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Tilgivelsens
brusebad
Guds tilgivelse er
som et rensende
brusebad
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E

r der noget bedre end et dejligt,
varmt brusebad efter en hård
dags arbejde i haven, omkring
huset eller efter en rask løbe- eller
gåtur! Jeg kan ikke komme i tanke
om noget mere frigørende og oplivende.

Vi oplevede det i maj, min hustru
og jeg. Vi var på vandretur i Toscana
i Italien. Vi havde turens hårdeste
etape foran os: 20-25 kilometer i kraftig solskin, og hvor det uden ophold
bare gik op, op, op - hele vejen. Da
vi godt svedige nåede frem til pil-

grimsherberget i bjergbyen Radicofani, havde vi kun ét i tankerne: et
dejligt varmt brusebad, som kunne
skylle sveden og snavset af kroppen.
Efter et sådant brusebad føler man
sig som et nyt og bedre menneske.
Klar til nye udfordringer.
Her vil jeg blive
Da jeg stod der under bruseren og
mærkede det varme, rensende vand
på hoved og krop, var der bare én
ting, som fyldte mit hoved: Det er
dog det skønneste, jeg længe har
oplevet – her vil jeg bare ikke ud fra!
Guds rensende tilgivelse fungerer
lidt på samme måde. For sandheden

om os mennesker er, at vi ofte havner i skidt og snavs, og at vi kun har
os selv at bebrejde for det! Derfor er
det også dobbelt frigørende og helt
ufortjent at vi modtager et rensende ”brusebad” hos Guds søn Jesus
Kristus. Tilgivelsens brusebad er så
lettende for sind og samvittighed, at
man tænker: Her vil jeg blive altid!
For de beskidte og uværdige
Måske tænker du: »Jeg er så beskidt
og uværdig, at jeg ikke kan tillade
mig at komme til den rene, pletfrie
Jesus Kristus.« Men så tager du heldigvis fejl! Hele baggrunden for et
rensende brusebad er jo netop, at vi
er snavsede og beskidte og har behov for at blive vasket rene. Formålet
med tilgivelsens brusebad hos Jesus
er, at vi i den grad har brug for at
blive renset og tilgivet. Jesus kom for
de beskidte og uværdige – ikke for
de rene og perfekte!
Johan Schmidt Larsen

Tømrer Tonny Dall Sørensen,
Haderslev, holder telefonandagten
I uge 34

Læs mere om tilgivelse på:
jesusnet.dk/svar/3247
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Et træ kendes på frugten

Jesus sagde: »… Og den, der taler
et ord imod Menneskesønnen, får
tilgivelse, men den, der taler imod
Helligånden, får ikke tilgivelse,
hverken i denne verden eller i den
kommende … Tag et træ: Enten er
det godt, og så er dets frugt også
god, eller det er dårligt, og så er
dets frugt også dårlig. For et træ
kendes på frugten.
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 12, vers 31-42

Ord er som vinduer

J

esus taler om noget, vi alle bruger; nemlig ord. Det gælder ikke
mindst i vores tid. Vi kommunikerer mere end nogensinde. Og mulighederne for formidling er i dag
enormt mange.
Vores ord er som vinduer, hvorigennem der kan kikkes ind i os. Jesus sammenligner samtidig vores ord
med et træs frugter. Frugterne røber
træets indre kvalitet. På samme måde afslører vores ord, hvad vi indeholder.
De toneangivende på Jesus’ samtid beskyldte Jesus for at stå i ledtog
med Satan. De anerkendte altså ikke
Jesus som verdens frelser. Deres ord
får Jesus til at advare mod en synd,
der ikke kan tilgives, nemlig afvisningen af Jesus. Det kaldes synd mod
Helligånden. Afviser vi Jesus, sætter
vi os selv udenfor tilgivelsen. Sådan
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er det, fordi Gud har samlet al tilgivelse i Jesus.
Vi kan tale til Jesus med ord, der
røber hjertets tillid til ham. Og dernæst bruge ordene til at fortælle andre om ham. Et godt ord er som et
glas lindrende vand på en varm dag.
Ord kan skabe broer mellem os, og
et ord om Jesus kan formidle håb for
evigheden.
Leif Hankelbjerg Mortensen

Jeg er min uperfekte fars
datter, men jeg er også den
perfekte fars datter

J

eg har to fædre. Den ene snakker
jeg indimellem med i telefonen,
den anden taler jeg med hver
eneste dag. Den ene kender mig
godt, den anden kender alle mine
dybeste tanker og følelser. Den ene
elsker mig højt, men har sine tydelige fejl og begrænsninger. Den anden
elsker mig med en perfekt, grænseløs kærlighed. Den ene vil gøre meget for mig. Den anden har gjort alt
for mig. Den ene bor i Skive, og den
anden har sit hovedsæde i Himlen.
På nuværende tidspunkt har du
måske gættet, at den ene af mine
fædre er min biologiske far, og den
anden er Gud.
Gud vil være min far
Nogle gange synes jeg, at det kan
være svært at forholde mig til relationen mellem Gud og mig, for jeg kan
hverken se ham, høre ham eller røre
ved ham.
Det er også let at blive lidt bange
for Gud, fordi han er så stor og mægtig, og jeg er så lille og betydnings-
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Jeg er fars pige

løs. Jeg kan let tvivle på, om Gud
overhovedet gider at beskæftige sig
med lille mig. Men Bibelen fortæller,
at Gud ikke bare gider mig, han ønsker at have lige så nær en relation
til mig, som der er imellem forældre
og deres børn.
Den perfekte far
Jeg indrømmer gerne, at jeg er en
rigtig fars pige og har en nær rela
tion til min far. Men selvom relationen mellem Gud og mig ligner relationen mellem min far og mig, så ligner Gud ikke min far.
Min jordiske far har sine begrænsninger og fejler ofte i rollen som far.
Gud er derimod den perfekte far, der
aldrig svigter sit barn, og som elsker
sit barn med en perfekt, endeløs
kærlighed.
Gud vil også være din far, hvis du
vil være hans barn.
Mette Hornstrup
Fra jesusnet.dk

