Peter Edlef Nissen

Peter Edlef Nissen vil med Det enestående liv
pege på det evangelium, der kan ligge i at leve
i cølibat – også i vores tid. Heri videregiver han
dels en dybere tænkning om cølibatets betydning for kristne i vores tid, dels en lettilgængelig
vejledning i at leve i seksuel afholdenhed.
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Peter Edlef Nissen er vokset
op i Danmark og har boet
mange år i Storbritannien.
Siden 2016 har han arbejdet
som præst. Han har universitetsgrader i musikvidenskab
og teologi og har tidligere arbejdet på Syddansk
Universitet. I en årrække
var han formand for Basis,
Foreningen Agapes arbejde
for mennesker med problemfyldt seksualitet. Efter
at have levet 38 år i cølibat
har Peter i de sidste fire år
været gift med Bodil.

Vil du som enlig leve med kanalen åben for Guds
velsignelse, er der noget at hente i cølibatet.

Peter Edlef Nissen

Som ugift kan det være en stor udfordring at
leve bibelsk med sin seksualitet.
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Netop fordi mennesket har
modtaget seksualiteten fra
Gud med en specifik opgave,
er der knyttet et moralsk
ansvar til at bruge den. Desuden ønsker Gud at bruge vores seksualitet til at udtrykke
kærlighed i åndelig og personlig forstand, og derfor må
vi ikke bare reducere den til
et selvcentreret behov. Vores
seksualitet er en afspejling af
Guds hengivelse til mennesker i Kristus.
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FORORD
Jeg har haft forskellige motiver for at skrive denne
bog. Vi befinder vi os i en tid, som bliver mere og
mere fremmed over for seksuel afholdenhed. Dels
er den almindelige mening i det danske samfund
langt fra klassisk kristen seksualetik, dels sniger
den holdning, at seksuel afholdenhed er umulig
og umenneskelig, sig mere og mere ind i Kirken.
Det begyndte med skilsmissernes udfordringer
og har bredt sig til spørgsmålet om homoseksuel
livsstil. Med hast bliver det mere og mere acceptabelt blandt kristne at leve i intime relationer i klar
modstrid med bibelsk tænkning og den kirkelige
tradition. Det seksuelle felt er måske det område,
som er Kirkens største udfordring i vores tid, og
der er meget på spil. Det handler ikke bare om at
se gennem fingre med folks selvbevidste valg,
men at opretholde grænsen mellem og dermed
forståelsen for sandt og falsk, synd og hellighed.
Denne bog er også skrevet som en stor protest mod nutidens nydelsessyge og selvoptagede
kultur. Vi lever i en tid, hvor tidsånden igennem
medierne presser os til at sætte os selv og vores
umiddelbare behov i centrum. Det menneskelige
fællesskab nedprioriteres til fordel for mine egne
følte og oplevede mål. En genopdagelse af cølibatets virkekraft kan blive et stort vidnesbyrd om
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Guds magt og stå som et stærkt alternativ til nutidens selvoptagethed og lystdyrkelse.
I årenes løb har det slået mig, hvor hjælpeløse
protestantiske kristne synes at være i forhold til
at se positivt på at leve i seksuel afholdenhed. I
min egen rejse mod seksuel helhed har jeg sjældent kunnet finde god vejledning i den egentlige
praksis. Forbud er der nok af, men vi må med rette spørge, om vi kan tillade os at nægte fraskilte,
folk med homoseksuelle problemstillinger og
andre relevante grupper et aktivt seksualliv, hvis
vi ikke giver dem ordentlig vejledning i, hvordan
de kan leve i cølibat. Forløbet omkring kirkelig
velsignelse af homoseksuelle partnerskaber i
folkekirken havde måske fået en anden drejning, hvis der havde været en kendt og udbredt
praksis omkring cølibat. Det findes der i den Romersk-katolske Kirke. Det ældgamle påbud om, at
præster skal leve i cølibat, har tvunget kirken til
at udvikle en praksis omkring cølibat, som både
inkluderer fysiologiske, psykologiske og åndelige
aspekter. Der findes udmærket og dybdegående
litteratur om emnet udviklet af århundreders
praksis, men der vil være områder omkring Romerkirkens undervisning, som protestanter vil
have svært ved at tage til sig. Dertil kommer, at
der stort set intet findes om det på dansk. Det er
den virkelighed, som har gjort det påtrængende
for mig at skrive noget om emnet nu. Jeg trækker
en del på allerede skrevet litteratur, men det er
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redigeret, så det passer til en protestantisk kontekst.
Endelig skal opfordringen fra Basis, Foreningen Agapes arbejde for mennesker med problemfyldt seksualitet, til at skrive om emnet nævnes.
Bogen afspejler på mange måder de kampe og den
proces, jeg selv er gået igennem, fra jeg opdagede min homoseksualitet til det heteroseksuelle
ægteskab, jeg er i nu. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, som er aktive i dette
vigtige arbejde. Det har stor betydning i vores tid,
selvom for få bruger tid og kræfter på det. Særligt
tak til psykoterapeut Gunhild Aaen Madsen, som
ved flere lejligheder har opmuntret mig til at skrive om og fortsat arbejde med dette emne og til
forlaget Credo for villigheden til at udgive bogen.
Tak til Kurt Hasager Jensen, Jens Ole Christensen
og Mikael Kongensholm, som har givet gode råd
og korrektioner i processen.
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INDLEDNING
Vi har som kristne i vores tid brug for at genfinde
den bibelske forståelse af cølibatets evangelium.
Jeg kalder det sådan, fordi cølibat typisk bliver betragtet som noget trist, ringe og livsfornægtende.
Det ses som det mindste onde, hvis man ikke har
andre muligheder.
Men forstået ret og bibelsk er det ikke tilfældet. Sandt er det, at vi ikke er skabt til at leve alene (1 Mos 2,18), og syndefaldet har gjort sit for at
ødelægge det intime liv mellem mennesker. Men
også seksualiteten er med i det bibelske budskab
om Guds genoprettelse af mennesket i forbindelse
med Guds forløsende gerning på jorden gennem
Jesus Kristus. Det er en del af evangeliet om Guds
genoprettende nåde i vores liv. Som kristne ved
vi, at Gud vil os noget: Han ønsker at arbejde med
os og gøre os til hele mennesker. Det er de bibelske vejledninger skrevet til. Vi er flere, som har
erfaret, at følger vi de bibelske vejledninger – også
i spørgsmålet om cølibat – vil vi konkret opleve
Guds velsignelse og kraft i vores liv. Det handler
om at beskytte den seksuelle lyst og energi mod
misbrug for derved at opleve at blive kanal for
Guds nærvær og kærlighed til andre mennesker.
Hvis seksualiteten bliver reduceret til et banalt
behov, som skal tilfredsstilles, hvor og hvornår
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vi vil, vil det påvirke vores evne til at indgå i dybe
relationer med både Gud og mennesker.
Da jeg ønsker, at bogen skal være til hjælp for
så mange som muligt, har den to spor: en lettilgængelig vejledning i at leve i seksuel afholdenhed og en dybere tænkning omkring cølibatets
betydning for kristne i vores tid. Gud vil os alle
noget godt med vores seksualitet, og den er en
gave til os, som brugt rigtigt kan gøre vores liv
med Gud og andre mennesker dybere. Så vil du
som enlig leve bibelsk med kanalen åben for Guds
velsignelse, er der noget at hente i cølibatet. Du,
som har mest brug for konkret hjælp til at leve
bibelsk med din seksualitet nu og her uden for
meget abstrakt teori, kan med fordel gå direkte
til kapitlet Hvordan leve i cølibat? (s. 30) med det
samme.
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