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NØGLEN TIL LIVET
Nøgler er gode at have, når man har brug
for dem, men man kan jo glemme dem.
Der findes dog en nøgle, der altid er lige
ved hånden
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et er faktisk ret besværligt, hvis
man har glemt nøglen til huset et
andet sted, og først finder ud af det,
når man står foran døren og leder forgæves efter nøglen i taske og frakkelommer.
Måske har man en ekstranøgle hos naboen, og så er problemet hurtigt løst. Men
hvis ikke man har det, kan man blive nødt
til at hente nøglen på det sted, hvor man
har glemt den.

Låst ude
Endnu mere besværligt er det, hvis man
står uden for sin egen dør og opdager, at
nøglen, man har glemt, ligger inde i huset.

Læs mere om Jesus på: jesusnet.
dk/jesus

Læs alle de nyeste filmanmeldelser på: filmogtro.dk

Man har låst sig selv ude. Hvad gør man
så? Måske er der et vindue, som står på
klem. Ellers må man bryde ind i sit eget
hus. Eller man må have fat i en låsesmed,
og det er jo ikke gratis.

NØGLEN TIL DET EVIGE
LIV HEDDER JESUS
Måske løser det problem sig om nogle år. Der findes jo forskellige elektroniske
nøgler, som man kan bruge. Der er nogle,
der mener, at mange fremover vil bruge
elektroniske nøgler, som kan åbnes ved
hjælp af en chip, der er indopereret i hånden. På den måde glemmer man ikke nøglen andre steder. Man har jo altid nøglen
lige ved hånden – eller mere præcist sagt
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– i hånden. Men tanken om en indopereret chip tiltaler mig nu ikke.

En nøgle ved hånden
Nøgler er gode at have, når man har brug
for dem. En nøgle, vi alle har brug for, er
nøglen til livet – det evige liv. Bibelen fortæller, at der findes en sådan nøgle, og at
den er frit tilgængelig for alle.
Nøglen til det evige liv hedder Jesus,
og den nøgle er der altid. Jesus siger selv:
»Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror
på mig, skal leve, om han end dør« (Joh
11,25). Det er en nøgle, der er god at have
i hånden – og i hjertet!
Gunner Jensen

BØN
Kære Gud og far. Tak for livets nøgle, du
har givet. Tak fordi, den er frit tilgængelig for alle, der ønsker at komme ind til det
evige liv.

CI
TAT SAGT OM

DET AT VENTE
PÅ GUD

»Guds tid er anderledes end vores,
fordi han ikke ønsker, at nogen skal
gå fortabt. Han arbejder på at frelse
alle. Når Gud sætter en kæp i hjulet
på vores tidsmaskine, så handler det
om, at han vil have fat i os. Han vil
have os til at stoppe op og spørge os
selv, hvor vi er i vores liv.
Det værste vi kan gøre, når vi
venter på, at Gud griber ind, og der
tilsyneladende ikke sker noget, er at
fjerne os fra ham.
Vi skal gøre lige det modsatte. Vi
skal bruge ventetiden på at klynge
os til ham, for i Guds rige er ventetiden Guds arbejdstid med mennesker.«
Peter Nissen (impuls)

Adjunkt Rasmus Brøgger
Najbjerg, Kalundborg,
holder to minutters
andagt i uge 43

»Vi tror måske, at det er os, der venter på Gud, men det kan godt være,
at det er Gud, der venter på os. Måske prøver han at fortælle os noget,
som vi ikke kan høre, fordi vi har låst
os, eller fordi vi ikke er rolige eller
stille nok. Nogle gange venter Gud
på os, fordi vi har så travlt.«
Carsten Dalsgaard Hansen (impuls)

ELSK DIN NÆSTE

(Jesus sagde) »Du skal elske Herren din Gud af hele
dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det
er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv … «
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 22, vers 34-46

ELSK ÆGTEFÆLLEN
OG EKSTREMISTERNE
Næstekærlighed er et velkendt ord. Vi skal
elske hinanden og være gode mod hinanden. Det går måske an, når det er elskelige
mennesker, vi omgiver os med, men mange har sikkert oplevet, at selv der kan det
være svært, når man kommer tæt på.
Har man ikke oplevet det som en udfordring, går Jesus endnu længere, når han
et andet sted i Bibelen fortæller, at man
skal elske sine fjender. Ikke bare dem, der
er trælse i skolen, på arbejdspladsen og
andre steder, men også ekstremister, diktatorer og andre af samme støbning.
Det betyder ikke, at man skal elske alt,
hvad andre mennesker gør, men elske
dem nok til at vise dem den kærlighed,
som Jesus viste, da han døde på et kors,
»mens vi endnu var hans fjender« (Romerbrevet kapitel 5, vers 10).
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Det er den kærlighed, han spørger efter.
Det kan kun lade sig gøre ved at tage imod
hans tilgivelse i tro på, at Jesus er den
eneste vej til Gud, og at det er fra ham,
den ægte næstekærlighed bliver givet i så
rigelige mængder, at man kan dele ud til
højre og venstre.
Morten Stubkjær Klausen

