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MIN NÆSTE ER 
ELSKET AF GUD
Et sandskorn i øjet kan få mig til at 
tænke på, at jeg er en ærkesynder

Foto: Zinkevych/iStock/Getty Images Plus



Overdrivelse fremmer forståelsen. 
Det gælder også det billede, Jesus 
bruger i Matthæusevangeliet kapi-

tel 7, vers 3 om at dømme andre: »Hvorfor 
ser du splinten i din broders øje, men læg-
ger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?«. 
 Det er så nemt at se fejl hos andre, og 
så svært at finde dem hos sig selv, skal 
billedet sige, og dermed fortælle os, at vi 
ikke skal se på andres små fejl, men tage 
os af vores egne store. Det er nemmere 
sagt end gjort. Bjælken fylder for meget, 
så udsigten til det indre blik spærres.

En bjælke i øjet
Nu er det godt, at det kun er et billede. 
Ingen kan overleve at få en bjælke i øjet. 

Jeg så engang et fotografi af en mand fra 
Sydafrika. Han var kommet til hospitalet 
med en afrevet, tyk, spids gren, der var 
gået lige igennem kroppen midt på brystet AdamogEva.dk

Ærlig rådgivning om følelser, 
krop og sex: adamogeva.dk

Læs de nyeste filmanmeldelser 
på: filmogtro.dk

HAN VIL IKKE, AT NO-
GEN SKAL GÅ FOR-
TABT, MEN VIL AT AL-
LE SKAL OMVENDE 
SIG OG TRO PÅ JESUS
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og ragede en meter ud på den ene side og 
en halv på den anden. Hvordan han kunne 
sidde dér og være i live, var en gåde. Det 
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må have gjort vanvittigt ondt! Og forestil 
jer så sådan en bjælke i øjet! 

Sandskorn er slemt nok
Det er galt nok med et sandskorn i øjet. 
Enhver, der har prøvet det, ved, hvor irri-
terende og smertefuldt det er. Man skyller 
og skyller og pudser med det ene øjenlåg, 
glipper energisk med begge og prøver alt, 
men kornet sidder der og kommer først 
ud, når det selv vil. Så er det, man har 
svært ved at forestille sig, hvordan det må 
være med en hel bjælke i øjet!

 Sandskornet i øjet kan få mig til at 
tænke på, at jeg er en ærkesynder. Jeg har 
brug for en, der kan få mine øjne til at se 
klart, hvem jeg er, hvem Jesus er, og til at 
se, at min ikke nær så fejlfulde næste og-
så er elsket af Gud. 
 Han vil ikke, at nogen skal gå fortabt, 
men vil, at alle skal omvende sig og tro på 
Jesus.

Svend Erik Petersen

imedia samler
       video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk

»Man siger ofte, at en fremmed er en 
ven, man endnu ikke har mødt. Men 
en ven er også en fremmed, for der 
er altid noget i et andet menneske, 
som man endnu ikke har forstået. 
Også i ens ægtefælle eller børn. Og 
måske er gæstfriheden allervanske-
ligst at praktisere i de nære relatio-
ner, fordi vi har svært ved at lade de 
mennesker, der er allertættest på os, 
være noget andet end det, vi allerede 
har forstået.« 

Niels Nymann Eriksen (impuls)

Pastor Sten Nielsen, 
Sommersted, holder to 
minutters andagt i uge 
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GUD LÆNGES EFTER 
FÆLLESSKAB
Født på ny? Det er vel egentlig ganske 
forståeligt, at Nikodemus undrer sig over 
Jesus’ udsagn. Især hvis man ser på, hvor-
dan Nikodemus forestiller sig, at det skal 
foregå. Det vil både mor og barn nok helst 
være fri for. Men så bogstaveligt skal det 
alligevel heller ikke forstås. 
 Jesus nævner nemlig efterfølgende det 
at være født af vand og ånd, og så begyn-
der det at nærme sig noget mere bekendt. 
Vand og ånd optræder i dåbsritualet. Præ-
sten hælder vand på hovedet tre gange; 
for Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.
 Når dåbsritualet er overstået, er den 
døbte Guds barn og har del i Guds rige. Så 
enkelt er det, og det er et klart løfte fra 

Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig si-
ger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, 
kan ikke se Guds rige.« Nikodemus sagde til 
ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når 
det er gammelt? Det kan da ikke for anden 
gang komme ind i sin mors liv og fødes?« 

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 3, vers 1-15

JESUS TALER MED 
NIKODEMUS

Gud, der ikke som mennesker begår løfte-
brud.
 Du og jeg kan selv vælge at gå væk, 
men det er på ingen måde Guds ønske at 
være fjernt fra os. I stedet kalder han på 
os, når vi vælger at gå vores egne veje.
 Når du er faret vild, og du ikke længere 
har nogen idé om, hvordan du finder vejen 
igen, er han kun en bøn væk. For han læn-
ges efter fællesskab med hver eneste af os.

Morten Stubkjær Klausen
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