
JEG KENDER 
FREMTIDEN
Jeg er begyndt at forestille mig mine følelser 
og tanker som personer inden i mig, som jeg 
kan bede om at lukke munden
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Det er ikke så længe siden, at 2019 
blev til 2020. Ved nytåret plejer 
mange af os at kigge fremad. Må-

ske glæder vi os til noget. Måske spænder 
vi mavemusklerne, fordi vi regner med, at 
der venter os nogle udfordringer. Måske 
overvældes vi af bekymringer.
 Når det gælder bekymringer, er det 
værste vel ofte, at vi jo ikke med sikker-
hed ved, hvordan det går i fremtiden. 
Hverken på den korte eller den lange bane.

Den indre samtale
Jeg er begyndt at forestille mig mine fø-
lelser og tanker som personer inden i mig. 
For eksempel begynder en af bekymrin-
gerne at klage sig og sprede dårlig stem- ning og ondt i maven. Så kan jeg sige til 

vedkommende: »Det der har vi talt om. Vi 
ved simpelthen ikke, om der er grund til, 
at du klager dig. Så tag og luk munden!«. 
 Det hjælper nogle gange til at få lidt 
mere styr på min indre dagligstue. Men 
det er slet ikke altid nok til at lukke mun-
den på bekymringerne.

Han er der også
Gud ske lov er der altid én mere i min in-
dre dagligstue. Og det er ikke bare min 
måde at visualisere noget på. Det er helt 
reelt.
 Bibelen er helt skarp på, at når jeg er 
døbt og lever i troen på Jesus, så er Jesus 
Kristus »i« mig. Og jeg er »i« ham. Med så 
tæt en relation er det helt forsvarligt at 
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forestille mig ham som en deltager i min 
indre dagligstuesnak.
 Derfor kan jeg sige til bekymringen:
 »Jeg ved heller ikke, hvad der sker i 
fremtiden. Måske går det bedre, end vi 
regner med. Måske går det anderledes. 
Men jeg ved noget, der er langt vigtigere at 
vide: Jesus er der 100% sikkert hele tiden! 
Han er der med sin kærlighed, sin tilgivel-

Læs mere om Jesus på:  
jesusnet.dk/jesus

JEG FÅR LOV AT VÆRE 
SAMMEN MED JESUS 
HELE LIVET – OG IGEN-
NEM DØDEN OG FREM 
TIL EVIGT LIV

se, sin hjælp, sin visdom. Og så kan det ik-
ke gå helt galt! Det kan godt komme til at 
gøre ondt – men det er aldrig håbløst!«

Jeg kender fremtiden
Så på en måde kender jeg min fremtid. Ik-
ke i de konkrete detaljer, men i den afgø-
rende hovedlinje. Jeg får lov at være sam-
men med Jesus hele livet – og igennem 
døden og frem til evigt liv.
 Mine bekymringer vil blive i graven. Og 
det er jeg bestemt heller ikke ked af.

Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk

SAGT OM 
BYRDER I LIVET
Vi må komme til Jesus med alt. Især 
det, vi ikke ved, hvad vi ellers skal 
gøre ved. Han har lovet, at den, som 
kommer til ham, vil han aldrig støde 
bort. Det, må vi stole på, også gæl-
der, når vi kommer slæbende med 
vores poser med affald. Synden er 
storskraldet i vores liv, som vi må 
bekende for ham - men vi har også 
lov at komme med alt det andet i vo-
res liv, som tynger os.

Peter Guldager Dahl
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/2691)
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JESUS BLEV ET 
HVEDEKORN
Da Jesus talte om hvedekornet, stod det 
rigtig fint til med meningsmålingerne. Det 
var blevet tydeligt for mange, at han var 
et guddommeligt menneske. Nu var tiden 
inde til at gribe chancen for at udbygge sin 
indflydelse og magt.
 Kort efter blev han dog taget han til 
fange, uden at han forsøgte at forhindre 
det. Han blev udsat for en forfærdelig tor-
tur, som endte med, at han led og døde på 
et kors med en tornekrone presset over 
hovedet. Alt håb om sejr og triumf så ud 
til at være forpasset.
 Alle ved dog, at Jesus er den person, 
som har større indflydelse, end nogen an-
den har haft. Overalt i verden er der men-
nesker, som tilbeder og elsker ham og ikke 
kan leve en dag uden ham.

Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver 
det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det 
mange fold.

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 12, vers 23-33

HVEDEKORNET 
MÅ DØ

 Det para-
doksale er, at 
netop hans død fik så 
stor betydning. Han var 
hvedekornet, der blev lagt 
i jorden, og som voksede op 
og blev til mange korn. Det 
er på grund af hans død og op-
standelse, at han kan give evigt 
liv til enhver, som tror på ham.
 Jesus blev hvedekornet, der gav 
sig selv for os. Lad os efterfølge og 
ære ham, ved at give os selv til andre.

Søren Juul Skovenborg
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