
Guds kraft (prædiken)

af  Christoph Blumhardt
Christoph Blumhardt er ikke helt ukendt i teologiens historie, specielt ikke efter Barths brug
af  ham. Alligevel findes der stort set ikke noget materiale om ham på vores modersmål, og
da slet ikke når det gælder hans vigtigste bidrag: prædikerne. Og det er ærgerligt, fordi disse
prædikener stadig har noget væsentlig at sige.

Man kan bide mærke i meget ved Blumhardts forkyndelse: efterladenskaber fra faderens,
Johann Blumhardts, pietisme eller Blumhardts baggrund i socialdemokratiske bevægelser.
Men det ejendommelige, det sære for os, ved Blumhardts forkyndelse, er ikke disse ting,
men Ordet fra Gud, om hans gennembrud ind i vores verden, om Gudsriget som omstyrter
vores tilværelse og sætter os i eksistens. For Blumhardt var det ikke menneskets opgave at
finde frem til Gud eller bygge tårne ind i himlen, men at modtage Guds nåde, som er tilsagt
os i hans søn Jesus Kristus.

Jesus Kristus, som er det Guds Ord, der er talt direkte til os nu! Ikke et ord om en stor
mand fra antikken, som besad en enestående etisk adfærd, men Ordet som taler sandt om
vores liv, vores død og vores opstandelse i Gud nu! Og det er i sandhed særpræget tale, både
på Blumhardts tid og i vores tid, fordi Gud altid må føre en kamp mod os og vores vilje,
som er at overdøve Guds ord til os. Og så er det i og for sig ligegyldigt, hvad vi kalder
denne skrigen og skrålen, den bliver ikke andet. 

Selv når Blumhardt benytter sig af  sætninger, som til forveksling kan minde om noget, man
hører i kirken i dag, så er der dog noget anderledes ved det. Tag sætningen: "det er indenfor
Guds kraft at gøre os glade"; det betyder ikke, som i dag, at Gud hjælper os til at få vores liv
til at lykkes, men at Gud gør os glade for sin retfærdighed. At han gør os glade ved at vandre
i troen på hans nåde.

Man  kan ”… kun  være  Christen  i  Modsætning  eller  modsætningsviis” (Kierkegaard)  og
Guds Ord er altid et ”Holdt! Og fremad!” (Barth). Dermed er der sagt det vigtigste, så kan
man lade alt andet forgå.

Andreas Meng



G U D S  K R A F T  -  P R Æ D I K E N  A F  B L U M H A R D T

O V E R S A T  A F  A N D R E A S  M E N G

Fordi de hjælpeløse undertrykkes,
og de fattige stønner,
rejser jeg mig nu, siger Herren,
og bringer redning til de forfulgte.
(Salme 12, 6)

Hvordan? Hvordan vil Gud gøre det? Det er altid en gåde. Flere steder i Bibelen kan man
læse,  ”Gå væk!  Lad mig ordne det!”.  Nogle  gange lyder  det  ligefrem,  som om Gud er
irriteret over, at han endnu ikke har kunnet løse det. Men så kommer der et tidspunkt hvor
han siger, ”Jeg kan gøre det alligevel. De fattige og de lidende er foran mig; de har brug for
min hjælp”. Men hvordan vil han gøre det?

Meget kan siges for at besvare dette spørgsmål. De modløse siger, ”Åh ja, han er i stand til
at velsigne mig, selvom jeg lider, og så er der trods alt evigheden”. Men på den måde er ikke
en eneste lidelse overvundet, ikke en eneste tåre er tørret væk. Alt dette med evigheden –
helt ærligt, jeg har visse betænkeligheder, når folk prøver at trøste mig med evigheden. Hvis
jeg ikke ser nogen hjælp i verden, hvem kan så garantere mig hjælp i evigheden? Eller er
Frelseren kun tilstede i evigheden?

Jeg tror, han er kommet til os! Derfor er denne trøst ikke tilstrækkelig. Det er rigtigt, at
mange  tidsmæssige  situationer  ikke  bliver  løst  i  vores  jordiske  liv,  men  bagved  det.
Spørgsmålet er så,  om løsningen kommer, direkte efter jeg har forladt dette jordiske liv.
Dette  kan jeg ikke tro på;  Guds historie  i  verden er  ikke så  mekanisk.  Ting sker  mere
spontant, og kampen er hårdere end vi forestiller os. Vi kan ikke bare danse rundt, dø og så
tro at alting vil være godt i evigheden. Nej: Udviklingen sker her og nu. Der er landvinding
og der er tilbagefald, alt afhængigt af  hvor meget lidelse der kan tages fra os, og i hvor stor
grad Gud kan hjælpe os.

Det ligger indenfor Guds kraft at gøre os glade. Han er nødt til at bruge kraft; vi er nød til
at tro på hans kraft. Det er, hvad Gud skabte os til. Hvis der er mennesker, der i deres ånd
tjener Guds kraft, så vil disse mennesker drage en lille smule af  denne kraft ind i vores
verden og være de bedste repræsentanter for Gud. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt en
mand beslutter sig for at blive omvendt. Det vigtigste er, at Gud sætter sig for at gribe ind
for ham, og vinde ham.



Frelseshistorien går støt frem på de tidspunkter, hvor Guds hjælp er vist i gerninger, som vi
overhovedet ikke har del i. Når den dag kommer, hvor vi alle er i himmerig og det sidste ryk
kommer, så vil vi blive overrasket over, i hvor høj grad Gud har været nødsaget til at gribe
ind for os. Selv imod vores vilje, har han brugt sin kraft til at frelse os.

Gud, som er i Himlen, kommer for at møde os. Han tvinger sig vej, mere og mere, i retning
af  os, indtil han bryder igennem til denne verden. Det er Guds intention, i sin indsats for os.
Hjælpen vil være forsinket, og lidelserne vil ikke blive overvundet, før barriererne mellem
evigheden og denne verden er brudt igennem. Et hul må laves ovenfra og nedad, ikke fra
neden og opad.

Kristendommen ser det dog omvendt. Kristne ser ikke andet end huller opad, som man kan
benytte til at komme væk fra verden; de vil flyve væk som duer og blive frelst. Men ifølge
Bibelen må hullerne laves fra oven, så hjælpen kan flyve ned til vores Jord. For nuværende
kræver det en fantastisk kamp, for at dette kan ske igen.

Ved du hvorfor? Fordi ingen tror på det. Alle ønsker at komme væk og blive frelst, og det
selvom de ikke engang ved hvad der er bagved livet. De har endda travlt med at dø; men når
de når dertil, gnider de deres øjne. Det smerter mig, at kristne generelt ikke forstår dette.
Det er derfor,  tingene går fra dårligt  til  værre.  Jeg ved meget  vel  at  folk vil  sige,  ”igen
kommer gamle Blumhardt med sine glade historier”. Men bevis venligst for mig, hvilket af
disse to ting der følger Bibelens budskab: vores død eller Guds fremtid for os?

Bibelen handler fra første til sidste kapitel om Guds komme til denne verden, og intet er
sagt om alt dette med at dø. Alle ord i Bibelen garanterer mig handlinger fra Gud lige hvor
jeg står. Gud skal bare løfte en finger mod vores nød, og der er opnået mere, end hvad
hundrede velfærdsinstitutioner kunne opnå. Det er på den måde vi må se det. Hvad der
kommer fra Gud, må også komme i den nære fremtid; for vi kan ikke tvinge det. Vi må
bede Gud om at gribe ind; vi må være bibelske. Det er alt hvad jeg vil sige: bliv bibelske
igen! Forståelse og visdom vil blive givet i tilgift, hvis vores største interesse er Guds komme
og Jesu komme. Vi bør gøre krav på vores arv, vores ret til sejren over synd og død her på
jorden, ikke ved vores tro, men ved Guds kraft.

Vores egen fattige og svage tro er til ingen nytte. De fleste mennesker tror bare på deres
idéer. Det lyder hårdt, men jeg kan ikke lade være med at sige det. Jeg kan ikke holde det ud
når folk bliver ved med at ævle om tro; de gør dem så egocentrerede, og de har kun tillid til
sig selv. Jeg ved også hvad tro er; men den form for tro vi selv laver, hvor vi tvinger noget til
at passe sammen med vores idéer – det er ikke hvad jeg vil have. Jeg siger, at det er Guds
kraft, der forløser os, og i sandhed vil forløse mange mennesker, selv dem som ikke rigtigt
tror. Hvem kan stille sig frem og sige om sin tro: ”jeg har den sande tro”? Det er en illusion!



Når vi går tilbage til den bibelske virkelighed, så vil et lys penetrere alle vores handlinger.
Hvis vi husker på Guds forsøg på at trænge ind i vores verden og opnå noget her, vil vores
hjerter og tanker, vores hænder og fødder, blive fuldstændigt forandret. Det er ikke nok bare
at have en religion. Hedningerne har også en religion; det er ikke nok at den bare er en
smule anderledes end deres. Gud er ligeglad med din religion. I tider, hvor han ikke kunne
komme  ned  og  hjælpe,  foretrak  han  at  lade  folk  blive  irreligiøse.  I  Egypten  gjorde
israelitterne hvad end der passede dem, og de blev ødelagt. Alligevel sendte han sin hjælp til
dem; for hans hjælp afhænger ikke af  menneskers religion, men af  Guds trofasthed og nåde
og kraft. Det afhænger af  hjerter, der venter på hans komme. Lad os være forenet i dette
håb, og være forsikret i, at Gud ser de lidende på denne jord og siger: ”nu vil jeg rejse mig.
Nu vil jeg bringe redning”. Og vi ved, at den store redning vil komme på Jesu Kristi dag.
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