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Det følgende er et uddrag af bogen

---

Jesus gik om bord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Da blev der et voldsomt uvejr på
søen, så båden skjultes af bølgerne. Men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og
sagde: »Herre, frels os! Vi går under!« Men han sagde til dem: »Hvorfor er I bange, I
lidettroende?« Da rejste han sig og truede ad storm og sø, og det blev helt blikstille. Men
folk  undrede  sig  og  sagde:  »Hvem  er  han,  siden  både  storm  og  sø  adlyder  ham?«
(Matthæusevangeliet, kapitel 8, vers 23 - 27)

Hvordan skal vi forstå Gud, og hvordan er menneskets forhold til Gud? For at
få svar på det kan man læse i Det Nye Testamente, for det er de første kristnes
forsøg på at fastholde, hvad der skete,  dengang Gud blev menneske i  Jesus
Kristus. Her finder man bl.a. beretningen om stormen på søen. Den er kun en
lille del af Det Nye Testamentes fortælling om Gud, der blev menneske, men
historien siger noget afgørende om Gud og vores forhold til ham.

For det første er der disciplene: de mænd, som Jesus havde udvalgt som sine
venner, sine følgesvende, dem der skulle være tættest på ham og senere fortælle
videre, hvad han havde sagt og lært og gjort. Disciplene er ikke vise mænd, ikke
lærde,  ikke  nogen,  der  ved særlig  meget  om ret  meget.  De  er  almindelige
mennesker, og de sidder i båden på den oprørte sø. De er bange, derude hvor
der er langt til land. Det er mørkt, og de tænker: Vi går under! De ved ikke
andet at gøre end at vække Jesus, som bare ligger i båden i uvejret og sover! Og
jeg  forestiller  mig,  at  han  vender  sig  fra  siden  og  op  imod  dem og  siger:



Hvorfor er I bange? Har I ikke tillid til Gud? Eller som der står: Hvorfor er I
bange, I lidettroende.

Det er ordene til de bange disciple på søen, og det er ordene til os i dag og hver
dag livet igennem: Hvorfor er du bange? Det er der slet ingen grund til. Jeg er
med dig; du er i Guds hånd, uanset hvad der sker. Med andre ord: Kast dig ud
i livet med frimodighed, også selvom du ikke er særligt modig. Jeg bærer dig.
Vær ikke bange – for hvad er der at være bange for, når Vor Herre, Gud den
almægtige, har lovet os, at han er med hver eneste dag og endda ind i døden?

Ja, der er jo en masse at frygte i et menneskeliv. For eksempel angsten for ikke
at slå til og angsten for ikke at være elsket. For der er så utroligt meget, man
skal gøre og så meget man skal nå, hvis man vil klare sig bare nogenlunde her i
livet.  Så  mange krav,  der  skal  opfyldes.  Om uddannelse,  om udseende,  om
familie og børn, om penge, om et ordentligt sted at bo, om venner og om gode
relationer til Gud og hver mand.

Der er tusind ting, vi skal leve op til, og jeg synes personligt, der er masser at
frygte i det oprørte hav, som livet er. For tænk, hvis man ikke kan! Tænk, hvis
man falder ved siden af! Hvis man bare ikke slår til! Hvis man er en total fiasko!
– Og hvor er der mange steder, hvor man ikke slår til. Som forældre til børn
slår man ikke til, som barn af gamle forældre slår man ikke til, som ægtefælle
kunne man gøre det langt bedre, på arbejdet, på studiet, i fitnesscenteret! Åh,
alle de steder, hvor det halter...

Men hvem har egentlig fundet på, at man skal slå til alle de steder? Og hvem
har fastlagt, hvad et menneske skal overkomme?

I Esajas’  Bog i Det Gamle Testamente beskrives følelsen af utilstrækkelighed
meget præcist: sengen er for kort til at strække sig ud i, tæppet for smalt til at
dække sig med. (Esajas’ Bog 28, 20)

Det er en meget præcis beskrivelse af utilstrækkelighed: Det er skrækkeligt at
sove med et tæppe, der er for lille! Når man trækker sig sammen og forsøger at
få  tæppet  til  at  dække  hele  kroppen,  så  ryger  det  ned,  lige  så  snart  man
bevæger sig; og forsøger man kun at dække kroppen halvt med tæppet, ja, så
fryser man på den anden del af kroppen.



Men hvad nu hvis det slet ikke er meningen, at vi – alene – skal slå til over for
hele verden? Hvad nu hvis meningen derimod er, at vi skal finde sammen om
at løse alle opgaverne, at vi skal være fælles om at navigere gennem stormene?

Historien om stormen på søen kan på den måde også ses som en historie om
det menneskelige fællesskab. Uanset hvem og hvor meget vi er, så er vi fælles
om at komme ud for storme igennem livet og fælles om det uvejr, der raser
inden i os fra tid til anden. Her er altså ingen forskel. Alle har sit at bøvle med;
ingen slipper for uvejr.

Storme, der vælter os omkuld, når vi pludseligt bliver forladt af den elskede og
sender os selv og hinanden ud i et uvejr så hårdt, at man aldrig tror, det driver
over. Når vi mister vores job og ikke ved, hvordan det hele skal gå, når vi bliver
syge, og ingenting længere er, som det var. Alt det kan vi ikke sikre os imod.
Det rammer bare. I flæng.

Og det er jo egentlig banalt. Vi ved det godt. Og vi ved godt, at vi indimellem
bliver helt lammede af angst og frygt ligesom disciplene i båden midt i stormen.
Og måske er vi også fælles om det, at vi kan tro, at Vor Herre har glemt os.
Hvorfor er I bange? Ja,  det siger han godt nok, men hvem kender ikke til
bønnen: Åh, er det sandt, Herre, er det sandt, er du der? Eller har du glemt
mig?

Man er lidettroende, som disciplene: lidt troende. Eller måske overhovedet ikke
troende. Fordi man føler, at Gud ikke er der. Og man bliver fortvivlet, fordi
man tror,  at  en ordentlig  kristen er sådan én,  der tror fuld og fast  og helt
overbevist, altid. At en kristen er sådan én, der føler Guds nærvær hele tiden.
Men hvem af os kan stille garanti for vores følelser eller fornemmelser? Ingen.
Hverken  over  for  hinanden  eller  over  for  Gud.  For  følelser  svinger  og  er
temmelig ustabile.

Når jeg selv har svært ved at mærke Guds nærvær, så tænker jeg på min dåb og
på det tilsagn, jeg dengang fik. At jeg i dåben er blevet Guds barn. Og at jeg er
døbt, det kan der ikke herske tvivl om. Der var både vidner, og jeg har billeder
og dåbsattest.

Luther  siger,  at  det  ikke  er  troen,  der  bærer  dåben,  men omvendt:  Dåben
bærer troen. Det er godt sagt, synes jeg, fordi man ikke kan tvivle på sin dåb.
Den har fundet sted. Tro er tillid, og selvom vi ikke lige føler det, så må vi have



tillid til, at Gud stadig er der, også når vi ikke kan mærke det. For det har han
lovet i dåben.

Når Jesus siger: I lidettroende; så hører jeg det ikke som en bebrejdelse men
som en konstatering. Lidettroende, sådan er disciplene. Sådan er menneskene.
Og budskabet  er,  at  Han er  kommet  for  at  befri  alle  os  tvivlende,  fortabte
stakler og få stormen til at lægge sig.
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