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GUD SKABTE OS  
TIL AT ELSKE
»Næstekærlighed« er centralt for 
kristendommen. Men hvem er min 
næste? Jesus vender spørgsmålet om  
og spørger: Hvem er du næste for?
Foto: kieferpix/iStock/Getty Images Plus



I               Lukasevangeliet kapitel 10, vers 29-37, 
svarer Jesus på et spørgsmål om at el-
ske sin næste. Spørgsmålet lyder: »Jeg 

skal elske min næste, men ingen kan jo  
elske alle og enhver – så hvem er min  
næste, og hvem er ikke?«. Det er vel sådan 
set et meget logisk spørgsmål.
 Men Jesus vender det om og spørger: 
Hvordan kan jeg selv være en næste for 
andre? Vi tænker vel, at begrebet min næ-
ste betyder en person, der er nær ved mig, 
og som har brug for min hjælp. Men Jesus 
siger, at næste også kan bruges om en 
person, det er rigtig godt at være nær ved, 
når jeg har brug for hjælp. Så manden, der 
stillede spørgsmålet, fik selv spørgsmålet: 
»Er du en næste? Er det godt at have dig i 
nærheden, når man trænger til hjælp?«

En smule Gud-glans
Den absolut bedste næste i verden er  
efter min erfaring Jesus. Det er så godt at 
have ham i nærheden, når man har brug 
for hjælp. Både når man med det samme 
mærker hans hjælp, og når man ikke gør. 
Samtidig skabte Gud os til at elske. Til at 
være gode at være i nærheden af, når der 
er brug for hjælp.
 Hver gang, jeg får hjælp fra et andet 
menneske, er det dybest set Gud, der 
hjælper mig. For han har skabt den kærlig-
hed, jeg møder.
 Tænk, hvor fedt det er, når jeg oplever 
at være til hjælp for andre og dermed ka-
ste en lille smule Gud-glans ind over deres 
liv. 

Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk

Hvordan kan en kærlig Gud 
tillade, at nogle går fortabt? 
jesusnet.dk/svar/3504
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Landsleder i Agape 
Annette Bech Vad, 
Videbæk, holder to 
minutters andagt i uge 47

BØN
Kære Gud hjælp mig til at møde  
min næste med kærlighed



Vores gasfyr gik i stykker. Fra det  
ene øjeblik til det andet var morgen-
badet forvandlet fra fornøjelse til 

det kolde gys! Gasmontøren skiftede en 
printplade. Nu er morgenbadet reddet.
 En enkelt defekt på printpladen, som 
ellers ikke ser ud til at fejle noget som 
helst, lukkede hele fyret ned, så det ikke 
kunne tænde.

Forbindelsen til Gud afbrudt
Min forbindelse til Gud blev også afbrudt. 
Faktisk var den allerede afbrudt, da jeg 
blev født. Jeg synes ellers, jeg lever et 
pænt og ordentligt liv. Jeg gør mange gode 
ting og sætter en ære i at være god imod 
andre mennesker.
 Den dårlige nyhed er, at det ikke er nok. 
Bare en enkelt fejl – og forbindelsen er af-
brudt!
 Jeg har brug for hjælp! Har du også det?

Læs alle de nyeste filmanmel-
delser på: filmogtro.dk

Jesus genetablerer forbindelsen
Gud sendte sin søn for at genetablere  
forbindelsen mellem mig og Gud.
 Bibelen taler om, at Gud for sin egen 
skyld slettede alle vores fejl. Det var ikke 
fordi, vi havde gjort noget godt. Han gjor-
de det, fordi han elsker os. Han ønsker 
et fællesskab med os. Derfor 
sendte han Jesus og lod 
ham dø på et kors.
 Da Jesus døde, 
blev fejlene slet-
tet. Dermed er 
forbindelsen 
genoprettet 
for enhver, der 
ønsker det.
 Jeg kan 
varmt anbe-
fale det. Gud er 
som en far for mig. 
Jeg kan fortælle alt til 
ham – bekymringer, glæ-
der, sorger, brændende ønsker – alt. Han 
elsker mig og har omsorg for mig.

Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk

FORBINDELSEN ER 
GENOPRETTET

Hvorfor beviser 
Gud ikke sin egen 
eksistens? Se video på  
imedia.dk/peptalks

En defekt på en printplade 
afbrød samtlige funktioner 
på vores gasfyr. Blot en en-
kelt fejl afbryder også forbin-
delsen til Gud
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TILGIV UDEN 
UNDTAGELSER
En video viser en mand, der i retssa-

len omfavner sin brors morder. Han 
fortæller hende, at han tilgiver hen-

de, og at hans bror ville have ønsket det 
samme.
 Han gentager det på flere måder som 
for at understrege det for sig selv og den 
tiltalte. Derefter beder han om at få lov til 
at give hende et knus. Det får han lov til, 
og giver et langstrakt knus.
 Situationen er et stærkt eksempel på 
tilgivelse. Du og jeg kan have mange ting, 
som gør ondt, og er svære at give slip på, 
men Jesus beder os om at tilgive uden 
undtagelser og så ofte, som nogen gør 
ondt mod os.
 Det kan være enormt svært, så er det 
ikke for nemt for Jesus at sige? Nej, for 

Da kom Peter til Jesus og spurgte: »Herre, hvor 
mange gange skal jeg tilgive min broder, når 
han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« 
Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til 
syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange«

 Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 18, vers 21-35

77 GANGE 
TILGIVELSE 

ingen har tilgivet som han gjorde, da han 
blev korsfæstet.
 Når jeg ser, hvor stor en gæld Gud be-
talte for at kunne tilgive os, så forstår jeg 
bedre, at manden kunne tilgive sin brors 
morder. Nok er hun skyldig og skal straf-
fes, men i forhold til Gud har straffen al-
lerede ramt Jesus, så både hun og jeg har 
adgang til en fælles tilgivelse og frihed.

Morten Stubkjær Klausen
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