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MIN UDSTILLING 
FORTJENER INGEN ROS
Hvis jeg var et museum, ville jeg nok minde en del 
om et mindre kønt et af slagsen, jeg så for nylig, 
men jeg har håb om noget bedre

Foto: Morten Stubkjær Klausen



Min første tur til Sydamerika bød på 
verdens højeste vandfald, smuk 
natur og en lidt anderledes kul-

turoplevelse. Sammen med min kone var 
jeg på kontinentet for at besøge hendes 
familie og for at se hendes fødeland, Pa-
raguay.
 Det imponerende vandfald var en virke-
lig flot oplevelse, men jeg nævnte jo også 
en anderledes oplevelse. Den fik jeg på et 
museum i Paraguays hovedstad.

Rædselskabinettet
Min svoger mente, jeg ville finde det sjovt 
at se det naturhistoriske museum med 
udstoppede dyr. Det mente min kone ikke, 
men hun ofrede sig, og vi tog derhen.
 Min bedre halvdel gjorde flere gange 
opmærksom på, at hun kun gjorde det af 
kærlighed, men min svoger havde ret; jeg 
var godt underholdt.
 Dele af udstillingen har været på mu-
seet i 50 år, og måden, dyrene var ud-
stoppet på, var ret alternativ. Kønt var det 
ikke, og især de forskellige dyr, fostre og 

hjerner i formaldehyd var lidt af et ræd-
selskabinet.
 Toppen af kransekagen var dog den 
mumificerede indianerkvinde i en glas-
montre centralt placeret ved indgangen, 
og midt i det hele stod en guide og fortal-
te entusiastisk om hele herligheden.

Læs mere om, hvad synd er på: 
jesusnet.dk/svar/3967

Læs de nyeste filmanmeldelser 
på: filmogtro.dk

De ud-
stoppede 
dyr på det 
naturhistoriske 
museum i Paraguays ho-
vedstad er ikke faldet for heldigt ud.
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Ufortjent entusiasme
Guidens entusiasme var nok mere, end 
udstillingen havde fortjent, men måske 
havde han brug for jobbet, eller måske føl-
te han, at han havde en særlig position. 
Jeg ved det ikke. Til gengæld ved jeg, at 
jeg selv har en udstilling, som jeg ikke er 
stolt af, og som jeg ikke har lyst til at vise 
andre.
 Jeg har gjort og gør grimme ting hver 
eneste dag, og det kommer jeg til at gøre, 

så længe jeg lever. Min udstilling fortjener 
ingen ros, og når Jesus ser den, roser han 
den heller ikke. Han kalder den synd og 
fortæller mig, at der ikke er grund til en-
tusiastisk at forsvare dens eksistens. Men 
Jesus har også en helt ny udstilling. Han 
kalder den tilgivelse, og han sætter den op 
for mig. Jeg skal bare sige ja tak.

Morten Stubkjær Klausen

Pladsmand Jan 
Solgaard, Løsning, 
holder to minutters 
andagt i uge 30

Missionær Bent Kjær 
Andersen, Hjørring, 
holder to minutters 
andagt i uge 31

imedia samler
       video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk

SAGT OM GUDS 
KÆRLIGHED
»Det er en enorm kærlighed, at Gud 
giver os muligheden for at møde ham 
direkte i bønnen. Han har selv for-
midlet den adgang i kraft af, at Jesus 
er død og opstået for mig. Det ba-
ner vej for, at jeg faktisk kan bede til 
himmelens og jordens skaber direkte. 
Jeg må bede om hvad som helst i Je-
sus’ navn. Jeg må bede om de dum-
meste ting og om det, jeg føler lige 
nu.«

Stefan Schmidt Christensen (impuls)
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JESUS GØR EN FORSKEL
Simon Peter havde fisket på Genesaret Sø 
hele natten uden at få fisk i garnene. Da 
Jesus ser Peters tomme garn, opfordrer 
han ham til at tage ud på søen igen.
 Den erfarne fisker afviste ikke denne 
opfordring, selv om det var umuligt at få 
en fangst ved højlys dag. Derimod hand-
lede han på ordene, fordi der var en særlig 
autoritet bag dem.
 Det var godt, for Peter fik sit livs stør-
ste fangst. Efter dette forlod han alt og 
fulgte Jesus.
 Jesus er også opmærksom, når vi har 
tomme garn. Er vores liv fyldt af afmagt, 
angst, smerter og uden kontrol over no-
get, kalder han os til at overgive vores liv i 
hans hænder.
 Måske tvivler vi på, at Jesus kan gø-
re en forskel. Men det er netop, hvad han 
kan. Han, der har lovet evigt liv til dem, 
som tror på ham, hvorfor skulle han ikke 
også kunne velsigne os med sin fred?

Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele 
natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg 
kaste garnene ud.«

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 5, vers 1-11

PÅ DIT ORD

 Når du vover at lægge dit liv i Jesus’ 
hænder, vil du erfare, at der er autoritet i 
hans opfordring til også at lægge din død i 
hans hænder. 
 Husk at de netop blev naglemærket for 
din skyld.

Søren Juul Skovenborg
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