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 Den søndag uddelte præsten flyers 
om et kristendomskursus. Han spurg-
te Mette, om hun ville med på kur-
set, og hun startede to uger senere.
 »Det har hjulpet mig til at komme 
til tro, og jeg tror også, Gud aktivt 
har brugt det på min trosrejse – en 
fantastisk, men også meget udfor-
drende rejse,« husker Mette.

Mange spørgsmål
Mette mærkede, at noget i det krist-
ne fællesskab var anderledes, end 
hun var vant til.

25-årige Mette Riis Jensen 
fra Odense blev både som 
barn og teenager præsen-

teret for kristendommen, og hun 
var tiltrukket af den kristne tro, men 
det blev ved tiltrækningen. Indtil en 
veninde inviterede hende med til en 
gudstjeneste.
 »Efter første gang havde jeg det 
sådan, at det var noget, der skulle 
undersøges.«
 Næste søndag tog hun af sted, og 
igen sagde det Mette noget, så det 
blev også en tredje gang.

Da Mette Riis Jensen blev 
kristen, blev hendes liv 
vendt op og ned
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 » Der var en særlig kærlighed og 
tilgivelse, godhed, mildhed og en 
imødekommenhed, som jeg faktisk 
ikke havde mødt før,« uddyber Mette, 
der også oplevede åbenhed for hen-
des spørgsmål.
 »Når man ikke har en baggrund i 
det kristne miljø, er der mange ord, 
der kan være svære at forstå,« siger 
hun og beskriver sine spørgsmål som 
basisspørgsmål, der tvang de andre 
til at tænke lidt. Hun fik også en ind-
føring i bøn og i bibellæsning.
 »At være sammen med Jesus i bøn 
er nogle gange det stærkeste for 
mig, selvom det er uden ord. Bøn er 

virkelig blevet et åndehul i min hver-
dag. Det handler ikke nødvendigvis 
om at få svar. Nogle gange er det 
bare det at kunne lægge ting over til 
Jesus. Eller at være et sted, hvor du 
er 100 procent tryg og ved, at der er 
en, der holder af dig, uanset hvad 
du gør - en der elsker dig så højt, at 
han giver sit liv til dig. Jesus er virke-
lig min frelser, og jeg kan kun være 
ham taknemmelig, for han er bare 
helt fantastisk,« understreger Mette, 
som også udfordres i troen. 
 »Jesus fortæller, at der er en for-
tabelse. Det må jeg forholde mig til, 
og det kan nogle gange godt være 
svært, når familien ikke tror,« siger 
hun.

Morten Stubkjær Klausen

Artiklen er et redigeret uddrag fra 
Indre Missions podcast Troshistorier. 
Hør hele Mettes historie på http://
imedia.dk/troshistorier.

Missionær Henrik Jørgensen, 
Dragstrup, Mors, holder to 
minutters andagt i uge 38



(Jesus sagde) »Lazarus, kom her-
ud!« Og den døde kom ud, med 
strimler af linned viklet om fødder 
og hænder og med et klæde viklet 
rundt om ansigtet. Jesus sagde til 
dem: »Løs ham og lad ham gå.«

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Johannesevangeliet kapitel 11, vers 19-45

Lazarus er en trailer

For søstrene Martha og Maria var 
døden blevet en del af livet. Det 
skete, da de mistede deres bror, 

Lazarus. Måske kender du også den 
smerte?
 De to søstre fik lindring i deres 
smerte. De oplevede velsignelsen i 
at have et netværk af venner og na-
boer med flere. Disse mennesker 
kunne ikke gøre sket til ikke sket. 
Men de kunne give nærvær og en 
skulder at hvile et træt hoved ved. Et 
sådant netværk er en uvurderlig ga-
ve. 
 Men den afgørende hjælp fik søs-
trene gennem Jesus. Jesus kunne 
trøste med nyt liv. For den død, der 
kom ind i verden med Adams synde-
fald, tager Jesus ud af verden ved 
sin stedfortrædende død og sin 
fantastiske opstandelse.
 Når tv’et viser et glimt af 
en film, der skal komme, kal-
des det en trailer. At Laza-
rus blev levende igen er 
ikke en opstandelse, 

Den døde kom gående

men en slags trailer. Den fortæller 
om noget, der skal komme: de dø-
des opstandelse, som sker ved Jesus’ 
genkomst.
 Det er et håb, som mennesker kan 
leve og dø på – et håb, der inspirerer 
og giver en ny horisont i livet

Leif Hankelbjerg Mortensen
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Et valg mellem liv og død

har med sin død og opstandelse for 
syndere overvundet døden. Derfor er 
Moses’ ord fra Bibelen også stadig 
aktuelle 3500 år efter, at han udtalte 
dem: »Jeg har stillet dig over for livet 
og døden, velsignelsen og forbandel-
sen. Så vælg da livet.« (5. Mosebog 
kapitel 30, vers 19).
 Livet og velsignelsen får vi ved 
tro på Jesus Kristus. Vælger vi ham 
fra, får vi døden og forbandelsen. Så 
vælg da livet!

Bo Arvid Knudsen

Der er mange valg i livet. Det 
vigtigste er det, Gud giver os

Livet er fyldt med valg. Vi vælger 
uddannelse og ægtefælle. Vi væl-
ger, hvor og hvordan vi vil bo. 

Vi vælger, om vi vil spise slik eller 
grøntsager. Vi vælger, hvad vi vil bru-
ge vores tid og penge på. Vi vælger, 
om vi vil gå i kirke eller ej. Vi vælger, 
om vi vil tro på Gud. Hele tiden står 
vi over for forskellige svære valg, for 
vi skal vælge, hvad vi vil bruge livet 
til. 
 Da er det opfordringen lyder: Så 
vælg da livet. Ordene er Guds opfor-
dring til alle mennesker, og de lød i 
sin tid gennem Moses’ mund. De var 
fulgt af en opfordring til at holde sig 
til Guds ord og at tro på Gud. For hos 
ham er livet. Livet er hans gave til os. 
Han har selv skabt os til liv og skæn-
ker os livet hvert eneste sekund. Hvis 
der er blot et enkelt sekund, han ik-
ke giver os livet, så dør vi.
 Men det er ikke nok med det. Gud 
har endnu større tanker om de men-
nesker, han har skabt, for han har 
skabt os til evigt liv. Det evige liv får 
vi ved tro på Jesus Kristus, for han 
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