
Paa Knæ for Bibelen!

(Fra Vilh. Becks Indlæg i Forhandlingen om ”Brugen af den 
hellige Skrift i Hjemmet” paa det 8. kirkelige Møde i 
København, 15de Okt. 1896)

Fra Helge Haar og Jens Nørregaard_ Kirkehistoriske 
Læsestykker III

Der er sagt et Ord i dag, som for mig har været det bedste af, 
hvad der er sagt, og som jeg gjærne vil understrege, det er hvad 
Asschenfeldt Hansen fortalte Fiskeren fra Skagen, som læste 
Guds Ord paa sine Knæ. Dersom vi ikke gjøre det faar vi ganske
vist noget galt ud af vor Bibel. Man synker i knæ for den 
levende Gud, fordi man føler, at han har os fuldkommen i sin 
Magt, og at man selv er fuldstændig afmægtig overfor ham, og 
først naar man staar saadan overfor den hellige Skrift  uden 
Vrøvl og Indvendinger og Forklaringer, men som Guds Ord, 
som vor gamle Morten Luther gjorde det, saa at man føler sig 
aldeles i dette Ords Magt, at enten bliver det et frelsende eller et 
fordømmende Ord, saa først læser man sin Bibel paa sine Knæ. 
Jeg er selv bleven vakt udelukkende ved at læse i Bibelen. Der 
var nogle, der sagde engang, at det var Løgn, det var Bibelen 
ikke bestemt til; det smiler man ad, naar man staar overfor en af 
sit livs største oplevelser.

Jeg har і min Barndom aldrig bedt nogen Bøn eller talt med et
troende Menneske; jeg havde den traditionelle Forestilling, at 
jeg var en Kristen; jeg vidste jo, at Kristendommen var bleven 
fuldstændig indført i Danmark under Knud den Store. Saa gav 
jeg mig til at studere Theologi, fordi jeg ikke gad studere noget 
andet, og fordi jeg vidste, at min Fader ønskede, at jeg skulde 
blive hans Kapellan. Paa den Maade kan man ogsaa komme til 
at studere Theologi! Men Herren var mig naadig. Jeg læste og 
læste, navnlig Pauli Breve. Jeg læste dem med Ærbødighed, 
fordi jeg holdt dem for Guds Ord. Saa paa engang fik jeg at 
mærke, at det e r G u d s  O r d . . ^

Da sank jeg i Кпæ for Gud og hans Ord, og det har siden den
Dag staaet med fuldstændig guddommelig Myndighed for mig. 
Ja, lær af den gamle Fisker i Skagen at læse din Bibel paa Knæ!
Jeg kunde have Lyst til at spørge de theologiske Professorer:
Læser I eders Bibel paa Knæ? Gjorde I det altid, saa var I vist
ikke saa kritiske, som I nu er. Der var engang en Præst, der 
sagde, at han ikke vilde lade sig hovmesterere af Bibelen... men 
nu ere ví komne et Skridt videre, navnlig ved Universitetet, og 
det er, at nu vil vi hovmesterere Bibelen; det er værre, fordi det 
er de Mænd, der skal lære de vordende Præster, der igjen ska] 
lære Menigheden.

Men hvad ska] vi da gjøre? Paa Knæ, min Fa’r! Hvad skal
jeg gjøre naar jeg træffer Uoverensstemmelser? Paa Knæ, min



Fa’r! det kan se saadan ud, men del er mig, der læser fejl, Guds
Ord kan ikke fejle, jeg har ikke Lov til at hovmesterere min 
Bibel, saa den kun siger mig, hvad der passer mig selv. Det har
skrækkelige Følger. Det er kommet ud і de store Masser, at
Bibelen er en upaalídelíg Bog, som man ikke behøver at tro
Det er en af Universitetets Vittigheder eller rettere 
Vanvittigheder, at de afleverer Kandidater, som ikke have læst 
Наlvdelen af Bíbelen, som ikke have læst andet end 1. 
Mosebogen (der ikke er af Moses!!), 50 Salmer af David (som 
forøvrigt ikke længere er af David) og 25 Kapitler  af 
Profeterne.. »Er det forsvarligt?' - Ja, saa vil vel Universitetet 
sige, at der ikke er Tid til mere, men dertil vil jeg rigtignok 
svare, som der før blev sagt: Fy, skal jer! I kan dog ikke være 
bekjendt at sige, at de ikke have Tid til at læse Bibelen 
igjennem, fordi de skal lære saa og saa mange tyske 
Snurrepiberier.

Paa Knæ, Professorer! for den hellíge Skrift. Раа Luthers Tid
betød det at vare Doctor, at være lærd і den hellige Skríft, det er
derom det gjælder, at blive Doctorer i den hellige Skrift og det 
kan vi kun blive ved at læse Bibelen på Knæ!
 


