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Jeg har for nylig skrevet to bøger. Den første hedder På trods og er udgivet på forlaget
Eksistensen, og den anden hedder Hyrdebånd og er udgivet på Københavns Domkirkes
forlag.

De to bøger har det til fælles, at de begge kan kategoriseres under religionspædagogisk
litteratur, eller lidt mere gammeldags skrevet, så er bøgerne et forsøg på et bidrag til den
opbyggelige kristelige litteratur.

For jeg mener, som jeg har sagt og skrevet mange gange, at vi skal tale tydeligt om Gud,
at vi skal tale tydeligt og højt om, at Gud har fortalt os hvem han er i Kristus. Og ikke
igennem alt muligt andet. Jeg tror det er det, der skal til i vores tid. Ulden skal ud af
munden. Gud har noget fantastisk til menneskene, og det skal deles med alle!

P Å  T R O D S  

På Trods er skrevet til alle de mennesker som jeg har mødt, der siger, at de da er døbt
og konfirmeret, men at de ikke ved hvad kristendommen egentlig er. Den kan således,
f.eks, bruges som gave til brudepar og til dåb af unge og voksne.

Jeg har læst kapitler op som prædiken ved gudstjenester for unge mødre med små børn
(særligt  kapitlet  om  ægteskab  og  om  det  uplanlagte  (barn)  er  relevant  i  den
sammenhæng). Jeg har også foræret den til mennesker i sjælesorgen, som en hjælp til at
få udfoldet at Gud elsker sine børn, netop - på trods.

Bogen er meget enkel, nogle vil sige enfoldig. Nu er det vanskeligt for mig at være andet
end enfoldig,  men jeg  mener  heller  ikke,  at  kristendommen umiddelbart  er  svær at
forstå. I hvert fald ikke for det menneske, der har set sig selv og verden i øjnene. Her er
kaotisk. Her hjælper ikke andet end Guds nåde. På trods.

Bogen  skal  ikke nødvendigvis  læses  fra  ende til  anden,  man kan ligeså  vel  læse  et
tilfældigt  kapitel.  Der  er  ingen  kronologisk  sammenhæng.  Sammenhængen  er  blot
forkyndelsen af Kristus. Et forsøg på det.
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Kan købes her:

HTTP: / /WWW.EKSISTENSEN.DK/PA-TRODS.HTML

H Y R D E B Å N D E T

Mens På Trods vil række ud til mennesker, der er knyttet til kirken igennem dåben og
de  kirkelige  handlinger,  men  derudover  mangler  viden  og  sprog,  så
er Hyrdebånd henvendt til dem, der allerede er fortrolig med kirke og kristendom. Ikke
at andre ikke kan være med, men jeg har, i Hyrdebånd skrevet direkte til den der er
vant til kirke og kristendom, og man kan derfor sige, at der er brugt et ret "fromt" sprog.

Hyrdebånd består af et sæt med en lille bog med tekst og billeder og et armbånd (fås i
tre forskellige størrelser).

Hyrdebåndet  er  bygget  op  over  ord  fra  Salme  23,  og  hver  perle  på  armbåndet
symboliserer  en  del  af  salmen.  Den  sidste  perle  på  armbåndet  er  korset,  som
symboliserer Fadervor.

Meningen med at  bruge et  skriftsted som Salme 23,  er at  hjertet skal  forberedes på
bønnen, sådan som Martin Luther skriver det i det lille skrift, At bede enkelt. Det drejer
sig om at tage et ord fra Bibelen og grunde over det, så ens tanker retter sig mod Gud
inden  man  beder.  Desuden  skriver  Luther,  at  det  kan  være  godt  at  have  en  fast
fremgangsmåde at støtte sig til, uden at man dog skal være bundet af det.

Det er præcis, hvad der er tanken bag hyrdebåndet. Det er en hjælp til bibelmeditation
og bøn. Hyrdebåndet er en hjælp til at holde fast i tilliden til Gud, en hjælp til at bede,
og som en påmindelse om, at Gud altid er os nær, og aldrig slipper det bånd han har
knyttet til os i dåben.

Hyrdebånd er også udgivet i en engelsk udgave: Preparing for Prayer.
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