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GRUNDLOVEN
ER EN STOR
GAVE
Siden 1849 har Danmark
haft en grundlov, der
sikrer os som en
demokratisk retsstat, hvor
hver enkelt borger har
afgørende rettigheder
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G

rundloven er en stor gave, vi altid
bør glæde os over og være taknemmelige for. Når vi ser ud omkring i
verden, hvor mange stater desværre ikke
har fået nær så god en gave, så opdager vi
grundlovens vigtighed.
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Gave nummer to
Der er endnu en grund til taknemmelighed. Et er, at der står en fin lov nedskrevet. Noget andet er, at den kun gavner
landet, hvis regering og befolkning vil følge den.
I mange lande kæmper store dele af
befolkningen for at få magthaverne til at
følge de love, de selv er underlagt. I andre
lande er det en udbredt holdning i befolkningen, at loven kun skal følges, hvis man
selv synes, det er fornuftigt.
Vi kan glæde os over, at selv om vi ikke
er ufejlbarlige, så følger både magthavere
og befolkningen langt hen ad vejen grundloven og de love, som denne lov giver landets ledelse bemyndigelse til at udstede.

Pastor Ingolf Henoch
Pedersen, Randers,
holder to minutters
andagt i uge 24

Er der grænser for
næstekærligheden? Læs svaret på:
jesusnet.dk/svar/3897
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Guds gave
Gud har givet alle sine mennesker en
grundlov. Vores rettigheder er, at vi er
skabt i Guds billede og sat til at bestyre verden sammen med ham. Vi har stor
værdi og stort ansvar og vil altid blive bedømt 100% retfærdigt.
I kort form kan Guds lov samles til: »Du
skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte
og af hele din sjæl og af hele dit sind.« Og:
»Du skal elske din næste som dig selv.«
(Matthæusevangeliet kapitel 22, vers 3440).
Magthaveren – Gud – lever 100% op til
denne lov. Det samme kan desværre slet
ikke siges om os. Mange i dag vil mene, at
Gud kun har givet os et bud om at elske
hinanden. Og det bør vi samle alle vores
kræfter om.
Når det så alligevel aldrig lykkes særlig godt, hænger det sammen med, at vi
heller ikke klarer buddet om at elske Gud
særlig godt, men det er en lang historie.
Til gengæld gør Gud gudskelov noget,
som en retsstat ikke kan gøre uden at begå selvmord: Han er ufattelig rundhåndet
med at tilgive overtrædelser og afsige frikendelsesdomme til personer, der oplagt
er skyldige. Denne gave gør det muligt at
leve som kristent menneske og sætter fri
til at elske, så godt vi kan.
Sprint Aagaard Korsholm

Se de nyeste filmanmeldelser på:
filmogtro.dk
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ELSK MED
HJERTE, SJÆL
OG SIND
Der er tre ting, vi skal bruge til at elske. Tre instrumenter. Hjerte, sjæl og
sind. Hjertet er stedet for følelser og
ånd, det inderste og dybeste sted i
os. Fra dette sted kan den dybeste
kærlighed opstå. Sjælen står for det
livgivende i mennesket. Sjælen giver
på en måde liv til vores krop, og derfor skal vi også elske Gud med kroppen. Vores krops handlinger er ikke
ligegyldige for Gud, og selve vores
krop er heller ikke. Også den kan og
skal elske Gud. Den tredje ting, vi skal
elske Gud med, er sindet. Tankerne.
Det nytter ikke noget at sige fromme
ord, hvis tankerne forbander Gud.
Ligesom der er tre ting, vi skal
bruge til at elske, er der også tre ting,
vi skal elske. Tre mål for vores kærlighed. Gud, næsten og os selv. De kan
ikke skilles ad.
Mikael Holst Kongensholm
(Uddrag af artikel. Læs mere på jesusnet.dk/
artikel/2793)

Lyt til podcasts om
menneskers erfaringer
med Gud på:
imedia.dk/troshistorier

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 28, vers 16-20

Foto: thanasus © gettyimage.com

AL MAGT

Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde:
»Mig er givet al magt i himlen og på jorden.«

JESUS HAR
MAGTEN
»Din er magten,« er et af de sidste ord i
Fadervor. Vi bekender, at Gud har magten.
Det er ham, der har skabt alt, og han
opretholder alt. Men han har givet sin
søn, Jesus Kristus, en særlig magt, nemlig
magten til at give evigt liv til enhver, der
tror på ham.
Gud ser ikke blot gennem fingre med
synden, der gør os skyldige til fortabelsen.
Men hvordan har Jesus da fået magten
til at give evigt liv? Det har han, fordi Gud
kendte Jesus skyldig i al den synd, som vi
ellers selv skulle tage straffen for. Hans
død blev vores liv. Derfor kan vi nu stå
som uskyldige over for Gud.

Hvordan kan vi vide, at det er sandt?
Jesus er jo ikke den eneste, som har
hængt på et kors. Nej, men han er den
eneste, som ikke selv har syndet, og som
er opstået fra graven. Påskemorgen blev
det bekræftet, at Jesus har magten over
døden.
I vores hverdag er hans magt dog
usynlig. Her ser det tværtimod ud som
om, det er døden, der har det sidste ord.
Men den dag, Jesus kommer igen, som
han har lovet, vil det blive synligt for alle,
at den magt, han har fået, både er den
største og vigtigste.
Søren Juul Skovenborg

