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Jeg var
fuldstændig
glædesramt

Det er det bedste, der er
sket for mig. Jeg oplever en
tryghed, som er større end
noget andet, siger Martin
Schytt om det at tro på Gud
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artin Schytt har ikke altid
været kristen. Han er vokset op i Rørbæk i Nordsjælland i en familie, som havde
det svært. Det påvirkede ham
meget.
»I folkeskolen var der noget
inden i mig, som ikke var helt
glad,« fortæller 20-årige Martin.
»Jeg gjorde rigtig meget for at
have en plads i verden. For at føle,
at jeg var god nok, blev jeg ham den
sjove i vennegruppen.«

Åben for noget større
Martin ville gerne på efterskole, så han
sonderede terrænet i Nordsjælland og
faldt for Nordsjællands Efterskole. Han
fangede slet ikke, at det var en eftersko-
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le med en klar kristen profil. Han var mest
optaget af den dejlige stemning på skolen.
»Jeg oplevede, at de gik meget op i det
kristne, vi bad fadervor, og der var andagter. Jeg syntes, at det var noget mystisk
og meget fremmed. Men jeg ville gerne
have venner, så jeg var åben overfor, at de
troede på noget større,« forklarer Martin.
Han fik derefter øjnene op for Hovedstadens Kristne Gymnasium, fordi flere af
vennerne havde valgt det.
»Jeg ville ikke tilbage til mit gamle liv,
for jeg frygtede, at jeg ville komme ind i
en drukkultur. Jeg kunne rigtig godt lide
det nye liv, jeg havde fået på efterskolen.
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Jeg var kommet ind i en kreds, som havde
nogle gode værdier,« fortæller Martin.

Fuldstændig glædesramt
Men i begyndelsen af 1. g kom han i en
eksistentiel krise.
»Jeg spurgte mig selv, hvad jeg egentlig
havde gang i. Jeg var flyttet til København,
alle mine venner var kristne, jeg gik på et
kristent gymnasium, men jeg var ikke kristen. Jeg begyndte at bede til Gud, selv
om jeg ikke helt troede på det.«
En aften var han med til et arrangement, som gik ud på at synge sange om
og til Gud.
»Jeg oplevede, at det var fuldstændig
konstrueret til den situation, jeg var i. Det
var, som om Gud sagde, at jeg skulle bygge mit hus på hans klippe, for det var et
trygt sted at være. Jeg kunne ikke længere fornægte ham, og jeg sagde til ham, at
jeg ville begynde at tro på ham,« forklarer
Martin.
»Bagefter var jeg fuldstændig glædesramt. Man kan godt tænke, at det at blive
en kristen er et stort skridt, men for mig
var det så let og virkeligt.
Det er det bedste, der er sket for mig.
Jeg oplever en tryghed, som er større end
noget andet. Jeg skal ikke præstere, men
kan hvile i, at Gud har styr på det.«

Hør flere personlige
fortællinger om tro på:
imedia.dk/troshistorier

Martin har flere planer for fremtiden.
»Jeg skal have et sabbatsår, hvor jeg
skal tjene penge. Så vil jeg gerne på højskole og senere være volontør på en efterskole. Uanset hvad jeg kommer til at
lave, så ved jeg, at Gud er med mig og holder fast i mig.«
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DET AT STOLE
PÅ GUD
Jeg satte alt mit håb til Herren, og han
bøjede sig ned til mig og hørte mit råb
om hjælp; han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han
satte min fod på klippen, så jeg stod
fast. Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. Mange
skal se det og frygte, og de skal stole
på Herren.
Salmernes Bog kapitel 40, vers 2-4

Søskendeparret OJ (Daniel
Kaluuya) og Em (Keke Palmer)
prøver på hver deres måde at finde
sig til rette efter deres fars død i
en film, som udstiller menneskers
ondskab. Læs anmeldelse af
filmen Nope på: filmogtro.dk

Opstandelsen
og livet

Jesus sagde til hende (Martha): »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve,
om han end dør. Og enhver, som lever og tror
på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 11, vers 19-45

Her og nu og til evig tid
I en af kirkens trosbekendelser siger vi: »Vi
tror på kødets opstandelse og det evige
liv.« Måske tænker du som jeg, at det ligger langt ude i fremtiden. Men er det mon
rigtigt?
Jesus er hos Martha og Maria, der har
lagt deres bror Lazarus i graven. De har
en følelse af, at Jesus er kommet for sent.
Døden tog Lazarus. Men når Jesus står
overfor Lazarus’ død og vil trøste søsteren
Martha, så bringer Jesus opstandelsen og
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livet helt frem til »her og nu«. Han siger:
»Jeg er opstandelsen og livet.« Det er ikke bare et løfte eller noget, som engang
skal ske. Det skal det også. Men Jesus er
opstandelsen og livet »her og nu«. Det betyder, at den, som tror på ham her og nu,
allerede har fat i opstandelsen og livet på
grund af relationen til Jesus.
Vel kan det være, at vi engang skal opleve den fysiske død og lægges i graven.
Men graven sejrer aldrig over, at den, der
tror, har del i Jesus’ liv og
opstandelse. For enhver,
som tror på ham, skal ikke fortabes, men have
det evige liv her og nu og
til evig tid.
Ved troen på Jesus er vi
bundet til ham med evighedsbånd nu og altid.
Kurt Ejvind Nielsen

