
JEG ER EN HELDIG 
KARTOFFEL
Det er ikke altid lige til at se, hvem 
der i virkeligheden er megaheldig. 
En spritny oversættelse af Bibelen 
kan måske hjælpe os
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Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, 
at der lige er kommet en helt ny over-
sættelse af Bibelen på dansk? Den 

hedder Bibelen 2020.
 Her har man prøvet at sige det gode 
gamle med nogle forholdsvis nudanske 
ord. Jeg synes, at det er superspænden-
de at læse Bibelen 2020 og tænke over, 
hvordan de formulerer Guds ord på »Nu-
dansk«.

Heldig
Et af de steder, jeg har tænkt meget over, 
er fra begyndelsen af de tre år, Jesus tråd-
te offentligt frem i landet Israel og for-
kyndte.
 Noget af det første, han er refereret for 
at forkynde, er det, der i den almindelige 

oversættelse fra 1992 hedder »Saligpris-
ningerne«: »Salige er I« begynder Jesus, 
og så siger han en masse.
 Hvad betyder »Salig«? Hvis vi spørger 
50 tilfældige danskere, vil vi nok få mindst 
10 forskellige svar. Bibelen 2020 skriver, at 
Jesus begyndte med at sige: »I virkelighe-
den er I heldige«.
 Den oversættelse satte nye tanker 
i gang i mig. »Heldig« – det udtrykker i 
hvert fald noget positivt! Og det udtrykker 
også, at det ikke skyldes min dygtighed 
eller mine anstrengelser – det er det rene 
held, den rene ufortjente gave.

Virkeligheden
Hvis vi læser lidt videre, så siger Jesus no-
get, der lyder selvmodsigende: Han kalder 
de fattige og forfulgte og ubetydelige for 
de heldige. Øh? Men Jesus tilføjer: »i virke-
ligheden«. Altså i den virkelighed, som kun 
Gud tydeligt kan se.
 Den virkelighed, der regner den åndeli-
ge dimension og det evige liv med. Og så 
er vi de virkeligt heldige – vi, der har fået 
det megastore held at tro på Jesus. For vel 
kan vores liv se ret ubetydeligt ud i dette 
præstations- og imagefokuserede sam-
fund. Men på den lange bane vil det vise 
sig, at det er os, der får det bedst.
 Så jeg går lidt og smiler for mig selv og 
tænker: »Tak Gud, fordi jeg er en heldig 
kartoffel«.

Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk
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HAR DU BRUG FOR 
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVAD MENER BIBELEN OM HVAD MENER BIBELEN OM 
KLIMAFORANDRINGER?KLIMAFORANDRINGER?
Svar fra jesusnet.dk’s svarpanel

Der står ikke noget om klimaforan-
dringer i Bibelen, men når det gæl-
der vores måde at bruge jordens 

ressourcer på, har Bibelen noget generelt 
at sige.
 Det gennemsyrer Bibelens forståelse af 
forholdet mellem mennesket og skaber-
værket, at vi har fået et betroet ansvar for 
at bruge og beskytte skaberværket.
 Syndefaldet indebærer, at forholdet 
til Gud er gået i stykker, men det er og-
så gået ud over skaberværket og vores 
forhold til det, Gud har skabt. Derfor kan 
Paulus i Romerbrevet kapitel 8 tale om, 
at skabningen er underlagt tomheden, og 
at skabningen sukker og vånder sig og ser 
frem imod genoprettelsen.
 I det lys giver det efter min opfattelse 
mening at tale om, at Bibelen har noget at 
sige om vor tids klimaforandringer.

Hvis det kan godtgøres, at de klimafor-
andringer, vi oplever, skyldes vores grå-
dighed og forkerte måde at bruge jordens 
ressourcer på, kan vi tale om, at jorden 
rammes af konsekvenserne for vores synd 
og oprør imod Gud.

Peter Nord Hansen  
(uddrag af svar på: jesusnet.dk/svar/11887)
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LEVENDE GREN  
BÆRER SKØN FRUGT
Man behøver ikke at være uddannet gart-
ner for at vide, at en afskåret gren ikke 
kan bære frugt. Når Jesus sammenligner 
sig selv med et vintræ, hvis grene bærer 
frugt, er budskabet derfor også klart: Det 
er ikke muligt at leve som kristen uden 
livsforbindelsen til ham.
 At være en kristen er ikke et spørgsmål 
om, hvad vi gør eller ikke gør. Det er heller 
ikke et spørgsmål om at ligne andre krist-
ne og opføre sig på en bestemt måde. El-
ler hvor meget vi ligner Jesus og gør det, 
som han gjorde. Vores egne gerninger kan 
ikke bidrage med mere i forhold til Gud, 
end en afskåret gren kan i forhold til at 
bære frugt.
 I stedet må vi glæde os over, at vi ved 
troen på Jesus allerede har fået det, der er 
brug for i vores forhold til Gud. Jesus har 

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der 
bliver i mig, og jeg i ham, han bærer 
megen frugt; for skilt fra mig kan I slet 
intet gøre.

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 15, vers 1-11

I ER GRENENE

på korset gjort alt for enhver af os, så vi 
kan stå som fuldkomne over for Gud.
 Når vi lever i afhængighed af Jesus, og 
det, han har gjort for os, vil Gud forme 
vores liv til at ligne ham og afspejle hans 
kærlighed. Det er som den levende gren, 
der får næring fra stammen og bærer 
skøn frugt.

Søren Juul Skovenborg
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