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Hvor oplever jeg Guds kraft?
Guds kraft oplever jeg meget kon-
kret, når jeg hører min far fortælle 
om, hvordan der i deres lille sogne-
kirke kommer mange flygtninge til 
kirken. Og det sker ikke kun i deres 
kirke, mange kirker i Danmark ople-
ver en vækkelse blandt flygtninge.
 Det fascinerer mig, hvordan Guds 
kraft kan forandre og bruge os. Jeg 
deltog sidste år i et kursus om kri-
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Kigger jeg ind i mit eget liv, er 
det ikke altid nemt at se, hvor 
Guds kraft er henne

Jeg har erfaret, at når jeg skal se 
efter Guds kraft, så bliver det 
nemmere, hvis jeg kigger ud over 
egen næsetip. Hvis jeg kigger ud, 

så kan jeg se, at Gud virker mange 
forskellige steder, og jeg vil gerne vi-
se et par af dem.
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stendom ved min kirke, og i denne 
sæson er en af deltagerne blevet 
leder af det. Ved kurset var der en, 
som havde oplevet at blive helbredt 
for kræft. Vi havde en læge ude og 
vise os billederne. Det var vildt at stå 
med billeder, der dokumenterede, at 
kræften havde været der, og at den 
var forsvundet.
 Guds kraft ser jeg, når jeg går 
igennem byen. Der kan jeg se, hvor-
dan Gud har givet mennesker en ska-
berkraft. I stedet for kaos, så ser jeg 
flotte huse, brolagte gader og mas-
ser af kreativitet. Guds kraft ser jeg 

i naturen. Her kan jeg se Guds ska-
berkraft for alvor – specielt der, hvor 
naturen er vild og mere eller mindre 
selv får lov til at bestemme slagets 
gang.

Det største kan virke skjult
Det største i mit liv, oplever jeg som 
usynligt. Jeg er blevet tilgivet for det, 
jeg har gjort forkert. Det, der var og 
er min skyld, har Jesus taget straffen 
for, og jeg blev fri. Hvor Guds kraft 
er størst, kan jeg ikke se det konkret 
– det må jeg stole på. Jeg kan se, at 
Gud er til, så jeg må stole på, at det, 
han har sagt i Bibelen, er sandt, og 
der står:
 »For således elskede Gud verden, 
at han gav sin enbårne søn, for at 
enhver, som tror på ham, ikke skal 
fortabes, men have evigt liv.« (Johan-
nesevangeliet kapitel 3, vers 16)

Steffen Birkmose 
Fra jesusnet.dk

Ungdomskonsulent Andreas 
Engedal Bøge, Børkop, holder 
telefonandagten i uge 17

 



Jesus sagde til ham: » Jeg er vejen 
og sandheden og livet; ingen kom-
mer til Faderen uden ved mig.«

 
Fra søndagens tekst i kirkerne: 

Johannesevangeliet kap. 14, vers 1-11

Kun gennem Jesus

Forestil dig, at en person i ram-
me alvor påstår, at han kan give 
dig evigt liv. Vedkommende kan 

vel ikke være ved sine fulde fem. 
 Læser vi beretningen om Jesus i 
Bibelen, fremstod han som et ægte 
og helt igennem helstøbt menne-
ske og alt andet end en galning. 
Det er ikke tilfældigt, at han ikke er 
forduftet fra verdenshistorien, men 
tværtimod er den person, som har 
ændret mest på menneskers liv og 
nationers kultur. 
 Det skyldes ikke først og frem-
mest hans undervisning og mirak-
ler, men derimod at han opstod fra 
den grav, han blev lagt i efter sin 
korsfæstelse. Netop da bevidnede 
han, at han havde magt til at gøre 
det, han havde sagt, nemlig at give 
evigt liv til dem, der tror på ham.
 Intet kan være mere relevant end 
at følge ham, som er den eneste, 
der kan give os et evigt liv sammen 
med Gud i Himmelen.

Søren Juul Skovenborg
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Jesus var ikke  
en galning



Guds konfirmationstale til dig

ikke gøre det noget oftere? For det var 
helt tydeligt til konfirmationen, at det 
har stor betydning at få at vide.
 Men jeg kom også til at overveje: 
Hvad ville Gud egentlig sige i en konfir-
mationstale til os?

Guds konfirmationstale
Konfirmation betyder bekræftelse. Det 
er Guds bekræftelse af det, han gav i 
dåben – at vi fik lov at blive hans børn.
 Jeg tror, Gud i en konfirmationstale 
til os vil komme med nogle gode råd 
om, hvordan vi skal leve vores liv. Jeg 
tror dog, at han først og fremmest øn-
sker at fortælle os, hvor højt han elsker 
os. For det er det vigtigste budskab, 
Gud har til dig: Du er elsket!

Nanna Forum Dideriksen 
Fra jesusnet.dk

Gad vide, hvad Gud ville 
sige i en konfirmationstale?

Jeg var til min fætters konfirmati-
on. Det var en hyggelig dag med 
familien, med god mad, under-
holdning og selvfølgelig nogle 

taler.
 Min fætters korte tale var den, der 
gjorde størst indtryk på mig. Trods 
kortheden var den stadig svær at 
gennemføre, for min kære fætter be-
gyndte at græde, da han skulle sige 
tak til sine forældre og søskende.

Udtryk for kærlighed
De havde i familien aftalt, at tårerne 
sådan en dag blot var udtryk for kær-
lighed – og det var der ingen tvivl 
om, at de var.
 Konfirmationen er ofte den første 
fest i en danskers liv, hvor der bliver 
holdt tale for en, og hvor man måske 
holder sin egen første tale, hvor man 
udtrykker kærligheden til sine nær-
meste.
 Det fik mig til at overveje: Fortæl-
ler jeg ofte nok mine nærmeste, at 
jeg elsker dem? Det er så sjældent, 
at jeg har en anledning til at holde 
en tale for mine kæreste. Hvorfor 
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