forord

Lidt om, hvad bogen (ikke) er for en bog
Hvis du har købt den her bog på grund af dens titel, så bliver
jeg nødt til at indrømme helt fra starten, at du er blevet snydt.
Det er nemlig ikke en troslære. Og hvad der er endnu værre:
Den er heller ikke for teenagere …
Før du nu fornærmet smækker bogen sammen og løber hen og
får pengene tilbage og spiser dig mæt i bland selv-slik, vil jeg
sige et par ting til bogens forsvar (please, stop med at begynde
at regne på, hvor mange skumfiduser man kan veksle sådan en
bog til! Bøger er billige, og skumfiduser vejer faktisk mere, end
man skulle tro!):
1. Okay, bogen er måske nok alligevel en slags troslære, men
den er ikke som ret mange andre af de bøger, der hedder det.
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Den er for det første ikke særlig tyk. Det skal man ellers helst
være, hvis man vil være en rigtig troslære. Og der er heller ikke
rigtig nogen afsnit om ”retfærdiggørelse og helliggørelse”,
”nådemidlerne”, ”Kristi forløsergerning” eller andre af den
slags vendinger, som en rigtig troslære ellers helst skal bruge.
Men om den så er en ”rigtig” troslære eller ej, så prøver bogen
på uden for indforståede ord og for mange sider at forklare det
allervigtigste ved at være kristen. Dvs. ved at læse den kan du
lære om, hvad troen er for noget – værsgo, en troslære!
2. Og okay-okay, bogen er måske alligevel også lidt for teenagere, hvis man forstår betegnelsen ”teenager” hårdt og kontant som ”en person, hvis alder ender på -teen, når man siger
den på engelsk”, altså 13-19-årige.
Men når jeg siger, at bogen ikke er for teenagere, så er det, fordi jeg aldrig selv har været teenager. Og når jeg ikke har været
det, synes jeg måske, det er lidt kunstigt at skrive til sådan en
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gruppe mennesker, som jeg ikke rigtigt kender indefra.
Hmm, nu tænker du så sikkert straks, at det er cool nok at få
udgivet en bog, hvis man er max 12 år … Men nu må du ikke
forstå mig alt for firkantet!
Jeg har nemlig aldrig kunnet lide firkanter. Jeg har altid bedst
kunnet lide polygoner og gerne af den ulige slags som f.eks. en
heptadekagon (syttenkant).
Og det er præcis det, jeg mener, når jeg siger, at jeg aldrig har
været teenager. For en teenager er jo – ved vi alle – en firkant,
der består af de fire dejlige hjørner:
1. overfladisk festabe, 2. hensynsløs oprører, 3. pubertetsforstyrret hormonbombe og 4. ugideligt dovendyr.
Eller hvad? Den kasse har jeg nok aldrig selv kunnet finde mig
helt til rette i. Og derfor regner jeg heller ikke med, at du, der
læser bogen her, har specielt meget lyst til at få teenagerstemplet banket i panden. Så bogen her er ikke henvendt til
en bestemt type halvvoksne mennesker med en bestemt type
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problemer. Den er henvendt til nogle, der godt kan synes, at
det med kristendommen er lidt svært at finde sig til rette i og få
rigtigt ind under huden som min egen tro.
For selvom jeg ikke er vild med at sige noget generelt om,
hvordan man er i en bestemt alder, så tror jeg godt, man kan
sige, at de fleste i teen-alderen et eller andet sted føler et eller
andet behov for at få forholdt sig til ”det med Gud” på en personlig måde.
Det er nemlig tit i teen-alderen, at kursen bliver lagt for resten
af ens liv. Det er nu, du udvikler din personlighed på højtryk.
Og det er nu, du skal finde ud af, om det med Jesus på korset
giver mening for dig – om det er noget, der fortjener at komme
til at fylde noget i dit liv.
Hvis du ikke får forholdt dig til det nu, kan det desværre sagtens være, du aldrig får forholdt dig til det.
Derfor skal du ikke bare læse den her bog, du skal også tænke!
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Så undervejs smider jeg lige TÆNK-kortet
en gang imellem,
så må du love mig at stoppe op engang og sætte et minut af til
at forholde dig til dit eget liv.

TÆNK-kortet er en af de ting, du kommer til at møde nogle
gange i løbet af bogen. En anden ting, du kommer til at møde
ret tit, er de tre ord, som jeg allerede har skrevet én gang og
nu skriver anden gang: Jesus på korset.
Jeg håber, at du i løbet af bogen vil få at se, at her hænger
der et menneske, du bliver nødt til at forholde dig til i dit liv.
At være kristen handler nemlig ikke om at forstå et religionssystem. Det handler om at møde Jesus og leve med ham.
Kan bogen her blive en lille hjælp for dig på den vej – så er jeg
ret sikker på, at du alligevel ikke vil føle dig snydt!
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