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Jeg holder mig til den sejeste
Line: Det er ikke svaghed at
klynge sig til Jesus

Fodsporene i sandet
Line ser det ikke som en svaghed, at
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J

eg forestiller mig Jesus som et mus
kelbundt, som jeg hver dag holder
mig tæt ind til. Når han har skabt ver
den, så er han også i stand til at passe
på mig.
Sådan beskriver 21-årige Line Øster
mark fra Aarhus, hvad hun forstår ved
ordene »at klynge sig til Jesus«.
Indholdet af sætningen er det helt
centrale i Lines kristne tro, og hun hol
der sig ikke tilbage, når hun fortæller,
hvad det betyder for hende.
»Nogle kolleger syntes, det lød fedt
med den tryghed, at jeg altid kan klyn
ge mig til Jesus. Andre gav udtryk for,
at det var naivt at tro sådan,« fortæller
Line.
»En af dem sagde til mig: ’Line, du er
bare sej. Jeg kan ikke se, at du har be
hov for at have noget at støtte dig til.’
Han syntes, at det var lidt for nemt ba
re at sige, at jeg holder mig til Jesus.«

hun bygger sit liv på noget, hun ikke
kan se.
»For mig er Gud den sejeste. Jeg
er overbevist om det, fordi Gud altid
har passet på mig og hjulpet mig,« si
ger hun og kommer ind på dengang,
det blev klart for hende.
»Da jeg var omkring 10 år, var det
ret hektisk i min familie, og der var
ikke altid lige trygt. Så hørte jeg en
dag om et billede af fodspor i sand.
Det skulle vise noget om, hvorfor vi
ofte kun ser ét sæt af fodspor i san
det og ikke to par fodspor, når vi føl
ges med Jesus. Det skyldes, at han
bærer os i de svære tider.

Så tænkte jeg: ’Hold da op, så går
han lige ved siden af mig’.
Var Gud sej nok
Som mange andre teenagere prøve
de hun grænser af.
»Jeg festede lidt for meget,« forkla
rer Line, der også overvejede hold
barheden i den kristne tro.
»Jeg tænkte, om jeg ville gå arm i
arm med ham. Ville han være sej nok
til det resten af mit liv?«
På et tidspunkt traf Line et valg.
»Jeg havde brug for noget mere
indhold, og jeg blev bevidst om, at
jeg ikke længere havde lyst til at væ
re i festmiljøet, så jeg lagde det på
hylden. Jeg ville meget hellere snak
ke tro og Gud, og hvor meget han el
sker os,« siger hun.
»Stille og roligt fandt jeg ud af,
hvem jeg er som kristent menneske.
Det gav mig tryghed.«
Anette Ingemansen

Ledelseskonsulent Bent Jakobsen,
Erritsø, holder telefonandagten i
uge 19

Læs flere personlige histori
er om tro på: jesusnet.dk/
livogtro
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»Og dette er det evige liv, at de
kender dig, den eneste sande
Gud, og ham, du har udsendt,
Jesus Kristus.«

Det evige liv

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 17, vers 1-11

Som en mors omsorg
søn tage vores død, da han hang på
korset.
Det evige liv er derfor at tage
imod Guds frelse, som det spæde
barn tager imod sin mors omsorg.
Søren Juul Skovenborg
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D

enne bøn fra Jesus indeholder
to vigtige budskaber om det
evige liv.
Det første budskab er, at det kun
er Bibelens Gud, som kan give evigt
liv og derfor er den eneste sande
Gud.
Der er mange forskellige trosret
ninger ud over verden. De har hver
deres opfattelse af døden, men der
er kun én Gud, som har besejret
den. Det gjorde han, da hans søn
Jesus Kristus gik ud af graven påske
morgen, efter at han var død på kor
set.
Det andet budskab er, at det evige
liv er at kende Gud og hans søn Je
sus Kristus. At kende Gud har ikke
noget at gøre med, hvordan vi har
styr på kristendommen. Det kan deri
mod beskrives som den måde, det
lille spæde barn lever i afhængighed
af sin mors omsorg.
Ligeså umuligt det er for det spæ
de barn at klare sig selv, er det for et
menneske at give sig selv evigt liv.
Det var netop for at give os mulig
heden for et evigt liv, at Gud lod sin

Gud ser gennem masken
Hver dag tager jeg en maske
på, så andre ikke kan gætte
hvem jeg egentlig er

N

år jeg tænker tilbage på min
barndoms fastelavn, husker
jeg, at det var sjovt at finde
frem til den helt rigtige udklædning.
Fantasien kunne få frit løb, og
denne ene dag om året kunne jeg få
lov til at tage en maske på og være
lige den, jeg gerne ville.
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Min hverdagsmaske
Jeg tager en maske på hver dag, som
ganske vist ikke er synlig for andre,
men jeg tager den på alligevel, for
den skjuler det, jeg ikke er så stolt af
at vise frem.
Når jeg har masken på, bilder jeg
mig ind, at jeg er et bedre menne
ske. Jeg gemmer mine fejl og mang

ler væk og viser kun det, som andre
kan blive imponeret over.
Bag masken er jeg som alle an
dre mennesker. Jeg laver også fejl
og gør dumme ting. Jeg kommer
også til at svigte andre og gøre
dem kede af det. Men når jeg har
min maske på, håber jeg, at ingen
opdager det.
Gud gennemskuer mig
Mine masker skjuler måske mit san
de jeg for omverdenen, men overfor
Gud kan de ikke skjule noget. Igen
og igen svigter jeg Gud, og jeg kan
på ingen måde leve op til det ideal,
Gud har sat for mit liv.
Jeg ville ønske, jeg kunne skjule
det for ham, og lade som om jeg var
en anden, end jeg er. Men det gen
nemskuer Gud nemt. Alligevel får det
ham ikke til at løbe skrigende væk.
Gud elsker dig og mig og ønsker at
være sammen med os, på trods af al
le vores svigt og fejlslagne forsøg på
at leve et godt liv.
Gud elsker os alle så højt, at han
sendte Jesus til jorden for at tage
skylden for vores svigt mod Gud. Så
vores svigt ikke skal skille os fra Gud.
Nikolai Meyer Olesen
Fra jesusnet.dk

