
GUDS 
GÆKKEBREV
Hvis Gud skulle skrive et 
gækkebrev, ville det være 
lidt anderledes, end dem 
vi kender
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Vintergækker, fastelavn – jo – foråret 
er i hvert fald lidt på vej. For mig er 
det traditionelt tid for gækkebreve. 

Du ved, dem, hvor børn og barnlige sjæle 
klipper et papir i et fint mønster og sender 
det som en gåde til en nær bekendt.
 Gåden består i, at ens navn kun står 
som en figur for hvert bogstav i navnet. 
Det mest kendte er vel: »Mit navn det står 
med prikker, pas på, det ikke stikker!« – 
efterfulgt af det antal prikker, der svarer 
til ens fornavn.
 Hvis modtageren gætter det, skal man 
til påske give vedkommende et påskeæg. 
Men da brevet gerne sendes til forældre, 
bedsteforældre, faddere og andre gode 
mennesker, så gætter de det naturligvis 

ikke og skal derfor af med et påskeæg til 
afsenderen.

Guds navn
Nu sender Gud ikke gækkebreve, men hvis 
han gjorde, ville det være for at få anled-
ning til at give os noget rigtig godt til på-
ske. Jeg tænker, at det ville være oplagt, at 
han skrev et af sine navne med blod – fem 
små dråber blod. Blod er for os tit et tegn 
på uhygge. Men dybest set er blod jo liv. 
Uden blod er jeg død. Som Gud selv skriver 
det i Bibelen: Blod og liv hænger sammen.
 De fem dråber? Du har måske gættet 
det: Jesus.
 Jesus gav i påsken sit blod – sit liv – for 
at vi kunne modtage Guds kærlighed. Det 
er en længere historie, som du kan høre 
ved at finde en kirke til påske – enten en 
fysisk kirke eller en, der sender gudstjene-
sterne på nettet.

Guds påskeæg
Ægget er et urgammelt symbol på, at livet 
kan komme ud af noget, der ser helt dødt 
ud. Jesus døde og blev begravet i en klip-
pegrav. Men kom totalt levende ud igen. 
Det er det påskeæg, Gud vil give til alle, 
der kommer til ham og siger, at de gerne 
satser på, at Gud også staves Jesus. Det 
giver grund til at feste. Ligesom forår og 
fastelavnsløjer.

Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk
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Læs mere om påske på: 
jesusnet.dk/påske
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SJÆLESORGSLINJEN

HVER MANDAG AFTEN 
KL. 19.00 – 22.00

82 271 333

HAR DU BRUG FOR 
AT SNAKKE MED NOGEN?

imedia samler video og 
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk

FÆLLESSKAB  
I MEDGANG  
OG MODGANG
Man kan komme for sent til mange ting, 
og det kan have større eller mindre kon-
sekvenser. Man vil som regel kunne kom-
me over det ved at tage det næste fly, sø-
ge om reeksamen eller søge et andet job. 
Men der er en situation, hvor deadline er 
altafgørende.
 I Bibelen får vi tilbudt fællesskab med 
Jesus. Betingelsen for at få del i dette er, 
at vi takker ja, imens vi er her på jorden. 
Bagkanten er vores dødsdag eller den dag, 
Jesus kommer igen. Vores status på denne 
dag er afgørende for, hvordan vores evig-
hed bliver. Overskrider vi den, misser vi ik-
ke bare et fly eller et job, men en evighed 
sammen med Jesus.
 Modsat giver et ja fællesskab med en 
ven, der elsker os så højt, at han gav sit liv 
for os. Han, og kun han, kan tilgive os alle 
vores fejl. Det er også et ja til et liv i med- 
og modgang med ham, der har al magt 
i himlen og på jorden. Han kan udrette, 

hvad han vil, når han vil, og ham må vi be-
de om hvad som helst.
 Jesus venter bare på dit ja tak til fæl-
lesskabet med ham.

Lilian Holm Kofod (Uddrag af artikel.  
Læs hele artiklen på: jesusnet.dk/artikel/11798)



LIVETS KONGE
Jesus var på vej ind i Jerusalem. Mange 
mennesker var klar til at tage imod ham, 
og de hyldede ham som konge. De håbe-
de måske på, at han ville tage magten og 
smide den romerske besættelsesmagt på 
porten.
 Deres forventning er knyttet til de løf-
ter, de kender fra skrifterne – altså Det 
Gamle Testamente. De vidste, at Gud ville 
sende en ny konge, som ville være fra Da-
vids slægt, og når de råber Hosianna, be-
tyder det »Herre frels dog«.
 Guds plan er blot meget større end at 
fjerne den romerske besættelsesmagt. 
Guds plan er at frelse os fra syndens magt 
– magten bag ondskab og død.
 Og Jesus kom ridende på et æsel for at 
vise, at han kom som tjener og ikke som 
en krigerkonge.
 Få dage senere blev Jesus korsfæstet 
og døde for vores skyld. Skylden for vores 

Hosianna, Davids søn! Velsignet væ-
re han, som kommer, i Herrens navn! 
 Hosianna i det højeste!

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 21, vers 1-9

DAVIDS SØN KOMMER

ondskab og synd slettede han, da han dø-
de på korset. Og derefter besejrede han 
døden og opstod for at give os del i livet 
sammen med ham i evig herlighed.
 Sejren over døden viser os, at Jesus er 
livets konge, og han er værd at prise og 
følge.

Morten Nielsen
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