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DER KOM LIV I
VANDSLANGEN
Bekymringer er lidt som elastiske
vandslanger. De kan fylde me
get, men med Guds hjælp kan de
svinde ind til næsten ingenting
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eg havde aldrig forestillet mig, at jeg
skulle blive vildt fascineret af haveslan
ger. I sommer skulle jeg vande blom
ster for nogle venner, mens de var på
ferie. Den første dag skruede jeg op for
vandet og gik i gang med at vande deres
blomster i krukkerne på terrassen, og jeg
tænkte ikke nærmere over det.
Det var først, da jeg var færdig og sluk
kede for vandet og tømte vandslangen for
vand, at jeg fik noget af en forskrækkelse.
Vandslangen begyndte nemlig at bevæ
ge sig hen ad fliserne og skrumpe ind. Jeg
sprang til side, og et kort øjeblik tænkte
jeg på, om den var levende.

Studier af haveslangen
Jeg vil lige med det samme sige, at jeg er
ikke den største tekniske begavelse i den
ne verden, så jeg tænkte som en gal på,
hvorfor haveslangen trak sig sammen og
til sidst nærmest ikke fyldte noget.
Næste dag kunne jeg ikke vente med at
komme til at vande blomster, og jeg havde

rigelig tid til at studere vandslangen. Jeg
lagde mærke til, at den udvidede sig, når
den blev fyldt med vand og dermed blev
længere og længere.
For hver dag blev jeg klogere på vand
slangens dynamik og blev fascineret af,
hvordan den kunne blive længere og kor
tere igen. Jeg googlede og fandt ud af, at
det var en flexslange, som er beklædt med
et elastisk stofmateriale.

Gud fjernede bekymringerne
Læs mere om bøn på:
jesusnet.dk/bøn

Vandslangen er for mig blevet et bille
de på noget, som har præget mig den
ne sommer. Jeg har været fyldt af mange
bekymringer. Ikke de store og alvorlige af
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slagsen, men omfattende nok til, at de
svulmede op og styrede mine tanker og
handlinger.
Jeg var bekymret for, om vi nåede en
færge, da vi skulle til Skotland, og om bilen
ville blive stjålet på parkeringspladsen ved
en togstation i en skotsk by. Jeg overfaldt
nærmest Gud med bønner, for jeg tænk
te på et bibelvers, hvor der står, at hvis vi

JEG OVERFALDT
NÆRMEST GUD MED
BØNNER
kaster vores bekymringer på Jesus, så har
han omsorg for os.
Hver gang svarede Jesus, og han fjer
nede mine bekymringer og reducerede
dem til ingenting. Lidt som vandslangen,
der trak sig sammen og nærmest fyldte
ingenting, når den var tømt for vand.
Anette Ingemansen

CI
TAT SAGT OM

BEKYMRINGER

»Jeg har Guds løfte om, at hvis jeg
lægger det hele frem for ham, vil han
give mig en fred i både tanker og fø
lelser.
Den fred kommer nogle gange
hurtigt. Andre gange skal den mod
tages gennem udholdenhed. Når jeg
beder for noget bestemt hver dag,
oplever jeg, at det stille og roligt kan
ændre min bekymring til fred og håb.
Her på det sidste har en fysisk
øvelse hjulpet mig i min bøn: Jeg
’samler’ mine bekymringer i mine
hænder ind på brystet. Bagefter ’ta
ger’ jeg bekymringerne og lægger
dem i Guds usynlige hænder og slip
per dem ved at vende håndfladerne
nedad. Denne øvelse kan hjælpe mig
til at tro på, at mine bekymringer nu
er lagt i Guds hånd, så jeg kan slippe
dem.«
Sprint Aagaard Korsholm (Læs mere på
jesusnet.dk/artikel/10047)

Skole-kirke- og kommuni
kationsmedarbejder Pia
Bech Uth, Brønderslev,
holder to minutters
andagt i uge 45

Find taler, vidnesbyrd
og undervisning
på imedia.dk

DE SKAL MÆTTES

»… Salige er de, som hungrer og tørster
efter retfærdigheden, for de skal mæt
tes …«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 1-12

Når nogen har begået en forbrydelse og
fået en straf, der ikke synes at stå mål
med ugerningen, vil mange spørge: »Er der
da ikke er nogen retfærdighed til?«
Vi hungrer og tørster efter retfærdig
hed, men Jesus taler om en anden ret
færdighed end den, vi møder i retssalene,
hvor dommerne udmåler straffen efter de
dømtes ugerninger.
Jesus er selve retfærdigheden. Han har
selv afsonet den dom, som kender alle
mennesker skyldige over for Gud.
Jesus var det eneste menneske, som
ikke havde nogen skyld. Men stik imod al
fornuft valgte han at tage hele menneske
hedens skyldige identitet og gøre den til
sin identitet.
Han tog skylden for alle forbrydelser
mod Gud, og led straffen på et kors.
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JESUS ER SELVE
RETFÆRDIGHEDEN

Efter samfundets retfærdighed må
nogle stadig afsone deres forbrydelser
mod deres medmennesker, men over for
Gud har de og alle andre fået mulighed for
at være uden skyld – den skyld, som Jesus
har taget.
Morten Stubkjær Klausen

