
RELIGION VS. RELATION,
eller hvorfor kristendom er den

eneste religion, der ikke er en religion.

I alle religioner (Islam/budhisme/hinduisme/naturreligion osv.) skal mennesket gøre 
gerninger/ritualer/anstrenge sig/overholde en hel masse osv. for at komme til det guddommelige/opnå 
gudestatus. Dette kaldes for religiøsitet/at udføre religiøse handlinger. I kristendommen skal mennesket bare 
åbne sig, så kommer det guddommelige til mennesket, også selv om dette menneske gang på gang fejler, Altså
- i religion skal mennesket komme til gud. I kristendommen er det guden, der kommer til mennesket. Derfor 
kan kristendom ikke være en religion, alene fordi man ikke skal udføre religiøse handlinger. I biblen er der to 
pagter (aftaler) (Det gamle testamente og Det ny Testamente). I de gamle pagter med Gud skulle mennesket 
anstrenge sig/gøre bestemte ting for at opnå Guds gunst, men det kom Jesus og lavede om på, hvorved Gud 
lavede en ny pagt med menneskene. I denne nye pagt (Det ny Testamente) er det Gud, der ønsker en relation 
med os, hvis vi bare vil åbne os op for ham, og så sker der noget vidunderligt, som er beskrevet af utallige 
kristne. Desværre er der en del kristne, der tror de skal anstrenge sig/gøre bestemte ting osv. efter den gamle 
pagt (religion) i håb om at tilfredsstille Gud. De lever med et ben i hver lejr. Forstil dig to både, der ligger ved 
siden af hinanden, og man står med et ben i hver båd. På et tidspunkt driver bådene fra hinanden, så det ender 
med at man plumper i vandet. Har man begge ben i den nye pagt,'s båd, så bliver det til en relation med Gud, 
en relation, som er ønsket af Gud. Her er det Gud, der sidder og anstrenger sig/håber på/venter på, at vil vi dog
bare åbne os op for ham. Jeg kan give mange eksempler på, hvad der sker, men har lige en enkelt en: "Før jeg 
fik denne relation med Gud, bandede jeg temmelig meget - Lang tid efter gik det pludselig op for mig at "Hov,
jeg bander slet ikke mere". Jeg havde slet ikke tænkt på/anstrengt mig for ikke at bande . det skete bare af sig 
selv. Jeg var blevet en ny skabning". Dem, der lever i den gamle pagt/eller uden nogen pagt/uden tro, og ved at
man ikke må bande og gerne vil lade være, (f.eks pga. opdragelsen), ja, de skal stadigvæk anstrenge sig for 
ikke at bande. 
Dette gælder i alle livets forhold. I dag, når mennesket, der har problemer/gerne vil ændre sig, så går man til 
utallige kursuser/seminarer/terapeuter/alternative behandlinger osv. for at lære, hvordan man kan få det 
godt/ændre sig. I relationen med Gud kommer Guden op hjælper en med disse ting, hvis man tillader det og 
lader Guds Helligånd styre forløbet, i stedet for at lade tilfældige tvivlsomme mennesker styre forløbet, for 
Gud er den eneste, der ved, hvad der er det bedste for os, for Han har jo skabt os. Den menneskeskabte 
visdom/religion kan godt hjælpe et stykke af vejen, hvor i mod Guds visdom overstråler alt andet. 
Nåh ja, så er der jo lige også den gevinst, at man bliver medarving til Gus rige, det er jo derfor det hedder "Et 
Testamente". Man kommer i himlen i stedet for i Helvedet, som beskrevet i bibelen bl.a. i Johannes Evangeliet
kapitel 3, versene 16- 21 også kaldet den lille bibel.
16: Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå 
fortabt, men få det evige liv. 
17: Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve 
frelse. 
18: De, der tror på ham, bliver ikke dømt. Men de, der ikke tror på ham, er allerede dømt, for de har nægtet at 
tro på Guds egen Søn. 
19: Dommen kommer som følge af menneskers egne valg. Da Lyset kom ind i verden, valgte de nemlig 
mørket frem for lyset. Det gjorde de, fordi deres handlinger var onde. 
20: Onde mennesker hader lyset og undgår det. De ønsker ikke, at deres handlinger skal komme frem i lyset. 
21: Men de, der følger sandheden, kommer frem i lyset, så det kan ses, at de har handlet efter Guds vilje.
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