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DET RAMTE MIG
SOM ET LYN

Bibelens lignelse om den fortabte søn
betyder noget helt særligt for Søren
Juul Skovenborg, der er pensioneret
missionær
Foto: urfinguss/iStock/Getty Images Plus

D

et er, fordi jeg engang har oplevet
mig selv i samme situation, som
den fortabte søn. Min fortælling
kan dog ikke lægges helt ind i hans. Jeg
var ikke løssluppen. Min fortælling begynder egentlig med, at jeg mere lignede den
selvretfærdige søn. Da jeg var omkring
19 år, blev jeg meget optaget af Marx og
hans tanker om proletariatets diktatur. I
det program var der ikke plads til Gud. Der
var heller ikke plads til det løsslupne liv.
Derimod blev mit sind fyldt med had, bitterhed og misundelse. Alle var forkerte,
måske bortset fra mig selv,« husker han.
Da Søren var 21 år, lærte han to jævnaldrende kristne at kende.

Pens missionær Christen
P Olesen, Ejstrupholm,
holder to minutters
andagt i uge 37
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»

»På en eller anden uforklarlig måde fik
bekendtskabet med dem mig til at tænke over, om der kunne være en fortabelse.
Men jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre
ved det problem, for jeg forstod ikke pointen ved kristendommen. Og det selv om
jeg var opvokset i et indremissionsk miljø,« fortæller han.

En misforståelse
»Jeg blev anbefalet at tage på bibelskole. Efter få uger blev skolen alligevel for
meget for mig, og snart begyndte jeg at
pakke rygsækken. Men inden jeg nåede at
rejse, blev jeg pludselig klar over, hvad der
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skulle til for at være en kristen. Jeg skulle
gøre alt for Jesus, mente jeg.«
Denne nye indsigt oplevede Søren lige i
øjeblikket som en stor befrielse. Men hurtigt opdagede han, at hans nye erkendelse
var én stor misforståelse.
»Den ældste bror i lignelsen mente, at
han aldrig havde overtrådt et eneste af
sin fars bud. Jeg nåede ikke at gøre nogen
erfaring med, hvor meget jeg kunne gøre
for Gud. Der var knap gået en time, før en
pige spurgte mig, om jeg var i stand til at
gøre det, som jeg havde besluttet mig for.
Spørgsmålet ramte mig som et lyn, for
pludselig stod det tindrende klart for mig,
at jeg slet ikke havde de kvaliteter, der
skulle til. Min fortvivlelse var ubeskrivelig,
for nu vidste jeg, at jeg ikke kunne undgå at gå evigt fortabt. Ingen kunne hjælpe
mig. Heller ikke Gud. Jeg var som en død.
Det var netop her, at jeg oplevede, at jeg
var som den fortabte søn blandt svinene.«

En hjælpende hånd
Det døgn, som fulgte efter, står for Søren
som det hidtil værste i hans liv.
»Men midt i mørket så jeg pludselig
i et syn en hånd, der førte mig gennem
en stor åben port. Jeg kan se den for mig
endnu – her 45 år efter. Med ét stod det
klart for mig, at hvad jeg ikke kunne, havde Jesus allerede gjort for mig. Det var ikke muligt for mig at formulere det sådan,
men alligevel stod evangeliet lysende klart

for mig. Jeg sagde ikke ja til Jesus. Jeg besluttede intet. Jeg blev bare omfavnet af
ham. Som for den hjemvendte søn begyndte et nyt liv i nådens lys lige så pludselig og overraskende for mig,« siger Søren.
Gunner Jensen
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Lyt til podcasts om
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med Gud på:
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VENDT PÅ
HOVEDET
Det ligger i den menneskelige natur, at vi
gerne vil være størst, stærkest, hurtigst,
smukkest, smartest, klogest osv. – ikke
nødvendigvis det hele, men det er i hvert
fald rart, hvis nogen synes, vi er værd at
se op til – af en eller anden grund.
Jesus vender det hele på hovedet i verset ovenfor – og mange andre steder i Bibelen kan vi også læse om, at det er helt
andre værdier og egenskaber, det er værd
at stræbe efter.
Jesus vil hjælpe os, når han siger, vi skal
være hinandens tjenere. Det er ikke for
at tillægge os mindre værdi – men for at
hjælpe os til noget, der har større værdi.
Det er for at lade fællesskabet og kærligheden vinde frem. Og når han siger, vi skal
tage imod Guds rige ligesom børn, kan vi

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 20, vers 20-28
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DEN STORE SKAL
VÆRE TJENER

»Men den, der vil være stor blandt jer,
skal være jeres tjener ...«

bare glæde os over, at vi får lov at være
børn, og at Gud tager imod os som vores
far, der elsker os og ønsker at være sammen med os i al evighed.
Når vi giver afkald, får vi så meget mere. Jesus gav afkald, blev tjener og gav sit
liv for at give os endnu mere.
Morten Nielsen

