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HERREN KOMMER — ET LEVENDE HAAB

De gamle Grækere opstillede 4 Dyder, som 
Mennesket skulde stræbe efter: Visdom, Ret
færdighed, Tapperhed og Selvbeherskelse. 
Dertil føjede Kristendommen de 3: Tro 
Haab — Kærlighed.

Saaledes blev det ialt 7 Dyder — et Tal, som 
jo saa ofte gaar igen i Verdensordenen, i Tids
regning o. 1. Om de 6 af disse Dyder tales der 
meget, men om den 7., om det kristne Haab, 
tales der desværre alt for lidt. Og det forstaar 
vi saa godt, for det er svært ud fra N. T. at 
danne sig en virkelig klar og tydelig Opfat
telse af, hvordan de sidste Tider skal forme 
sig. Og netop paa dette Punkt har der jo væ
ret saa megen Usundhed og Sværmeri, som 
allerede Paulus i Thess. Brevene advarer imod. 
Men fordi dei- har været saa meget forkert 
med i dette, saa maa vi dog ikke af den Grund 
forkaste det rigtige; vi maa ikke smide Bar
net ud med Badevandet.

Nej, det gælder om at have et levende Haab, 
d. v. s. et Haab, der lever i os og er en Kraft 
i vort Liv, saa at vi med Glæde ser den Dag 
i Møde, da Kristus kommer igen.

Haabet om Kristi Genkomst hører urokke
ligt med til Kristendommens Væsen. Ikke 
blot handler over 300 Vers af N. T. derom, og 
ikke blot var det en Spore, som gav de før
ste kristne en Kraft, saa de i Løbet af 2-—3 
Aarhundreder kunde vinde en dybt sunket he
densk Verden til nyt Liv i Kristus, — men 
Haabet er de kristnes klare Erkendelse af, at 
Syndens absolutte og endelige Overvindelse 
ikke beror paa en Kraft, som Mennesket ejer 
i sig selv, men alene paa Guds Indgriben.

Det er en Ulykke for Menigheden, at Haa
bet om Herrens Genkomst afsvækkes og for
ties, skønt det omtales atter og atter i Tekst
erne til hver eneste Gudstjeneste, f. Eks. Fa
der vor’s 2. Bøn: „Komme dit Rige“ — det 
er ikke alene en Bøn om Gudsrigets Komme til 
den enkeltes Hjerte, men det er først og 
fremmest alle kristnes Bøn om, at Herren vil 
komme igen og oprette sit Rige paa Jord.

Og Trosbekendelsen siger det klart: „Der
fra skal han komme igen“.

Ogsaa ved Nadverbordet lyder det: „Saa 
ofte som vi æder og drikker Herrens Legeme 
og Blod, forkynder vi hans Død, indtil han 
kommer“.

I 1810 havde Grundtvig Mod til at prøve- 
prædike over Emnet: „Hvorfor er Herrens 
Ord forsvundet af hans Hus?“ Det gav Anled
ning til en mægtig Vækkelse over det meste 
af Danmark. I 1948 burde dette Spørgsmaal 
gaa som en prøvende og lutrende Ild gennem 
vore Hjerter: „Hvorfor er Forkyndelsen om 
Jesu Genkomst forsvundet af hans Hus?“

Adventstiden understreger med al Alvor de 
sidste Ord, vi har af Jesus: „Ja, jeg kommer 
snart“. Aab. 22,20.

Om Tegn og Tider vil jeg ikke skrive; der
om taler Aviserne og Radioen tilstrækkelig 
tydeligt, men jeg vil derimod gerne tale gan
ske praktisk om den enkeltes Stilling til Her
rens Dag. De første Kristne havde en dyb 
Længsel efter Herrens Genkomst. Apostlene, f. 
Eks. Paulus (i Thess.brevene) og Jakob maa 
endog mane dem til Taalmodighed: „Derfor 
vær taalmodige, Brødre, indtil Herrens Til- 
kommelse. Se, Landmanden venter paa Jor
dens dyrebare Frugt og bier taalmodigt efter 
den, indtil den faar tidlig Regn og sildig 
Regn. Vær ogsaa I taalmodige og styrk Eders 
Hjerter, thi Herrens Tilkommelse er nær.“ 
(Jak. 5,7).

Ogsaa Luther saa med Glæde hen til Her
rens Dag. Han talte om „den kære Herrens 
Dag“, da Kristus selv vilde komme igen og 
gøre alle Ting vel. Men det var fordi, Luther 
havde kæmpet sig igennem en dyb Omven
delse og var kommet til at hvile trygt i Guds 
uforskyldte Naade, den Naade, der retfær
diggør den ugudelige, naar han i ærlig An
ger og Bod griber om Kristi Forsonerger
ning.

Men for Luther’s Samtid, der levede i en 
selvlavet eller tilkøbt Retfærdighed, var Her
rens Dag en frygtelig Ting, som man med Gru 
saa hen til; man kaldte det Vredens Dag, dies 
irae, og havde lange Dommedagshymner, der 
skildrede den frygtelige Straf, som paa denne 
Dag skulde vederfares de ugudelige.

Og saadan er det netop 1 Kristi Genkomst 
er en Skillelinie.

For Mennesker, der som de første kristne 
og Luther alvorligt har erkendt deres egen 
Synd og har faaet et dybt personligt Forvis
ning om Guds Naade i Kristus og derved er 
kommet ind i en Kamp paa Liv og Død mel
lem Kød og Aand, mellem Guds Vilje i deres 
Liv og Syndens Magt — for dem er Tanken 
om Kristi Genkomst en dyb Glæde, en Trøst, 
som de med Længsel ser henimod, for da skal 
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de blive ham lig. De bliver forløste fra dette 
Syndens Legeme, saa at det dødelige bliver op
slugt af Livet.

Hvilket herligt Haab! Hvor bør vi dog ikke 
— efterhaanden som den faldne Verden me
re og mere gaar sine egne Veje, opflamme hin
anden til at opløfte vore Øjne med Glæde, 
fordi vi ser, at Dagen nærmer sig, da vor For
løsning stunder til.

For det er netop her, Tanken om det krist
ne Haab har sin dybe Rod i Kristendommen. 
Det er ikke teoretiske Spekulationer og Be
regninger ud fra Daniels Bog og Aabenba- 
ringsbogen, som spidsfindige og sværmeriske 
Hjerner kan more sig med at udtænke og 
grunde over. Det, som hos de første kristne 
fremtvang det levende, brændende Haab, der 
drev det til at overvinde Verden, var den dybe 
Erkendelse af, hvor langt borte de var fra det, 
som Gud havde kaldet dem til. Spændingen 
mellem dette, at Dommen over den gamle 
Verden er udtalt, men endnu ikke udført, at 
der er lovet os en fuld og hel Forløsning, og 
dog er vi bundne; at det er i Haabet, vi er 
frelste. Her paa Jorden opnaar vi aldrig den 
fulde Forløsning. Den faar vi først i Himlen, 
eller naar Herren kommer igen. Derfor maa 
vor Længsel efter Herrens Genkomst være li- 
gesaa dyb og inderlig, som vor Længsel efter 
Helliggørelse og Forløsning. Derfor er Haa
bet om Herrens Genkomst noget, som vort 
Hjerte maa kræve, som Grundtvig ogsaa har 
udtrykt det:

Vort Haab er ej paa Drømme bygt 
i Luften det ej svæver;
det hviler paa Guds Ordet trygt, 
og paa hvad Hjertet kræver.

Vi forstaar derfor ogsaa, at saa sandt et 
Menneskes Kristendom er ægte og dybtgaaen- 
de i sin Trang til Forløsning, maa Haabet væ
re der, og det maa være en Kraft, der bærer, 
naar Sjælen er fortvivlet og udbryder med 
Paulus: „Jeg elendige Menneske. Hvem skal 
fri mig fra dette Dødens Legeme.“ Saa giver 
Haabet, at det jo kun er en liden Stund, 
saa kommer han, der skal komme, Sjælen 
Kraft til paany at tage Kampen op, til at gri
be fastere om Guds Naade og gaa ind under 
de forløsende Kræfter, der er skænket os i 
Kristus.

Men som jeg sagde før, Haabet om Kristi 
Genkomst er en Skillelinie. For det er kun de 

Mennesker, der er gaaet ind under Helligaan- 
dens Tugt og Opdragelse, som med Glæde og 
Længsel kan se hen til Herrens Dag.

Vi har Brug for alle 7 Dyder, men hvis de 
antikristelige Trængslers Ildprøve er nær, 
trænger vi til en stærk Genoplivelse af det 
kristne Haab. Maatte Adventstiden forny 
Haabet i vore Hjerter, saa at vi i langt dybere 
Forstand blev „Haabets Børn vi unge“.

Johs. M.

$ul i JGna
Nu nærmer sig den anden jul i Danmark 

efter hjemkomsten, og det er egentlig med 
blandede følelser, man ser juleforberedelser
ne rundt om sig — hvor er der gaaet forret
ning i julen herhjemme!

Og tankerne gaar til aarene i Manchuriet. 
Dér er ingen ydre forberedelser — de kristne 
er jo et meget lille mindretal — der er ingen 
forandringer i gadebilledet; og heller ikke 
i hjemmene er der de omfattende forberedel
ser, som vi kender saa godt. Det blev jo og
saa fattigere for hvert aar, der gik, og nu 
synes man, bunden maa være naaet.

Men den indre forberedelse havde man i 
adskillige tilfælde tid til og sans for. Paa 
missionsstationen i Singen samledes alle paa 
grunden hver aften og læste en af de gam
meltestamentlige forjættelser udenad. Jeg 
husker fra den første Jul, jeg oplevede der
inde, hvordan den tidligere kok stod op og 
fremsagde en hel række udenad (hvormange 
danske kristne vilde kunne gøre det?). Ogsaa 
paa hospitalerne brugte vi ved andagterne for 
medarbejder i adventstiden gerne forjættelser
ne som udgangspunkt, en god juleforbere
delse !

Jeg tror aldrig jeg glemmer den første jul 
i Manchuriet.

Julen 1939 tog jeg ind til Siuyen, hvor en 
kvindemisionær boede alene paa missionssta
tionen, efter at hendes kollega var rejst paa 
orlov (hun kom først tilbage i fjor!).

Der var travlhed overalt. Bibelkvinderne 
havde travlt med at sørge for gæsterne fra 
landet, adskillige kom ind fra deres landsbyer 
til højtiden, nogle for at døbes. Kokken havde 
travlt med de materielle forberedelser. Kvin
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demissionæren tog mig med ud til en gammel 
kone nogle km udenfor byen. Det var dej
ligt at sidde i hendes stue, synge julesalmer 
og læse juleevangeliet med hende, der ikke 
kunde komme ind til julegudstjeneste. Og saa 
skulde vi over til slægtningene i hovedhuset 
og tale med dem, de var ikke kristne. Fjerkræ 
og andre husdyr tumlede om i stuen og gen
nedes ud, da vi kom. Der var ikke megen hø- 
relyst trods den overfladiske høflighed. Det 
er ikke altid let at være eneste kristen i en 
hedensk slægt. Juleaftensdag var der om ef
termiddagen juletræsfest for søndagsskolebør
nene, dvs. masser af andre børn, der opdage
de, at der „skete noget“ i kirken, kom ogsaa. 
Kirken fyldtes, der har nok været 1000 børn, 
og uro kunde ikke undgaas fra „de vilde hed
ninger“, som min kollega hovedrystende kald
te dem. Men festligt var det at se de mange 
børn og et righoldigt program skulde vi igen
nem.

Juleaften sammen med gæsterne fra landet! 
Juletræet stod pyntet i mødesalen, adskillige 
unge kristne fra ikke-kristne hjem kom for 
at være med. Sang og fortælling afløste hin
anden, forklaring af hvad juleskikkene betøil 
osv.; et meget beskedent traktement, men en 
vidunderlig oplevelse af rigt, kristent fælles
skab. Aldrig glemmer jeg de tre koner, der 
gennem længere tid var blevet undervist og 
juledag skulde døbes; for første gang opleve
de de en jul, og hvor var det en fest for dem!

Juledag, gudstjeneste med daab. Man kan 
næppe gøre sig forestilling herhjemme om, 
hvor festligt det er. Hvor stor en glæde at se 
voksne knæle ved døbefonten og bekende de
res kristne tro! Og man beder for dem, at de 
maa blive bevaret. Der var næsten hvert aar 
en god flok, der blev døbt. — Dagen var iøv- 
rigt indledt med, at bibelkvinderne tidligt, før 
det blev lyst, var listet ind i huset, havde sun
get julesahner for os og ønsket os glædelig 
fest.

Julefest paa hospitalet var igen en helt an- 
den, men ogsaa stor oplevelse. For de aller
fleste af patienterne var det noget helt nyt, 
og som de nød festen! Og for adskillige af 
medarbejderstaben betød deres juleaften, fe
sten for dem selv, ikke patienternes julefest, 
umaadelig meget; det er noget, tidligere elever 
og medarbejdere mindes med stor tak.

Den første jul i Siuyen mindes jeg særligt, 
hvordan tre nydøbte koner fra en landsby 
nogle km fra byen bad os komme ud til deres 

landsby og holde julefest. Nu havde de for før
ste gang i deres liv haft den oplevelse, og de 
undte deres bysbørn en lignende, saa vel og
saa deri en mulighed for at faa dem alle i 
tale. Mændene derude skulde sørge for et pænt 
lille fyrretræ (vort juletræ dernede); resten 
skulde vi sørge for.

Paa den aftalte dag tog vi derud. Nede ved 
floden, en km fra landsbyen, stod børnene og 
ventede. Under høje skrig „de kommer, de 
kommer“ styrtede de i forvejen, og saa kom 
de voksne os i møde og bød os velkommen. 
Det var betagende at være med til at holde den 
første jul i den landsby. Da missionæren gen
nem længere tid havde haft lejlighed til at 
holde „søndagsskole“ i landsbyskolen hver 
mandag, kendte børnene adskillige kristne 
sange, en af yndlingssangene var „Luk hjerte
døren op for Jesus, han vil lukke himmeldøren 
op for dig“. Da de havde sunget den, siger en 
af de ældre mænd i huset ganske stilfærdigt: 
„Jeg vil lukke min hjertedør op for Jesus“.

Jul i Kina — minderne vælder frem, kalder 
takken frem, at vi vi fik lov at bringe glæ
desbud, og bønnen for vore kristne brødre 
og søstre, at de maa blive bevaret i denne 
svære tid, ja, maa blive mere end sejrherrer i 
Jesus Kristus.

Gudrun Budtz Christensen.

Menneskesyn og Historieopfattelse

Zeuthen og undertegnede havde i dagene 
3.—11. august den oplevelse at deltage i det 
fjerde af de saakaldte „Gøteborgkursus“, 
som i de senere aar har samlet voksende til
slutning i de nordiske lande blandt højskole
folk og andre ungdomsarbejdere, men som 
iøvrigt samler folk fra vidt forskellige kredse.

De to første kurser blev afholdt i Danmark, 
det tredie i Elverum i Norge, og i aar var tu
ren kommet til Sverige, hvor det afholdtes paa 
Ljungskile folkehøjskole i Bohuslen.

Denne „Gøteborgbevægelse“ begyndte med, 
at en kreds — væsentligt paa initiativ af for
stander C. P. O. Christiansen, Frederiksborg 
højskole, — samledes til drøftelse af, hvad vi 
i Norden havde at sætte op imod nazismens 
nordisme med dens tale om det nordiske men
neske. Man fandt da, at Grundtvig allerede for 
100 aar siden i sine tanker om Gøteborgsko- 
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len havde vist saa klart som nogen, hvad Nor
den i virkeligheden havde at bringe verden: 
det, som er meget større end Norden, ikke 
noget med race og „det nordiske menneske“, 
men med en tro paa personlighedens ret, fol
kenes frihed og menneskets værdighed. Naar 
finnerne hører med i det nordiske fællesskab, 
er det,’ fordi vi er fælles med dem i dette 
„unordiske“ — universelle.

Ax. N. paa^Sverigesbesøg hos HuH’ere

Men vi maa have en grund at staa paa, naar 
vi skal bære en byrde, den byrde, som broen 
er, der fører ud til Europa, samtidig med, at 
den binder de nordiske folk sammen. Dette 
fodfæste har vi i det folkelig-nationale, som 
maa være levende i folkene, før det univer
selle kan bygges, saa det holder. Nu er den 
folkelige opvækkelse ved at være afsluttet i 
de nordiske folk, de er blevet sig bevidst som 
folk og har opnaaet fuld frihed til national 
udfoldelse og politisk selvstyre. (Vi maa i 
denne forbindelse se bort fra de særlige for
hold, der p. t. gør sig gældende i Finland). 
Og derfor maa vi videre, ellers havner vi i 
gold selvglæde eller i nationalisme.

Grundtvig (og med ham bl. a. Geijer og 
Wergeland) saa for længe siden, at folkene 
har en opgave i verdenshistorien. Og han hav
de den opfattelse, at det var Gud, som gav 
dem denne opgave, og som ledede historiens 
gang. Samtidig med, at vi maa sige ja til vi
denskabens ærlige og redelige forskning, maa 
vi søge forklaringen paa livet i aabenbarin- 
gen. Det fortvivlede ved vor situation nu i ver
denskrigenes tidsalder er, at vi mangler et 
livssyn, et historiesyn, som er inspireret, og 
som er stærkt nok til at sejre over de nye ver
densanskuelser, der bygger paa illusioner og 

løgne. Det kristne kunne og burde være saa 
stærkt og levende i os, saa Vesteuropa var 
uovervindeligt, om ikke militært, saa dog 
aandeligt, og det er vel dog det vigtigste. Og 
det ville være til velsignelse for hele verden, 
om det fik lov at gennemtrænge vor kultur.

Her har Norden sin opgave i dag, ja sin hi
storiske opgave. Men skal vi kunne røgte den
ne opgave, maa vi have klart for os, hvor fron
ten gaar.

For det første maa vi gøre os klart, hvor 
megen magt den liberalistiske fremskridtstro 
stadig har i vor tankeverden her i Norden. Den 
norske docent dr. fil. Paulus Svendsen, som 
var en af hovedtalerne i Ljungskile, paaviste, 
hvordan den darwinistiske udviklingslære 
med sin optimistiske tro paa evigt fremskridt 
var blevet almindelig folketro samtidig med, 
at darwinismen havde udspillet sin rolle i 
videnskaben. Det er de bedst skikkede, der 
sejrer, siger Darwin. Vi opfattede det, som det 
var de bedste, der sejrer. Udviklingstroen blev 
vor kulturs livsrytme. Har en mand eller en 
sag succes, saa er vi fulde af beundring. Hvis 
en bog er best-seller, saa er den bedste bog. 
Det, som har gjort succes er berettiget. Nazis
men ville netop vise sin ret ved sin succes, 
og saa længe Hitler havde fremgang, laa man
ge — ogsaa udenfor Tyskland — paa maven 
for ham. — Ingen af os vil være reaktionær, 
thi vi lever i et miljø, hvor man tror paa 
fremskridtet.

Derfor er saa mange saa forvirrede i dag, 
hvor de opdager, at det var en illusion, og vi 
sidder nu i Vesteuropa med en følelse af, at 
vi har naaet saa langt som ingen sinde, men 
forgæves, og man er ræd for, at civilisationen 
ikke er i stand til at tumle vore tekniske 
fremskridt. Man er tilbøjelig til at give Søren 
Kierkegaard ret, naar han siger, at verden 
gaar tilbage, thi mennesket lever paa en tra
dition, der er ved at udtømmes, fordi men
nesket raadfører sig med sig selv i stedet for 
at raadføre sig med Gud.

Dr. Alf Ahlberg, der er rektor paa Brunns
vik arbejderhøjskole, viste i en række særde
les interessante forelæsninger om marxismen, 
at ogsaa denne hviler paa en fejlvurdering af 
mennesket og historiens forløb. Marx og hans 
disciple tog fejl paa en lang række punkter, 
men naar marxismen alligevel fik saa stærkt 
tag i saa mange mennesker og i dag er en 
saa betydende faktor i verdenspolitiken, er 
det, fordi den ogsaa hviler paa en tro paa en
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udvikling henimod en slags lOOOaarsrige. 
Marxismen er en verdsliggjort eskatologi. 
Naar arbejderklassen valgte marxismen i ste
det for kristendommen, har kirken sin store 
del af skylden, ja, maaske den største.

Det vil føre for vidt at referere dr. Ahlbergs 
klare analyse af den russiske kommunisme, 
men hans forelæsninger mundede ud i føl
gende konklussion: Man maa ikke lade sig 
forlede til at tro, at man kan slaa kommu
nismen ud ved en krig eller ved et blot nej til 
den. Man kan aldrig slaa et ja ud ved et blot 
nej, det maa mødes med et stærkere ja. Man 
kan ikke slaa en religion ud med andet end 
religion. Derfor beror sejren over kommunis
men i det lange løb paa de aandelige kræfter 
hos dens modstandere. Skal vi kunne møde 
kommunismens ja med et bedre ja, saa maa 
vi gøre alvor af vor kristendom i vort daglige 
liv. Vor opgave er at bygge menneskets rige 
i gudsrigets tegn.

Nej! Jo!

Det vil med andre ord sige, at vi maa have 
en realistisk, en kristen virkelighedsopfattelse 
af mennesket og historiens gang, selv grebet 
af ham, som er herre over begge dele. De føl
gende dages foredrag og forhandlinger hand
lede om denne menneske- og historieopfattel
se i nutiden. Blandt talerne her var bl. a. fhv. 
kirkeminister Arne Sørensen og biskop Man
fred Bjørkqvist, der begge stærkt advarede 
mod talen om, at Guds rige var noget i ret
ning af en forening til det godes fremme, et 
selskab af „ædle“, nej, det er helt noget gud
skabt, som først fuldendes, naar Kristus kom
mer igen, men det er begyndt at komme ved 
hans første komme, derfor er Kristi rige baa- 
de noget, som er, og noget, som kommer.

Her maa vi lære, at kristendom ikke er no

get, der skal redde vor kultur, moral, kunst 
o. s. v., Kristus maa ikke misbruges dertil, 
det lader sig nu heller ikke gøre. Han levede 
og døde ikke for kulturen, men for menne
sket. Derimod kan man maaske sige, at hvis 
et menneske klynger sig til Kristus, bliver der 
bedre moral, politik o. s. v. Det at have mødt 
Kristus og at være blevet frigjort gennem 
ham, burde i hvert fald gøre os lidt mindre 
angst og dermed mere skikkede til livet. Vi 
maa ikke forfalde til at kalde os kristne og 
sige, at vi har et kristent livssyn, hvis vi ikke 
tror, at Gud kan gaa hen og foretage sig det, 
som mennesker ikke venter, men heller ikke 
til passivitet, da „Gud jo alligevel er den, som 
gør det hele“.

For det første er der forbønnens tjeneste, 
som maa øves langt mere intenst og maa om
fatte meget mere end os selv og vore nærme
ste og maa være mere konkret personlig, end 
den er for de fleste af os. Dernæst maa vi 
gøre, hvad vi kan for at skabe menneskevær
dige kaar for alle, som lider nød, uanset deres 
religion og politiske farve. Thi vi er alle 
skabt i den samme Guds billede.

Her har de nordiske folk deres store opgave 
i dag ud fra vort syn paa menneskets værdig
hed, personlighedens ret og folkenes frihed. 
Intetsteds i verden træffer vi folk med hver 
sin egenart, som i saa høj grad har familie
følelse. Det skyldes maaske ikke mindst, at 
vi har haft mænd som Grundtvig og Geijer, 
der udfra et kristent livssyn og med en uni
versel indstilling virkede her i Norden i det 
aarhundrede, hvor nationalviljerne vaagnede.

Den nordiske bevægelse, som „Gøteborg- 
kurserne“ er et udtryk for. er ikke nordisme, 
men universalisme, — ikke en samling til 
dyrkelse af os selv og vor egen fortræffelig
hed, men et forsøg paa at bygge den bro, der 
fra Norden fører ud til verden, og hvor vi 
maaske mødes med andre, som ud fra deres 
forudsætninger er i gang med et lignende ar
bejde f. eks. med de unge fra Oslokonferen- 
cen 1947, eller med de mere modne fra Am- 
sterdamkonferencen 1948 og med utallige 
større eller mindre grupper verden over, som 
arbejder intenst og stadigt paa — ikke at 
virkeliggøre Guds rige paa jord (det kan vi 
ikke oprette) — men paa at finde Guds vilje 
med vort menneskeliv, ogsaa i de sociale, po
litiske og folkelige forhold, hvori vi lever.

Axel Nielsen.
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Ære være Gud
i det højeste! og paa Jorden Fred i Mennesker, 

der har Guds Velbehag.
(Nye Overs. Luk. 2,24)

Læs det engang til, dette vidunderlige Jule
budskab. Læg Mærke til: Det er kun rettet 
til Mennesker, der har Guds Velbehag. Hvis 
det ogsaa skal gælde os, er det nødvendigt, at 
Gud har Velbehag i os. Lad os prøve os selv 
nu inden Jul, om Gud virkelig kan synes om 
os, hvilke Egenskaber, han har Velbehag i.

„Herren har Behag i dem, der frygter ham, 
der bier paa hans Miskundhed“, SI. 147,10. 
Hører du til dem, der frygter ham, der bier 
paa ham i alle Ting? Saa har Gud Velbe
hag i dig. Jesus har Gud Velbehag i. To Gange 
i Jesu Liv lød der en Røst fra Himlen, som 
sagde: „Denne er min Søn, den elskede, i 
hvem jeg har Velbehag“. Profeten Esajas ta
ler om Tjeneren, i hvem Gud har Velbehag. 
At Jesu Hjerte er Gud velbehageligt, kan 
vi forstaa, men hvordan kan mit syndige 
Hjerte blive det? Paulus siger: „Uden Tro er 
det umuligt at behage ham, thi den, som kom
mer frem for Gud, bør tro, at han er til og 
lønner den, som søger ham“.

Tror du, at Gud er til? Har du søgt og fun
det ham? Tror du ogsaa, at han lønner dig 
med det evige Liv, som Jesus Kristus har vun
det for dig? Saa gælder Julebudskabet dig. 
Salomons Bøn vakte Herrens Velbehag. Her
ren sagde til Salomon: „Sig hvad du ønsker, 
jeg skal give dig.“ 1. Kong. 3,5. Da bad Salo
mon: „Giv din Tjener et lydhørt Hjerte, saa 
han kan dømme dit Folk og skelne mellem 
godt og ondt“. Det vakte Herrens Velbehag, 
at han bad derom. V. 9—10.

Prøv dig, om din Bøn er som Salomons 
Bøn, om den er efter Guds Hjerte og ikke ef
ter dit eget. Den selvsikre har ikke Guds Vel
behag, men den som i Ydmyghed erkender sig 
selv og er bedrøvet over sin Elendighed. „I 
Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, 
i Aanden bøjede for at kalde de bøjedes Aand 
og de knustes Hjerter til Live. Es. 57,15.

Salmisten siger: „Et sønderbrudt, sønder
knust Hjerte agter du ikke ringe, o Gud“. 
SI. 51,19. Hvis du virkelig sørger over din egen 
Synd og Elendighed og længes efter Fred med 
Gud, saa skal du vide, at Gud har Velbehag 
i dig. Han vil skænke dig sin Fred, som Je
sus bragte til os Julenat. Og hvis du synes, 
at du er saa ringe og din Vilje er saa svag, 

saa hør hvad Paulus siger: „Naar den gode 
Vilje er til Stede, saa er den Gud velbehage
lig, efter hvad den evner, ikke efter, hvad den 
ikke evner.“ 2. Kor. 8,12.

Det maa blive ganske klart for os, at hvis 
ikke Gud finder Velbehag i os, saa er alle 
vore Bestræbelser forgæves, saa er vort Liv 
spildt. Men af sig selv kan ingen behage Gud. 
Hebræerbrevet siger: „Han gøre Jer fuldkom
ne i alt godt, saa I udfører hans Vilje, og han 
virker i os det, som er velhageligt for ham ved 
Jesus Kristus“. Altsaa: Jesus alene kan virke 
den Gudsfrygt, den Tro, den Bøn, den Yd
myghed i os, som er velbehagelig for Gud. 
Lad ham selv vinde Skikkelse i dig, fordi hans 
Søns Hjerte banker i dit eget Hjerte.

Katharina Magelund.

Fra en Sommertur

Til Ende Aaret haster
hvordan har vi det brugt? Noget sker der al
tid paa en Skole. Siden sidst har vi haft Be
søg af Pastoralseminariet (se Billedet), 14 
vordende Præster, enkelte med deres Koner, 
hvoraf den ene var gammel Elev fra H. U. H. 
Vi havde gode Timer sammen, men særlig en 
varm Diskussion om Emnet: Hvad venter 
Menigheden sig af Præsten, og hvad venter 
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Præsten sig af Menigheden? vil blive husket 
længe.

De unges Bedeuge tog Eleverne samlet Del i 
fire Aftener; det var rigt at opleve Fælles
skabet i Bønnen for Guds Biges store Sag.

Onsdag d. 17. Nov. havde vi Besøg af Idræts
instruktør Peder Møller, Hedensted. Hans Fo
redrag medførte en Diskussion om K.F.U.M.- 
Idrættens Forhold til K.F.U.M. Erfaringen

har lært flere, at disse to Arbejdsgrene bør 
knyttes meget nær sammen, da der ellers let 
kommer Vanskeligheder. løvrigt benyttede vi 
Lejligheden til at fortælle Forbundsinstruk
tøren, at H. u. H. har en grundig Delingsfø
reruddannelse, som m. H. t. Gymnastik staar 
fuldt paa Højde med Gymnastikhøjskolernes. 
Det er forbavsende, saa faa der ved dette ud 
over Landet.

Samme Aften saa Eleverne Filmen „Atomic 
energi“, der giver et levende og anskueligt Bil

lede af Atomspaltningen og den uhyggelige 
Eksplosion ved Bikini.

Lørdag den 20. var en Del Elever med For
standeren til Sydsjællandskredsens Leder
stævne, hvor man drøftede „Ungdomspsyko
logiske Problemer“. Samme Eftermiddag saa 
vi Blaa Kors-Filmen „Korsets Kraft“.

I det gode Efteraarsvejr har vi haft flere 
vellykkede Traveture til Bregentved (hvor vi 
i Aar var inde og se Staldene — ca. 200 Køer 
og 3 Tyre i en tip-top moderne Stald — et 
pragtfuldt Syn), Gisselfeldt, Jorden rundt 
m. m.

Om Tidens store Problem: Sydslesvig og 
Vest—Øst har vi hørt Landdagsmand, Smede
mester Münchow, Flensborg, og Baron Schaf- 
felitzsky de Muckadel holde Foredrag.

Af Begivenheder, der er i Færd med at ske, 
naar Bladet gaar i Trykken, kan nævnes en 
Diskussion med Seminariet om Emnet: „Hvad 
tiltrækker og hvad frastøder ved Kristendom
men?“ samt en Adventsgudstjeneste i Bregent
ved Slotskapel, hvor undertegnede prædiker 
og Sangkoret skal synge.

Det tegner til at blive en god Vinter. Hid
til er det lykkedes vore 9 Sygeplejersker at 
holde Epidemier borte, men de har ogsaa 
Fuldmagt til at drive forkølede og influenza
befængte Personer i Seng, før de naar at 
smitte Kammeraterne.

Vi har en meget dygtig Stab af Medhjæl
pere, som med Humør og Tempo sørger for 
vort legemlige Velfærd. Det er et morsomt 
Sammentræf, at vi i Vinter har to, der hedder 
Inge, to Buth og to Aase.

Verner Ramskov-Jensen (Elev 1946-47) er 
efter et Aars Ophold i Schweiz med efterføl
gende Rejser i Italien og Frankrig vendt til
bage til Skolen som Gartner og Pedel. Trods 
det, at Tørvene ikke er tørre, lykkes det ham 
alligevel at holde en god Varme paa Skolen.

De to første Lys i Adventskransene paa 
„Raadhuspladsen“ og i Spisesalen har allere
de været tændt; snart har vi Jul. Vi sender 
vore varme Hilsner med Ønsket om en rigtig 
velsignet Fest. Gid Julens Herre maa faa 
Lov til at rive os helt ud af Syndens og Mør
kets Magt, og vi maa hellige os helt i Tje
nesten for ham, saaledes som Brorson saa 
realistisk har udtrykt det:

Al Verden stod i Satans Pagt,
da brød vor Jesus frem med Magt, 
og rev os ud med blodig Haand 
af alle vore Fjenders Baand. K. og Johs. M.
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3ul 1948

Ordet blev kød 
og tog bolig iblandt os I 
Endt er vor nød, 
thi befrieren fandt os!

Mørk var den jord, 
hvortil han lod sig føde; 
englenes ord 
er vort livs morgenrøde!

Håbet nu skyder 
så herlig en ranke; 
julebud lyder, 
så hjerter må banke.

Lyt nu, enhver, 
der ma slæbe og slide! 
Frelseren er der 
og står ved din side!

Ophøj Guds nåde, 
så godt du formår det, 
og lad ham råde, 
som bedst han forstår det.

Stefanus døde, 
men livet bevarede : 
Kristus i møde 
ham kom, den forklarede.

Hieronymus Zeuthen

Tre Iceseværdige Bøger
Desværre har Papirsituationen hidtil ikke 

tilladt længere Boganmeldelser i vort Blad, 
men til Hjælp for dem, der er i Tvivl om, 
hvilke Bøger de skal bruge til Julegaver, skal 
der dog være Plads til at nævne Magda Wol
ter: „Hvor Sankt Petri Klokker ringede“. For
fatterinden er Gymnasielærerinde i Lund og 

efter hvad Docent Brugge, der kender hen
de personligt, fortalte et beskedent og til
bageholdende Menneske, der i høj Grad over
raskede sine Omgivelser med denne ypperli- 
lige Bog. Den er et nordisk Sidestykke til Ina 
Seidels „Lennacker“; fortrinlige Skildringer 
af forskellige Kulturepoker, som de levedes i 
den gamle danske By Malmø fra Dronning 
Margrethes Tid til vore Dage. Forfatterinden 
forstaar at gøre Historien levende, saa man 
gribes af det Menneskeliv og Kristenliv, der 
males os for Øje. Bogen vil — ligesom Len
nacker — egne sig til Grundbog i en Studie
kreds om Kulturepoker i Nordens Historie.

En Søn af Skoleinspektør Heltoft, Haslev, har 
udgivet en lille Bog bestaaende af 3 Fortæl
linger, der er bygget op over hans Oplevelser i 
tysk Koncentrationslejr. Hans Fortælling 

„Kælderen“, der skildrer, hvorledes han selv 
og 500 andre Fanger i et Syn saa Kristus trø
ste en døende, er gribende og bør læses højt 
i mange Foreninger.

Endelig vil jeg nævne Erik Knudsens Bog 
„'fil en ukendt Gud“. Den bør læses af alle, 
der vil prøve paa at forstaa moderne Ung
doms Tomhed og Længsel, og den virker som 
en Appel til at prøve at komme den i Møde 
med Kristi Evangelium. Jeg citerer blot et Par 
Strofer:

Gud, om du endnu kan høre vor Jammer 
og se vor Nød:

Vend tilbage og fri os alle 
fra Mørke og Død.

Hører du ikke vi skriger i Natten 
og raaber paa Svar?

Ser du ikke, at Drømmen om dig 
er alt hvad vi har?

Føler du ikke en inderlig Længsel 
mod Barndommens Jord?

Vover du ikke at vandre paa Steder, 
hvor Mennesker bor?

Johs. M.
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Bryllup
13. Nov. viedes Frk. Stinne Fonnesbæk (S. 46) til 

Hr. Gdr. Hansen, Hjortlund, Kibæk.
26. Nov. viedes Frk. Anna Poulsen (S. 47) til Hr. 

Lmd. Niels Villadsen, Hvidbjerg.

28. Nov. viedes i Ikast Kirke Frk. Sigrid Rasmussen 
(S. 46) til Hr. Kontorassistent Rudolf Madsen, Hvidovre.

11. December viedes i Kellerup Kirke Frk. Sinne
Søe ti! Hr. Lærer Hans Falksøe, Fiskbæk (V. 23-24) 

Hjertelig til Lykke.

Haslev Kredsen i København (H. u. 11.)
har Julefest paa K. F. (J. K., St. Kannikestræde den 
27. December Kl. 19,45. Lærer N. P. Pedersen taler. 
Forskellig Underholdning. De, der kan, bedes medbringe 

en Pakke til mindst 50 Øres Værdi. Pakkerne sælges 
paa Auktion.

Velsignet Jul og Nytaar ønskes alle Bladets Læsere af 
Emma Augustinius.

»Dei nye Ugeblad«
Husk at bestille det hos Postvæsenet eller ved Eks

peditionen, Bernstorffsgade 21, Kbh. V.
Anbefales kraftigt. Prøv et Kvartal. N. P. P.

Haslevkredsen for Holstebro og Omegn
holder Stævne i Holstebro Søndag den 9. Jan. 1949. 
Kl. 14,30 festlig Samvær i »Elim« med fælles Kaffe
bord. Fabrikant Vestergaard Poulsen, Ikast, taler. Kl. 
20 offentligt Møde ved Vestergaard Poulsen og Missionær 
Stidsen. P. K. V. : P. Stidsen.

Rolf Carl Gerhard Elsa Mette Katharina

‘Udvidet horisont
Huset Danmark har en Fejl, 
som ofte bemærkes af dem derude: 
Der sidder for mange Steder et Spejl, 
hvor der burde ha’ siddet en Rude.

Vil der blive Brug for den udvidede Højskole 
i 1949? Jeg tror det, for saa vidt som oven- 
staaende Vers, som jeg forleden stødte paa, 
endnu er saa sandt. Mangfoldige Danske træn
ger til at komme”ud af Selvbetragtning og faa 

Øjnene op for alle de store og skønne Gaver 
og Opgaver, som Gud har lagt hen til os. 
Fremtiden vil kræve meget af Ungdommen, 
derfor maa der Dygtiggørelse til, og det vil 
vor Skole gerne give. Johs. M.

Red. N. P. Pedersen. H.NIELSENS BOGTRYKKERI. HASLEV


