
EN FORBEDRET 
OPLEVELSE
Bogmærker i bøger og på nettet 
minder om, hvor vi har været, og 
hvad vi godt kan lide
Foto: michael_h_reedhotmailcom/shadowalice/iStock/Getty Images Plus
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Accepterer du cookies? Hvis man har 
været på en hjemmeside, har man 
nok også hørt om cookies. »Vi bru-

ger cookies for at forbedre din oplevelse 
på vores website, til at vise personaliseret 
indhold, målrettede annoncer og til at for-
stå hvor vores besøgende kommer fra«, 
kunne være en formulering, man møder 
på nettet.

Kiks i Bibelen
Min lille etårige søn accepterer gladeligt 
cookies. For nylig måtte jeg spørge mig 
selv, om han måske havde hørt om den 
digitale udgave. Han lagde en cookie ind i 
den italienske børnebibel, som de to itali-

enske statsborgere i huset – min kone og 
min søn – dagligt læser i.

Nu var det godt nok en kiks, mini-itali-
eneren efterlod som sit bogmærke, men 
cookies kan oversættes til både kiks og 
småkager på dansk. Og det kan være godt 
at blive mindet om nogle gode ord og få 
det gode indhold serveret, når man kom-
mer forbi sin bibel igen. Måske havde han 
forstået, hvordan bogmærker fungerer?

En del at lære
Da jeg et par dage senere fandt min kones 
telefon i mine vinterstøvler, blev jeg dog 
i tvivl om hans evne til at forstå diverse 
sammenhænge.
 Han skal måske lige vente lidt med at 
beslutte sig for, om han skal uddanne sig 
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til IT-ingeniør. Og vi har nok en del, vi skal 
lære ham om livets finurligheder først.
 Heldigvis kan vi igen og igen minde 
ham om de gode ord, som han på sin egen 
måde valgte at markere i sin italienske bi-
bel, men også dem han ikke bider så me-
get mærke i.

Bedre brugeroplevelse
Jeg kan ligesom min søn lægge bogmær-
ker på steder i min bibel, som i særlig grad 
siger mig noget; det er også fint. Men Gud 
ved, at jeg har brug for hele sandheden, 
ikke kun de ord, jeg godt kan lide. Og han 
forstår udmærket, hvor og hvad jeg kom-
mer fra.
 Han ved, at jeg har brug for at se, hvor 
skidt det står til med mine egne handlin-
ger – og se hvor meget jeg har brug for 
Jesus’ handling på korset. Og så bliver 
brugeroplevelsen en hel del bedre, for han 
ved meget bedre end mig selv, hvad jeg 
har brug for at se.

Morten Stubkjær Klausen

Læs mere om Jesus’ handling på 
korset på: jesusnet.dk/påske

Læs anmeldelse af filmen 
The Trial of the Chicago 7 på: 
filmogtro.dk

SAGT OM 
GLÆDE
»Jeg kan aldrig afbetale min gæld i 
forhold til Gud, men forbliver modta-
ger af noget aldeles ufortjent. Her er 
min dybeste kilde til glæde«

Børge Haahr Andersen (impuls)

»Du forvandlede min klage til dans, 
du tog min sørgedragt af mig og 
klædte mig i glæde. Derfor vil jeg 
lovsynge dig uden ophør; Herre min 
Gud, for evigt vil jeg takke dig«

David (Salmernes bog kapitel 30, vers 12-13)
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imedia samler video og 
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk

BØN
Kære Gud
Tak, fordi du ved præcis, hvem jeg 
er. Tak, fordi du ved præcis, hvad 
jeg har brug for at høre. Tak, fordi 
du viser mig den bedste vej at gå.



FRED TIL DIG

Jeg kan stadig mindes den tryghed, jeg 
oplevede som barn, når jeg satte mig på 
min fars eller mors skød og mærkede de-
res arme omkring mig – og deres nærhed. 
Det gav tryghed og fred til en lille dreng.

Om aftenen den samme dag, den første 
dag i ugen, mens disciplene holdt sig in-
de bag lukkede døre af frygt for jøderne, 
kom Jesus og stod midt iblandt dem og 
sagde til dem: »Fred være med jer!«

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 20, vers 19-31

FRED VÆRE MED 
JER

 Jesus kommer også med tryghed og 
fred til de bange disciple, da han efter sin 
opstandelse pludselig er imellem dem. De 
forstår sikkert ikke alt det, der er sket i 
påsken, men jeg er sikker på, at de mod-
tager og mærker det helt ind i deres inder-
ste, da Jesus siger: »Fred være med jer!«
 Den fred Jesus kommer med, bliver vi 
alle velsignet med i kirken, når vi, inden 
gudstjenesten slutter, rejser os og modta-
ger Herrens velsignelse.
 Det er ord, som Gud for over 3400 år 
siden gav som en velsignelse til Israels 
folk, mens de vandrede i ørkenen, og vi 
må også tage dem til os i dag. Velsignel-
sen slutter med løftet om, at Herren vil 
løfte sit ansigt mod os og give os sin fred. 
Det er den fred, Jesus kom til disciplene 
med; en evig fred, der også er til dig og 
mig – også når vi er bange, eller livet føles 
som en ørkenvandring.

Morten Nielsen

Foto: Paul Bradbury/OJO Images


