
HJULENE 
KØRTE DEN 
FORKERTE VEJ
Bilens stand, det beskidte ydre 
og den efterfølgende regning, 
bekymrede mig noget, da den 
skulle til serviceeftersyn for 
første gang
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Det kører egentlig derudad med den 
nyindkøbte, brugte bil, selvom min 
viden om biler kort sagt begrænser 

sig til farve, antal hjul og pedalernes funk-
tioner. Alligevel var jeg en anelse nervøs 
for mekanikerens dom, da den første gang 
skulle til service. Både hvad angik bilens 
stand under dens beskidte ydre og den ef-
terfølgende regning.
 Foruden de åbenbart obligatoriske olie- 
og filterskift kunne mekanikeren efterføl-
gende fortælle, at bilens hjul var sat spejl-
vendt på, da der var blevet skiftet til vin-
terdæk. Eftersom han ikke regnede med, 
at jeg bakkede til alle mine destinationer, 
havde han byttet dem om, så de nu kørte 
den rigtige retning. Der stod jeg med var-

me kinder og undrede mig over, at noget 
så rundt som hjul kunne vende forkert.
 Trods den røde farve i kinderne over 
fejltagelsen, var det billigt sluppet, at bilen 
ikke fejlede andet. Det samme gjaldt for 
regningen, der trods mange punkter over-
raskede positivt med et overskueligt slut-
beløb.

En uoverskuelig stor regning
Når det gælder mig selv, er jeg i høj grad 
klar over mine mange fejl og mangler. Jeg 
har jævnligt brug for at komme til et ser-
viceeftersyn, så jeg er sikker på at være 
på vej i den rigtige retning. 
 Ligesom jeg ikke formår meget, hvad 
angår bilen, er jeg dybt afhængig af hjæl-
pen fra Gud. Når jeg sidder i kirken, bli-
ver jeg ofte mindet om de steder, hvor jeg 
godt kunne trænge til nye reservedele el-
ler hjælp til at sætte dem rigtigt på plads.
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Missionær Jørgen 
Bloch, Randers, holder 
to minutters andagt i 
uge 11
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 Heldigvis er der altid åbent hos Gud, 
og han står klar med åbne arme til at ta-
ge imod alt vores skrot. En af de helt sto-
re forskelle på hjælpen fra mekanikeren 
og Gud er dog regningen. Om end jeg slap 
billigt ved mekanikeren, slap jeg ikke helt. 
Når Gud gør det op, som er galt med dig 
og mig, bliver regningen uoverskueligt 
stor. Til gengæld skal vi ikke selv betale 
den.
 Jesus har betalt den for os, og han slap 
ikke billigt. Det betyder, at vi i stedet for at 
frygte Guds dom kan glæde os over løftet 
om en ny himmel og en ny jord. Dér bliver 
der ikke længere brug for serviceeftersyn.

Marie Lerche Nygaard

Læs mere om den nye himmel 
og den nye jord på: jesusnet.dk/
svar/3234

SAGT OM 
GUDS RIGE
Vi formår ikke altid at gøre det gode 
for hverken os selv, for Gud eller for 
vores næste. Når vi selv bestemmer, 
fører vi oftest os selv fuldstændig 
på vildspor. Det ender i selviskhed, 
griskhed og ukærlighed.
 Og det ved Gud godt – derfor 
kommer han os i møde med sit rige. 
Sin måde at styre på, sin måde at el-
ske og tilgive på. Helt fra det første 
syndefald har det været meningen, 
at han en dag ville vinde det tilbage, 
der gik tabt. Det er det, Jesus kom 
for. At vinde det hele tilbage!

Peter Jerup-Thise (impuls)
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JESUS VIL MERE END 
HJÆLPE HER OG NU
Ordene i bibelverset kommer fra en far, 
der er hårdt presset, fordi hans søn er be-
sat af en ånd. Han søger hjælp hos Jesus, 
for ingen andre har kunnet hjælpe.
 Jesus reagerer på disciplenes og folke-
mængdens manglende tillid til Gud og be-
tegner det som vantro. Samtidig tager han 
imod drengen og hans far og hjælper dem. 
Jesus vender aldrig ryggen til mennesker, 
der kommer til ham.
 Faren indser sin vantro og manglende 
tillid til Gud. Han er klar over, at han ikke 
selv kan gøre det, der skal til. Samtidig ka-
ster han alt sit håb mod Jesus, og det er 
det, han udtrykker i disse ord.
 Når vi mennesker møder Jesus, kan vi 
få lov til både at erkende og bekende det, 
vi kalder vores synd – vores fejl og mang-
ler og dårlige tanker og handlinger overfor 
Gud og hinanden og samtidig bede ham 
om hjælp og tilgivelse.

»Jeg tror, hjælp min vantro!«
Fra søndagens tekst i kirkerne:

Markusevangeliet kapitel 9, vers 14-29
TRO OG VANTRO

 Og Jesus vil mere end at hjælpe her og 
nu. En dag kommer han tilbage til jorden 
for at fjerne ondskaben og døden og gøre 
alting godt og nyt – og han ønsker, at vi 
skal være sammen med ham på den nye 
jord. Det håb kan vi vantro række frem 
mod i tro.

Morten Nielsen
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