Er kristendommen en privatsag?
Du vil møde mange under din evangelisering, der vil sige, at deres
kristendom er deres egen private sag mellem vedkommende og Gud.
I følge bibelen kan dette ikke være mere forkert.
Læs her, hvad valgmenighedspræsten Massoud Fouroozandeh
skrev på Facebook d. 30. August 2015:
Kirkens største problem i DK er at vores forkyndelse og Kristibekendelse har mister sin alvor og
bevæget sig hen mod relativisme! Ok lad mig forklare, hvad jeg mener?
Det er efterhånden nogle år tilbage, da min far ringede til mig for at høre, om det var sandt, at jeg var
begyndt at gå i kirke og var konverteret fra islam til kristendom! I et øjeblik tænkte jeg, jeg kunne bare
lyve, så ville alt køre uden problemer igen... Men i og med jeg også var begyndt at læse Det
NyeTestamente så tænkte jeg på disse vigtige vers fra Mathæus Evangeliet 10,32-33: "Enhver, som
kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i
himlene, men den der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min
fader, som er i himlenen. "
Her hører vi tydeligt og klart Jesus bevidne, at din og min og også biskoppernes frelse afhænger af,
hvad vi bekender om Jesu person. Med andre ord, hvis vi fornægter det, som Guds ord fortæller os om
Jesus, da vil han - i strid med teorien om "alle frelses og alle veje fører til den samme Gud"- også
fornægte os over for sin far i himlene.
Det er altså igen med andre ord ikke nok bare at have troen i sit hjerte, som en hemmelig, lydløs og
privat sag. NEJ, den kristnes tros DNA er designet til en befaling om, at man bekender for alle folkeslag
over hele verden, hvad Gud har givet os i sin søn Jesus Kristus, som den eneste vej til frelsen. Så ja
alle religioner fører til det samme, nemlig døden. Men det er kun Kristus, der fører os til opstandelsen
og det evige liv!
Note: Vi skal jo heller ikke glemme missionsbefalingen. Den siger direkte, at vi skal gå ud og prædike.
Så når vi holder kristendommen for os selv, så gør vi ikke Guds vilje, som Jesus siger i Matthæus 7,21:
"Ikke enhver, som siger Herre, Herre til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør
min faders vilje."

Missionsbefalingen
Markus 16: 15-18
v15 Så sagde han til dem: »Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.
v16 Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.
v17 Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de
skal tale med nye tunger,
v18 og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift,
skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.«
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