
INGEN AF OS ER 
HERRE OVER BIBELEN
Der er ikke nogen af os mennesker, som 
kan bestemme, hvem der må læse Bibelen 
eller bede til Gud
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Jeg så en Netflix-serie fra industrialise-
ringens barndom i England. En stuepi-
ge bliver gravid uden for ægteskab og 

bliver derfor fyret! Hun må tage ind på et 
hjem for »den slags kvinder« for dog at 
have tag over hovedet, mens hun føder sit 
barn. Ved det indledende interview med 
hjemmets ledelse bliver hun spurgt, hvem 
hun har begået denne synd med.

Realistisk billede
Tonen er meget hård, og på et tidspunkt 
forsvarer kvinden sig med at sige, at i Bi-
belen tilgiver Jesus en kvinde, der var i cir-
ka samme situation, som hun nu er. 
 Hertil svarer hjemmets leder, at det jo 
er et spørgsmål, om hun overhovedet har 
ret til at citere Bibelen. Nu er det jo fiktion. Men desværre er det 

efter alt at dømme et realistisk billede af 
overklassen i England på den tid.
 Man dømte nogle synder meget strengt 
(især de seksuelle), mens andre af de syn-
der, som Bibelen meget tydeligt nævner, 
som f.eks. hovmod, dømmesyge og det at 
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være rig på andres bekostning, ikke rigtig 
var noget, man tog ind over sig.

Alle kan citere
Det, der chokerede mig mest, var be-
mærkningen om, at en så åbenlys synder 
som den stakkels kvinde ikke havde ret 
til at citere Bibelen. Gud forbyde, at vi no-
gensinde forbyder nogen at citere fra Bi-
belen!
 Guds ord gælder os alle. Ingen af os 
er herre over Bibelen og kan bestemme, 
hvem der må læse den eller bede Gud om 
at lade dens ord gælde for sig.
 Gud ske lov, ønsker Gud, at alle kan ci-
tere Bibelen. Det gælder også de ord, Je-
sus sagde til en kvinde, som det daværen-
de samfunds øverste elite dømte som en 
stor synder: »Jeg dømmer dig ikke – Du 
kan gå, men fremover skal du lade være 
med at gøre noget forkert« (Johannese-
vangeliet kapitel 8, vers 11; Bibelen 2020).

Min redning
Syndernes forladelse er ikke syndernes 
tilladelse – det siger Jesus krystalklart 
her. Men det må aldrig bruges til at forby-
de mennesker at komme til Jesus igen og 
igen for at få tilgivelse. Det er min redning, 
ligesom det var kvindens redning i Johan-
nesevangeliet 8.

Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk

Læs mere om Bibelen på: 
 jesusnet.dk/artikel/1475

SAGT OM 
TILGIVELSE
Gud møder os med tilgivelse – også 
for de ting, som vi ikke kan tilgive os 
selv. Og i mødet med Guds betingel-
sesløse tilgivelse finder vi en kilde, 
hvor vi kan hente vores kraft til at 
tilgive dem, vi møder i vores hverdag 
– også når det er svært.

Lisbeth Worm Hansen (impuls)

Hvis du giver Bibelen ret i, at noget 
i dit liv er en synd, og du bekender 
denne synd til Gud og beder om tilgi-
velse for synden, så er Guds ord me-
get klar: Så er du helt og fuldt dæk-
ket ind under Jesus’ frelsesgerning 
på korset for et par tusind år siden. 
Det er det store, centrale og livsfor-
andrende budskab i Bibelen.

Brian Thisgaard Olesen  
(jesusnet.dk/svar/4004)
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JESUS 
GAV ALT

Jesus kalder på disciplene. Han har et vig-
tigt anliggende.
 De har netop overværet, hvordan en 
fattig enke havde givet en gave, som 
umiddelbart var nærmest ubetydelig. Men 
hun gav langt mere, end man med rimelig-
hed kunne forlange, for hun gav det, som 
hun skulle bruge til at forsørge sig selv. 
Og det kan vi ligesom disciplene lære flere 
ting af.
 For det første gav hun af hjertet. Der 
var ikke tale om pligtskyldig overholdelse 
af lovens bud om at give en procentdel af 
hendes penge til et godt formål.

Jesus kaldte da disciplene hen til sig og 
sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: 
Denne fattige enke har givet mere end 
alle de andre, som lægger penge i tem-
pelblokken …«

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Markusevangeliet kapitel 12, vers 38-44

DEN FATTIGE GAV 
MEST

 For det andet kan vi se, at størrelsen af 
gaven i sig selv ikke har betydning i Jesus’ 
øjne. Det er hjertet bagved, der giver værdi.
 For det tredje kan vi lære, at hverken vi 
selv eller andre skal have mange ressour-
cer at byde ind med for at være med til at 
give og tjene Gud. Vi kan alle være med.
 Samtidig kan enken med sin store ga-
ve minde os om, at Jesus selv gav alt. Han 
gav sit liv for at give os mennesker det 
evige liv som gave. Og han gjorde det ikke 
af pligt, men af kærlighed til os. Tænk, vi 
er alle elskede af ham.

Morten Nielsen
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