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1

m a r at h o n v s . f i r me l s e

Indfør ing

HEJ!

1.1

Marathon og firmelse
Ved et marathonløb
kommer det an på dine
fysiske kræfter.
Ved et marathonløb
udtømmer du dine egne
kraftreserver.
Et marathon forøger
din menneskelige
selvbevidsthed.

Ved firmelsen er det vigtigt,
at din sjæl, dit JEG,
er klar.
Ved firmelsen opfyldes du med
guddommelig kraft (som du
bagefter kan bruge af).
I firmelsen bekræfter Gud selv din
identiet som sit elskede barn og
sin medarbejder.

8
9
1.1 M a r at hon v s. f ir mel se

Sådan er det også med det firmelseskursus, du er startet på. Her
skal du også begynde mindst et halvt år i forvejen, for rigtig at
komme op i omdrejninger til en meget stor præstation. Måske
siger du nu: At løbe en maraton - det ville være hårdt! Men
firmelse - det må være en smal sag. Hvorfor gøre mere ud af
det end højst nødvendigt? Okay, lad os sammenligne:

300
Hvorfor skal vi
arbejde på os
selv?

1. Indfør ing

Forestil dig, at du vil løbe en marathon - måske i København,
eller oven i købet i New York. Det går ikke uden træning.
Du er nødt til at begynde med at løbe mindst et halvt år i
forvejen. Tempoet skal sættes i vejret og træningsruterne skal
forlænges. Og hvis du vil være god, bør du nok også ændre
dine kostvaner, du bliver i en periode nødt til at undvære de
lækre pommes fritter og de uimodståelige chokoladebarer.
Som belønning for dine anstrengelser kommer du til at mærke,
hvordan din krop uge for uge bliver flottere og mere veltrænet.
En skønne dag finder løbet sted. Andre bliver forpustede, men
du har tilsyneladende uendelige kraftreserver og er med helt
fremme.

Klart nok, man kan ikke helt sammenligne en marathon med
firmelse. Man kan løbe en marathon eller lade være. Når det
kommer til stykket er det fuldstændig ligegyldigt, om man
bliver nummer et, nummer 577 eller den sidste i København
eller New York - ja, det er ligegyldigt, om man nogensinde
tager sine marathonsko på.
34
Hvad skal man
gøre, når man har
erkendt Gud?

Men ikke at søge Gud, selv om man ved, at han findes - det
er gakgak! En kæmpe misforståelse! Og firmelsen giver dig en
enestående mulighed for at opdage Gud, åbne dit hjerte for
ham og lade ham komme helt tæt på dig.
1.2

Helt elektrisk
Kender du Moder Teresa? Hun var en stor helgen, der

gav sit liv til de fattigste af de fattige og ikke var bange for
noget, ikke engang for at pleje dødsyge spedalske patienter.
Når hun havde et minut til overs, f.eks. i toget eller flyet, så
tog hun et stykke papir og skrev med sine kragetæer vigtige
ting om Gud, som vi kan lære en hel del af.
Engang skrev hun dette (hun skrev ikke overskriften „firmelse“
ovenover, men det kunne hun måske lige så godt have gjort):

Tænk på de ledninger, du ser
på gaden. Så længe der ikke
løber strøm igennem dem, giver de
ikke lys. Ledningen, det er du og jeg!
Og strømmen er Gud! Det står i vores
magt, at lade strømmen flyde igennem os og på den måde
bringe verdens lys frem: JESUS. Eller vi kan modsætte
os, at blive brugt, og så tillader vi mørket.

Fem benhårde sætninger. All you need to know. Læs dem tre
gange! Eller fem gange! Eller ti gange! Når du har forstået dem
til bunds, kan det være, du ringer til din biskop og siger: „Vær
så venlig at firme mig! Med det samme! Jeg har forstået det
hele!“
Men det ville måske svare til, at du ringede til din træner og
sagde: „Jeg har forstået hemmeligheden bag marathonløbet.
Tilmeld mig venligst straks i New York!“ Så ville træneren
måske grine og sige: „Og hvor mange løb har du så gennemført

301
Hvordan bliver man
klog?

før, ... hvor mange kilometer har du løbet?“ Du ville være nødt
til at sige: „Nul …“ – du ville måske miste modet og opgive din
store drøm. For i virkeligheden begynder enhver stor rejse med
det første skridt. Og så kommer der et stykke træningsarbejde.
Hvis du vil være professionel marathonløber, skal du finde
1. Indfør ing

dine løbesko frem og sætte vækkeuret til at ringe tidligt om
morgenen. Ellers bliver det aldrig til noget.

10
11

Vil du mærke Guds kraft i dig?
Præcist sådan er det med firmelsen. Er du allerede

elektrisk? Står du i intens forbindelse med Gud? Eller tror du
slet ikke på, at det kan lade sig gøre? For tiden føler du dig
måske som et kabel uden strøm, der svajer meningsløst et eller
andet sted i landskabet? Længes du efter, at være en kanal,
som den guddommelige kærlighed kan flyde igennem? Vil du
mærke Guds kraft i dig? Vil du leve et storslået, stærkt liv?
Sætte dine spor i verden? Har du engang haft en fornemmelse
af, at være helt tæt på Gud, helt nær ved ham, helt elsket,
beskyttet, båret, eller ført frem? Eller må du være ærlig og
sige til dig selv: Der er en stor tomhed inden i mig; der er slet
ikke så meget saft og kraft i mig endnu som jeg kunne ønske!?
Okay, man kan også være religiøs sofavælger i et stykke tid.
Man kan drive rundt uden et mål, sladre lidt, hænge ud. Ved

290
Hvordan hjælper
Gud os med
at blive frie
mennesker?

1.3 V il du m ærke guds kr af t i dig?

1.3

287
Består „frihed“
ikke netop i, at
man også kan
vælge det onde?

hjælp af sin bærbare kan man lyve sin indre tomhed væk.
Man kan gå frivilligt ind i slaveriet, klamre sig til dukkerne
på skærmen, se splatterfilm, blive afhængig af computerspil,
man kan pulse grådigt på sine cigaretter eller leve sit liv som
en tilføjelse til Facebook.
Men det har Gud ikke skabt os til.

1
Hvorfor er vi her
på jorden?

1.4

		

	Din coach
Gud vil, at vi skal være stærke, stolte, frie mennesker,

ingens undersåtter undtagen Guds, skinnende med et indre
lys, fulde af kærlighed, varmhjertede, opmærksomme,
kreative forkæmpere for det gode og modstandskæmpere mod
Satans intriger, den truede verdens modige vogtere, de fattige
og forfulgtes forsvarer … og, og, og.

Bliver du stakåndet?
Hvis du vil leve så stærkt, hvis du vil have sådan et liv, hvis du
vil have det med Guds hjælp, så kan jeg kun sige:

Du er klar til at gå firmelsens vej.
Men husk:
Der er en masse træning foran dig!

Denne bog vil coache og ledsage dig helt frem til den store
dag, hvor du skal firmes. Du finder mange tips i den til et
berigende liv med Gud, men frem for alt finder du henvisninger

203
Hvad er firmelse?

til to bøger, som I konstant skal beskæftige jer med under jeres
firmelseskursus: Bibelen og YOUCAT.
1.5

Bibelen og YOUCAT
Her er Bibelen uden sammenligning den vigtigste

bog, for den er „Guds ord“. Bibelen er selvfølgelig skrevet af
mennesker. Men disse mennesker fik Helligåndens inspiration.
„Ikke at kende den hellige skrift, vil sige ikke at kende Kristus“,
siger den hellige Hieronymus; og den hellige Frans af Assisi
tilføjer: „At læse den hellige skrift vil sige, at søge råd hos
Kristus“.

denne bog, hvor han taler direkte til unge som dig! Der siger

1. Indfør ing

Og YOUCAT? Det er den katolske kirkes ungdomskatekismus– i

pave Benedikt:

12

bund og grund noget i retning af en sprød brugermanual til
troen. Tag og læs pave Benededikt XVI.‘s spændende forord til

13
1 . 5 B i b e l e n o g Y OU C AT

Du er nødt til at kende din tro lige så godt som en itspecialist kender en computers styresystem. Du er nødt til
at forstå troen på samme måde som en god musiker forstår
den musik, han skal spille.

Det seje ved YOUCAT: Denne ungdomskatekismus er blevet til
sammen med ca. 60 unge mennesker mellem 15 og 25 år. De
unge kunne få deres egne spørgsmål om troen med i bogen. De
fik også deres bedste fotos og tegneserier med. Det var også
dem, der fik den sjove ide med en flip-bog med tændstiksmanden nede i hjørnet. Tag og prøv den! Eller find det sted, hvor
der står noget om, hvad firmelse har at gøre med fodbold eller
hvad tro har til fælles med faldskærmsudspring.

21
Tro - hvad er det?

1.6

Fire trin – Træningsplanen
Så vidt, så godt. Nu til træningsprogrammet! Det er

krævende, men sådan er det med de største og de bedste ting.
Hold dig bare til disse „fire trin“. De vil booste din træning til
et liv med Gud:

Vær med i hele kurset
Forsøm ikke en eneste firmelsestime! Du
ville heller ikke gå glip af et træningspas,
hvis du skulle løbe New York Marathon.

219
Hvor ofte skal
en katolsk
kristen deltage i
Eukaristien?

Søg Guds nærhed
Gå

til

messe

hver

søndag!

Uden

undtagelse. Altid. Uanset om det regner
eller sner. Uanset om du var til fest dagen
før eller er inviteret til brunch. Den hellige
messe er en date med Gud. Det takker man
ikke nej til.

499
Hvornår skal man
bede?

Kom i samtale med Gud
Sengekants-reglen. Den lyder: Stig ikke ud af sengen
om morgenen uden morgenbøn; gå ikke i seng om
aftenen uden aftenbøn. Ingen kan opbygge
et forhold til Gud, hvis han ikke taler
med ham - det er, hvad bøn går ud på.
Vigtig er frem for alt fadervor, men
også hil dig, MARIA. Kig engang på
salmerne i Bibelen – det er menneskehedens smukkeste bønner. Tag dig også tid til en fri
bøn: Fortæl Gud alt, hvad du har på hjerte.

Lyt til Guds budskab
Tænk over, hvordan du får fat på en Bibel! Du kan
eventuelt ønske dig en flot udgave. Bibelen er som
et langt kærlighedsbrev fra Gud til dig. Prøv at læse
i den med jævne mellemrum, måske i ferien. Det er
bedst, at begynde med Det Nye Testamente, ved
evangelierne. Prøv at forstå, hvordan Gud taler til
dig gennem sit ord.

1. Indfør ing

Pyh, det var en lang indledning.
Og nu: Rigtig god fornøjelse med
YOUCAT-Firmelseskurset!

14
15
1.6 f ire t r in - t r æningspl anen

YOUCAT

Bibel

I margenen finder du henvisninger til YOUCAT. Hav YOUCAT
ved hånden og slå op i den, hvis noget ikke står helt klart.
Du finder også henvisninger til vigtige Bibelvers, som du
kan slå op i Bibelen.

h a n f i nd e s, h a n f i nd e s i k k e …

2

Hv ad vi kan vide om
Gud

2.1

	Hvorfor mange mennesker ikke vil vide af Gud

Der er helt sikkert nogen, der på et tidspunkt har sagt til dig:

GUD findes slet ikke! Gud er bare en opfindelse.
Mange mennesker har en mærkelig interesse i, at forhindre,
at der snakkes om Gud. Hvorfor er de så aggressive overfor
Gud? Hvorfor vil de have, at alt, hvad der minder om ham, skal

357
Er ateisme altid en
synd mod Gud?

forsvinde fra verden? De kunne jo være fuldstændig ligeglade.
Men måske vil de ikke vide af Gud, fordi et kendskab til ham
måtte betyde, at de skulle lægge deres liv fuldstændig om.
2 . H V A D V I K A N V ID E O M G U D

Hvis Gud findes, hvis Gud er absolut god og ikke vil andet end
det gode, så er det jo fuldstændig forkert at lyve og snyde,
bryde et ægteskab, tage stoffer, bedrage andre og anse sig
selv for verdens midtpunkt.

16
17

Og hvis jeg ikke kan finde Gud?
Men der findes også mennesker, der lever et liv som

rigtig gode mennesker, og som alligevel ikke tror på Gud. De
siger ofte: Jeg kan ikke finde Gud, jeg kan ikke få øje på ham
nogen steder. For dem vil det være en hjælp, at tænke sig
grundigt om. Det handler om logik. Vi må sætte gang i vores

5
Hvorfor fornægter
mennesker Gud,
når de kan erkende
ham med deres
fornuft?

2.1 h vorf or m a nge menne sk er ik k e v il v ide a f gud

2.2

De skulle
søge Gud,
om de kunne famle
sig frem og finde
ham, som dog ikke
er langt borte fra
en eneste af os.
For i ham lever vi,
ånder vi og er vi.

ApG 17,27–28

små, grå hjerneceller – og det skal være på fuldt tryk. For det
næste her kræver virkelig en del tankekraft:

Bevisførsel for Gud:

1. Alt, der eksisterer, har en årsag, en grund. Jeg findes, fordi
mine forældre har frembragt mig. Danmark er fladt, fordi
ismasserne formede landskabet sådan for 10.000 år siden.
Når der findes noget, så må der altid også findes noget,
som har frembragt det.

41
Gør natur
videnskaben
skaberen
overflødig?

2. Også universet eksisterer.
3. Derfor er der nødt til at være noget, der er skyld i universets
eksistens. Det ville jo være fuldstændig ulogisk, hvis
landskabet, havet og stjernerne havde en grund til deres
eksistens, men ikke universet. Universet som helhed kan
ikke være kommet til af sig selv.

42
Kan man være
overbevist om
evolutionen og
alligevel tro på
skaberen?

4. Men det, som er skyld i hele universet, må være større end
alt andet. Og det må være helt anderledes end alt, hvad der
findes inde i selve universet. Det, som har frembragt „rum
og tid“, kan ikke selv være en del af „rum og tid“.
5. Dette „noget“, der er større end alt i verden, men som nødvendigvis må findes, fordi universet ellers ville mangle en
årsag, kalder vi Gud.

2.3

	Det lille sandkorns mirakel
TEST: Prøv engang at forestille

dig ”intet” - altså det rene ingenting. Ikke
en slags mørke eller en stor tomhed - nej,
simpelthen overhovedet intet. Intet, intet,
intet! Ikke engang tænkning. Simpelhen
bare intet.
Skal vi vædde på, at du ikke klarer det!
Filosoffen Leibniz har engang sagt, at der
2 . h va d v i ka n v i d e o m gu d

kun findes et stort spørgsmål i verden:

18
43
Er verden opstået
ved et tilfælde?

Faktisk er det, som vi slet ikke er i stand til at forestille
os - ingenting - det mest selvfølgelige. Det mest normale
ville da være: Der findes simpelthen intet. Basta!
Men der findes jo noget. Det kan vi sige med 100%
sikkerhed. Og hvis der så kun fandtes et eneste lillebitte
sandkorn og ellers intet - så ville det også være et utroligt
mirakel. Det lille sandkorn alene ville gøre, at der ikke
længere var ”ingenting”.
Der må være nogen, som ville, at ”noget” skulle findes og
ikke snarere ”ingenting”.
Vi kristne kalder denne ”nogen”, der har skabt universet ud
af intet, for Gud.
Og vi siger: Gud er verdens SKABER.

2
Hvorfor skabte
Gud os?

19
2.3 De t l ille sandkorns mir akel

Hvorfor er der
overhovedet
noget til?
og ikke snarere
ingenting?

44
Hvem har skabt
verden?

Men vi må ikke forestille os skaberen som en, der ved altings
begyndelse bare knipsede med fingrene og så lagde sig til at
hvile. Gud har ikke kun villet verden ved begyndelsen. Han vil
den hvert splitsekund. Han holder den konstant i gang, helt til
verdens ende.

Vi er
ikke tilfældige
og meningsløse
produkter af
evolutionen.
Enhver af os er
frugten af en af
Guds tanker.
Enhver er ønsket,
enhver er elsket,
enhver er
nødvendig.
Benedikt X V I.

Uden Guds skabende kraft, som virker i dette sekund, hvor du
læser dette, ville hele universet med alle dets mælkeveje og
solsystemer med det samme forsvinde i intetheden - som om
nogen slukkede for projektoren og filmen sluttede.

4
Kan vi erkende
Guds eksistens
med vores fornuft?

	De små, grå hjernecellers grænse
Hvordan kan man egentlig finde ud af noget som

helst om Gud?
For at vide, at Gud findes, er det tilstrækkeligt med de små,
andet end sin logiske forstand for at finde ud af. Forestillingen
om en verden, hvor alt har en grund, på nær verden selv, er for
alle fornuftige mennesker det rene vrøvl.
Men vi ville jo gerne vide mere om dette hemmelighedsfulde
væsen, uden hvem ALT ville være intet.
Hvem er så denne Gud? Hvordan forholder han sig til det, han
har skabt? Hvordan er Gud i sig selv? Er Gud måske kold og
grusom? Er han som en maskine uden følelser? Eller er han
måske fuld af kærlighed?
Mennesker kan ikke af sig selv finde svar på disse spørgsmål.
Heller ikke de største filosoffer og tænkere. Ikke Aristoteles,
ikke Platon, ikke Kant, ikke Hegel. Og den, der lader som om
han ved, hvordan der ser ud inde i Gud, er enten en, der lever i
en fantasiverden eller en bedrager.

20
21
2.4 De små, gr å hjernecellers gr ænse

grå hjerneceller. At Gud må eksistere, behøver man ikke meget

2 . h va d v i ka n v i d e o m gu d

2.4

I sin
godhed og visdom
behagede det Gud,
at åbenbare sig
selv og gøre sin
viljes hemmelighed
kendt, at
menneskene
gennem Kristus,
det kødeliggjorte
ord, og gennem
Helligånden, har
adgang til Faderen
og bliver delagtige
i den gudommelige
natur.
Andet Vatikankoncil

Hvad? Har vi mennesker

ingen mulighed for at vide,

om verdens egentlige grund er god eller ond? Om vi kan have
tillid til verdens skaber, fordi han er fuld af kærlighed? Eller
om vi blev kastet ind i verden af en grusom tyran, der leger
med os, for så at tilintetgøre os i dag eller i morgen?
Men, der findes en mulighed for at vide det. Gud kunne beslutte
sig for at fortælle os noget. Det kalder vi åbenbaring.
Hvordan kunne det gøres? Måske sådan:
Han kunne fremtrylle en kæmpemæssig flammeskrift på
horisonten:

„Jeg findes. I øvrigt er jeg rar. Hilsen, Gud.“
Han kunne også lade guddommelige informationer om sig
selv runge ud over verden med sin tordenrøst:
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Tro - hvordan
fungerer det?

„Det er Gud. I dag har jeg besluttet, at
bla,bla,bla… De næste nyheder fra mig
kommer på onsdag.“

Men tænk engang over ordet åbenbaring! Det er lidt, som
når du bliver forelsket for første gang. Du ved jo intet om,
hvordan det er, før det sker. Du kan have læst om forelskelse
og kærlighed. Du kan have kigget på en, du synes er sød. Men
Mangfoldige gange
og på mangfoldige
måder har Gud i
fortiden talt til
fædrene gennem
profeterne, men
nu ved dagenes
ende har han talt
til os gennem sin
søn, hvem han har
indsat som arving
til alle ting, ved
hvem han også har
skabt verden.
Hebr 1,1-2

pludselig slår det klik -og du ved bare, at du er vildt forelsket.
At opleve det selv er helt anderledes. Det er en åbenbarING.
For lige pludselig ved du, hvordan det er.
Faktisk har Gud åbenbaret sig (altså vist sig) for mennesker
på forskellige måder. Nogle gange på imponerende måder (i
naturbegivenheder, i hele folkeslags skæbne), andre gange
ganske stille (som når Gud rører ved et enkelt menneskes
hjerte). Det vidunderlige er: Gud vil virkelig tale med dig og
mig, som om vi var de eneste mennesker i verden - og de aller
vigtigste.

2.5

En Gud, der viser sig. Og en bog som ingen anden
Gud må vise (= åbenbare) sig, så vi forstår mere

af ham. Og det gør han. Den evige almægtige Gud, der er
ufattelig for os mennesker, trådte (og træder) rent faktisk ud
af sin tavshed. Han viser sig. Gud afslører endda sine inderste

7
Hvorfor var Gud
nødt til at vise
sig, for at vi kunne
vide, hvordan
han er?

tanker. Han lader os se ind i sit hjerte, hvis man ellers kan tale
om ”hjerte” hos Gud. Det sker i dit liv, men også for alle de
mennesker, der hører Guds stemme i bønnen og som leder og
leder efter Guds spor i deres livshistorie. Og vi behøver ikke at
famle i blinde.

8

BIBElen er den bog, hvor man kan læse om, hvordan Gud
første gang viste sig i Israels folks historie, hvordan han bid
for bid åbenbarede sig for os mennesker, indtil han i Jesus
udtrykte det dybeste i sig selv – nemlig hvor stor hans guddommelige kærlighed er.

9
Hvad viser Gud af
sig selv, når han
sender sin søn
til os?

2 . Hva d v i ka n v i d e o m gu d

Hvordan åbenbarer
Gud sig i det Gamle
Testamente?

Længe før havde menneskene kun uklare forestillinger om Gud
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eller guderne. Mange folkeslag har troet Gud var et væsen,

23

Men i det israelitiske folks liv bliver det pludseligt klart, at
Gud ikke er et mangehovedet uhyre, som man hele tiden skal
frygte. Og det bliver klart, at der kun findes én Gud. At han
er god. Og trofast mod dem, der stoler på ham. Det viser sig
tydeligt i mange enkeltmenneskers liv: for mødre, fædre, børn,
kvindelige og mandlige profeter, konger og helgener. Abraham

1. Mos. 19. 2.
Mos. 3

opdagede Gud under stjernehimlen; Moses i den brændende
tornebusk. Du kender måske historierne.
16

Alle disse erfaringer med Gud blev skrevet ned - i en utrolig
rig og mangfoldig bog. Pave Benedikt XVI har engang sammenlignet BIBElen med en have. En lys, pragtfuld have, hvor
man kan finde de dybeste erkendelser om Gud, der er smukke
som skønne blomster. Når vi læser i BIBElen, så „vandrer vi
samtidig i Helligåndens have. Så taler vi med ham. Og han
taler med os”, siger paven.

Hvordan læser
man Bibelen
rigtigt?

2.5 En gud, der v i ser s ig . o g en bo g s om ingen a nden

der kun blev venligt stemt, hvis man ofrede mennesker til det.
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