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JEG HAR 
COMMITTET 
MIG
Engagement har en tendens 
til at udvikle sig

Modelfoto: Martin Barraud/OJO Images



Er du klar til at committe dig? Formu-
leringen bliver til tider brugt i joban-
noncer og ved diverse coachingfor-

løb. Det nye danske ord at committe sig 
betyder at forpligte sig, engagere sig, bin-
de sig til nogen eller noget.
 Jeg committede mig sidste år til en 
smuk italiener, som på samme måde valg-
te at committe sig til mig. Vi forpligtede 
os, engagerede os og bandt os til hinan-
den i vores ægteskab på livslang basis.

Bundet til endnu en
Engagementet har bidraget til en god 
bundlinje og er ved at give et synligt af-
kast. Min med-committer er begyndt at 
bygge rede, og på en enkelt weekend hav-

de vi pludselig både tøjdyr, autostol, seng 
og et sæt miniput-tøj, der kan gøre en rig-
tig mand blød i knæene.
 For sammen med min kone har jeg 
committet mig til et lille væsen, som ger-
ne skulle være færdigbagt til julemåneden. 
Et lille menneske, der i sine første leveår 
ikke kan gøre meget for bevidst at gen-
gælde den kærlighed, som vi giver ham 
eller hende. Barnet vil være totalt afhæn-
gig af os. Det bliver sikkert hårdt, men det 
bliver også godt, og det bliver alt muligt, vi 
ikke vidste var muligt.

Den største committer
Vi glæder os til at skulle være forældre, 
selvom vi er klar over, at det koster noget; 
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Procesoperatør Karsten 
Christensen, Esbjerg, 
holder to minutters 
andagt i uge 39
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Jesus 
gav sit 
eget liv for 
alle os, der som 
udgangspunkt hverken 
kan eller vil committe vores liv 
fuldstændigt til ham.



at vi som alle andre forældre må ofre os 
for vidunderet.
 Men uanset, hvor meget vi ofrer, bliver 
ingen af os dog den største committer i 
verdenshistorien. Den ære tilfalder hel-
ler ikke Mother Theresa eller andre store 
personligheder, som brugte det meste af 
deres liv på at tjene andre. Nej, den tilhø-
rer en mand, der var så bundet af sin kær-

Læs om Gud som far på:  
jesusnet.dk/artikel/8904

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

JESUS VALGTE AT 
 ENGAGERE SIG FOR 
HELE VERDEN

lighed til os, at han valgte at blive sømmet 
fast på et par korslagte planker og uskyl-
digt blev straffet for alt, hvad vi menne-
sker har gjort forkert.
 Jesus valgte at engagere sig for he-
le verden, for hvert eneste menneske på 
jorden. Han gav sit eget liv for alle os, der 
som udgangspunkt hverken kan eller vil 
committe vores liv fuldstændigt til ham. 
Det bedste er, at han beder alle om at ta-
ge imod hans kærlighed som et lille barn. 
Det er på hans initiativ, og vi skal bare 
strække vores hjælpeløse hænder ud til 
ham og tage imod hans gave.

Morten Stubkjær Klausen

SAGT OM 
JESUS’ DØD
»Man kan løbe efter mange billige 
udsalgstilbud på det religiøse mar-
ked. Men det bedste af dem alle – det 
eneste der gør dig rigere – er gratis 
for dig. Når vi samles ved nadverbor-
det, får vi bekræftet, at det var for dig 
og mig, Jesus døde. Han betalte pri-
sen, som vi aldrig kunne betale.«

Bent Oluf Damm (impuls)

»Jesus – det sande lys – er Guds søn. 
Hans liv, død og opstandelse var en 
lang kærlighedserklæring til dig og 
mig, for gennem det overvandt han 
dødens mørke, som eller havde mag-
ten over os. Hvis du inviterer Jesus og 
hans lys, ind i dit liv, får du del i hans 
sejr over dødens mørke.«

Nikolai Meyer Møller  
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/11149)
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       video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



JESUS HAR NOGET 
AT TILBYDE
I Danmark er der meget, man kan væ-
re taknemmelig for og meget, man kan 
glemme at takke for. Bibel teksten fortæl-
ler om 10 mennesker, som Jesus lige hav-
de helbredt for spedalskhed ved at sige 
»Gå hen og bliv undersøgt af præsterne.«
 De blev alle renset for spedalskheden 
på vej derhen. De har sikkert været tak-
nemmelige, men kun én vendte tilbage til 
Jesus for at vise sin taknemmelighed og 
give Gud æren. Han kastede sig ned for-
an Jesus og takkede ham. Jesus kvitterede 
med et »Stå op og gå herfra! Din tro har 
frelst dig.«
 Det svar fra Jesus har ikke ændret sig. 
Jesus tilbyder helbredelse for den synd, 
som er gået i arv, siden Adam og Eva var 
ulydige mod Gud.

Jesus spurgte: »… Er det kun denne fremmede, 
der er vendt tilbage for at give Gud æren?« Og han 
sagde til ham: »Stå op og gå herfra! Din tro har 
frelst dig.«

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 17, vers 11-19

STÅ OP OG GÅ

 Jesus venter i længsel efter, at menne-
sker kommer til ham og siger tak for den 
frelsende tro, som Bibelen fortæller om. 
Det er en frelse, han allerede har tilbudt 
alle mennesker, da han døde på et kors og 
opstod igen tre dage efter. Og det tilbud er 
for alle.

Morten Stubkjær Klausen
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