NR.

37

13. september 2020
120. årgang

JEG ER GENNEMSKUET
OG ELSKET!
I menneskelige relationer kan vi skjule det i
vores liv, vi ikke er så stolte af. I relationen til
Jesus er vi helt gennemskuet og alligevel elsket
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lomsterne i vores have arter sig fra
den bedste side i øjeblikket. Jeg har
den seneste måned delt adskillige
billeder på Facebook af Klematis, studenternelliker og andet godt.

En brøkdel af virkeligheden
En stor kreds af venner og familie kommenterer positivt på såvel blomster som
haven i al almindelighed.
Billederne er smukke, men sandheden
er, at de kun præsenterer en brøkdel af
virkeligheden. Der er meget andet i vores
have, der ikke fanges af kameralinsen. De
sammengroede bede, ukrudtet imellem
fliserne, de ting, vi ikke lige fik ryddet op,
træværket, der råber GORI!

Pens. missionær Bjarne
Lindgren Christensen,
Ringkøbing, holder
to minutters andagt i
uge 38

På Facebook ses kun det, jeg vælger at
vise!
Sådan kan man vise et ufuldstændigt
billede af sit liv til andre mennesker.

Gennemskuet og elsket
Hos Jesus er det anderledes. Jeg vælger
nok selv, hvor meget jeg vil fortælle til Jesus. Men virkeligheden er, at han ved det
hele på forhånd! Selvom jeg ikke taler med
ham om det, så er det alligevel kendt stof
for ham. Faktisk kender han mig langt
bedre, end jeg selv gør.
Den grimme tanke, hvor jeg ønskede et
andet menneske hen, hvor peberet gror.
Pengene, som jeg ikke opgav til skattevæsenet. Den hvide løgn. Det er alt sammen
kendt af Jesus.
Jeg er gennemskuet! Han ser ind bag
masken.
Det kan virke skræmmende, men den
gode nyhed er, at jeg er gennemskuet og
elsket på en og samme tid.
Intet i mit liv kan slå hans kærlighed til
mig ihjel eller få ham til at tage afstand.
Han ønsker at dele livet med mig, og
han har sagt, at han vil tilgive mig alt det
forkerte.
Jeg kan derfor trygt tale med ham om
alt det, som han alligevel ved. Han inviterer mig til det, og han sidder klar til at
hjælpe mig med det hele.
Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk
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Jeg har indtryk af, at det engang var en
almindelig del af sproget: »Gud velsigne
dig« - sagt som tak for noget, eller som
anerkendelse af, at den anden gjorde noget godt for andre. Det siges stadig, men
sjældnere. Personligt har jeg nemmere
ved at skrive det, når jeg på et lykønskningskort ønsker Guds velsignelse over
fremtiden, over et nyt år eller over den
nye situation, som modtageren står i.
Måske udtrykket er på retur, men anliggendet må vi ikke miste: Gud ønsker at
velsigne. Han ønsker, at livet skal være
godt. At mennesker må erfare Guds kærlighed midt i deres eget liv. At vi skal op-
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leve, at også i fremtiden, i det ukendte, er
Gud der.
Det ved vi, fordi Jesus ødselt delte ud af
Guds velsignelse hånd i hånd med, at han
forkyndte evangeliet. Mennesker blev helbredt på både sjæl og legeme, og det førte
dem til tro og vished om, at Jesus virkelig
var Kristus, den levende Guds søn.
Gud velsigne dig!
Søren Isak Nolsøe (Uddrag af artikel i impuls)

SJÆLESORGSLINJEN
HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?
Læs alle de nyeste filmanmeldelser på: filmogtro.dk

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 – 22.00

82 271 333

imedia samler
video og lyd om tro til dig
Kig forbi imedia.dk

SYND IKKE MERE

Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham: »Nu er du blevet
rask; synd ikke mere, for at der ikke skal
ske dig noget værre.«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 5, vers 1-15

En mand havde været lam i 38 år. Det
er længe, og derfor må han efterhånden
have vænnet sig til sit handicap. En dag
kommer Jesus til ham, og han bliver helbredt. Hermed er porten åbnet til et bedre liv.
Når Jesus advarer manden om, at han
kan rammes af noget værre, hvis han synder, er dette ikke en hentydning til, at Gud
ellers vil straffe ham med bylder og pest.
Jesus har allerede taget den straf, som
Gud fælder.
Det er heller ikke en forventning om, at
han kan leve et syndfrit liv. Intet menneske kan undgå at synde. Det er derimod en
advarsel om, at mandens nye muligheder
ikke vænner ham til et liv, hvor der ikke er
plads til Gud.
Når der åbner sig nye uventede muligheder, som vi aldrig har turdet drømme
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DER ER GRUND
TIL TAK

om, er der grund til at takke Gud. Får det
nye os derimod til at glemme ham, vil selv
den største Jackpotgevinst være den største ulykke for os.
Intet kan være vigtigere end at give Jesus mulighed for at frelse os til det evige
liv. Lad ham derfor altid have førsteprioriteten livet igennem.
Søren Juul Skovenborg

