
SÅ KOM HAVELÅGEN 
PÅ PLADS
Efter lang tids tilløb og en nabos venlig-
hed fik jeg endelig monteret en havelåge
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Gennem et års tid har jeg overvejet at 
købe en havelåge, jeg kan montere 
i det hul i hegnet, som udgør skil-

lelinjen mellem vores terrasse og resten 
af verden. Men jeg er ikke en udpræget 
handyman, og så skal jeg til at måle ud og 
købe materialer, og jeg vil jo gerne have 
et flot resultat ud af det. Vi har sådan set 
også klaret os fint uden, når bare vi har 
holdt øje med vores lille søn.

En venlig nabo
Det er vældig bekvemt at have undskyld-
ninger i baghånden, men nogle af dem 
røg, da en nabo kom forbi. Hun havde lagt 
mærke til den manglende havelåge og til-
bød os et stykke stakit, som bare skul-

le skæres lidt til, og nogle hængsler til at 
montere den med.
 Undskyldninger havde jeg nu stadig. 
Der skulle komme et flot resultat ud af 
det, så endnu et stykke tid passerede. En 
dag indfandt motivationen sig pludselig, 
og jeg fik savet til og flyttet rundt. Det tog 
lidt tid, men nu hænger der en havelåge, 
lidt skævt, men trods alt bedre end fryg-
tet.
 Lukkemekanismen er et flot, farverigt 
reb, som vores rare nabo gav os med. Jeg 
satser på, at der ikke går al for lang tid, 
før jeg får taget mig sammen til at købe 
en mere permanent lukkemekanisme af 
en eller anden slags, men man skal trods 
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alt ikke forhaste sig. Havelågen sidder ik-
ke perfekt, men den kan da åbne og luk-
ke uden at falde af, og både kone og barn 
så ud til at være tilfredse, da arbejdet var 
gjort, så jeg er blevet enig med mig selv 
om, at det er fint nok.

Guds bedste
Menneskers måde at leve på kan være 
lidt som at montere havelåger. De fleste 
af os prøver at gøre vores bedste og at 
være så gode ved hinanden som muligt. 
Det er godt og rigtigt mellem mennesker; 
man skal gøre sit bedste og behandle hin-
anden ordentligt. Men i forhold til Gud er 
mit bedste ikke godt nok. Det eneste, der 
rækker, er Guds bedste – hans egen søn, 
Jesus, det eneste perfekte menneske, der 
nogensinde har levet. Og netop derfor var 
han også det perfekte offer, som var nød-
vendigt som betaling for menneskers syn-
der.
 Jesus døde helt frivilligt på et kors. Han 
gjorde det af kærlighed, for at vi, der ikke 
er perfekte, kunne se perfekte ud over for 
Gud. Det kræver kun et ja, når Gud siger: 
»Jeg har givet mit bedste for dig, vil du ta-
ge imod?«

Morten Stubkjær Klausen

Læs mere om, hvad offeret går 
ud på: jesusnet.dk/svar/3069

SAGT OM 
TRO
Troen er ikke en præstation; den er 
ikke noget i sig selv. Tro er dybest 
set bare ønsket om at blive frelst af 
Jesus

Lars Malmgaard Jensen (Budskabet)

Tro er fast tillid til det, der håbes på, 
overbevisning om det, der ikke ses.

Paulus’ Brev til Hebræerne,  
kapitel 11, vers 1

Det afgørende er ikke, hvor perfekt 
min tro er, men hvem jeg tror på; at 
min tro er en tro på Jesus.

Erik Empleo Dahl Hansen (impuls)
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TILGIVELSENS GAVE
Kan man blive ved med at tilgive genta-
gende svigt? Dette spørgsmål får Jesus 
stillet, og han fortæller en historie om en 
konge, der tilgiver en tjener en kæmpe-
gæld. Tjeneren slipper altså for en velfor-
tjent straf. Men samme tjener tåler ikke, 
at en medtjener, som skylder ham et for-
holdsvis mindre beløb, skulle gå fri.
 Kongen fik ondt af tjeneren, fordi den-
ne ikke kunne betale gælden. Derfor er der 
ikke noget at sige til, at han forventer, at 
tjeneren har det samme sindelag.
 Ingen kan bære den straf, som vores 
gentagne overtrædelser af Guds bud for-
tjener. Derfor handlede Gud som kongen. 
Han slettede gælden. Ved troen på, at Je-
sus døde i vores sted, har vi tilgivelse for 
al synd og skyld, uanset hvor ofte vi snub-
ler og falder.
 Kan det da ikke forventes, at vi til gen-
gæld viser viljen til at tilgive, selv om det 

Da kaldte hans herre ham for sig og sagde: 
»Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, 
da du bad mig om det. Burde du så ikke også 
forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg 
forbarmede mig over dig?«

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 18, vers 21-35

SOM JEG 
FORBARMEDE MIG

kan virke meningsløst? Virkeligheden er jo, 
at det er endnu mere meningsløst ikke at 
tilgive. Ingen har glæde af uforsonlighed. 
Den ødelægger både forholdet til Gud og 
mennesker.
 Lad os derfor give andre den gave, at vi 
tilgiver.

Søren Juul Skovenborg
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