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Spørg Lægepræsten

8 . BREVKASSE    Udfordringen

Kære Erik
Døden er fortsat det største 

tabuemne i Danmark. Det er 
større end fx emnerne: psykiatri-
ske diagnoser og lønindtægt. Jeg 
deler din forundring. Du mærker i 
samtalerne en søgen og uro. Må-
ske du næste gang kunne spørge, 
om du må fortælle om dit syn på 
døden og livet efter døden. Em-
net er et skønt og opmuntrende 
emne. Du kunne fx printe eller 
læse nedenstående højt:

Vi mennesker kan opleve at 
være ensomme, gudsforladte og 

hjemløse i vores indre. Opleve at 
der er et tilhørsforhold, der mang-
ler. Opleve at den indre længsel 
ikke er tilfredsstillet. Mennesker er 
ikke designet til at være hjemløse. 
Det kan være, at der mangler et 
kendskab til livets hjemkundskab 
og himlens hjemland. 

Den indre længsel kan opfyl-
des, hvis skaberen af boligen 
selv flytter ind. På den måde 
bliver Guds geniale boligbyggeri 
i det indre menneske gjort færdig. 
Det giver en usædvanlig tryghed 
og ro. Dødsangst, dødsfrygt og 

Kære Poul Henning
Jeg har fl ere naboer og venner, der er gamle. De berører ofte det 

emne, at de snart skal dø. De ved, at jeg er en personlig kristen. 
Det er som om, de forsøger at få nogle svar fra mig. Alligevel bliver 
samtalerne som oftest korte. Det er som om, at de ikke rigtig vil 
dybt ind i emnet. Det er frustrerende, at døden er et tabuemne. 
Vi kan ellers tale om alt muligt, men her har jeg brug for et godt 
råd. På forhånd tak.

Venlig hilsen
Erik

dødsusikkerhed er blæst bort. Vi 
hviler i Salme 23, der slutter med: 
”og i Herrens hus skal jeg bo alle 
mine dage”.  

Guds ønske er, at vi skal være 
ham nær her i livet, og i evighe-
den bo hos ham i himlen. 

Den kristne er en himmel-
borger. En dag vil Gud tage 
hjemsendelsespapirerne i brug, 
forfremme den kristne til at bo i 
en himmelsk bolig - og forvandle 
legemet til et herlighedslegeme. 

Herlighedslegemet er en di-
mension, vi fi nder i Jesus efter 
opstandelsen. Fra da af bevæ-
ger han sig frit gennem lukkede 
døre - rum og tid er en helt anden 
dimension. 

Disciplene kæmpede naturlig-
vis med at forstå, at Jesus efter 
opstandelsen kunne fremtræde 
både som den Jesus, de kendte, 
i kød og blod, men også i en ny 
form, hvor han kunne forsvinde og 
dukke op på et splitsekund. 

Hvad har Jesu opstandelse så 
med vores opstandelse at gøre? 

Jesus opstod - 
og vi skal opstå

Paulus forklarer til menigheden 
i Korinth, at Kristus opstod først - 
og dernæst opstår de, som hører 
Kristus til.

Hvilken tilstand vil den kristne 
få i himlen? 

”Og ligesom vi har båret det 
jordiske menneskes billede, skal 
vi også bære det himmelske men-
neskes billede.”, lyder det fra Pau-
lus i Korintherbrevet kapitel 14.49.

Jeg tolker det sådan, at de 
kristne i himlen - som Jesus efter 
opstandelsen - har to dimen-
sioner. Det jordiske menneskes 
billede - altså vi kan genkende 
hinanden - og det himmelske 
menneskes billede - Gud tilføjer, 
som han vil, en glans og en 
dimension til hver enkelt. Det 
himmelske billede har karakter og 
egenskaber som en engel.

Gud ønsker at møde hvert 
enkelt menneske personligt. 
Engle kan være hjælpere hertil. 
Et syn kan være en hjælp. Andre 

mennesker kan være en hjælp. 
Kirken kan være en hjælp. Guds 
skaberværk kan være en hjælp. 
Gudsoplevelser kan være en 
hjælp. Gud kalder os ved navn.

Fra Johannes-evangeliet ka-

pitel 1 lyder det: ”Men alle dem, 
der tog imod ham, gav han ret til 
at blive Guds børn, dem, der tror 
på hans navn.” 

Kærlig hilsen
Poul Henning

Kære Gunhild
Jeg tænker, at der er mange, 

som er blevet skuffet over Gud. 
De har ligesom dig været i krise 
og ikke oplevet at få det svar og 
den hjælp, de synes, de havde 
brug for. Andre bliver skuffet 
over Gud, fordi de synes, at han 
skulle forhindre krige, lidelser og 
fattigdom. Skuffelser kan have 
mange navne. 

Skuffelse er bagsiden af at 
elske og involvere sig. Skuffelse 
opstår let, når ens ønsker ikke går 
i opfyldelse. Du elskede din far, 
derfor ramte det så hårdt. Det er 
positivt at elske og engagere sig 
i sin familie og andre menneskers 
liv. Ligegyldighed er værre end 
skuffelse. 

Jeg tænker, at du holder for 
stramt og krampagtigt på din 
skuffelse. Gud er Gud. Han hører 

vores bønner og råb, men det er 
ikke altid, det går, som vi ønsker. 
Skuffelse er et livsvilkår. Ikke at 
forstå alt er et livsvilkår. Lad det 
svære ligge. Søg Gud på ny.  

Jeg bringer her et citat fra min 
kommende bog om Salme 23 
og terapi:

”Vores vandring kan gå i stå. 
Her kan metakognitiv terapi give 
os en god hjælp: 

At vandre igennem en gang 
med mange døre er en metafor 
fra metakognitiv terapi. Målet er 
at vandre ned til den glasdør, der 
afslutter gangen. Der strømmer 
lys ind ad glasdøren. Vandringen 
mod lyset kan forstyrres af de 
døre, der sidder til venstre og til 
højre. Dørene er de svære tanker, 
følelser eller traumer. 

Mennesket vælger ofte at gå 
ind ad en eller fl ere af disse døre 

Kære Poul Henning
Jeg er skuffet over Gud. Jeg bad meget for min syge far, men 

mistede ham. Jeg har siden haft svært ved at fi nde troen og til-
liden til Gud igen. Jeg er ked af det, jeg har mistet. Mine bedste 
år med Gud var de år, hvor min far levede. Årene efter har været 
præget at kamp, uro, dårlige beslutninger og manglende tryghed. 
Hvad skal jeg gøre med min skuffelse?

Kærlig hilsen
Gunhild

og ender med at blive fanget 
af bekymringer, flashbacks og 
lidelse. 

”Accept i praksis involverer 
dette at relatere til tanker, følel-
ser og fornemmelser med mere 
åbenhed, nysgerrighed, fleksi-
bilitet, særligt for at forfølge et 
sæt værdier, der er dybt vigtige 
og meningsfyldte. Sagt på en 
måde må indre begivenheder og 
skiftende emotionelle tilstande og 
indre verbal snakken ikke komme 
i vejen for det, som betyder mest, 
og få en primær rolle i at navigere 
på livets veje.””

Søg Gud på ny
Du har et sæt vidunderlige 

værdier. Søg Guds ord, Guds 
rige og Guds menighed. Et liv 
med Jesus ved ”rorpinden”. Livet 
indeholder svære oplevelser, men 
livet skal ikke styres heraf. Et liv 
med Gud nu og i evigheden, er 
langt mere betydningsfuldt end de 
svære oplevelser. Måske du kan 
spejle dig i Peter Bastian.

Musikeren Peter Bastian star-
tede sin søgen som et sjæleligt 
menneske, men endte som et 
åndeligt menneske. I en nekro-
log af Tor Nørretranders bragt i 
Information den 29. marts 2017 
lyder det: 

”Hvor de moderne spirituelle 
traditioner handler om at meditere 
sig til at opnå kærlighed, eller 
være dydig nok til den, om kær-
lighed som noget man gør sig 
fortjent til, fandt Peter Bastian 
den betingelsesløse kærlighed 
i kristendommen. Fred… For 
selvfølgelig endte Peter Bastians 

sidste store spirituelle saltomor-
tale med, at han blev mere kristen 
end den kristne kirke. Alle de 
knirkende livstrætte dogmatik-
ker var ikke det, der fristede. Det 
var snarere en lære om de tre 
principper – Faderen, Sønnen 
og Helligånden – som hver for 
sig intet kunne og ikke kunne stå 

alene, fordi de så bare var enten 
strenghed, kærlighed eller kreati-
vitet, og derfor ikke nok af det der 
giver liv – men tilsammen skabte 
en musikalsk enhed, som kunne 
favne livets modsætninger.”

Kærlig hilsen
Poul Henning

Hvordan kan jeg tale med mine gamle venner om døden?

Hvorfor skulle min far dø, selv om jeg bad for ham?

Dine venner føler uro, men er bange for at tale om døden. Prøv at spør-
ge, om du må fortælle dem om din tro på Jesus og livet efter døden.

Lad det svære ligge, og søg Gud på ny i Bibelen og det kristne fællesskab. Livet med Gud nu og i evigheden 
er mere betydningsfuldt end de svære oplevelser.


