
  Forsvar for evangeliet 
 
 
Hvad skal vi svare ? 
 
Hvordan skal vi møde de almindeligste indvendinger mod 
evangeliet ? 
 
 
Møde med tvivl og vantro: 
 
Hvad skal vi som kristne gøre når vi møder tvivl og vantro, F,eks. Blandt vore 
arbejdskammerater  og venner. Alt for ofte har vi kristne bare trukket os tilbage i 
kirken og sunget ” hør hvor det stormer der ude, her er så fredfyldt og stille ”.  Eller vi 
har måske alt for let ved at affeje hvert spørgsmål med dette : Det kan ikke hjælpe at 
du prøver at forstå , du skal bare tro. På den måde oplever mange tvivler at 
kristendommen nærmest er intellektuel selvmord. 
 
Paulus siger : ” jeg skammer mig ikke over evangeliet ” og han kaster sig ud i al slags 
samtale med alle slags mennesker. 
 
Vi lever i en tid hvor flere og flere spørger efter mening med livet. Vi har meget store 
muligheder for at komme mange mennesker til hjælp, hvis vi lære og forsvare 
evangeliet så folk kan begynde at forstå både baggrund, sammenhæng og dybde i 
vore tro. 
 
Vi må gøre  klart for os at forsvaret for evangeliet ikke automatisk medfører at 
mennesker bliver  frelst. At forsvare evangeliet kan sammenlignes med bondens 
bearbejdelse af jorden før han begynder at så. Det nytter jo ikke at så før der er 
pløjet og harvet.  
 
Peter  siger i sit første brev kap. 3.15 : ” vær altid beredte til at forsvare jer for enhver 
som kræver jer til regnskab for det håb som bor i jer! ”. 
 
At forsvare evangeliet er også nødvendig for vores egen del, så vi mer og mer kan få 
en sammenhængende oversigt over hvad vi tror og hvorfor vi tror. 
 
 
Hvordan kan man forsvare evangeliet. 
 
Nogle overdriver den åndelige overnaturlig side ved kristendommen. De mener at 
kristendommen hverken kan eller skal forsvares. En siger at Guds tanker er over 
vores tanker, Han er Ånd og skal tilbedes i ånd og sandhed. Vi skal bare ganske 
enkelt tro det han har sagt.  
Det at Guds blev menneske, at Jesus Kristus kom til jorden gjorde Gud tilgængelig 
for vore menneskelige sanser, det er noget af det de bibelske forfatterne gang på 
gang understreger. Lad os f.eks. se på 1 Johs.1.1-3 : ”Det som var fra begyndelsen 
det, som vi har hørt, det som vi har set med vore egne øjne, det som vi betragter og 
vore hænder rørte ved, om livets ord – og livet blev åbenbaret, og vi har set det og 
vidner og forkynder jer livet, det evige, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os 



– det som vi har set og hørt, det forkynder vi for jer, for at også I kan have samfund 
med os. Og vort samfund er med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus ”.  
Videre kan vi også tage 2 Pet. 1.16-17 : ” For det var jo ikke klogt udtænkt eventyr vi 
fulgte, da vi kundgjorde jer vor Herre Jesu Kristi magt og genkomst, men vi havde 
været øjenvidner til Hans storhed. For han fik ære og herlighed af Gud Fader, da en 
sådan røst lød til Ham fra dem allerhøjeste herlighed : Dette er min Søn, den 
elskede,  i Ham har jeg velbehag ”. 
 
Mange andre skriftsteder kan nævnes, men dette at Gud har åbenbaret sig i 
historien, sætter kristendommen i en særstilling i forhold til alle andre religioner. 
Bibelen fortæller at Gud greb konkret ind i menneskets historie, i en bestemt tid, på 
en bestemt måde, netop for at vise hvordan Han selv er. 
 
Det vor tro bygger på, er altså ikke luftig teorier eller filosofiske tankegange. Der er 
konkret historie. Denne realitet kommer gang på gang til udtryk i det nye Testamente, 
også i disciplenes forsvar for evangeliet, se fx. Peters pinsetale Apg.2.22: ” 
Israelitiske mænd, hør disse ord ! Jesus fra Nazaret var en mand udpeget for jer af 
Gud ved kraftig undergerninger, under og tegn som Gud gjorde ved Ham midt iblandt 
jer, som  I selv ved ”. Også Peter bruger den historiske virkelighed i sit forsvar, 
Apg.26.1 og følgende, og han afsluttede med at sige det på denne måde i vers 26: ” 
Kongen kender til disse ting, og til ham taler jeg også frimodigt. For jeg kan ikke tro at 
det for noget af dette er ukendt for ham, der er jo ikke sket i en afkrog ”. Sådan 
kunne Peter aldrig have sagt, hvis ikke begivenhederne rundt om Jesus var 
historiefakta og var almindelig kendt. 
 
Det ville heller ikke være mulig at udgive evangelierne så kort tid efter hændelserne, 
og så få folk til at tro på dem, hvis ikke det de fortalte var fakta. Bibelforskningen 
mener at Markus evangeliet allerede er skrevet omkring år 46 – 47, da Peter kom 
tilbage fra Rom. Og Markus og Lukas evangelierne forelå sandsynligvis skriftlig 
omkring år 50 – 62. Evangelierne var altså tilgængelige for folk fra år 20 – 30 efter 
Jesu liv og virke. Det er logisk at det ville være umulig at få folk til at tro på det hvis 
ikke beretningerne havde være i overensstemmelse med det de i forvejen vidste. 
 
Lad os tage et tankeeksperiment : Det er mellem 30 – 40 år siden kong Håkon døde. 
Lad os sige at en eller anden fandt på at udgive en bog hvor der stod at Kong Håkon 
var fra evighed af, og hans fødsel skete uden en mands medhjælp. Han gjorde store 
under og tegn, når han skulle til Danmark, gik han på vandet, i stedet for at tage 
båden. Fra tid til anden var han på Rigshospitalet i Oslo og helbredte alle de syge, ja, 
han vækkede til og med døde op som havde ligget i graven i flere dage. Han gav 
mad til en landsby på 5000 mennesker ved hjælp af 5 pandekager og 2 aborrer 
osv.osv. Hvis en sådan bog kom ud i dag ville alle bare ryste på hovedet og sige at 
det var en løgn. Men sådan virkede det ikke med evangelierne, de blev modtaget i 
stor tillid og det kristne budskab spredte sig over hele den daværende verden, med 
stor kraft og tusinde af mennesker vidste at de var villige til at dø for deres 
overbevisning og tro.  
 
 
Tro og fornuft 
 
Før vi går videre, vil jeg gerne understrege at det at vi kan forsvare evangeliet, 
selvfølgelig ikke sætter behovet for tro ud af kraft. Forsvaret for evangeliet kan rydde 
nogle falske meninger væk, og bygge bro for evangeliet til tvivlende mennesker. Men 



troen er fortsat den egenskab i mennesket som knytter kontakten mellem Gud og det 
enkelte menneske. Troen kommer af det man hører, når det man hører er født af 
Guds egen Ånd. Vi må gøre os klart, at hensigten med at forsvare evangeliet, ikke er 
at vinde en diskussion, men at vinde mennesker for Guds rige.  
 
Når vi forsvare evangeliet, er vor holdning vigtig, vi må for det 
første : 
 
1. være venlige. I Kol.4.5 siger Paulus at vi skal omgås dem som står udenfor med 

visdom og forstand, og vi skal tale venlige ord. Tænk F.eks. på Jesu samtale med 

den samaritanske kvinde, det var en venlig og hensynsfuld samtale. 

2. Så er det vigtigt at vi er saglige når vi skal forsvare evangeliet. Vi må ikke lade os 

lede ud på alle mulige afveje, men vi må holde os til sagen 

3. Og endelig er det vigtigt at  vi er ærlige. Hvis vi ikke kan svare på et spørgsmål så 

falder kristendommen ikke sammen af den grund. Der er ingen som efter 2000 år 

med kristendommen kan stille et spørgsmål som får det hele til at falde sammen. 

Det behøver vi ikke at være bange for. Det er bedre at være ærlig, sige at man 

ikke kan svare, end at forsøge sig med et svare som man alligevel ikke kan 

gennemføre. 

4. Endelig er det vigtigt at vi hele tiden samarbejder med den Hellig Ånd, så vi er 

åbne fodr Åndens indskydelser også i vort forsvar for evangeliet. 

 
 
Konkrete indvendinger mod kristendommen 
 
Jeg tror ikke på bibelen ! 
 
Nogle mennesker mener at bibelen er upålidelig, og fuldt med fejl. Nogle 
siger også at videnskaben har modbevist bibelen. 
 
Stil modspørgsmål :  
F.eks. hvilke fejl tænker du på ? De fleste mennesker vil have vanskelig  ved at svare 
noget konkret. Vi kan komme mennesker i møde ved at  indrømme at der er 
forskellige variationer i bibelen. F.eks. netop i de fire evangelier, men dette beviser 
bare at vi har med øjenvidne beretninger at gøre, og ikke med afskrifter. Og dette gør 
bare bibelen endnu mere pålidelig. I bibelen finder vi i evangelierne, fire forskellige 
personer som hver fod sig fik til opgave at beskrive hvad de havde set og oplevet. At 
disse fire personers observationer er forskellige, er helt naturlig. Vi kunne i dag 
opleve akkurat det samme hvis fire forskellige personer skulle beskrive deres 
observationer ved en bilulykke. Desuden er de bibelske forfatters intentioner med 
deres evangelier forskellige.  
Markus skriver til hedningerne. Mattæus skriver til jøderne, Lukas forsøger at 
gengive så korrekt historie som muligt. Og Johannes forudsætter at de tre første 
evangelier er kendt og går ligesom dybere ind i en åndelig realitet. 
 



 
Redegøre for bibelens enestående stilling 
 
Det kan ofte vække mennesker til eftertanke, når de forstår hvilken enestående bog 
bibelen er.  
Bibelen er enestående når det gælder enhed. Til trods for at bibelen indeholder 
mange specielle emner, fremstår den som en sammenhængende bog. Og det til 
trods fod at bibelen består af 66 forskellige skrifter, og er skrevet over en periode på 
mindst 1600 år. Der står 40 forfatter bag disse skrifter med vidt forskellig baggrund. 
Der var konger, hyrder, der var en læge, en tolder, en forhenværende farisæer, for 
bare at nævne nogle få. Forfatterne skrev fra forskellige steder og under forskellige 
forhold og i forskellige sindsstemninger. Moses skrev under en ørkenvandring, og 
Paulus skrev mens han sad i fængsel. Bibelens bøger er blevet til på tre kontinenter, 
Asien, Afrika og Europa. De er skrevet på tre sprog, Hebraisk, græsk, arameisk. Og 
det til trods for alle disse forskellige variationer, er der en rød tråd gennem hele 
bibelen. Bibelen hænger sammen fra start til slut. 
 
Lav et tankeeksperiment : hvis ti forskellige forfatter i vor tid skulle skrive over det 
samme emne i en periode på 50 år, ville der uden tvivl blive en bog som ville bevæge 
sig i alle mulige retninger. Men sådan er det ikke med bibelen – der er en stigende 
sammenhæng fra skabelsen til forsoningen på korset og videre til Åbenbaringen.  
 
Der er kun en forklaring : drevet af Den Hellige Ånd udtalte mennesker, hvad de 
fik af Gud. ( 2 Pet. 1.21 ) 
 
Nogle mennesker mener at det let kan have indsneget sig en masse fejl i 
bibelen. Bl.a. ved at bibelen er blevet afskrevet den ene gang efter den 
anden, før bogtrykkerkunsten blev opfundet. 
 
Til dette kan vi svare, at netop fundet af dødehavsrullerne i 1947 – 48 viser hvor 
nøjagtig afskrivningerne af bibelen har været. Indtil da var den ældste samlede 
udgave af GT. Fra 1150, og nu fandt man pludselig håndskrifter som var mindst 1200 
år ældre, og man havde mulighed for at sammenligne. Det viser sig at de bibelske 
tekster er utrolig godt bevaret. Der var enkelte variationer i skrivemåden, men 
overhovedet ingen forandringer i selve det saglige indhold. I den forbindelse kan vi 
også fortælle om munkenes afskrivning af bibelen. Hvis en skriver bare en fejl, nok 
så lille, blev han sat til at skrive hele siden om igen – man måtte simpelthen ikke rette 
i Guddommelig skrift.  
 
Bibelen er også enestående når det gælder de historiske 

oplysninger 
 
Den kendte dr. Nelson Gluck siger : ” ikke noget arkæologisk fund har nogensinde 
beskrevet en påstand i bibelen ”. Og denne mand er anerkendt som en af verdens 
ledende arkæologer. Man oplever stadig bekræftelser på bibelens ord. I 2. Krøn. 
32.30 hører vi at Kong Hiskia havde ledet vandet fra Gefionkilden, under jorden til 
vestsiden af Davidsbyen. Det er ikke så mange år siden man netop fandt en 
inskription på væggen af den 587 m lange tunnel, som bekræfter det som står i 2. 
Krøn. 
Bibelen er så hensynsløs ærlig når det gælder omtale af de bibelske personer. Vi får 
at vide at Noah havde en tendens til at dikke sig fuld, at Abraham opfordrede Sarah 



til at lyve, om Davids synd med Batseba og Peters dumheder og fornægtelser osv. I 
andre historiske beretninger fra den tid er det ellers helt almindeligt at man kun hører 
om de positive ting. 
 
Bibelen er enestående når det gælder profetier. 
 
Der findes ca. 20 000 profetier om land og dolk i bibelen og mere end 60 profetier om 
Messias. 
 
De mest kender af  Messias – profetierne i GT. Blev udtalt hundredvis af år før Jesus 
blev født. Nogen har ment at disse blev skrevet ned efter at Jesus havde levet, og at 
de blev lagt i munden på de gametestamentlige profeter, men fundet af 
dødehavsrullerne har en gang for alle modbevist dette.  
 
 
Vi skal prøve at se på nogle af disse profetier om Jesus 
 

PROFETI OPFYLDELSE 
Jes.7.14 – jomfruen skal blive med barn og 
føde en søn 

Matt. 1.18-25 – fortæller at Josef, Marias 
forlovede ikke levede sammen med hende 
før hun havde født sin søn 

  
Sal.2.7 – han skal være Guds søn Matt. 3.17 –  og der lød en røst fra himmelen 

: dette er min søn, den elskede 
  
Mik.5.1 – han skal være Guds søn Matt.2.1 – da Jesus var født i Betlehem i 

Judæa 
  
Jes.9.6 – han er evig – og hans navn skal 
være Under, Rådgiver, Vældig, Gud, Evig 
Far, Fredsfyrste. 

Joh.1.1 – i begyndelsen var ordet og ordet 
var hos Gud, og ordet var Gud. 

  
Sal.110.1 – han skal være Herren – Herren 
siger til min Herre osv. 

Luk.2.11 – i dag er der født en frelser, som 
er messias, Herren 

  
5.Mos.18.18 – han skal være profet . en 
profet vil jeg oprejse for dem af deres 
brødre, ligesom dig. Jeg vil lægge mine ord i 
Hans mund, og Han skal tale til dem alt det 
jeg byder Ham. 

Matt.21.11 – og folket svarede : dette er 
profeten Jesus fra Nasaret i Galilæa 

  
Sal.2.6 – Han skal være konge – det er jo 
mig som har indsat min konge på Sion, mit 
hellige bjerg 

Matt.27.37 – over hans hoved havde de 
hæftet en indskrift med klagemålet mod ham  
: dette er Jesus, jødernes konge. 

  
Jes.35.5-6 – Han skal udføre under da skal 
de blindes øjne åbnes, og de døves ører 
lukkes op. Da skal den lamme springe op 
som en hjort, og den stummes tunge juble. 

Matt.15.31 – og folket undrer sig da de så at 
stumme talte, vanføre blev raske, lamme gik 
og blinde så. Og de lovpriste Israels Gud. 

  



  
Jes. 53.3 – Han skal lide meget – foragtet 
var han og forladt af mennesker, en smertes 
mand, vel kendt med sygdom. Men han blev 
såret for vore overtrædelser, knust for vore 
misgerninger 

Matt. 27.26 – da gav han Barabbas fri, men 
lod Jesus piske og overgav ham til at blive 
korsfæstet 

  
Sal16.10 – Han skal stå op fra graven – for 
du vil ikke overgive min sjæl til dødsriget. Du 
skal ikke lade din hellige se tilintetgørelsen. 

Apg.2.31 – fortæller om David som forudså 
og talte om da han så at hans sjæl ikke blev 
forladt i dødsriget, og at hans kød heller ikke 
så tilintetgørelsen. 

 
 
Mange, mange andre profetier om Jesus kunne nævnes, og ligeledes er der mange 
profetier om byer, land og folk som er gået i opfyldelse.  
 
Eks. Babylon. Babylon var 700 – 600 f.kr. verdens ledende by. Historieskriveren 
Herodot fortæller at Babylons murer var op 70 m høje, og de var 25 km². Alligevel 
siger bibelen netop på den tid hvor Babylon stod i al sin pragt i profeten Jerimias´ tid, 
at byen skulle blive til en ørken ( Jer.20.13 ), og at der aldrig skulle bygge der mere ( 
Jer.50.39 og Jer.51.58 ). Babylons tygge murer skal rives ned til grunden, står der.  – 
Altså, hvis vi læser profetierne igennem, så ser vi :  
 

1. murerne skal rives ned 
2. de skal rives fuldstændig ned 
3. de skal rives ned så de aldrig kan bygges op igen 

 
 
Er disse profetier opfyldt ? 
 
Ja, til punkt og prikke. – Den fantastiske flotte og stolte by er bare en ørken i dag. 
Flere kejsere og konger har virkelig forsøgt at genopbygge denne fantastiske by, 
men det har aldrig kunnet lade sig gøre. Eks :Alexander den store – hele verdens 
kejser – sagde : ”genopbyg Babylon ”. Men få dag e efter fik den samme Alexander 
den store pludselig feber og døde. Ingen har kunnet røre profetien om Babylon. 
 
Mange andre profetier kunne tages frem. Profetien om Tyrus, Kapernaum, osv. – 
Dette er et helt studium for sig , men haver eneste profeti er gået i opfyldelse og er 
dermed med på at bekræfte bibelens troværdighed og guddommelighed. 
 
Vi kan slutte dette punkt om bibelen ved at understrege at bibelen også har været 
enestående i den indflydelse den har fået på hele menneskeheden. Ingen kan 
komme udenom at hele den vestlige verdens kultur, og dermed også et kolossalt 
præg på hele dem øvrige verden, kommer og springer ud fra bibelen. Bibelen har 
haft en enestående indflydelse i litteratur og kunst. Tusindvis af sange og bøger, 
melodier og malerier, skuespil osv.osv. er lavet med bibelen som inspirationskilde. 
 
 

En sådan bog skulle vel for alle være et studie værd ! 
 
 
 



Vi finder også mennesker som siger det p  denne måde : jeg tror ikke at 
der findes nogen himmel. Når man er død, så er men død – færdig ! 
 
For det første må vi nok understrege at når bibelen beskriver himmelen, er det ud fra 
vor begrebsverden. Det nye Jerusalem so en by med gader af guld og perleport er 
udtryk for den skønhed som springer alle vore jordiske begreber. Himmelen er ikke et 
sted hvor mennesker står i flok, vifter med palmegrens og synger lovsange til Gud 
hele evigheden igennem,  men det er en fantastisk tilværelse i fællesskab med en 
almægtige Gud, Hans skaberevner er uden grænser, og Hans fantasi overgår alle 
vore vildeste tanker. Denne jordens herlighed er kun en lille smagsprøve på det som 
Gud har forberedt os i evigheden. 
 
Uendeligheden og tiden hører sammen. Både videnskaben og logikken siger os at 
verdensrummet må være uendelig. Uanset hvor langt vi kommer ud må der være 
noget forude. Samtidig er tiden også uendelig. Uanset hvor lang tid vi går tilbage, er 
der altid noget der har været der før, og sådan vil det være fremover. Derfor vil det 
tage en evighed bare at bese uendeligheden af Guds skaberværk. 
 
I spørgsmålet om tro på liv efter døden, kan vi nok i nogen grad hanvise til de mange 
samstemmende vidnesbyrd fra personer som har været klinisk døde, men som er 
blevet bragt til bage til livet. –en af de mest kendte forskere på dette område, er den 
kvindelige psykiater dr.kübler-Ross. Hun udtalte følgende på en konference : Nu har 
vi med støtte fra de faktiske forhold prøvet om og om igen i hundredvis af tilfælde. 
For mig er der ikke længere nogen skygge af tvivl – jeg plejede før at sige at jeg 
troede på et liv efter døden, nu ved jeg det. Over 1000 videnskabsmænd som var 
samlet til denne konference rejste sig og klappede da hun havde afsluttet sit 
foredrag.  
 
Vi skal være forsigtige med at bruge disse beskrivelser af den dødes oplevelser, men 
det primær e erfaringen af noget efter døden. 
 
For os kristne er det stærkeste vidnesbyrd om liv efter døden, Jesu egen 
opstandelse. Vi skal se nærmere på det senere. 
 
Vi kan også i spørgsmålet om himmelen møde dette argument : jeg tror 
at alle vil komme i himmelen til slut. 
 
Et sådan argument medfører et gudsbillede hvor Gud er uden holdning og 
konsekvens og retfærdighed. 
 
Kærligheden har aldrig, heller ikke mellem os mennesker, accepteret al mulig 
elendighed, Tværtimod er det i kærligheden både holdning og konsekvens. Så den 
kærlighed man i den sammenhæng tillægger Gud , er egentlig ikke kærlighed, men 
snarer ligegyldighed. 
 
Endelig ville en sådan påstand overflødiggøre hele budskabet om Jesus Kristus, og 
netop dette budskab om Guds forsoning gennem Jesus  er det centrale i hele 
bibelen. På dette peger hele GT: , og ud fra det taler hele NT. 
 



Overfor personer som påstår dette, kunne vi jo udmærket stille et modspørgsmål. 
F.eks. hvordan kan du vide at Gud bare er kærlighed, hvad bygger du dine 
forestillinger på osv.osv. 
 
Vi kan også møde argumentet : jeg tror i hver fald ikke på  noget 
helvede. 
 
Her må vi først henvise til bibelens klare ord F.esk Matt.25.41, hvor Jesus snakker 
om mennesker  som skal gå bort til den evige ild sammen med djævelen og alle hans 
engle. Og f.eks. Joh. 5.28-29, hvor der står som opstandelsen til den store dom.  
 
At fortabelse og helvede eksistere, er Jesu komme til jorden, det bedste vidnesbyrd 
om. Han kom jo netop sendt af Gud for at redde os fra fortabelse. Guds indsats og 
Guds gave står i forhold til fortabelses virkelighed. Med andre ord – Gud behøvede 
ikke at have gjort så meget ved det, hvis ikke fortabelsen var en realitet. 
 
Vi må understrege  at fortabelsen er et resultat af menneskets konkrete valg. Dem 
som ikke vil tage imod Guds kærligheds til bud, må selv bære ansvaret. Samtidig vil 
det nok være rigtig at bibelens tale om ild og svovl må tages som en slags billedtale, 
som et udtryk for det værste vi mennesker kan forestille os. Sådan er helvede nemlig 
– fortabt og uden håb, i fællesskab med ham som står for al ondskabens 
underfundigheder her på jorden. 
 
Til helvede kommer man ikke fordi Gud er ond, men fordi mennesket selv har valgt at 
gå den vej som vender Gud ryggen. Og også valgt at sige nej tak til Guds 
frelsestilbud i Jesus Kristus. Gud respekterer menneskets valg, også på dette 
område. 
 
Helvede er for øvrigt noget som mange mennesker oplever forsmagen på her på 
jorden. Og vi kan også sige at himmelen aldrig ville blive nogen himmel, mennesker 
kunne komme der uden et opgør med synden, ondskaben og egoismen. 
 
Når vi snakker om himmelen, kan vi møde endnu et spørgsmål : hvordan 
skal det gå med de hedninge som aldrig hat hørt evangeliet – vil de gå 
fortabt ? 
 
Her må vi først indrømme at bibelen ikke taler klart om dette, men vi kan i hvert fald 
understrege at vi har med en retfærdig Gud at gøre. I kap 2 i Romerbrevet skriver 
Paulus om at mennesker som ikke kender til Gud, dømmes efter deres samvittighed, 
og i 1.Pet.2.6 står der om,  at evangeliet også er blevet forkyndt for de døde. Disse 
vers indeholder nogle muligheder for frelse for dem som aldrig har hørt evangeliet, 
findes på jorden, når mennesker hører budskabet om Jesus Kristus. Derfor ligger det 
ikke i dette nogen argumentation for at holde op med ar drive mission. 
 
I vort forsvar for evangeliet, møder vi i dag end del mennesker, som overhovedet 
ikke har nogen erkendelse af at de er syndere. Mennesket er godt nok på bunden, og 
når det ikke lykkes, er det samfundets eller omstændighedernes skyld. 
 
Undersøgelser i Tyskland har vist, at omkring 40% af befolkningen aldirg føler nogen 
anger eller omvender sig fra det de har gjort. 
 



I forsvar over for dette punkt, er det nok klogest at begynde med noget positivt. 
Bibelen siger nemlig ikke at mennesket bare er dårlig, men fastholder ofte at vi ha 
ren arv i det at vi e skabt i Guds billede. Vi er skabt som den ypperste af hans 
skabninger, og selvom synden er kommet ind i vort liv, agter Gud os alligevel for så 
meget værd, at ham var villig til at ofre din egensøn for os. 
 
Men samtidig er det klart at synden er kommet ind i menneskelivet, og de fleste 
mennesker vil kunne erkende dette, om ikke sig selv, så i hvert fald i den verden de 
lever i. Enhver nyhedsformidling er jo hver dag fyldt med resultater af syndens værk i 
menneskets liv, - egoisme, ondskab, magtbegær og alt hvad som følger dette. 
 
Hvis nogen overfor dig skulle påstå at være fejlfri, så kunne du jo foreslå følgende : 
hvis man kunne koble en video- optager til  dit tankeliv, kunne du så tænke dig at 
denne video-optagelse blev spillet på TV næste lørdag. De fleste, hvis ikke alle, vil 
have så stor realitetssans at de ville frabede sig dette. 
 
Endelig er synd ikke bare noget vi tænker og gøre. Vor grundsynd eller vor 
grundskade er det at vi ikke tror på Jesus Kristus, se Joh.16.9. Ikke at tro på Jesus, 
vil sige at have en forkert livsretning, så vi ikke når det mål Gud har sat for os, nemlig 
evig liv sammen med ham. Det hjælper ikke at vi lever helt ok., hvis retningen er 
forkert. Vi kan illustrere dette med et billede. Forstil dig at du skal til New York, man 
ved en fejltagelse er du kommet ombord i et fly til Teheran. Det hjælper ikke at du 
opfører dig helt perfekt ombord og har det alle tiders – du er på det forkerte fly og vil 
lande det gale sted. Jesus er det eneste flyet som fører os til himmelen. 
 
 
Indvendinger mod Guds eksistens 
 
Der er mennesker som forsøger at fornægter at det i det hele taget findes nogen 
Gud. Det skal vi tage helte afslappet. Tyngdeloven  ophører jo ikke, selvom man 
fornægter den aldrig så meget.  
 
Men spørgsmål er : kan vi bevise at der findes en Gud ? 
 
På den ene side siger bibelen at Gud er udenfor vores sansers virkelighed. Man kan 
altså ikke bare uden videre bevise Ham. Men på den anden side er det klart, at et 
menneske kan lære at kende Gud. Jesus siger i Joh. 7.17 at enhver som vil gøre 
Guds vilje, skal erfare om læren er fra Gud, eller om han ????????????????????? – 
Her lover Jesus, at vi kan få en erfaring af Gudsvirkeligheden, og det er jo noget alle 
kristne oplever i fællesskabet med Gud. 
 
Der findes imidlertid 3 forskellige Gudsbegreber, som vi kan bede mennesker om at 
overveje : 
 
1. Det kosmologiske bevis – altså et bevis som har me dselve skaberværket at gøre. 

Bibelen fremhæver dette i Rom.1.19-20 : ” for det vi kan vidne om Gud, ligger 
åbent for dem, for Gud har åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, 
både hans evige kraft og hans  guddommelighed, har været synlig fra skabelsen 
af. Det kendes af hans gerninger, for at de skal være uden undskyldning ”. – 
Derfor siger Sal. 14.1 også, at den som siger t der ikke findes en Gud, er en dåre. 
 
 



Når vi står overfor alt det denne verden består af, overfor hele universet, så er det 
kun to alternativer   
 
enten -  er det en personlig Gud som har skabt materien – skabt alt liv, skabt os 
mennesker 
 
eller – man må påstå at det altid har været en slags form for materie, som ved 
hjælp af tiden, tilfældigheder og tilført energi har udviklet sig til denne verden vi 
ser i dag 
 
Men rent logisk må vi jo begynde et sted. For set som er, kan jo ikke blive til af 
ingenting. Den moderne astrologi forsøger at se al tings begyndelse i noget man 
kalder ” the big bang ” – altså den store eksplosion som har slynget materien ud i 
rummet, og denne materie er så blevet til de milliarder af galakser og stjerner som 
universet består af. Men så kan man jo igen spørge : hvor kom al den materie fra, 
som førte til den store eksplosion ? 
 
Hele udviklingstanken bygger på ordet ” tilfældighed ”. Man kan lidt ironisk sige 
det på den måde, at sandsynligheden for at det liv og det univers vi lever i, skulle 
være blevet tilved en tilfældighed, er ikke større end at tro at Søren Kirkegaards  
samlede værker, skulle være blevet til ved eksplosion i et bogtrykkeri. 
 
Menneskelivets begyndelse, mener professor Wilder Smith, kan kun forstås ud fra 
menneskets genetiske kode. Denne kode er lagret i det mikroskopiske DNA 
molekyle, som indeholder så meget information at hvis det skulle udskrives, ville 
det fylde 500 stk. tygge bind af 1000 sider med den mindste skrift. I DNA 
molekylet findes nemlig al den information som skal til for at bygge et helt 
menneske og alt dette er altså isoleret i en celle som er mindre end spidsen på en 
knappenål. Det interessante er at uanset hvor meget man analysere de 
forskellige stoffer som  DNA molekylet bastår af er det umuligt at finde disse 
informationer her, DNA molekylet er med andre ord programmeret i forvejen. Det 
er helt logisk at der må være en intelligens ud over alt, hvad vi forstår, som har 
programmeret DNA molekylet. 
 
 – Lad os tage en sammenligning siger professor Wilder Smiht :  hvis vi en dag 
skulle gå langs stranden  og finde en tekst skrevet tydeligt i sandet, hvor der står: 
”Jon elsker Maria ”, ville vi let konkluderer at denne tekst er dansk og indeholder 
informationer om et specielt forhold mellem to mennesker. Så kunne vi jo spørge, 
hvem har skrevet det, og hvis man ville påstå at vind og vejr ved 
tilfældighedernes spil har dannet denne sltning, og at det faktisk kom til at stå Jon 
elsker Maria ved en rent tilfældighed, da ville folk ryste på hovedet og anse 
vedkommende som kom på den påstand, for at være skør i hovedet. Men hvad 
så, når nogen påstår at DNA molekylets 500 bind med 1000 sider i hver, 
indeholder hele den genetiske kode til et menneske. Alt sammen er skrevet og 
programmeret ved en tilfældighed. 
 
Albert Einstein, relativitetsteoriens far, udtalte i et interview : ” alle som er alvorlig 
engageret i videnskabelig forskning, bliver overbevidst om at der i universets love, 
åbenbarer sig en åndelig kraft som er mennesket uendelig overlegen, og som  vi 
med vore beskedne evner må føle os ydmyg overfor. 
 



 
 

2. Så er der noget vi kan kalde det logiske gudsbevis ? 
Det handler om den orden, plan og hensigtsmæssighed so mer i hele den verden 
vi lever i. Vi kan nævne følgende fakta : 
 
Jordens afstand fra solen. – Vi er 149 500 000 km fra solen. Hvis vi bare var en 
smule nærmere, kunne vi ikke udholde varmen – og end smule længere borte, 
ville vi fryse.  
 
Jordens skråning. – Af solsystemets ni planeter er det kun jorden som har en 
skråning på 23°. Men netop derfor bliver alle områder på jorden bestrålet af solen. 
Hvis ikke det var tilfældet, ville polområderne stadig samle større og større 
ismængder, og områderne under ækvator ville blive umulig at live i.  
 
Atmosfæren. – For det første har atmosfæren den rigtige tykkelsen, og derfor 
brænder alle små asteroider op, som kontinuerligt  bombarderer vores planet. 
Bare en smule tyndere og alle disse forskellige himmellegemer ville gå igennem 
atmosfæren og skade jorden kolossalt. 
 
Videre, atmosfæren har en kemisk sammensætning som er helt ideel for alt liv på 
jorden. Den består af 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% andre gasser. Vi 
mennesker indånder oxygen udånder carbondioxid. Planter og træer optager 
carbondioxid  og frigiver oxygen. Dermed opstår der en balance. 
 
Endelig kan vi sige  om atmosfæren,  at 60 km oppe ligger noget vi kalder 
ozonlaget. Det stopper alle solens skadelige stråler. Hvis det ikke var sådan, ville 
vi blive blinde og brænde op. 
 
Månens funktion. – Hvis ikke vi havde en måne som befandt sig præsis i den 
afstand fra jorden, som den gør, altså 384 000 km, ville jorden simpelthen ikke 
være beboelig. Takket være månens tiltrækningskraft, får vi en veksling mellem 
ebbe og flod. Denne veksling tilfører havet grundføde, nemlig planton og oxygen. 
Dermed kan livet i havet bestå og hele jordens ernæringscirkel holdes ved lige. 
Var månen bare lidt større og lide nærmere, ville det forårsage højere tidevand og 
dermed store oversvømmelser. Mange flere eksempler kunne nævnes.  
 
Vi ser også denne plan og orden i naturen. Mange eksempler fra dyrelivet kunne 
trækkes frem. 
 
Man har f.eks. regner ud at hvis alle torskens æg blev til fisk, kunne vi i løbet af 6 
år gå herfra og til USA på bar af torsk. Eller hvis alle fluers æg blev til fluer, så 
skulle vi trænge os igennem metervis af fluer når vi skulle ud at gå. Hvem sikre 
denne balance i naturen? Eller tænk på flagermusens radar. Flagermusen 
orienterer sig ved høje skrig som den så opfatter ekkovirkningen af. Denne radar 
er så fantastisk at den kan flyve med stor hastighed gennem skoven uden at 
kolliderer med grene eller træer. Tænk også på ålens vandring til Saragassohavet 
og de nyfødte ungers vej til bage hver gang. Vi kunne også nævne eksempler 
med de problemer der bliver når vi mennesker griber in di naturens gang og 
forstyrrer  Guds orden.  
Eks : Kaktusen fra Arisona, som blev indført i Australien og på få år ødelage lige 
så meget landbrugsjord som hele Englands samlede landbrugsjord tilsammen.  



 
En anden ting som viser Guds fantastiske plan i skaberværket er menneskets 
hjerne. 
 
Menneskets hjerne vejer 2 kg, men har en kapacitet som får selv de største og 
mest kompliceret datamaskiner til at fortone sig helt primitive. Menneskets hjerne 
indeholder 10 milliarder nerveceller, og disse nerveceller er holdt sammen af 
nervetråde i en sådan mængde at du må have et 10- tal med 80 nuller bag ved. I 
et TV program blev der sagt at tre elektrikere skulle arbejde intensivt i en måned 
bare for at lodde så mange tråde sammen som der findes i 1 cm² hjernebark, ikke 
i cm³ men i cm². 
 
Er en sådan fantastisk datamaskine et produkt af en tilfældighed ? påstår man 
det, skal man virkelig være stærk i troen. 
 

3. Det moralske Gudsbevis. – Filosoffen Emanuel Kant siger at Gud findes, det jan 
man nemlig tilslutte sig af den moralske erfaring. Alle mennesker kender et 
bydende ” bør ” ind i sit indre. Det kan ikke forklares ud fra mennesket selv, men 
som må ligge udenfor mennesket. I vor tid er der først og fremmest forfatterne 
C.S. Lewis som har  fremhævet det moralske gudsbevis. Han resonere 
nogenlunde sådan : der findes en naturret en lov om rigtig og forkert i alle 
mennesker, og den har altid været der.  Hvis vi sammenligner morallæren til 
oldtidens Ægypten, Babyloner, hinduer, kinesere, græker, romer er den i det 
væsentlige ens. Kun små forskelle skiller. 
 
Samvittighedens stemme findes i alle mennesker. Den kan påvirkes og føres på 
afveje. Den kan misbruges og ødelægges, men grundlæggende findes den hos 
alle. Og den er programmeret af noget udenfor os selv. 

 
Hvis vi siger at Gud er der, hvordan kan vi så tro på at Gud er kærlig, når det er så 
meget vold i verden ? 
 
Spørgsmålet om det ondes problem er et vanskeligt spørgsmål. Vi kan dele det op i 
tre punkter 
 

1. Hvor kommer det  onde fra 
2. Hvorfor bliver der udført onde gerninger 
3. Hvorfor skeer der ulykker og katastrofer 

 
 
1. Hvor kommer det onde fra ?  
 
Hvis Gud har skabt alt, sådan som bibelen siger, har han da ikke også skabt det 
onde ? 
 
For det første må vi sige, at bibelen siger klart at Gud ikke både er ond og god. 
Tværtimod står der i 1.joh. 4.8 at Gud er kærlighed, og Jesus siger at kun  en er god, 
og det er Gud, i Mark.10.18. 
 
Bibelen fortæller os at den ondes problem har med djævelen at gøre. I Jes.14.12-15 
ser vi at djævelen var en fyrste blandt engle. Disse engle var som os mennesker, 
skabt med frihed til at vælge, og satan  valgte sammen med andre at indeide et 



optog mod Guds væsen. -  Judas brev vers 6 taler om engelens mulighed til at 
vælge. 
 
 
2. Hvorfor sker der så meget vold ? 
 
Hvis Guds har al magt, hvorfor standser han så ikke alt det onde ? 
 
For det første må vi sige, at det onde ikke er Guds skyld, men mange gange vor. Det 
er ikke Guds som udfører det onde, men ofte os mennesker. Krig og hungersnød og 
meget anden elendighed på jorden, er et resultat af menneskers frie valg, og 
samtidig lærer bibelen os at satan og hans åndehær gør hvad de kan for at 
ødelægge Guds planer. 
 
At Gud er almægtig tolker mange som at han har al magt som findes. Men det 
græske ord ” pantokrator ” betyder i virkeligheden : den som har magt over alt, og det 
er noget helt andet. Gud har ikke al magt, men Han har magt over alt. – I dag 
åbenbares Hans magt gennem Hans menighed. 
 
Hvorfor skabte Gud ikke mennesket sådan at det bare kunne gøre det gode ? 
 
Svaret er helt klart. Gud ønsker fællesskab med mennesket i kærlighed, og Gud 
ønsker at mennesker  skulle gøre det gode i frihed og kærlighed til Ham, ikke som 
robot. Tvang og kærlighed er to modsætninger som aldrig kan forenes. 
 
Hvis  Gud bare et sted og en gang greb ind og tvang os til at gøre det rigtige og 
gode, ville Han ifølge sin fuldkomne retfærdighed være bundet af at gøre det altid. 
 
Gud skabte mennesket med den risiko som ligger i friheden til at vælge, men det var 
den eneste måde vi kunne være et selvstændigt frit væsen. Den mindste 
programmering eller tvang ville have gjort os til maskiner eller robotter.  
 
 
3. Hvorfor sker der ulykker og katastrofer ? 
 
Der er mange eksempler på at uskyldige mennesker må lide, og mange spørgsmål 
rejser sig.  
 
 Hvorfor er nogle uhelbredelig syge mens andre bliver helbredt ? 
  
 Hvorfor må nogle lide mere end andre ? 
 
Svaret her er ikke enkelt. I nogle tilfælde kan det måske være et spørgsmål om 
menneskers ansvar – både det enkelte menneske og menneskehedens. Hvis jeg 
F.eks. kører 160 km/t igennem København, er jeg i allerhøjeste grad ansvarlig hvis 
jeg kommer ud for en ulykke og må lide resten af livet. Den samlede menneskehed 
har hele sikkert  også medansvar for nogle af de naturkatastrofer vi kommer ud for. 
Ingen har indtil dags dato kunne overskue den fulde konsekvens af alle de forskellige 
atomsprængninger og heller ikke vort overforbrug af giftstoffer i mange forskellige 
sammenhænge. I dette spørgsmål står vi imidlertid også overfor realiteten af den 
ondes tilstedeværelse. Meget af den menneskelige ulykke skal helt sikkert findes i 



hans påvirkning og magt og indgreb, og det er klart af han har magt til at øve ondt – 
tænd bare på barnemordet i Betlehem.  
Det er også helt klart, at personlig synd kan medføre lidelse. Lever vi i konstant brud 
med Gud og Hans livslover, lever vi billedlig talt i et minefelt og kommer ofte til at lide 
under konsekvenserne rent fysisk. Manglende tilgivelse er også ofte skyld i psykiske 
lidelser. På den anden side, er det helt klart at vi skal være meget forsigtige med at 
snakke om  lidelser som resultat af personlig skyld. I Joh. 9.2. spørger disciplene 
afgående en bestemt person, om hvem som har syndet, han selv eller hans forældre, 
siden han blev født blind. Jesus afviser denne problemstilling fuldstændig – hverken 
ham eller hans forældre har syndet. 
 
Sådanne omveje på problemerne kan vi da godt trække op på denne måde, vi 
kommer alligevel aldrig til at kunne give svar i alle til fælde, men vi som kristne har 
imidlertid et fantastisk løfte med os, nemlig at Gud vender alle ting til det bedste for 
os. 
 
Endelig kan vi til sidst fortælle mennesker at Gud en dag vil gøre ende på al ondskab 
på denne jord. 
 
 
Indvendinger mod Jesus 
 
Mange mennesker tror at der findes en Gud, men at Jesus skulle være Gud og 
åbenbare for os hvem Gud er, har været vanskelig at godtage for mange. 
 
I evangeliet fremtræder Jesus helt klart som Gud. Han tilgiver synder, Han dømmer i 
godt og ondt, Han er stærkere en djævelen og Han snakker om sig selv som Guds 
Søn. 
 
Ingen med bare den mindste smule grund i virkeligheden fornægte at Jesus har 
eksisteret. De historiske fakta om Jesus er så stærke og pålidelige at vi med langt 
større grund kan sætte spørgsmålstegn ved eksistensen til både Alexander den 
Store og Cæsar og mange andre historiske personer. 
 
Der er heller ingen som vil  fornægte at Jesus var en stor personlighed. Jesu tanker 
og moral betragtes af mennesker i alle mulige sammenhæng og kulturer som noget 
af det fineste dybeste som nogensinde er udtalt af  mennesker. 
 
Spørgsmålet om Jesus drejer sig først og fremmest om Han var den Han gav sig ud 
for at være, nemlig Guds Søn. 
 
Her kan  vi først og fremmest henvise til alle hans undergerninger. Disse 
undergerninger blev jo udført i en sådan møngde og med en sådan styrke, at det 
aldrig på denne jord er blevet fortalt noget lignende. Jesus havde ikke bare magt 
over sygdomme, Han havde også magt over naturen, så han kunne tysse på  
stormen, ja, Han kunne skabe ud af ingenting, sådan at Han skabte mad til 5000 
mennesker på en gang. Og endelig havde Han magt over døden. Alt dette er 
egenskaber som kun tilører Gud. 
 
 
 
 



Nu kunne man selvfølgelig påstå, som end del har gjort, at alle disse beretninger er 
opfundet af disciplene. Til dette kan man sige, at det er temmelig ulogisk, fordi : 
 
 

1. Evangelierne om disse undere blev nedskrevet så kort tid efter, at folk vidste 
hvad der var rigtigt og forkert. Hvis det bare var løgn, ville det hurtigt have 
rygtedes og evangelierne ville ikke have haft nogen mulighed for at sprede 
sig med den kraft det gjorde ud over hele den daværende verden. 

2. Det er også ulogisk at tro at disciplene, som alle på nær en, døde en 
voldsom martyrdød, ville have gået ind i både lidelser og død for nogen som 
de på forhånd vidste ikke var sandt. De fik jo hverken penge, magt eller 
tilfredsstillelse af nogen menneskelig art ud af det.  

 
 
 
 
  Det stærkeste vidnesbyrd om Jesu guddommelighed, er Hans opstandelse. Jesus 
opstandelse er hovedunderet i Bibelen. Opstandelsen er også afgørende for hele vor 
kristne tro, se Kor. 15.14. 
 
 
Hvordan kan vi vide at Jesus er opstået fra de døde ? 
 
Uanset hvordan man opfatter Jesu opstandelse, er vidnesbyrdet om at graven var 
tom, så logisk at det er vanskeligt at skændes om. For det første fordi de samlede 
magthaverne i Jerusalem i lynets hast ville have standset enhver samtale om  Jesu 
opstandelse, hvis ikke graven havde været tom. Disse magthavere, både romere og 
farisæere, frygtede indflydelse fra Jesus og den gruppe af mennesker der omgav 
Ham. Det var netop derfor de havde fået Ham korsfæstet. Havde de mennesker, nu 
efter Jesu død og opstandelse, kunnet modbevise dette med opstandelsen, havde de 
selvfølgelig gjort det. De havde jo, om det skulle være, magt til at hente Jesu lig ud af 
graven  og hejse det op i en eller anden byport i Jerusalem, så alle kunne se at 
disciplenes påstand om opstandelse var løgn. Når de ikke gjorde det, er der kun en 
forklaring – at de ikke kunne finde noget lig, hverken i graven eller noget andet sted. 
 
Det er da også helt klart fra Matt. 28.13-15, at Jesu lig virkelig var forsvundet. I disse 
vers fortælles der nemlig om hvordan ypperstepræsterne gav soldaterne en større 
sum penge for at de skulle udsprede løgn om at disciplene stjal Jesu legeme, mens 
de sov. Dette viser hvor presset farisæerne egentlig var, for løgnen var jo meget let 
gennemskuelig. Hvordan kunne de vide at det var disciplene som havde stjålet Jesu 
legeme, hvis de sov, og desuden vidste enhver i Israel at en soldat i den romerske 
hær stod inde for det han vogtede, med sit eget liv. Derfor var det næppe nogen som 
sov på deres post. Denne løgn fik da heller ikke nogen betydning for forkyndelsen af 
Jesus Kristus som opstod fra de døde. 
 
Sandsynligheden fro at disciplene i det hele taget blandede sig i affæren efter Jesu 
død, er meget lille. Vi ved jo at de var meget bange for at det skulle gå dem på 
samme måde, og de skjulte sig derfor i husene. 
 
 
 
 



Virkningerne af beretningen om Jesu opstandelse vidner om ægtheden af at 
opstandelsen virkelig har fundet sted : 
 

1. For det første så forandrede disciplene totalt indstilling til øvrigheden og 
angst for døden osv.osv. Fra at være bange og forsagte, står de pludselig 
frem, fuld af tro, kraft og frimodighed. En sådan forandring må naturligvis 
have en væsentlig årsag, og denne årsag kan i dette tilfælde kun forklares 
ud fra en virkelig erfaring af Jesu opstandelse. 

2. Opstandelsen var det centrale i hele deres budskab i den første tid. For 
myndighederne var dette et stort problem, specielt da de så at flere og flere 
sluttede sig til de kristne, og vi ser at de gjorde havde de kunne for at 
standse kristendommens udbredelse i Jerusalem, bl.a. gennem forfølgelse, 
ja selv henrettelser. I den sammenhæng er det jo klart, at hvis de havde 
været i stand til at modbevise opstandelsen, ville det have været den bedste 
metode til at slå den kristne vækkelse til jorden – men de var ikke i stand til 
det. 

3. Som opstanden blev Jesus set af mange mennesker, og når Paulus skriver 
til Korintermenigheden, bruger han netop opstandelsen som bevis for 
kristendommens ægthed. Han nævner her at Jesus Kristus blev set af 500 
mennesker på en gang, af dem var de fleste endnu i live. Et sådan argument 
ville jo have været aldeles ødelæggende for kristendommen, hvis det ikke 
virkelig var fakta. 

 
 
Alle ting peger således mod at Jesus Kristus virkelig stod op fra de døde og dermed 
bekræfter sin egen påstand om at han sandelig var Guds Søn.  
LM 


