mflske netop har forstAet og igennem latteren vil glemme, hvad der
er gAet op for dem.

Den desperatepassivitet
Kun fA mennesker er robuste nok til at leve i
det helvede, som tilvrerelsen ofte er. Hvis selvmordet da ikke vrelges, kan man ophore med
at reflektere over sin egen tilvrerelse, altsA forsoge at leve i den desperate ligegyldighed. Men
en helt anden mulighed giver de euforiserende
stoffer. Ved >stoffets< hjelp kan man komme
bort fra livets rekelhed. De euforiserende stoffer tages ikke, fordi man ufl flygte, men fordi
de ses som den eneste losning til at blive des-
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perationen kvit. I Artusinder har sstens religiose ledere anbefalet en eller anden form for
stof for at fA en religios erfaring og for at
komme bort fra den barske og karske virkelighed. Det er ikke tilfaldigt, at det samfund, der
mest konsekvent har opmuntret til anvendelnemlig Indien, har udviklet et af
se af >>stof<<,
de sygeste sociale samfund, som nogen sinde
har eksisteret. I dette sidder tenkende stofberusede mennesker i Buddha-stilling og udforsker deres egen samvittighed, mens fattigdom, sygdom og social desorganisation nflr sit
hojdepunkt.
Nu skal det imidlertid slAs fast, at man som
kristen ikke kan andet end at sympatisere med
vore hjemlige unge, som g0r opr/r imod meget af det forlorne, hykleriske og ridne i vort
udbyttersamfund, som de tidligere generationer har opbygget (for nu med deres egne ord
at nevne de negative sider ved vort samfund).
Men deres l/sningsfors/9, den desperate passivitet kan under ingen omstrendigheder accepteres, og blomsterb/rnenes forhflbninger
om en LOVE-verden hvor sk/n denne tanke
end er, bygger pi en illusorisk og falsk antagelse af at menneskene pA bunden er gode
og vil det gode. Dette taler ikke blot Bibelen
imod, men det modbevises ogsA af historiens
gang.
Beatles-filmen >Yellow Submarine(s tema
er netop kampen mellem det gode og ondskaben. Beatles vil sejre over det onde ved hjalp
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af deres musik, og de gor det - i filmen altsi !
HitlerblAtrolden, der hele tiden bekremper
LOVE, render endda til sidst rundt med blomster i orene. Det onde er besejret med LOVE,
menneskers krerlighed.
Ja, bare det var sA vel ! Men den bibelske
tale om menneskets ondskab og selviske sind
er i langt stsrre overensstemmelse med den
faktiske virkelighed. Det desperate hAb om, at
tilvarelsen engang skal forme sig anderledes
end den gor nu, at Utopia, fuldkommenhedens
og krerlighedens rige skal oprinde, dette hAb
vil aldrig blive opfyldt f/r Gud i sin time genopretter retfrerdigheden pA sin jord. Men aldrig, aldrig skabes ved menneskers h,ender paradiset pfl jord, hvor meget man end hflber og
drsmmer herom.
Hermed er naturligvis ikke antydet, at den
kristne bare vil lade verden sejle sin egen so
og ikke interesserer sig for stsrre social retfrerdighed i verden. Den kristne er udmuket
klar over og glad for de bedre sociale forhold
han lever under i sammenligning med forholdene for et par hundrede Ar siden eller de nuvmrende forhold i den sAkaldte tredie verden.
Af den grund vil han ogsi, sA langt han har
evner til, engagere sig for at skabe en bedre
verden. Men han er klar over 6n ting: At mennesket ikke lever af brod alene. Dette kan mAske vrere et memento til passivitetens modsetning, det, som vi kunne kalde den desperate
aktivitet, som undertiden synes at have glemt
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denne gamle visdom. Den kristne mission - i
al dens skrobelighed - er et eksempel pfl, hvorledes man kan skabe bedre levekAr og samtidig ikke glemme at forkynde det, der ene
kan skabe liv og heb i mennesker, nemlig
evangeliet om Jesus Kristus.

Den desperateligegyldighed
Den sidste gruppe mennesker, vi i denne forbindelse skal nrevne, er vel nok den gruppe,
som indeholder flest mennesker. Det er den
desperate ligegyldigheds gruppe. Denne gruppe bestAr af pene, ordentlige mennesker, der
aldrig gor en kat fortrad, altsA sAdanne som
de fleste af os. Her bestAr desperationen simpelthen i en eneste stor ligegyldighed for de
store sporgsmAl i livet: Hvorfra er jeg kom.
met? Hvorfor er jeg her? og Hvorhen skal jeg?
Disse sporgsmil undgAs i videst muligt omfang, fordi de skaber en unodvendig disharmoni i ens liv. Man skulle ellers mene, at mennesker, der pA alle tankelige mflder sikrer sig,
ville gennemtenke det eneste virkelig sikre i
livet, nemlig at de skal ds. Men nAr livet gAr
godt, trenkes der ikke p[ doden. Man undgAr
en konfrontation med doden. For tanken pA
doden fremkalder angst.
Lad os nrcvne et enkelt eksempel: Da passager-bflden >Skagerak< for et par Ar siden
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gik ned, fandt de forhen glade turister og andet godtfolk sig pludselig siddende i en redningsbid syngende kristne sange. En eneste
lumsk bolge, og de ville v&re frerdige. Da, ved
modet med doden, rnen nok heller ikke fsr,
blev man bange og mente, at man bedst kunne
gare bod pA ens mAske forspildte liv med ind e l i g e s ange.
Men ellers er dsden tabu, den dod, som ingen undslipper. Den kendte engelske komiker
for tiden, siger
Marty Feldman, der er >>in<<
noget fornuftigt i denne sammenheng: >>Komik har strerk forbindelse med frygt. Man kan
for eksempel ikke fjerne doden, men man kan
srette den pA en vis afstand ved at le ad den<<.
Dette er lige prrecis, hvad de fleste gar. Ler,
fordi man er angst. Ler ad d/den, for at satte
den pi en vis afstand. Men nflr den uundgieligt kommer, forstummer som regel latteren.
SAl e des s iger pr ofe s s o r C a rl K re b s : > J e g s A
mange der skulle do, men kun fi kunne tage
d e t<.
Ulla pA 15 flr kan illustrere, hvad vi her
taler om. I et lille digt >JEG ER BANGE FOR
DODEI,[< siger hun:
Hvorfor
er vi her kun nu denne ene gang?
PA en gang langt
og dog sA kort.
Hvornfrr sker det det vi alle venter pA
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med angst?
Hvornf,r kommer den,
den store hAnd,
som vil sluge os i et nu?
Hvorfor lige mig,
og allerede nu?
Jeg er bange!
Bange !
Sfl hsr mig dog.
Hjrelp mig dog.
Fri mig for
den vremmelige,
dybe afgrund,
jeg snart vil falde i.
Ah, hvor er det hele koldt
og meningslost.
Det modsatte synspunkt hvor man ler ad og
romantiserer over doden, for at komme pA afstand af den, kommer til udtryk i et andet
digt, som er forfattet af Birthe Dreyer: >>DODEN ER SMUK(. Vi n&vner bare et par strofer:

I
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Dsden er bedre end livet.
Hvem kan sAre en dod?
Hvem kan svigte en dsd?
Dgden er sovn,
dyb sovn.
Derfor: Hvorfor frygte
doden?
Doden er sovn, dromme,
dsden er smuk.
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Kremp ikke imod.
Gsr den ikke grusom,
forvranget, uskon.
Ja, doden er >>smuk<<,
nir man selv er ung
og smuk og ikke praget af den. Det forholder
sig pA en lignende mAde med en eksamen. Den
kan man sagtens smile ad, nAr der er 3-4 flr
til, man skal msde den.
Selv om vor tid pi en egen markant mflde
oplever desperationen, mA vi ikke heraf slutte,
at det er et nyt fenomen. Desperationen er
overalt, hvor mennesker lever uden den levende Gud. Nogle gange er den 6benlys, andre
gange er den drekket bag en eller anden facade. For d6r hvor Gud dor, d6r hvor Gud bliver borte, d6r dor mennesket ogsA. Den amerikanske sociolog Erich Fromm rammer plet
ved et sted at sige: >Det 19. Arhundredes problem var at Gud var dsd; i det 20. Arhundrede
er problemet at mennesket er dsdt.<
Vi har set, hvorledes mennesker prover at
holde sig selv oven vande igennem den desperate resignation, den desperate passivitet og
aktivitet, og gennem den desperate ligegyldighed. Men naturligvis benyttes der ogsfi andre
metoder, uskyldige midler, for at finde et eller
andet indhotd i tilvarelsen. Christianity Today skrev i en leder for et flrs tid siden: >Amerikanerne har ikke blot bedre helbred, bedre
hjem, flere biler end andre folk, men de skriver og ksber ogsfl de fleste boger om >How to
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be happy?<.<<Noget lignende kunne sikkert
ogsfl siges om os.
At vi har brugt si forholdsvis meget plads
til med >>udenom-bibelsk<materiale at belyse
den desperate situation, skyldes, at mennesker
hellere lytter til filosoffer og kulturradikale
end til Bibelens ord. Men menneskers desperate syn pA livet og pe sig selv er interessant
nok i noje overensstemmelse med Bibelens
syn pA samme sager. Og m&ske kunne dette,
for en og anden rerlig sandhedssoger, blive
springbrattet for en nojere undersogelse af,
hvilken losning Bibelen giver.
Men fsrst vil vi ge til Det gamle Testamente, og idet vi beskeftiger os med en stor og
kendt person d6r, vil vi se, hvor aktuel og livsnrer denne gamle bog er.

Salomon - en desperatmand
I Prredikerens Bog m/der vi kong Salomon, et
desperat menneske, hvis dilemma er, at alt er
tomhed, endelss tomhed. Der angives 4 lssninger for at komme denne tomhed til livs,
men ingen af lssningerne du'r. Disse mislyk'
kede forsog stAr omtalt i kap. 1,12-2,8.
Det forste Salomon prover, for at komme ud
af sit dilemma, er visdommen. Vi ved fra andre kilder, at Salomon var bersmt for sin visdom. Men forstanden eller rationalismen giver
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ham ikke trost, men tvrertimod oget smerte.
Det er en tragisk konklusion.
Derefter soger han at komme ud af tomheden ved nydelser og gleder. Men latteren,
som kommer, nflr man folger parolen: Spis,
drik og vrer glad kaldes >dflrskab<<,og om den
glrede han fAr, siger han opgivende: >Hvad
gavner den?<<.Glreden og latteren er blevet en
byrde for Salomon. Vor hjemlige forfatter
Benny Andersen rammer plet ved et sted at
sige: ,J.g brerer med smil mit smil<<,og Ordsprogsbogens forfatter ville sige: >Selv under
latter kan hjertet lide<.
Det tredie, Salomon sretter sin lid til, er kulturen. Som kristne vil vi ikke tale nedsrettende
om kulturen. Vi vil endog gerne vare med til
at hojne den. Men at sette sin lid til kulturen,
sA den kommer til at udfylde Guds plads, gor
vi ikke. I sig selv uskyldige og uskadelige ting
som kunst, musik, litteratur, arbejde og studier kan udmrerket godt gfr hen og blive guder
fo r o s .
Og hvis de gor det, bliver al vor gerning
strreb efter vind, tomhed. Hvorfor studerer vi
sA hirdt? Blot for at fA en god eksamen?
Hvorfor arbejder vi sA h&rdt? Blot for at fA en
stor indkomst? Vi ved, at under kong Salomon blev Jerusalem et stort kulturelt center
og en smuk by. Men var det nok for Salomon?
Nej, tomhed !
Salom ons ' s ids t e fo rs /g p A a t k o mme u d a f
sit dilemma g/res ved hjrelp af erotiske op20

levelser. Men heller ikke sex giver ham tilfredsstillelse. Igen her ser vi hvor up-to-date
Bibelen er. Man krrever absolut frihed pA dette omrAde, og tror, at hvis man fflr det, skal
rnan blive virkelig levende som menneske.
Men man ignorerer fuldstandig den kendsgerning, at de, for hvem livet blot er sex, eller de,
der lader sig benytte som udstillingsgenstand
i sexindustrien, ofte er ulykkelige mennesker.
Var det blot en tilfreldighed, at verdens sexsymbol i en Arrekke, Marilyn Monroe, begik
sel vmord?
Til alle desperate mennesker, men mirske
ogsfr til nogle af os som bare i formindsket
omfang soger vor tilflugt i ovennrevnte ting,
lydcr det fra Herren med et citat fra profeten
Jeremias: >Hvad ondt fandt jeres fredre hos
mig, siden de gik bort fra mig og holdt sig til
tomhed, til de selv blev tomme<<.
Ja, hvad ondt fandt I? Nu er I selv blevet
tomme, fordi I fyldte jeres liv med tomhed.
}Iar det I humanister, der lever for jeres
medmennesker, der giver jeres liv for jeres
nreste, I er tomme, selv om I har fundet mening med tilv&relsen, I skal engang vejes og
findes for lette. Og I moralister, der kun snsker at hojne moralen og sredeligheden,I hippier, med alle jeres fine og rigtige ord og meninger, I er tomme, en skal uden kerne, ikke
fordi I er vprre end andre - tvrertimod ! - men
fordi I ikke kender den sande og levende Gud.
Du Julian Huxley, du l<remper en ulige kamp,
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nAr du i din desperation siger: >Snart vil det
v&re lige sA umuligt for en intelligent mand
eller kvinde at tro pA Gud, som det nu er at
tro, at verden er flad<, for Gud er dog Gud, om
sA alle hans skabninger, alle de desperate
mennesker, blev enige om at afskedige ham
og srette ham fra tronen.

PA vej ud
Livet er meningsl/st, desperat, et helvede.
SAdan siger mange. Bibelen, Guds ord, siger
det samme, men vel at mrerke, n&r livet leves
uden Jesus Kristus.
Med Jesus vises der os en vej ud af desperationen. Det er egentlig forbavsende fA af de
desperates lrerefredre, som har villet tytte til
ham og har taget et opgdr med ham, selv om
man ellers er Aben for alt muligt i denne verden. Med Jesus kommer der en person til verden, som ikke giver mennesker et stakkels
falskt heb, en sprojte evangelium, der virker
lindrende et ojeblik, men han er den, der frelser mennesker for tid og evighed, for det nuvrerende liv og livet efter graven. Han kan Sote
det, fordi han er Guds son, men heller intet
mindre kan gore det.
Men nflr han taler til mennesket, gor han
det rigtignok ofte p& en yderst ubehagelig mf,de. Sfidan fsles det i hvert fald for det natur22

lige menneske, hvilket er en teknisk betegnelse for os alle, sAdan som vi fsdes, er og lever.
Det kunne vre're fristende at fremstille Kristus som den store lykkemager for de mennesker, der onsker et hAb.
Fristende er det at skrere Kristus til efter
de behov, som de mennesker har, der behsver
et hib for at leve livet.
Ligeledes ville det vare fristende at sige til
dem, der har mistet hAbet, at det er sfrre godt,
for Kristus kom til verden for sAdannes skyld.
Ja, fristende er det at tale dem efter munden, der onsker et hAb, der behsver et hflb, der
har mistet h&bet.
Nu er det jo ingen hemmelighed, at Jesus,
nAr han msdte sAdanne mennesker, som vi her
har skildret, gav dem, hvad de bad ham om
og tilgav dem deres synder. Det er alle evangelierne et eneste stort bevis pfi. Derfor skal
Jesu tilbud om syndernes forladelse udbasuneres i verden uden noget som helst forbehold:
>Kom til mig<. Da intet menneske kan skue
ind i et andet menneskes motiver for at komme til Kristus, skal evangeliet uafkortet forkyndes for dem. Men da Jesus kender, hvad
der skjuler sig i menneskets indre, kan modet
med ham ofte blive et yderst ubehageligt mode, fordi man for alvor kommer til at mode
sig selv og ser noget af ens livs ford&rv.
Jesus er nemlig ikke kommet for at srette
lapper pA de huller, mennesket selv har lavet.
Han reparercr ikke mennesket. Forst kasserer

23

han mennesket, og derefter skaber han pAny.
Og her er vi ved noget meget vigtigt, ved noget
som vi til denne lejlighed kunne kalde desperationen efter Guds sind.

Desperationenefter Guds sind
Som et eksempel pfl en desperation, som er
virket af Jesus, vil vi gennemgi en beretning
fra Det nye Testamente, nemlig beretningen
om msdet mellem den kananeiske kvinde og
Jesus. Hun kan tages som eksponent for et
menneske, der snsker et hflb, der behsver et
hflb, og som til en vis grad ogsA har mistet hAbet, og som derfor som en sidste udvej kommer til Jesus.
Den kananreiske kvindes problem var' at
hun havde en syg datter. Hun kommer til Jesus og rAber: >>Herre,Davids ssn ! forbarm dig
over mig ! min datter plages slemt af en ond
And<. Og sfl lyder den nreste setning: >>Men
han svarede hende ikke et ord.< Denne sretning er beretningens store overraskelse.
En kvinde kommer til Jesus, men han svarede hende ikke et ord.
Hun var ulykkelig, havde et barn, der var
besat af Satan, men han svarede hende ikke et
ord.
Hun beder ham om hjelp, og rAber i sit
hjertes fortvivlelse og desperation om barm24

hjertighed, men han svarede hende ikke et
ord.
Med fuld ret og retfrerdig harme sporger vi,
hvad der gir af Jesus idag? Havde han ikke
selv sagt, at han var de syges lrege og syndernes ven? Sagde han ikke selv, at den, som kom
til ham, ville han ikke stsde bort? Men er han
ikke godt pfl vej til at stode denne kvinde
bort?
Vi ser altsA, at det altafgorende problem er
sporgsmAlet om Jesu tavshed. Og uden svar
pA denne forstir vi ikke beretningen, men vi
kommer heller ikke til at forsti vor egen eller
andres situation. For vi kender den jo selv fra
vor egen hverdag. Ogsi vi kan bevidne, at han
nogle gange ikke svarede os et ord. Hvorfor
svarede Jesus da ikke kvinden?
Mellem linierne og ud fra slutningen gives
losningen. Jesus var tavs, fordi han ville lrere
kvinden noget om hende selv. Jesus var tavs
for kvindens skyld. Hun skulle se, at hendes
virkelige og dybeste problem ikke var at fA en
rask datter. Dette kunne hun ikke indse af sig
selv. Hun, og vi sammen med hende, kommer
til Jesus med vore store og smA problemer.
Men inden han vil hore tale om dem og hjaelpe
os med dem, minder han os om vort storste
problem.
Vort stsrste problem er os selv og vort forhold til Gud. Dette er menneskehedens grundskade.
Fsr Gud altsA vil beskreftigc sig med vore
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problemer, giver han os endnu 6t probleffr, j&,
for Gud vil fsre os ud af desperationen, farer
han os for alvor ind i den. Dette sker, i og med
han fortreller os, hvem han er, og hvem vi er
uden ham.
Eller med andre ord: Der gives tidspunkter,
hvor Gud mA tie for at ffl os i tale. Nflr vi vil
mode ham som ligemend og diskussionspartnere, svarer han os ikke et ord. Og det B/r han
heller ikke, nfrr vi kommer til ham for at ffl
ffdf hjelp til at leve uort eget liv videre. NAr
vi vil msde Gud pfl denne mfide, pfl vore premisser, giver han os ikke svar pi vore problemer, men, og det skal understreges, ved sin
tavshed taler han netop til os. Han taler bare
ikke som vi altid kunne snske det.
Hvordan talte han da til kvinden?
Det fsrste han viser kvinden, er, at hun absolut ingen ret har at pAberAbe sig. >Jeg er
ikke udsendt til andre end de fortabte fAr af
Israels hus<<.Disse ord mener Jesus virkelig.
Fsrst skulle joderne, Guds ejendomsfolk, hsre
og forkaste Jesus. Kvinde, siger han, du har
ingen som helst ret til at bede, som du gflr.
Denne hirde og ubarmhjertige tale ville nok
fi de fleste af os til at gfl fornermet bort, men
kvi n d e n bliv er v ed: > H e rre ! h j re l p m i g !< Ik k e
mindre hirdt og ubarmhjertigt kommer da
d e n n e s t e s at ning fra J e s u mu n d : > D e t e r i k k e
smukt at tage bornenes brsd og kaste det til
d e sm A hunde< . Hv a d e r d e t J e s u s s i g e r h e r?
Han fortreller kvinden, at hun er en lille hund,
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der ikke har krav p[ lrekkerierne fra dens herres bord. Og da den kananaiske kvinde og vi
er i samme situation, fortelles der os hermed
at vi - undskyld udtrykket ! - er smA hunde,
der ingen som helst ret har at pAberAbe os
over for den almagtige og hellige Gud.
PA grund af menneskets syndige og gudsfjendske v&sen, pi grund af, at vi betragter
Gud som en ligemand eller behandler ham som
en lykkemager, er der et svrelg, en afgrund,
mellem den kananreiske kvinde og Gud, mellem os og Gud. I vor trods og vort oprlr mod
Gud vender vi op og ned pA tingene. Vi mener,
at det er Guds hindverk at tilgive os, og at det
er Guds job at synes om os, i det mindste i en
tid, hvor der er sfl mange, der synes at kunne
leve uden ham. Men al vor snakken om ret
over for den hellige Gud kasseres. Kan en hund
mAske bestemme, hvad den skal spise? Er den
ikke overladt til sin herre? Kan vi diktere
Gud, hvad han skal mene og gore? Ja, det er
rigtigt, at vi kan proue at diktere Gud, hvad
han allernfldigst skal have lov til at mene og
g6re, men det forandrer ikke sagen en smule.
For s6. sandt Gud er Gud, sd. lader han sig
nreppe diktere af os, af vore egoistiske /nsker
eller vore dr/mme om lykke.
Igennem Jesus taler Gud Skaberen til sin
skabning, den skabning der i trods og opror
har fjernet sig fra sin Gud for at leve sit eget
liv. Her taler den hellige Gud, der b&de har
ref til at talc sAdan og md tale sAdan, hvis det
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nogensinde skal gA op for et menneske, hvem
og hvordan det egentlig er.
Ved msdet med Jesus msdte kvinden sig
selv pA en ubehagelig nergeende mfide. Hun
modte Guds hfirde tale, Guds dom over sig. De
fleste mennesker flygter fra dette ubehagelige
domsord og skaber i stedet for en Gud i deres
eget billede, en Gud, der ikke taler sfldanne
domsord, men denne selvskabte Gud har naturligvis ikke noget med den levende, hellige
og krerlige Gud, Jesu Kristi far, at gsre.
Hvordan reagerede kvinden pi Jesu dom
over hende? Hun gik hverken fornrermet bort
eller begyndte at diskutere om Jesus nu havde
ret i sin dom. Hun giver simpelthen Jesus
ret. Og her er vi ved noget meget vresentligt.
Sand tro, hvilket er desperationens ophor,
begynder altid med at give Gud ret, nirr han
taler. Ja, selv n[r han taler hflrdt til os. - Du
har ret, Herre, at jeg ikke har nogen ret over
for dig. Du har ret, at jeg er en hund, men hor,
Herre, de smi hunde reder dog af de smuler,
der falder fra deres Herres bord -.
Her fanger hun Jesus i hans egne ord, som
Luther siger det, og hun er nu i den situation,
hvor Jesus kan give hende, hvad hun bad ham
om. Og nAr Jesus giver, sfl giver han i overflod. Kvinden fik en rask datter, men ogsA
mange af os kan vidne om, at nAr Gud giver,
sfl giver han i overflod.
Beretningen om den kananreiske kvinde lrerer os, at kapitulationen over for Guds tale er
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troens begyndelse. Ddr, hvor jeg giver op over
for Gud, d6r, hvor min hfiblsse tilstand gfrr op
for mig, fordi jeg nu ser mit liv i forhold til
den levende Gud, d6r viser min desperate fallit sig, og idet jeg gennem Guds tale har erkendt den, kan Gud begynde at tale til mig om
nAden i Jesus Kristus. Men ikke et minut fsr.
for fsr hsrer vi det ikke !
Den sag vi her taler om udtrykkes sAledes
af Luther: >Nflr Gud go'r levende, gor han det
ved at d/de. Nflr han retfardiggdr, Bdr han
det ved at stille os under anklage. Nir han fsrer os til himmelen, gor han det ved at fore os
til helvede<.
Forst viser han os vor Andelige sygdom, siden lreger han.
Fsrst ssnderbryder han, dernrest oprejser
han.
Forst fsrer han os ned i den dybeste fortvivlelse og hAbloshed, for dernrest at fore os
ind i sin elskede sons rige.
D6t er desperationen efter Guds sind !
At Gud ofte handler pi denne merkelige
rnide skyldes, at mennesket skal se sin synd
og gudloshed, som er al desperations ophav.
For uden at vi ser vor synd, har vi ikke brug
for Jesus som frelser og herre.
Det menneske, der da kommer til Jesus med
sin synd, fAr den forladt og sattes ved troen
pfl Jesus i et ret forhold til Gud, sin skaber.
Og derved bliver det i egentligste forstand et
virkeligt menneske, for det €r, som Ssren
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Kierkegaard siger det, >egenilig gudsforholdet, der gor et menneske tit et menneske<<.For
nAr Gud er menneskets skaber, og har dannet
os til samfund med sig, er det dybest set yderst
>>unaturligt< at leve uden ham, selv om dette
>u n a t ur lige< er ble v e t ti l n a tu r fo r o s a l l e . N A r
skabningen ved tro pA Jesus Kristus er kommet i et ret forhold til Skaberen, kan mennesket for alvor begynde at leve pA denne jord,
idet skabningen under alle forhold siger Skaberen tak og snsker at leve til hans ere. Og da
m& desperationen vige for dette menneskes
Herre, for Jesus Kristus. Desperation og tro
pA Jesus Kristus har nemlig intet med hinanden at gare, bortset fra at Jesus benytter desperationen for i sin krerlighed at ffl os i tale.
I menneskeverdenen, det vil sige blandt de
gudlose mennesker er hovedordet desperation,
selvom dette kategorisk benregtes af dem. I
Guds rige, det vil sige blandt de kristne, er hovedordet heb, hvilket er en fast overbevisning
om, at alle ting samvirker til gode for dem, der
tror pA Jesus Kristus, ogs6 selv om den kristne
ikke undgAr msrke og problemer i sit liv. For
midt i msrket er han d6r og fortreller sine
born, at det morke, som bliver sendt over os,
er et morke, uden hvilket vi ikke ville nfr frem
til hans herlighed, og han fortreller os, at han
engang pA Golgatha selv gik ind i det absolutte
og totale morke og den forfrerdeligste desperati o n , ja, m f it t e r A b e : > M i n Gu d , m i n G u d !
Hvorfor har du forladt mig?< for at ingen af
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os skulle blive totalt forladt af Gud, men have
et evigt liv.
Og det skal vi slutte med, det vi kunne kalde den evige desperation.

Den evige desperation
Hvis det havde varet si vel, at vi bare havde
dette ene liv pi denne jord, sA kunne den
kristne v&re ligeglad med, hvad mennesker
satte deres lid til i denne verden. For som vi
har gjort opmrerksom pi, er det muligt for
nogle ved hjrelp af enten surrogater og pseu_
doreligiositet eller ved en hengiven-sig_for_nre_
sten at leve et nogenlunde tilfredsstillende
menneskeliv pfl denne jord. Og for de ovrige
mennesker kunne vi jo altid pradike et evangelium, der gav dem trlst efter de behov, de
nu engang havde.
SAdan kunne man mene, hvis der kun var
dette liv at tage hensyn til.
Men her larer Jesus os noget andet. Han
kom fsrst og fremmest for at frelse os fra den
evige fortabelse. Dersom dette evighedsperspektiv mangler, mangler alt ! Han kom for at
frelse os fra synden, doden og den evige dom.
Og det menneske, der tror pfi ham, har det
evige liv. Det betyder, at det evige liv begynder
og er her og nu, men engang skal fortsrettes i
herlighed for evigt. Nu i ringhed, men dog et
evigt liv ! Engang i herlighed I
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Men modsat skylder vi hinanden i karlighed at gare opmerksom pfi, at den tilvrerelse,
som for nogle er tilelig for andre er desperat,
men som har det frelles, at det er en tilvmrelse
uden tro pA Kristus, den skal aflsses af den
evige desperation.
Han kom til verden for at frelse os fra denne evige desperation og dette totale morke, ja,
Gud elskede verden sA meget, at han sendte sin
eneste ssn til jorden, som levede, blev pint,
blev korsfrestet og dode, men opstod igen, for
at de mennesker, der tror pA ham, ikke skal
fortabes, men have et evigt liv.
Han kom til verden for at frelse fra desperationen.
Han kom til verden for at give de hAblsse
mennesker hAb.
Og der er nogle, der tager imod ham, andre
forkaster ham.
Dem, der tager imod ham i tro, har alt hvad
der er vrerd at eje i dette liv, og ser med glade
frem til den dag, hvor de skal vrere sammen
med Kristus i evighed. Men dem, der ikke tager imod ham, har intet der er verd at eje i
dette liv, selv om de har alt i denne tilvrerelse,
og har bare den evige desperation i vente.
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