
Langt mere 
end en 
tegneseriehelt
Film, bøger og tegneseri-
er præsenterer et utal af 
heltehistorier, hvor en helt 
ofrer sig, men kun én har 
ofret sig for alle mennesker
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I den nyeste Marvel-film, Love and 
Thunder, følger vi guden Thor. 
Ja, han er ikke helt som i den 

gamle nordiske mytologi. Han er 
faktisk mest et almindeligt men-
neske, der har superkræfter, og 
vel ikke engang er helt udødelig. 
Han kan tage fejl og være dum 
og forvirret og forelsket osv.
 Typisk for det Marvel-univers, 
der efterhånden er skabt gennem 
mange tegneserier og dertil hørende 
film, optræder der mange andre helte 
og guder i filmen, fx den græske overgud, 
Zeus, der dog midlertidigt dør af et lyn 
fra sin egen tordenkile. Jo, der er megen 
humor og ironi i filmen, samtidig med en 
nogenlunde sammenhængende handling 
med en vis spænding og mening.
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FÅ APPEN ’ORD TIL EFTERTANKE’ GRATIS To minutters 
andagt hver  
dag i en uge

Frimenighedspræst, Niels 
Hankelbjerg Mortensen, 
Holstebro, holder andagt i 
uge 38, 18.-24. september

Jesus i 2022
Jeg tænker på, om Jesus ligner en Mar-
vel-helt. Han er jo også både Gud og men-
neske. Men jo mere, jeg tænker over det, 
jo mere må svaret være: Nej. For Thor er 
noget menneske (men ikke helt) og noget 
gud (men ikke almægtig og evig udødelig). 
Jesus derimod er 100 procent menneske 
og 100 procent Gud.
 Altså: Han er menneske, sådan som 
Gud skabte os til at være, ikke sådan som 
vi har gjort os selv til. Så han er ikke egoi-
stisk eller ude på at skade andre. Men helt 
menneske: Han måtte mades og lære at 
gå og tale, kunne blive ked af det, træt og 
glad, skuffet og begejstret osv. – kunne få 
splinter i fingeren og vabler på fødderne. 
Og samtidig var han i stand til at helbrede 

http://netandagten.dk


SJÆLESORGSLINJEN

HVER MANDAG AFTEN 
KL. 19.00 – 22.00

82 271 333

HAR DU BRUG FOR 
AT SNAKKE MED NOGEN?

imedia samler video og 
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk

SAGT OM 
FRIHED
Den sande frihed viser sig, når man 
bruger den til at give afkald på sig 
selv, sin egen ret, sin egen tid, sin 
egen vilje, sit eget liv, alt sammen 
for den man elsker. Jesus havde i 
frihed besluttet at give sit liv for os.

Brian Christensen

I mit møde med Jesus har jeg aldrig 
følt, at han havde en dagsorden. 
Han hører på mig, og så venter han 
med at komme med sit budskab.

Lars Kristensen

Undertrykkelse skyldes mangel på 
kærlighed, og kun hvis mennesker 
møder Guds kærlighed, er der mu-
lighed for en ændring

Luhekelo Sanga
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syge, gøre døde levende og uddrive dæ-
moner samt trylle mad frem til 5.000 
mennesker osv.

Helten ofrer sig
I Love and Thunder er der en helt, der of-
rer sit liv for at redde andre. Men Jesus 
ofrede sit liv for at redde alle. Og han 
ofrede mere end det: Han tog hele den 
straf, alle vi mennesker har optjent. Og 
han opstod igen tre dage senere og har 
evigt liv og kan give evigt liv til alle, der 
vil tage imod det. Så han er langt me-
re end en Marvel-helt, hvor sjove og 
spændende de end kan være. 
 Jesus er virkelig – ikke bare en teg-
neseriefigur. Han har mere love (kær-
lighed) og thunder (torden), end vi kan 
forstå: guddommelig kærlighed og gud-
dommelig magt. Utallige bøger, film og 
tegneserier er inspireret af Bibelens be-
retninger. Men kun Jesus er den sande 
og originale helt.

 
Sprint Aagaard Korsholm 

Fra jesusnet.dk

Læs mere om Jesus på:  
jesusnet.dk/jesus

http://imedia.dk
http://jesusnet.dk/jesus


Miraklet ved Betesda dam

Ved Fåreporten i Jerusalem er der en dam, som 
på hebraisk kaldes Betesda ... Dér lå der en mand, 
som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham 
ligge der og vidste, at han allerede havde været der 
i lang tid, sagde han til ham: »Vil du være rask?«

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 5, vers 1-15

Vil du være rask?
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En lam mand ligger ved dammen Betes-
da i Jerusalem. Han er syg på 38. år. Da 
han var yngre, ventede han på et særligt 
øjeblik, hvor vandet i dammen begyndte 
at bevæge sig, for så var der mulighed for 
at blive helbredt. Planen var enkel. Ned i 
vandet som den første, og du bli-
ver rask. Nu var håbet 
forsvundet, for han 
kunne ikke flytte 
sig. Han havde 
heller ingen, 
der kunne bæ-
re ham ned i 
vandet.
 Blandt de 
mange ved 
dammen ser 
Jesus netop 
ham. Han ved, 
hvem han er. 
Kender hans liv 
og ved, hvor læn-

ge han har ligget der. Jesus ser ham, selv-
om den lamme ikke har nogen anelse om, 
hvem der står foran ham. Jesus springer 
de forudsætninger over, der skal til for at 
blive rask i dammen. Jesus spørger den 
lamme: Vil du være rask? Og med et ska-

berord gør han ham rask ved at sige: 
Rejs dig, tag din båre og gå! 

Hvilket under af Jesus’ god-
hed. Hvorfor gør Jesus 

det? Fordi han har om-
sorg for ham.

 Jesus er bare 
god – også på den-
ne dag. Måske ken-
der du Jesus. Hvis 
du ikke gør, så skal 
du vide, han viser 
dig godhed hver 

eneste dag.
 

Kurt Ejvind Nielsen


