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I sommer havde vi den værste tørke i Dan-
mark i mange år. Det regnede ikke rigtig i 
et par måneder, og planterne sukkede efter 

det vand, der kunne sikre dem overlevelse.

Vand giver liv
Vand er en forudsætning for liv. Hvis ikke der 
er vand tilstede, er der heller ingen chance 

Men vidste du, at Jesus 
tilbyder vand, som gør, 
at vi aldrig mere skal 
tørste?
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for at finde liv. Forskere og viden-
skabsfolk kan være uenige om rigtig 
mange ting, men der er bred enig-
hed om, at der skal være vand til ste-
de, før der kan være liv.
 Derfor er det også katastrofalt, 
hvis der i længere perioder ikke kom-
mer vand. Livet vil lige så langsomt 
sive ud af mennesker, dyr og planter, 
hvis ikke de har adgang til vand.

Åndeligt vand
I Biblen kan vi læse en beretning om 
Jesus, der møder en kvinde ved en 

brønd. Kvinden er gået ud for at hen-
te vand, så hun kan slukke sin tørst. 
Ved brønden har Jesus og kvinden 
en samtale, hvor Jesus tilbyder kvin-
den vand, som ikke bare slukker den 
umiddelbare, fysiske tørst, men som 
vil slukke hendes tørst for evigt.
 Er det vand, Jesus tilbyder, en el-
ler anden form for magisk vand? Er 
det en kop fortryllet vand, man kan 
drikke og så aldrig igen komme til at 
tørste?
 Nej – det vand, Jesus tilbyder, er 
åndeligt vand til din og min relation 
til Gud. Ligesom en plante har brug 
for, at nogen vander den, før den 
kan vokse sig stor og stærk, har vo-
res relation til Gud brug for, at nogen 
vander den med åndeligt vand, for at 
den kan vokse.

Nikolai Meyer Olesen

Fra jesusnet.dk

Sygeplejerske Annette 
Hansen, Aalborg, holder to 
minutters andagt i uge 39



Jesus gik atter ud langs søen, og hele 
skaren kom til ham, og han underviste 
dem. Da han gik videre, så han Levi, 
Alfæuś  søn, sidde ved toldboden, og 
han sagde til ham: »Følg mig!« Og han 
rejste sig og fulgte ham.

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Markusevangeliet kap 2, vers 14-22

Jesus afviser ingen

Jesus havde netop undervist en 
stor forsamling, men Levi var ikke 
blandt dem. Han var fuldt optaget 

af at forråde sit eget folk ved at kræ-
ve penge af jøderne til den romerske 
besættelsesmagt. Alligevel blev han 
én af de tolv disciple, som fulgtes 
med Jesus.
 Det virker umiddelbart besynder-
ligt, at Jesus ikke fandt en følge-
svend blandt dem, der viste interesse 
for ham. Han udvalgte tværtimod en 
person, man af gode grunde kunne 
forvente, at han ville fordømme og 
afvise.
 Vi ved ikke, hvad Jesus netop hav-
de undervist om, men jeg tror, at de 
to ord til Levi: »Følg mig!« sammen-
fattede hans budskab. Evangeliet om 
Guds rige er ikke et spørgsmål om, 
hvem vi selv er, men hvem Jesus er.
 Jesus afviser intet menneske, 
men rummer alle af enhver tænkelig 
slags. Med en ubegrænset og ube-
tinget kærlighed gik han i døden for 
ethvert menneske. Derfor skal evan-

Han fulgte Jesus

geliet om Jesus også i dag ud til alle, 
uanset hvor de befinder sig, og hvad 
de har gang i.

Søren Juul Skovenborg

Foto: bbbrrn/iStock/Thinkstock



Vil du være rask

nok, som det er. At han klarer sig 
selv. Vil du være rask?
 Spørgsmålene klinger videre til os. 
For måske er det ikke helbredelse 
af bentøjet, der er vores største pro-
blem. Vi har lige så meget brug for 
Kristus, som den lamme mand hav-
de. Brug for, at han træder ind foran 
os og forkynder os, at vi ikke behø-
ver klare os selv. Brug for, at han får 
os til at løfte blikket, se ud over os 
selv og hen mod Gud. Hos ham fin-
der vi nemlig muligheden for at blive 
raske.

Søren Isak Nolsøe

Jesus ønsker, at vi skal løfte 
blikket og se ud over os selv

For en del år siden stod jeg ved 
Betesda Dam. Eller rettere sagt 
ruinerne af den. Der var ikke læn-

gere vand, kun resterne af de søjler 
der havde båret en af korsfarernes 
kirker. Men det, der var tilbage i si-
derne, gav indtryk af et imponerende 
stort anlæg. Og vores guide var fyr 
og flamme; vi nærmest sprang rundt 
i forsøget på at følge med. Havde Je-
sus pludselig stået foran os, ville der 
ikke være tvivl om, at vi i hvert fald 
ikke behøvede helbredelse af ben-
tøjet.
 Men engang, mange år tidligere, 
har Jesus været på netop samme 
sted. Her møder han en mand, som 
han stiller det sælsomme spørgsmål: 
Vil du være rask?
 »Selvfølgelig,« tænker jeg umiddel-
bart. Hvem vil ikke gerne være rask? 
Men spørgsmålet går måske lige så 
meget på, om han kan løfte blikket 
og se ud over den situation, han er i 
nu. Har han vænnet sig til, at det nok 
ikke bliver bedre? At sådan er det 
bare. At det måske egentlig er godt 
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