
Verdens største
redningsaktion

Fristelsen var for stor. Frugten var liflig og ordene  

besnærende. Det var ”Point of No Return“, da den første  

bid var spist. Bruddet mellem mennesket og dets skaber  

var en realitet – og følgerne fatale. ”For syndens løn er  

død...“ (Rom 6,23).

Det var i 2010, at en guld- og kobbermine kollapsede i det nordlige  
Chile og 33 minearbejdere blev indespærret ca. 700 m under jorden. 
Himmel og jord blev sat i bevægelse for at redde dem op. Ville det 
lykkes? Kunne man nå ned til dem, uden at minen faldt yderligere sam-
men, og ville de overleve den tid, det tog at nå ned til dem? Situationen 
blev fulgt med åndeløs spænding af verdenspressen og bekymrede 
venner og familier. Endelig efter næsten 10 uger lykkedes det at få  
alle op i live.

Da mennesket for årtusinder siden faldt i synd, blev himmel og jord 
i bogstavelig forstand sat i bevægelse. Det var en katastrofe. Synden 



havde adskilt mennesket fra den livgivende Gud og skaber. Det var 
ikke en tilfældig ulykke i Edens Have, men et bevidst valg om at lytte til 
en fjendtlig stemme, som stillede spørgsmålstegn ved Guds retfærdig-
hed og kærlighed. Det tillidsfulde forhold mellem mennesket og dets 
skaber blev brudt og fik monumentale konsekvenser for den kommende 
menneskeslægt. Uskylden var borte, ”... for alle har syndet og har mistet 
herligheden fra Gud“ – ”De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede; 
ingen gør godt, ikke en eneste“ (Rom 3,23; Sl 14,3). Selviskhed havde 
afløst kærlighed til Gud og næsten, og freden og harmonien blev skiftet 
ud med bange anelser og frygt. Og slutresultatet af at være adskilt fra 
Skaberen ville være døden. 

Retfærdighed versus kærlighed
”Synd“ eller ”egoisme“ er begreber som det moderne menneske har 
svært ved at forholde sig til. Vi kender fra vores egen natur, hvor let det 
er at sætte os selv først og tænke på, hvad jeg kan få ud af det. I Bibelen 
defineres synd som et brud på Guds lov. ”Enhver, som gør synden, 
begår også lovbrud, for synd er lovbrud“ (1 Joh 3,4). Loven, der brydes, 
er Guds lov, som bygger på de to store principper, Jesus henviste til i sin 
undervisning. ”Han sagde til ham: ’Hvad står der skrevet i loven? Hvad 
læser du dér?’ Manden svarede: ’Du skal elske Herren din Gud af hele 
dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og 
din næste som dig selv.’ Jesus sagde: ’Du har svaret rigtigt. Gør det, så 
skal du leve’“ (Luk 10,26-28). 

Problemet er, at dette har vi ikke i os. Vi finder det naturligt at tænke 
på os selv først. Profeten Jeremias beskriver den håbløse situation, det 
syndige menneske befinder sig i, sådan her: ”Hvis nubieren kunne skifte 
hud og panteren sine pletter, så kunne I også handle godt, I ondska-
bens lærlinge!“ (Jer 13,23).

Da er det, at Gud sætter sin redningsplan i gang. Nok er katastrofen 
monumental, men Guds kærlighed til mennesket er større – ”Gud, vor 
frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse 



af sandheden“ (1 Tim 2,4). Ligesom minearbejderne ikke kunne komme 
op fra den sammenstyrtede mine af sig selv, sådan kan vi heller ikke 
redde os selv fra synden og dens følger. Der må hjælp til udefra. Og 
denne hjælp hedder Jesus Kristus, Guds egen søn. ”For således elskede 
Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, 
ikke skal fortabes, men have evigt liv“ ( Joh 3,16).

Jesus blev født som menneske og levede i blandt syndige og egoistiske 
mennesker, dog uden selv at synde. Der var ikke en selvisk tanke i ham. 
Han ofrede sit liv, for at vi kunne få evigt liv. Han ofrede det ikke blot ved 
at leve sammen med os, han døde i vores sted og bar syndens straf, så 
vil kunne gå fri. ”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“ (Es 53,5). Ganske vist er syndens løn død, ”men 
Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre“ (Rom 6,23). Ved 
dette offer slog Jesus bro over den kløft, der var blevet mellem Gud og 
mennesker. Det blev fuldbragt, som vi læser i evangeliet. Og alle, der 
ønsker det, kan nyde godt af denne nye forbindelse med Gud. 

Det eneste, du skal gøre, er at tage imod
Frelsen er et tilbud – ikke noget, der kommer til os automatisk. Gud tvin-
ger ingen til at leve evigt under hans lovgivning, der bygger på uselvisk 
kærlighed. Det er dem, som tror på ham og hans værdier, der får gavn 
af tilbuddet. Fordi minearbejderne stolede på redningsmandskabet 
og trådte ind i redningskapslen, var man i stand til at redde dem. Det 
er den forliste sømand, der griber redningskransen, der bliver reddet. 
Troen er en afgørende faktor. 

Paulus skrev disse stærke ord: ”Jeg skammer mig bestemt ikke over at 
fortælle budskabet om Jesus, for det indeholder en guddommelig kraft, 
som er i stand til at give evigt liv til alle, der tror på ham. Budskabet 
kom først til jøderne, men nu når det ud til alle mennesker“ (Rom 1,16, 
Bibelen på hverdagsdansk).
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Jesus bruger en bibelsk illustration om det forhold, der er mellem ham 
og dem, der tror på ham. ”Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde 
sætter sit liv til for fårene … Jeg kender mine får og mine får kender mig 
… Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg 
giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal 
rive dem ud af min hånd“ (Joh 10,11.14.27.28). 

Hver dag stilles vi over for et valg. Jesus kalder os til at følge ham i tro 
og gøre de gerninger, der vidner om vores tro, og som styrker os i vores 
tro. Den Onde frister os til at tænke de tanker og tale de ord og gøre de 
gerninger, som vanærer vores tro. Valget er altid vores.
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