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Hvad brænder
du for?
I løbet af efteråret skal der laves et program på DR, hvor Jan Gintberg skal følge dele af
Frelsens Hærs arbejde og tale med forskellige ildsjæle i Frelsens Hær. Han ønsker at
finde ud af, hvad der driver ildsjæle i forskellige organisationer i Danmark. Hvad er det,
de brænder for?
En gang imellem er det sundt at stille sig selv det spørgsmål. Hvad er det, jeg
brænder for? Hvad er det, der giver mening i livet og gør mig glad?
Jeg håber, at du ind imellem reflekterer over livet og gør status på den måde. Samtidig
tror jeg, at vi alle har perioder i vort liv, hvor vi bare overlever og ikke orker eller magter
at stille os selv det spørgsmål. Men i det lange løb tror jeg, at vi alle brænder ud, hvis
vi ikke har noget at brænde for.
Ildsjæl eller ej, så tror jeg, at livet handler om relationer. Livet bliver tomt, hvis vi
kun ser, ænser og mærker os selv. I den forstand eksisterer vi ikke i os selv, men altid
ud af os selv. Vi finder vores identitet og mening med livet i de relationer, som vi indgår med andre mennesker og med Gud. Livet får en anden dimension og ny værdi,
når vi møder andre og har med dem at gøre.
I Bibelen i Matthæusevangeliet kapitel 22,36-40 finder vi det dobbelte kærlighedsbud,
som i forkortet version lyder: "Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele
din sjæl og af hele dit sind… Du skal elske din næste som dig selv."
Livets mening handler altså om vor relation til Gud og relation til vor næste. Livets
mening finder vi udenfor os selv og ikke inden i os selv. Hvis vi prøver kun at finde
meningen med livet inden i os selv, så farer vi vild.
Jeg håber, at du har noget, som du brænder for. Noget, som giver dig mening, energi
og livsmod.
Som kristen tror jeg, at vi alle er elsket af Gud og kaldt ind i et fællesskab med ham og
med hinanden. Det er den grundlæggende præmis for vore liv. Livets mening ligger
udenfor for os selv.
For mig giver det også energi og glæde at opleve noget sammen med andre og gøre
noget for andre. Forleden weekend var jeg så heldig at være med på Frelsens Hærs
udflugt til BonBon-Land. Det er altid en stor oplevelse at se forventningen og glæden
hos alle de børn, for hvem det her måske er sommerens bedste dag. Den slags oplevelser løfter en op og giver ny energi.
Så hvad er det, du brænder for - og hvad
er det, der giver dig mening i livet?
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