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KORSET
MINDER MIG
OM SEJR
I mange år har Erik
Nielsens varemærke
været et stort synligt
kors. »Gennem det
vil jeg fortælle om
min tro på Jesus«
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E
»Hvor vildt,«
sagde sangeren
Peter A.G., da han
læste ordene på Erik
Nielsens kors.

Missionær Finn Najbjerg,
Vinderslev v/ Kjellerup,
holder to minutters
andagt i uge 26
Generalsekretær Frede
Østergård, Hinnerup,
holder to minutters
andagt i uge 27

n dag mødte Erik Nielsen musikeren
Peter A.G. på gaden i København.
»Han så mit kors, og han sagde:
’Det er godt nok et flot kors, du går med’.
’Ja’, sagde jeg. ’Jeg er så glad for det’,« siger Erik.
Han plejer at få de mennesker, som
kommenterer hans kors, til selv at læse de
ord, der står på korset.
»På den ene side står der ’Jesus lever’,
og når man vender korset, står der ’for
dig’. Peter A.G. læste ordene og sagde:
’Hvor vildt’, og så gik han med ind i Café
Luther, hvor han hang ud en time. Her
hørte han blandt andet en iraner fortælle
et vidnesbyrd om, hvordan han var kommet til tro på Jesus,« fortæller Erik, der er
71 år. Han er medarbejder i caféen, som
ligger i Luthersk Missions hus i Nansensgade i København.

Ikke til slips
Siden 1970’erne har Erik gået med et stort
massivt sølvkors, som hænger synligt på
maven. Det måler seks gange fire centimeter.

Se de nyeste filmanmeldelser på:
filmogtro.dk
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»Da jeg så min ven Torben gå rundt med
sådan et kors, tænkte jeg, at jeg ville gøre
det samme. Jeg vil gerne være synlig om
min tro på Jesus. Det betyder rigtig meget
for mig, at jeg i dåben fik slået korsets tegn
for at vise, at jeg tilhører den korsfæstede
Jesus. Det er for vildt at tilhøre ham og være hans barn,« forklarer Erik.
»Korset minder mig rigtig meget om
sejr. Vi tilhører Jesus, hvad enten vi lever
eller dør.«
Erik klæder sig sådan, at man altid kan
se sølvkorset. Kun to gange har sølvkorset på maven måttet afgive eneretten og
hænge der sammen med et slips.
»Jeg er så heldig, at jeg ikke er til slips.
Når mennesker spørger mig, om jeg ikke
skal gå med slips, svarer jeg dem, at hvis
jeg gør det, så vil det skjule korset. Så siger de ikke mere,« fortæller Erik, der glad
og gerne deler gratis kors ud til dem, der
vil gå med det på samme måde.

Han forbandede mig
Gennem årene har Erik fået mange positive reaktioner på, at han går med kors.
»Jeg mødte en person, som sagde til
mig: ’Erik, det har stor betydning for mig
at se, at du bærer korset så tydeligt’,« fortæller Erik. Han har kun haft én negativ
oplevelse med korset.
»Der var en person i S-toget, som forbandede mig, da han så det,« siger han.
Erik og hans kone, Birgitte, bor i en lejlighed på Sankt Lukas Stiftelsen, og her
arbejder han som frivillig på stedets plejehjem.
»Beboerne spørger til korset, og så får
vi en snak,« fortæller han.
Anette Ingemansen

CI
TAT
Netop i denne tid, med hele coronasituationen, ser vi, hvor sårbare vi
er. Når det kommer til stykket, har
vi ikke andet at sætte vores håb til
end Gud.
Carsten Mikkelsen (impuls)

Rettelse: I nr. 24 skrev
vi, at Mikkel og Katrine Søtbæk går i kirke
i en folkekirke. Det er
ikke korrekt. De gik i
kirke i Folkekirken i tre
år, men er nu del af en
luthersk frimenighed i
Nykøbing Falster.
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JEG ANSÅ
RELIGION FOR
TÅBELIGT OG
PRIMITIVT
På jagttegn-hold

et 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

Læs mere om Jesus på:

jesusnet.dk/jesus

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

Foto: Privat

DEN FORTABTE SØN

Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til
ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod
dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din
søn; lad mig gå som en af dine daglejere.
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Fra søndagens tekst i kirkerne 3. søndag efter Trinitatis
den 28. juni: Lukasevangeliet kapitel 15, vers 11-32

EN HØJT
ELSKET SØN

J

esus fortæller om en søn, som har fået udbetalt sin fars penge og rejser til
udlandet. Her lever han det vilde liv og
ødsler alt det bort, som hans far har givet
ham. Da der ikke er flere penge, ender han
i en svinesti i det fremmede.
Sønnen satser nu på at blive ansat som
medhjælper hos sin far. Det var langt bedre end svinestien, og så gav det vel også
mulighed for, at han kunne spare op og
købe sig til sin gamle status. Det mest rimelige var dog, at han blev slave.
Sønnens tanker om sine muligheder svarer til, at man kan betale sig til en

plads i Himmelen ved tilstrækkeligt mange
gode gerninger.
Men det er ikke Bibelens budskab.
Da den ulydige søn kom hjem, tog hans
far lige på stedet imod ham som en højt
elsket søn. For det er sådan, Gud tager
imod enhver, der tror på hans søn, Jesus
Kristus. Vores synd har givet os en ubetalelig stor gæld til Gud. Men Gud ser ikke
dens størrelse. Han ser derimod, at hans
søn ved sin død allerede har betalt for
hver eneste af vores synder. Og der skal
ikke betales to gange.
Søren Juul Skovenborg

