NR.

24

14 juni 2020
120. årgang

JEG ANSÅ
RELIGION FOR
TÅBELIGT OG
PRIMITIVT
På jagttegn-holdet kalder
de ham præsten, og
naboerne kender ham
som den meget talende
ølbrygger, der kan finde
på at læse lidt fra Bibelen
henover de stegte ål
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»

Katrine
gjorde et ærligt forsøg på at
tro på sandheden
i kristendommen, men
hun kunne ikke. Så en nat
bad hun til Gud, og han greb ind.

an kan ikke skille mig fra min
kristne identitet. Den bærer jeg
uden på tøjet,« fortæller Mikkel
Søtbæk stolt. Han bor i Bandholm på Lolland, sammen med ægtefællen Katrine og
deres to børn. Hverken Mikkel eller Katrine
voksede op med kristendommen, og Mikkel var som teenager glødende ateist.
»Jeg anså religion for noget tåbeligt og
primitivt,« fortæller Mikkel. Men så fik han
en ven, der udfordrede ham.
»Jeg havde aldrig mødt et menneske
før, der både var kvik og kristen. Han kunne svare på alle mine spørgsmål, og det
rykkede i mig, for det tvang mig til at revurdere mit verdensbillede,« siger han.
»Vi diskuterede beviser for Guds eksistens, men da jeg efter intense studier ikke kunne modbevise Guds eksistens, kom
jeg ud på tvivlens gyngende grund.«

Fyr og flamme

Storbysekretær Henrik
Boje Jensen, Bethesda,
København holder to
minutters andagt i uge
25

I gymnasiet blev Mikkel optaget af, at hvis
Gud findes, så må han også have åbenbaret sig for mennesker, og på nettet stødte
han ind i en amerikansk teolog, som fejede benene væk under ham.
Mikkel blev fyr og flamme, da han så, at
amerikaneren kom til Danmark og skulle
deltage i en debat.
»Da jeg gik derfra, var der sket noget
inden i mig. Det gik op for mig, at graven
er tom. Jesus er opstanden,« fortæller
Mikkel, der fandt en kirke og begyndte at
gå til gudstjeneste.
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»Der var et varmt troende
fællesskab, hvor jeg følte mig
hjemme,« siger han.

Dybe samtaler
Midt i det hele dukkede Katrine op. Det udviklede sig hurtigt til dybe samtaler, og kærligheden spirede.
»Jeg synes, at det er fedt
at diskutere med mennesker,
som kan udfordre mig intellektuelt. Det kunne Mikkel, og
det faldt jeg for,« fortæller hun.
»Mikkel prøvede ihærdigt at overbevise
mig, og jeg fik brudt rigtig mange fordomme ned. Jeg gjorde et bravt forsøg på at
tro på sandheden i kristendommen, men
det kunne jeg ikke. Jeg havde en modvilje
mod det.«

MAN KAN IKKE SKILLE
MIG FRA MIN KRISTNE
IDENTITET.
Katrine blev student og rejste til USA
som au pair. Men to måneder senere var
hun tilbage i Danmark på grund af hjemlængsel. En aften før hjemrejsen kunne
hun ikke sove, og hun fik den indskydelse,
at hun ville prøve at bede til Gud.
»Det kom ligesom til mig, hvad jeg
skulle sige. Jeg takkede ham for alle ting,
og jeg sagde undskyld. Bagefter fik jeg en
summen og en fysisk varme i maven, og
jeg fik en overvældende følelse af kærlighed. Jeg lo af glæde, og tårerne løb ned
ad kinderne. Det var ligesom, at der blev

tændt for en kontakt inden i mig. Modviljen var væk,« siger Katrine.

En stille vandring
Hun beskriver deres fælles tro på Jesus
som en stille vandring. Det førte blandt
andet til, at Katrine deltog i et dåbskursus
og blev døbt. Parret kommer nu i den lokale folkekirke.
Anette Ingemansen
(Læs hele historien på: imt.dk/eomv24)

Se de nyeste filmanmeldelser på:
filmogtro.dk

Lyt til podcasts om
menneskers erfaringer
med Gud på:
imedia.dk/troshistorier

VÆR PÅ VAGT
FOR GRISKHED

Og han sagde til dem: »Se jer for og vær på
vagt over for al griskhed, for et menneskes liv
afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det
har overflod.«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 12, vers 13-21

D

er er meget griskhed i verden – store firmaer, der ikke betaler skat,
korrupte ledere osv. – men den
griskhed, Jesus taler om, handler om helt
almindelige mennesker.
Han illustrerer det med en lignelse om
en rig landmand, der har haft en rigtig
god høst og udvider sin ejendom. Manden
roser sit eget arbejde og fortæller sig selv,
at nu kan han slå sig til ro, for han har nok
til mange år.
Men Jesus slutter lignelsen af med
ordene: »Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat
kræves dit liv af dig. Hvem skal så have
alt det, du har samlet? Sådan går det den,
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GIV GUD ÆREN
der samler sig skatte, men ikke er rig hos
Gud«.
Måtte landmanden i lignelsen da ikke
nyde frugten af sit arbejde? Jo, men han
stolede mere på sig selv og sine egne
evner og skatte, end han stolede på Gud.
Det er griskhed i Guds perspektiv – at
tage æren fra Gud og give den til sig selv
– om så det er penge, gode gerninger eller
noget helt tredje.
Rigdommen? Den består i at give Gud
æren for den frelse, som han selv har
sørget for, og som ingen andre kan samle
sig nok penge og gode gerninger til at
betale.
Morten Stubkjær Klausen

