Tale til konfirmander 2019

Grindsted Kirke
Lørdag d. 4. maj og søndag d. 19. maj 2019 kl. 10.00
Steen Frøjk Søvndal
Konfirmation
Tale til konfirmanderne.
Kære konfirmander!
Jeg vil gerne sige noget mere til jer. Det jeg har sagt, var også til jer, så glem det ikke.
Tak for tiden i konfirmandstuen…
Tak for kage til konfirmander og forældre…
Vi skal også nævne konfirmandlejren i januar som et stort og sjovt højdepunkt. Her
lavede vi ikoner over konfirmationsordet, som nu kan komme hjem og hænge på
væggen. Vi har haft et par gæstelærere: Daniel fortalte os noget om Jesus, og Signe
fra adamogeva.dk talte om identitet, seksualitet og køn. Hun har sandelig lavet en
lille hilsen til jer…
Vi har også været med til juniorklub og IMU. Vi har lavet meget, hørt meget, leget,
bedt, læst i Bibelen, samlet ind til Liberia i Afrika, været stille sammen, lært
Trosbekendelsen og Fadervor. Alt sammen ting, som jeg håber I vil tage med jer
frem i livet.
Jeg har taget noget med fra TV, som I måske
genkender? Hvad ligner det her?
X-faktor! Det er nemlig rigtigt.
Benjamin, Kristian, Andrea, Maria og Bea, Echo… og alle de andre fra x-factor. Dem
har mange fulgt intenst de sidste mange uger.
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Alle har de kunnet synge, så de små hår i nakken har rejst sig. De har kunnet
optræde på scenen med selvsikkerhed. De har haft noget udefinerbart, som end
ikke Thomas Blachman har kunnet nedgøre – noget, der har gjort, at de brændte
igennem til hver enkelt seer, så man ikke var i tvivl om, at her stod en stjerne.
De har haft dét, som konceptmagerne så genialt har kaldt x-faktoren.
Så kan man spørge sig selv: Har jeg x-faktor? Hvad kan jeg? Der er ikke noget i vejen
med at gå efter at opnå noget, men man kan også føle sig uduelig i sammenligning
med stjernerne og tænke: ”Jeg kommer aldrig op på en sådan scene”. Der er mange,
der i de næste år vil spørge jer, hvad I kan, måske også styre jer i en bestemt retning
og vil, at I skal opnå noget og bevise jeres værd. Der vil være fokus på, hvordan I
kommer igennem uddannelsessystemet og ind på arbejdsmarkedet. Karakterer,
vurderingssamtaler, egnethed er ord, som I vil høre igen og igen.
Måske har I også set ”Løvens hule”. Det er noget af det samme – man kommer ind
foran løverne og skal præsentere sig selv og sit produkt, og så har jeg lagt mærke til,
at der igen og igen bliver spurgt om værdi. De taler om værdiansættelsen – hvad er
du værd?
Det er lidt som i x-faktor. Hvad kan du? Og mange bliver sorteret fra. Det begynder
med audition med op til 2000 deltagere, og så bliver ni valgt, og hen over 8 aftener
bliver den ene efter den anden sorteret fra. Mange taber og nogle bliver hængt ud.
Du skal hele tiden præstere, og du skal kunne noget, før du er noget værd…
Se, det her x-faktor-skilt kan noget
særligt. Det kan nemlig blive til noget
andet…
Nu hedder det ikke x-faktor, men
Kristus-faktor. På græsk begynder
Kristus faktisk med X.
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Kristus-faktor er noget helt andet end x-faktor. Her er man noget, før man gør
noget. Her har man uendelig værdi på forhånd. Man er barn – ligesom hjemme i
familien, hvor man heller skal vurderes, inden man bliver elsket. Sådan er Gud også.
Det er ikke, fordi vi altid gør det rigtige – tværtimod gør vi alle noget forkert. Det er
det kors, der holder alt ondt borte fra os.
Vi ved selvfølgelig godt, at meget ondt kan ramme os alligevel, både fysisk og
psykisk.
Korset forhindrer jo ikke en bil i at køre os ned, hvis uheldet er ude. Det forhindrer
heller ikke andre i at sige grimme ting om os, som gør os kede af det, og det
forhindrer ikke, at mennesker, vi holder af, skændes. Det afholder heller ikke os fra
at gøre noget ondt mod andre. Men det holder vores inderste kerne sund og stærk.
Fordi vi ved, at vi bærer kærlighedens mærke.
Hvis det gik efter fortjeneste, så blev vi alle sammen sorteret fra, for den eneste, der
har Kristus-faktor i sig selv, er Jesus – men gennem troen på Jesus giver Gud os
Kristus-faktor. Alle, der tager imod ham, er vindere.
Da I blev døbt, blev korset tegnet over jeres pande og bryst. I blev døbt med Kristusfaktor. Det kan man miste igen, hvis man mister troen på Jesus, men her ved
konfirmationen hører I, at Gud aldrig tager sine løfter tilbage. Korset bliver også
tegnet for jer ved konfirmationen, så der får I konfirmander også Kristus-faktor. Og
ved velsignelsen får vi alle sammen Kristus-faktor.
X-faktor og Kristus-faktor – det er to vidt forskellige ting. Om man har x-faktor eller
ej er ikke så vigtigt, men Kristus-faktoren er vigtig, både i livet nu og i evigheden.
Kristus-faktoren giver os en grundlæggende identitet som elskede af Gud, uanset
hvad vi gør eller ikke gør. Den giver os mod til at gå ud i livet og også stå i
modgangen. Nogle har allerede mødt modgang i rigelige mængder. Så meget, at vi
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måske har været ved at bukke under for det. Men når det gør allermest ondt, og når
vi er allermest kede af det, så gælder det om at mærke korset inden i og se, om der
ikke stråler nyt mod ud i os fra det. Kristus-faktoren forener os med Kristus selv i
troen her i livet og for altid i det evige liv. Kristus-faktoren har uendelig værdi.
Til slut vil jeg derfor ønske jer tillykke med Kristus-faktoren, Guds velsignelse over
dagen i dag og jeres liv!
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