
Gud tror ikke på mig
Hvis Gud troede på mig, ville jeg ikke have brug for ham
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Jeg hørte en fortælling 
om en ung russisk vi-
denskabsmand, der 
i en samtale med en 

præst forklarede, at han 
var ateist, og at han ikke 

troede på Gud. Præsten 
svarede ham: »Det gør 

skam ikke noget, han 
tror på dig«. Komike-
ren Jacob Haugaard 
har sagt det samme. 

Tidligere biskop Jan Lind-
hardt sagde det.
 Jeg har flere gange 
tænkt på, hvad det mon 

kan være, Gud tror på 
hos mig? Er det min 
gode vilje? Er det min 

evne til at vise ham tillid? 
Er det den godhed, som 
ligger på bunden af mit 

hjerte? Jeg tror ærlig 
talt ikke, at Gud er 
så nem at narre. Han 

ved bedre. Og det gør 
jeg egentlig også selv.
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 Til gengæld er jeg ikke i tvivl om, 
at Gud elsker mig. Ikke fordi jeg er 
særlig elskværdig. Ikke fordi jeg er 
god eller på anden måde kan gen-
gælde hans kærlighed. Ikke fordi 
jeg ikke vil svigte ham igen og igen. 
Men fordi han har valgt mig og ikke 
vil undvære mig. Fordi han har be-
sluttet, at jeg skal tilhøre ham og væ-
re hans barn. Fordi han er en barm-
hjertig Gud, der elsker sin menneske-
skabning helt betingelsesløst.
 Det er netop, fordi Gud ikke tror 
på mig, at han sendte Jesus til jor-
den. Jesus kom for at rydde op i mit 
forhold til Gud, og det gjorde han 

ved at gå i mit sted. Leve mit liv og 
dø min død. Det er netop, fordi han 
ved, at han ikke kan stole på hverken 
mine evner eller min gode vilje, at 
han ofrer sit liv for mig. At han selv 
tager min skyld og bærer straffen for 
mit mislykkede og utro liv.
 Gud tror ikke på mig. Det er min 
redning og min frelse. For i stedet 
må jeg tro på ham. Tro på, at han 
er til at stole på og ikke svigter den 
kærlighed, han viser mig.

Asbjørn Asmussen

Sømandsmissionær Finn Løvlund, 
Esbjerg, holder telefonandagten I 
uge 24

 Bøn
Kære Gud
Tak fordi du elsker mig og har 
besluttet, at jeg skal tilhøre dig. 
Hjælp mig nu at tro på dig.



Hvis en af jer vil bygge et tårn, 
sætter han sig så ikke først ned 
og beregner udgifterne for at se, 
om han har råd til at gøre det fær-
digt? – for at man ikke skal se ham 
lægge en sokkel uden at kunne 
fuldføre det, så alle giver sig til at 
håne ham og siger: Den mand be-
gyndte at bygge, men kunne ikke 
fuldføre det!

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 14, vers 25-35

De to sider i troens liv
En mønt har to sider. Det har troens 
liv også. 
 Jesus har netop fortalt om den 
ene side i lignelsen om manden, der 
inviterede til et stort festmåltid. Så-
dan er Gud. Som en mand, der slår 
ud med armene og inviterer: Kom! 
Alt er rede. Alt er gratis. Kom som 
du er. Ikke til et sammenskudsgilde, 
men til noget der er gjort færdigt af 
Jesus. Det er lige til at gribe, lige til 
at tage imod og træde ind i. Sådan 
er det ikke kun ved begyndelsen af 
livet som kristen, men det gælder li-
vet igennem. Vi får lov at være Guds 
børn for Jesus’ skyld.
 Jesus taler også om den anden 
side af »mønten« i denne søndags 

Omkostningerne  
skal regnes med

tekst, nemlig omkostningerne. At hø-
re Jesus til koster på selvbestemmel-
sesretten. Jesus skal sidde på konge-
tronen i vores liv. Intet over og intet 
ved siden af Jesus.
 Det betyder ikke, at Jesus træk-
ker det første tilbage. Nåden er sta-
dig hjertet i det at være kristen. Men 
som en nådens naturlov gælder det, 
at det, der er gratis, koster os alt.
 At det koster alt at give Jesus råde-
retten i vores liv, er en konsekvens 
af, at vi er syndere, men samtidig er 
der en stor frihed og en dyb glæde i 
at opleve hans nåde og tilgivelse.

Leif Hankelbjerg Mortensen
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Kun én nøgle passer
skiftet låsen, fordi den ikke duede 
mere. Jeg måtte altså have fat i en 
anden nøgle, og da jeg først fik det, 
var der ingen problemer med at låse 
døren op.
 Det er praktisk nok, at det er så-
dan, at der kun er én nøgle, der pas-
ser til låsen. Så er det kun dem, som 
vi selv giver adgang, der kan komme 
ind i vores hus og bil, og hvad det el-
lers er, vi har aflåst.

Nøglen på korset
På samme måde er det med Him-
len. Der er kun én nøgle, der passer. 
Det er nøglen Jesus Kristus! Han led 
og døde for os. Han blev hængt op 
på et kors og gennemgik de værste 
pinsler for vores skyld. Alt sammen 
skete, fordi Jesus tog imod Guds straf 
for alt det forkerte, vi har gjort.
 Derfor går vi fri, og når vi holder 
os til ham, så har vi adgang til Guds 
rige. Det er helt fantastisk og kan 
ikke sammenlignes med noget an-
det. Men lad os huske på, at der ikke 
er andre veje eller muligheder for at 
komme der, end ved at bruge Jesus 
som nøgle. I hans navn er der frelse 
for enhver, som vil tage imod! Derfor 
er vores forhold til ham så vigtigt!

Bo Arvid Knudsen

Hver lås har sin unikke nøgle, 
sådan er det også med Himlen

På et tidspunkt stod jeg foran en af-
låst dør til et udhus, hvor jeg ikke 
kom så tit. Jeg kunne ikke få nøglen 
til at passe, så jeg kunne låse døren 
op. Det undrede mig, indtil jeg kom i 
tanke om, at jeg sidste år havde fået 
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