NR.

17

26. april 2020
120. årgang

GUD ER SOM HAN ER
Mai Froberg Sørensen forsøgte forgæves at få
Gud til at passe ind i hendes kasse, men hun
fandt fred med, at han er, som han er
Foto: Morten Stubkjær Klausen

Sognepræst Kim
Legarth, Haderslev,
holder to minutters
andagt i uge 18

Mais favoritbog i Det
Gamle Testamente er Ruths Bog.
»Jeg kan virkelig identificere
mig med Ruth, som siger: ’Hey, hvor du går
vil jeg gå, og din Gud skal være min Gud’.«

kom jeg igennem Det Gamle Testamente
og et stykke ind i Det Nye Testamente.«
Hun havde svært ved at se behovet for
Det Nye Testamente.
»Jeg havde det sådan, at det var kærlighedsbuddet, der var vidunderligt i kristendommen, men hvis det også var med i
Det Gamle Testamente, hvad skulle jeg så
bruge Det Nye Testamente til?«

Ville konvertere
»Jeg fandt noget ægte og rigtigt i Det
Gamle Testamente. Hvem havde Det
Gamle Testamente? Det havde jøderne, og
så var der i min verden kun én konklusion,
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ai har altid troet på, at Gud eksisterer, selvom hun har overvejet
muligheden for, at han ikke gør.
Den mulighed har dog aldrig tiltalt hende.
»Hvis Gud ikke er der, så er alt lige meget – i hvert fald for mig.« understreger
hun.
En ven i gymnasiet gjorde hende nysgerrig efter at vide mere om, hvem Gud er.
»Jeg begyndte at læse i Bibelen fra side
et; det gør man i en bog,« fortæller Mai,
der arbejder i Psykiatrien i Region Syddanmark. Hun begyndte bibellæsningen, efter
hun havde taget hul på første år af medicinstudiet.
»Jeg havde 25 minutter hver vej i toget,
og gennem de ni måneder, jeg pendlede,

når man havde forelsket sig i Det Gamle
Testamente; jeg skulle være jøde.«
Det var ikke helt enkelt at konvertere.
Rabbineren, som hun opsøgte i København, var ikke sikker på, om man kunne
konvertere i Danmark, og hvis man kunne,
skulle hun flytte til København, og måske
endda til Israel. For at konvertere skal man
nemlig blive en del af det jødiske samfund.
»Man skal kunne fordybe sig i folket, så
det skal man have rundt om sig, og man
skal kunne gå i synagogen om lørdagen,«
forklarer Mai.
»Rabbineren sluttede af med at sige:
’Har du for øvrigt snakket med en præst
om nogle af de her ting?’ Det havde jeg ikke, for præsten var jo kristen, og jeg skulle være jøde; men der var nogle punkter,
jeg skulle have krydset af, inden jeg kunne
snakke med rabbineren igen.«

Gud har søgt os
Mai besøgte en folkekirke, men fik ikke
mange svar. Hun googlede kristendomskursus for at finde ud af mere og fandt et
kursus ved Sankt Hans Kirke i Odense,
som hun bestemte sig for at prøve af.

Hør flere
troshistorier på:
imedia.dk/troshistorier

»Det var ret godt, og der var nogle ting,
der faldt på plads for mig omkring kristendommen. Jeg tror, at jeg havde forsøgt at
få Gud til at passe ind i min kasse, men
det gør Gud ikke. Han er, som han er, og
jeg må sige: ’Sådan er det.’ Jeg har fundet
fred med det.«
Mai fik en erkendelse af, at Jesus også
er Gud, men troen på Jesus har ikke ændret det billede af Gud, som Mai havde fra
Det Gamle Testamente – den har tilføjet
noget.
»Gud har søgt os. Han kommer til os
gennem Jesus og siger: ’Du er mit barn’.
Han kan også sætte sig ind i, hvordan det
er at være mig, fordi han var her på jorden. Han ved godt, hvordan det er at få en
splint i foden. På en måde er han blevet
mere menneskelig og mere nede på jorden, samtidig med at han er vildt stor.«
Morten Stubkjær Klausen

Artiklen er et redigeret uddrag fra Indre Missions podcast Troshistorier. Hør hele Mais
historie på http://imedia.dk/troshistorier
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MINE FÅR HØRER
MIG

(Jesus sagde) »Mine får hører min røst,
og jeg kender dem, og de følger mig, og
jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig
i evighed gå fortabt, og ingen skal rive
dem ud af min hånd.«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 10, vers 22-30

Et får kan genkende sin hyrdes stemme. Jesus sammenligner dette med,
at de, der tror på ham, lytter til hans
stemme.
Der er en anden stemme, som det
er mere naturlig at lytte til. Den siger,
at det, der tæller her i livet, er, om vi
er sunde og raske, har en god familie og venner, har en god økonomi, er
uafhængige og frie og så videre. Det
er, hvad vores egne tanker og fornuft
fortæller os.
Der er ingen tvivl om, at alt dette
er vigtigt, og Gud giver os gerne del
i alt godt her i livet. Men der er også en anden virkelighed, alle må forholde sig til, og det er, hvad der sker
efter døden. Det bliver vi mindet om

i søndagens tekst, hvor Jesus siger, at han giver evigt liv til dem,
der følger ham. Uden hans frelse
vil et menneske være evigt fortabt.
Det er tåbeligt ikke at forholde
sig til dette, derfor er det vigtigt,
at vores »høreapparat« er indstillet på den bølgelængde, hvor vi
genkender, hvad der kommer
fra Jesus. Men når vi først følger ham, kan vi være trygge,
for han beskytter os, sådan at
intet får lov til at forhindre os i
at gå hans vej.
Søren Juul Skovenborg
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