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HVORDAN BLIVER
MAN FRELST?
Der er mange bud på, hvordan man finder
Gud. I den kristne tro er det Gud, der
kommer til mennesket, og ikke omvendt
Foto: S_Bachstroem/iStock/Getty Images Plus

F

orleden dag så jeg en debat på
Facebook, der gik på, om kristendom
er en religion. Der var bestemt ikke
enighed om emnet.
Det fik mig til at tænke på, hvad der
egentlig adskiller kristendom fra øvrige
trosretninger. Her slog det mig, at der netop i spørgsmålet om, hvordan man bliver
frelst, er afgørende forskel.

Faldet over bord
Helt grundlæggende kan man sige, at alle mennesker er faldet over bord fra Guds
skib. Spørgsmålet er, hvordan vi bliver
reddet?

Ungdomskonsulent
Nanna Forum
Dideriksen, Aarhus,
holder to minutters
andagt i uge 17

I islam skal man overholde de 5 søjler.
I hinduisme kommer redningen igennem
askese. Hos buddhisterne opnås frelse
gennem nirvana. Det er alt sammen noget, der kræver en indsats fra mennesket.
Man skal selv redde sig op i båden. Man
kan bruge de forskellige svømmearter.
Man kan lægge sig på ryggen og meditere. Problemet er, at det kommer man ikke
ombord på båden af.
Kristendommens svar adskiller sig markant.

Gud redder mennesker
Er kristendom en religion? Det kommer vel
an på, hvordan man definerer religion. For
mig er religion menneskers forsøg på at
nå Gud. Hvis det er sandt, så er svaret nej.
Bibelen siger nemlig, at intet menneske
kan redde sig selv. Man kan forsøge på alle måder at komme ombord igen, men det
vil aldrig lykkes. Der er alt for meget understrøm, og skibet er alt for højt.
Derfor kommer Gud til mennesket. Gud
har sendt sin søn Jesus ud for at redde os.
Han kan stå imod understrømmen, og han
kan bringe os ombord igen.
Spørgsmålet er, om vi vil lade os redde
af Jesus, når han kommer til os?
Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk
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LAD OS HOLDE
TUNNELFEST
Det er egentligt lidt pudsigt, at vi så ofte
er relativt lidt imponerede over den »grå
hverdag«, men at vi føler os vildt truet,
hvis vores såkaldte »grå hverdag« kommer i spil. Hvis vi kan miste den, eller hvis
den ikke mere kan være, som den altid har
været.

Ventepositioner
Vi kan nemt ende i en venteposition. Som
når vi siger: Indtil jeg bliver rask, indtil vi
kan mødes igen, indtil corona-vaccinen
kommer og så videre. Vi venter på at komme ud af tunnelen, eller i det mindste på
at vi kan se lyset for enden af tunnelen.
Helt ligesom vi gjorde, da den »grå hverdag« var det liv, vi var henvist til.
For mig er det afgørende ikke så meget,
om jeg kan se lyset for enden af tunnelen,
men hvem der er med mig i tunnelen. Jeg
er overbevist om, at livets lys, som Jesus
kalder sig selv i Bibelen, er med mig her og
nu og ikke bare ude i horisonten.
Jeg er ikke overbevist om, at jeg nødvendigvis altid kan lave en fest ud af at
være i tunnelen, men Bibelen opfordrer

mig faktisk til at sige tak under alle forhold. Så selvom 2021 måske byder på
endnu en tunnel af én eller anden art, så
kan vi da vel godt indstille os på en lille
tunnelfest i 2021 – fra tid til anden. Det
vil jeg gøre. For jeg ved, hvem der går med
mig i tunnelen.
Jørgen Møller (uddrag af artikel i magasinet impuls)

imedia samler video og
lyd om tro til dig
Kig forbi imedia.dk

SJÆLESORGSLINJEN
HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?
HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 – 22.00

82 271 333

Læs mere om Jesus på:
jesusnet.dk/jesus

Også I sørger nu, men jeg skal se jer
igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og
ingen skal tage jeres glæde fra jer.

JEG SKAL SE JER
IGEN

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 16, vers 16-22

GLÆDEN AFLØSER
SORGEN
Ved en fødsel bliver moderens voldsomme smerte afløst af
en fantastisk glæde over at få et barn.
Jesus har netop brugt dette billede for at fortælle disciplene, at den sorg, det er for dem at se Jesus lide og dø, skal afløses af en glæde, som varer evigt.
Personligt har jeg indtil nu fået lov at leve et liv, hvor der er
meget at glæde sig over. Der har også været bekymringer og
sorger, men de har ikke fyldt meget i mit liv.
Alligevel oplever jeg, at der er noget i verden omkring
mig og ikke mindst dybt i mig selv, som gør mig ked af
det. Erkendelsen af, at jeg inderst inde er egoistisk
og syndig, giver mig en smerte og en sorg, som jeg
ikke selv kan ryste af mig.
Men det jeg ikke selv kan, det kan Jesus. Han gennemgik en ufattelig lidelse, da han bar min og alle andres synd på sine skuldre og døde på korset. Men
han besejrede døden og gav os alle grund til glæde, fordi han tog vores synd og skyld og giver os
liv i stedet.
Den glæde kan du og jeg beholde for
evigt.
Morten Nielsen
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