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Fores l dig, at du en dag kom l en ø,
hvor indbyggerne havde én ng fælles:
de havde alle sammen spist noget, som
havde gjort dem blinde.
Og nu står du dér og iag ager, hvordan de
fumler og famler sig frem, snubler over
det ene og det andet og har sår både her
og dér. Højst sandsynligt har de førhen
ha et godt fællesskab, men nu virker
de stressede og sure på hinanden. Og de
vil helt sikkert dø en e er en, hvis ingen
udefra hjælper dem.
Hvad vil du gøre?
Mon folkene på øen vil ly e l dig, hvis du
begynder at råbe: ”Hør på mig, så skal jeg
nok hjælpe jer!” Hvad nu, hvis du bliver
mødt med spørgsmålet: ”Hvem tror du,
du er, siden du påstår, at du er så klog? Du
er oven i købet ikke engang her fra vores
ø! Vi ved skam godt, hvad det hele drejer
sig om, så tag du bare lbage, hvor du
kommer fra!”
Altså blank afvisning!
Nu er virkeligheden den, at det er os, der
beﬁnder os på den ø, på ”verdens ø”. Og

at det er Gud selv, der forsøger at få os i
tale. De første mennesker spiste af den
frugt, som Gud havde forbudt. Derved kom
”blindheden” ind i verden. Bibelen kalder
den for synden og siger: ”Synden kom ind
i verden ved ét menneske, og ved synden
kom døden, og sådan kom døden l alle
mennesker, fordi alle syndede.”
Synd er det destruk ve, som ødelægger
rela onerne mellem mennesker, dvs.
ødelægger kærlighed, sandhed og alt godt.
Himlens og jordens skaber prøver
fortvivlet på at råbe dig og mig op. For han
har set, at vi drøner rundt på et uhyggeligt
skråplan med kurs mod afgrunden! Og de
ﬂeste af os gider ikke høre på ham!
Hvis du var Gud, hvad ville du så gøre?
Gennem hele Biblen lovede Gud, at der
en dag ville komme én, som skulle redde
menneskeheden, og for ca. 2000 år siden
fødtes en ejendommelig mand. Han havde
en ufa elig og uselvisk kærlighed l svage,
ensomme og hjælpeløse. Hans liv vakte
undren: han havde ingen fejl – han var
fuldkommen! Hans ord indeholdt kra
l at helbrede, lgive og opvække døde.
Det var Guds Søn, Jesus, der var blevet et

menneske. Ikke en menneskegud eller et
guddommeligt menneske - Jesus var sand
Gud og sandt menneske på én gang.
Det var uhyre svært for Jesu venner at
forstå, at en så fantas sk og re ærdig
person skulle dø som en forbryder på
et kors uden for Jerusalem. Men da
det gik op for dem, indså de, at det er
dét, hele Biblen dybest set handler om:
livredderens opgave var at redde os blinde
og forvildede skråplans-mennesker fra
den visse død. Bibelens gamle profe er
om Jesus var gået i opfyldelse. En profe ,
der da var 700 år gammel, lyder således:
”Det var vore sygdomme, han tog, det var
vore lidelser, han bar; og vi regnede ham
for en, der var ramt, slået og plaget af
Gud. Men han blev gennemboret for vore
overtrædelser og knust for vore synder.
Han blev straﬀet, for at vi kunne få fred,
ved hans sår blev vi helbredt.”
Det betyder: Fordi Jesus døde i stedet for
os, kan Gud slå en streg over alt, hvad vi
har gjort os skyldige i og give os synet og
livet lbage!
Men at Jesus ikke bare var menneske, blev
klart ved meldingen om, at han var

opstået fra de døde. Folk må e sige l sig
selv: Så var Jesus altså den, som Gud ville
sende l verden! Så var der altså endelig
én, man kunne stole på, for han havde
som den første og eneste i hele verden
overvundet døden!
Gud hverken kan eller vil tvinge dig og mig
l noget. Men han har gjort alt, hvad han
kan for at få os l at standse op og tro på
ham. Han, som er din skaber og frelser,
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ved, hvad han taler om. Og han ønsker at
advare dig om, at du lever på afstand af
ham og er på vej l at lbringe evigheden
borte fra ham.
Tag imod hans udstrakte hånd, inden det
er for sent.
Jesus Kristus lever og kommer dig i møde i
sit ord i Bibelen. Gør brug af den!
Steen Brokhøj, tandlæge.
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