
Martin fandt friheden i en 
fængselscelle
Martin Bentsen var berygtet 
for sin aggressive adfærd. Men 
Bibelen ændrede alt for ham
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som ellers kun stofferne kunne give 
ham. Efter det kvittede han krimina-
liteten og begyndte at gå til gudstje-
neste.
 »Jeg ville virkelig gerne være en 
god kristen. Men jeg fattede ikke, at 

Engang i 1980’erne standsede en 
kvinde ved en busk i Aalborg. I 
busken sad en lyshåret purk og 

hulkede, at han ville dø, fordi ingen 
elskede ham. Kvinden lovede sig selv 
at bede for drengen og har gjort det 
lige siden.
 »Jeg er sikker på, at hendes forbøn 
har gjort en forskel,« siger 38-årige 
Martin Bentsen.

Kvittede kriminaliteten
Som 18-årig kastede Martin sig ud i 
et eksperiment med amfetamin og 
blev alvorligt paranoid. Én af kamme-
raterne anbefalede ham at ringe på 
hos en kristen dame.
 »Det var hende, som havde fundet 
mig i busken dengang, men det op-
dagede jeg først senere. Hun sagde, 
at jeg skulle give mit liv til Jesus, hvis 
jeg skulle have det bedre,« husker 
Martin, der lod hende bede for ham. 
Mens hun bad, fik han en indre ro, 
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frelsen er en gave fra Gud. Jeg troe-
de, jeg skulle opveje alt det forkerte, 
jeg havde gjort, med gode gernin-
ger. Så jeg var bange for at blive for-
dømt. I dag ved jeg, at der ikke er 
nogen fordømmelse for den, som er 
i Kristus Jesus,« siger han. Men som 
20-årig følte han sig presset og stres-
set af de bud i kristendommen, han 
ikke kunne leve op til. Han forsøgte 
at stive sig af med kokain, men efter 
næsten to år gav han op og vendte 
tilbage til sit gamle miljø.

Frihed i isolationscellen
Martin kom igen i fængsel, og her 
tog han endnu engang sit liv op til 

revision. En kontakt til det offentlige 
bandeexit-program var dog forgæves. 
I desperation greb han Bibelen.
 »Jeg har aldrig kunnet samle tan-
kerne om at læse, men når jeg læste 
i Bibelen, faldt der ro over mig. Og jo 
længere jeg nåede, jo mere forstod 
jeg. Jeg forstod, at jeg var ønsket og 
elsket af Gud, og at jeg ikke skulle 
gøre mig fortjent til hans kærlighed. 
For i sidste ende handlede det hele 
om, at jeg var tilgivet og frelst på 
grund af Jesus. Efter en batalje med 
en medfange røg han en måned i 
isolation, og her fortsatte han med at 
bede og læse i timevis.
 »Jeg oplevede en frihed i den cel-
le, som jeg aldrig før har oplevet,« 
smiler Martin. »Det var først, da jeg 
mødte Jesus, at mit liv kom tilbage 
på sporet. Alt, hvad jeg ellers er ble-
vet udsat for af straf, terapi, stoffer 
og kriminalitet har ikke hjulpet, men 
Jesus løste mit virkelige problem«.

Ole Noermark Larsen

Pens. missionær Karen Schmidt, 
Hjordkær, holder telefonandagten 
i uge 7

 



Men de fattede ikke noget af dette; 
det var skjulte ord for dem, og de 
forstod ikke det, som blev sagt.

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Lukasevangeliet kap. 18, vers 31–43

Sandhed eller 
fastelavnsmaske

Jesus’ venner fattede ikke, hvad 
han mente med, at han skulle 
mishandles og dø i Jerusalem. De 

havde forventet, at han ville drive 
den romerske besættelsesmagt ud af 
landet, men nu talte han kun om ne-
derlag.

De fattede det ikke

 Frem for at være 
pågående og afkræve et 
svar, valgte de at følge 

ham til Jerusalem. Her så 
de til gengæld, at alt, hvad Je-

sus havde forudsagt, gik i opfyldel-
se.
 Men de så også det, der havde 
forbigået deres opmærksomhed – 
nemlig hans forudsigelse af, at han 
ville opstå fra graven efter tre dage. 
Først da forstod de betydningen af 
det, som var sket. Jesus havde ikke 
lidt et nederlag, men tværtimod sej-
ret over verdens største magt, nem-
lig døden.
 Er kristendommen blot som en fa-
stelavnsmaske, der skjuler et neder-
lag? Eller er det sandt, at Jesus giver 
evigt liv til enhver, som tror på ham? 
Dette spørgsmål har ene og alene sit 
svar i, om Jesus virkelig opstod fra 
de døde.
 Forstår du ikke, hvad der er op og 
ned i dette spørgsmål, vil jeg opfor-
dre dig til at undersøge det nærme-
re.

Søren Juul Skovenborg
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En fortælling der aldrig slutter

 Vores liv udvikler sig hele tiden i 
en eller anden retning. Vi bliver æl-
dre, får flere erfaringer og står i nye 
udfordringer. Derfor har Bibelen også 
hele tiden noget nyt at sige os.
 Hvis vi stopper med at læse i Bibe-
len og forholde os til dens budskaber 
efter første gang, vi hører dem, så 
går vi glip af en masse.
 Det betyder ikke, at man skal nå til 
et vist niveau af forståelse, før man 
har læst Bibelen »rigtigt«. Tværtimod 
– det ville være lige så fjollet, som 
hvis man sagde til et barn, at de ik-
ke har set en Disney-film rigtigt, før 
de forstår det psykologiske og sam-
fundsmæssige budskab bag.

Cecilie Sønderby Christensen

Fra jesusnet.dk

En fortælling kan ændre sig 
afhængigt af livssituation

Har du prøvet at se en Disney-
film sammen med et barn? 
Hvis ja, har du måske oplevet, 

at I griner på forskellige tidspunkter. 
Det kan skyldes, at I i virkeligheden 
ser to forskellige film.
 Hvor barnet ser en film om en 
hund og en ræv, der kan tale, ser du 
måske en film om venskab på trods.

Nyt liv i gamle fortællinger
Man kan godt sige, at Bibelen har 
den samme effekt. Vi får noget for-
skelligt ud af at læse eller lytte til Bi-
belen, alt efter hvor vi er i vores liv. 
Tidligt i livet kan det være, at fortæl-
lingen om Moses bare handler om 
en mand, der kunne løfte sin stav 
og dele et hav i to. Senere i livet kan 
det være, at fortællingen handler om, 
at hvis Gud kunne bruge én som Mo-
ses, så kan Gud også bruge mig. El-
ler måske handler fortællingen en 
dag om, at Jesus ligesom Moses vil 
føre os derhen, hvor vi hører hjem-
me. Eller noget helt fjerde.
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