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Forord

Af Peter Skov-Jakobsen

Herre Kristus,
jeg bliver hos dig,
følger efter dig og tror på dig,
for du er mit et og alt.
Nu vil jeg sætte mig for
at holde de ti bud op for mig selv,
og at øve mig i at gøre det gode.
Men det vigtigste skal være,
at jeg holder mig til dig, 
for fra dig får jeg livet givet.
Men fra nu af vil jeg begynde
at elske Gud og min næste,
så godt jeg kan, og gøre det gode,
også selvom jeg er klar over,
at mine gode gerninger ikke hjælper mig.
Mit liv og virke er for småt og for ringe
til at jeg kan overvinde døden,
lukke af til helvede og åbne til himlen.
Derfor holder jeg mig til din nåde
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At bede med Luther er at indlade sig med et af de største 
sproglige universer.

Der er stort set ikke den stemning, den glæde, den sorg, 
den storhed og den jævnhed, der ikke får ord og sproglig 
takt.

Disse bønner er bedt og skrevet for mange år siden, og al-
ligevel slår de med deres jævnhed og nærhed. 

Bønnens sprog afslører os. Hvad tænker vi om Gud? Hvil-
ken tiltro har vi til Gud? Tør vi gå tæt på? Tør vi være afhæn-
gige? Tør vi åbne os og tillade de andre at mærke, hvad vi 
beder Gud om – eller dækker vi os også ind bagved politisk 
korrekthed i bønnen?

Det slår mig altid, når jeg læser Luther, hvilken næsten 
fortvivlende ærlighed, mennesker bliver udsat for. Han er 
ikke bange for at udtrykke sin angst, sit raseri, sin fortviv-
lelse. Han kan også stå der som det mest jublende menneske 
på jorden. Han er en indsigtsfuld lærd og en buldrende teen-
ager på én og samme tid.

Han er dybt overbevist om, at Gud ikke svigter sit folk. 
Han venter ikke på vores gode gerninger og vores tilfreds-
hed. Gud skabte og Gud skaber til stadighed og Luther er 
overbevist om, at menneskene ikke blot er overleveret til den 
noble kunst at forbedre hinanden. Gud griber ind og for-
vandler mennesket med sin kærlighed.

Menneskets retskaffenhed dur ad helvede til og vores klog-
skab kan til tider bedst beskrives som dumhed og blindhed, 
og ikke et sekund tror Luther at det er menneskets bestem-
melse – det er derimod forvandlingen – Guds forvandling 
af mennesket.
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Det er bevægende hele tiden at mærke, hvordan intet er for 
småt for Luther. Han taler med Gud som en god ven. Han 
betror sig og er ganske overbevist om, at man ligeså godt 
kan tilstå sin smålighed og forfængelighed og binde de trolde 
med nogle ord. Gud ved det alligevel – og det er en befrielse, 
at det er sådan fat.

Luthers hengivenhed mod Kristus og Helligånden bevæ-
ger ved sin umiddelbarhed. Troen udtrykkes karsk og dog 
hjerteligt. Alt har vi fået givet med Kristus, og vi befries til 
at leve oprigtigt, og derfor tør vi møde hverdagen med håb, 
selv om det ærlige menneske må tilstå sine svigt.

I forbindelse med jubilæumsfejringen i 2017 er der sagt 
mange ord om, at vi ikke skal fremstille Luther som var han 
en helgen. Det ville også være besynderligt, for han har sagt 
så meget, som selv hans tilhængere ville ønske kunne rulles 
tilbage helt ned i mavesækken på ham.

Man kan ikke lave om på historien. Luther var et barn 
af sin tid, og han ramte sin tid i plet, og fordi han talte og 
tænkte så enkelt og ligetil, kan vi stadig forstå ham i dag.

Jeg håber, at 2017 bliver en fejring af reformation og prote-
stantisme. Luther gjorde det klart, at det kun er forræderne, 
der gentager og gør sig selv til klakører af historien. Troen og 
troens eftertanke styrter sig ind i samtiden og kommer med 
forestillinger om sandheden og indlader sig på at søge sand-
heden i samtiden. Troen protesterer mod løgnen og hæslig-
heden og gør sig aldrig afhængig af en ideologisk læsning.

Det storartede ved at læse Luther er, at der tilsyneladende 
ikke er noget, der ikke rager ham. Hvordan politik, kultur 
og sociale anliggender nogensinde kunne fremstilles, som 
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noget man dydigt blot måtte finde sig i og overlade til andre, 
begriber jeg ikke. Det er i hvert fald ikke Luther, der lader 
nogen fyrste, bonde, professor være i tvivl om, hvad han sy-
nes – og småt tager han ikke til det.

Troen holder ikke én ude i et tomrum men giver mund 
og mæle, og derfor beder mennesket om næstekærligheden:

Herre  
det mangler jeg: 
Du giver mig dig selv i rigt mål og i overflod, 
men det kan jeg ikke på samme måde 
gøre over for min næste. 
Det undskylder jeg overfor dig og beder dig, 
gør mig storslået og giv mig overskud, 
så jeg også kan føre det ud i livet.

København, juni 2016
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Det vigtige
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Gud er tilFreds

Jeg sover ind i Herrens navn
og ved
at også min søvn er i orden for Gud.
Og når jeg så vågner
og går i gang med de daglige opgaver
på mit arbejde
med at skrive, læse, meditere,
iagttage og bede –
tvivler jeg ikke på,
at Gud også er tilfreds med det arbejde.
Hvis jeg vidste, at han ikke syntes om det,
ville jeg med det samme holde op.
Men jeg er sikker på, 
at Gud er tilfreds med mit arbejde,
ikke på grund af mig,
som udfører det alt sammen,
men på grund af Guds vilje,
der forbarmer sig over mig
tilgiver mig synder, elsker mig, leder mig
og holder mig fast med sin Hellige ånd.




