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KRISTINAS TROSREJSE

Troen skal ikke bare være noget, som føles godt
nede i maven. Derfor stiller jeg mange spørgsmål
til kristendommen
Foto: Anette Ingemansen

D

a Kristina Eskildsen gik i børnehave,
spurgte en veninde hende, om hun
ville med i en kristen børneklub. Det
har haft betydning for hendes valg senere
i livet, hvor hun blandt andet har brugt et
par sabbatsår på at rejse ud i verden som
volontør i forskellige kristne organisationer.

Tre ting sidder fast på nethinden fra tiden
i børneklubben.
»Vi hørte bibelhistorie, og vi fik en
stjerne og et stykke legetøj, når vi havde været i børneklub ti gange,« fortæller
Kristina, der i dag er 24 år og bor i Aarhus.
Senere kom hun med på sommerlejr på
lejrstedet Lyngsbo ved Fredericia.
»Vi havde det rigtig sjovt, og jeg følte
mig rummet. Jeg holdt meget af sangene
om Guds kærlighed,« siger Kristina.
Hun tog niende klasse på Sydvestjyllands Efterskole, og hun blev så glad for
det, at hun tog et år mere.

Læs flere historier om tro på:
jesusnet.dk/livogtro

En veninde fra
børnehaven
spurgte Kristina
Eskildsen, om hun ville
med i børneklub. Det fik betydning
for Kristinas valg i livet.

»Jeg var særlig glad for den tid om aftenen, hvor vi havde tid til at være sammen med Gud. Jeg kan huske en aften,
hvor jeg sagde til Jesus, at jeg gerne ville
tro på ham,« forklarer Kristina, der også
fremhæver det kristne fællesskab.

Læs de nyeste filmanmeldelser
på: filmogtro.dk
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Jeg følte mig rummet

»Jeg mærkede tydeligt, at det var Guds
kærlighed, der bandt os sammen. Det er
et anderledes bånd end det, man finder i
andre fællesskaber. Jeg skulle ikke præstere noget for at blive accepteret.«
Efter gymnasiet tog Kristina sig en ordentlig sabbatstid. Inden hun gik i gang
med studierne, var hun volontør på Frøstruphave Efterskole.
»Her opdagede jeg, at min værdi ligger i, at jeg er barn af Gud. Det var stort at
finde ud af, at Gud elsker mig, og at jeg er
hans barn,« fortæller Kristina, der havde
været på lidt af en værdimæssig rejse.
»I syvende klasse gik jeg op i, hvor tynd
jeg kunne blive. I gymnasiet var jeg fokuseret på, hvor gode karakterer jeg kunne

JEG VIL IKKE GIVE MIT
LIV TIL NOGET, SOM
IKKE ER SANDT
få. Da jeg var volontør i forskellige dele af
verden, gik jeg op i, hvor meget jeg kunne
hjælpe andre,« fortæller Kristina, som er
i fuld gang med en uddannelse i kristendom, kultur og kommunikation, 3K.

Stiller spørgsmål til troen
Det har siden efterskoletiden været vigtigt
for Kristina at have gode argumenter for
at tro på Gud.
»Jeg vil ikke give mit liv til noget, som
ikke er sandt. Troen skal ikke bare være

noget, som føles godt nede i maven. Derfor stiller jeg mange spørgsmål til troen,
og jeg finder nogle mennesker, som kan
give mig svar. Et vigtigt argument for mig,
som gør, at jeg tror på Jesus, er, at han
stod op af graven,« forklarer Kristina.
»Personligt har jeg set, hvordan Gud
svarer på bøn. Nogle gange svarer han ikke, som jeg havde tænkt, men jeg ved alligevel, at han er der og lytter.«
Anette Ingemansen

Håndværker Villy Holm
Pedersen, Brønderslev,
holder to minutters
andagt i uge 26
Forfatter og fritids
forkynder Jørgen Hedager
Nielsen, Børkop, holder to
minutters andagt i uge 27

DET GODE OG
DET ONDE

Jesus sagde til den rige i dødsriget: »... Barn, husk
på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus
på samme måde det onde; nu trøstes han her,
mens du pines.«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 16, vers 19-31

SE LIVET I ET STØRRE
PERSPEKTIV
For at forklare hvordan det er i Guds rige,
fortæller Jesus en historie om to mænd
med vidt forskellige vilkår.
Den ene var meget velhavende og levede i sus og dus med overdådige fester.
Den anden, Lazarus, var en meget fattig
krøbling, som håbede på, at der blev spildt
nogle krummer fra den riges fester, som
han kunne spise.
En sådan fortælling burde fortsætte
med en opfordring til oprør. Det gør den
dog ikke. Derimod fortsætter den med døden. Først dør Lazarus og kommer i Himmelen, hvor han får meget større lykke,

end den rige nogensinde har haft. Da den
rige dør, får han tilsvarende elendighed.
Denne fortælling afslører for os, hvor
vigtigt det er at se livet i et større perspektiv end rigdom og lykke her og nu. Jo
mere optaget vi er af vores eget, desto
større fare er der for at glemme Gud og
evigheden.
Samtidig står vi også i fare for at svigte det ansvar, vi har som mennesker, for
jo mere optaget vi er af vores eget, desto
dårligere bliver vi til at tage hensyn til andre.
Søren Juul Skovenborg
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