
GUD FORSTÅR 
BABYSPROG
Gud har ikke brug for velfor-
mulerede sætninger, når vi be-
der til ham. Det er vigtigere for 
ham at have fællesskab med 
de mennesker, han har skabt, 
og som han kender ud og ind
Foto: NiseriN/iStock/Getty Images Plus

4. oktober 2020 
120. årgang

NR. 40



Vi kan ikke styre alt. Vidste vi det ikke 
før, har corona-virussen vist os det. 
Vi står over for en ukendt fremtid, 

og selvom vi altid har gjort det, bliver det 
måske mere tydeligt lige nu.
 Du kender sikkert til frygten og bekym-
ringerne: Bliver jeg og min familie og ven-
ner ramt af sygdom, katastrofe eller ulyk-
ke?
 Det gør jeg i hvert fald. Men for mig har 
det været livsbekræftende at se, hvordan 
min lille søn gør, som han hele tiden har 
gjort.
 Han skriger, til han får noget at spise; 
han skriger til, han føler sig tryg. Han har 
en forventning og et håb om, at vi reage-
rer på hans signaler.

Gud kender os
Nogle gange føler min søn tilsyneladende, 
at han skal skrige meget højt, før vi fatter 
hans behov, men han bliver ved, til vi på et 
eller andet tidspunkt lærer at forstå, præ-
cis hvad han har brug for.

 Du og jeg kan kommunikere med Gud 
på samme måde som et lille barn. Vi kan 
måske godt føle, at vi skal skrige meget 
højt, for at Gud hører os, og vi prøver må-
ske at formulere os på forskellige måder, 
så Gud kan lære vores signaler at kende.
 Men Gud kender os bedre, end vi ken-
der os selv.

Skal man takke Gud for smerten? 
Læs mere på: jesusnet.dk/
svar/3176

Læs alle de nyeste filmanmel-
delser på: filmogtro.dk
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 »Herre, du ved alt om mig, du kender 
mit hjerte til bunds. Du er klar over alt, 
hvad jeg gør, du kender mine inderste tan-
ker. Du ved, hvor jeg går om dagen og so-
ver om natten, du lægger mærke til al min 
færden. Du ved, hvad jeg vil sige, før jeg 
kan nå at åbne munden.« (Fra Salme 139, 
vers 1-4, Bibelen på Hverdagsdansk).

Fri adgang
Det kan være skræmmende at være kendt 
til bunds. Det betyder nemlig også, at Gud 
kender alle vores onde tanker og egoi-
stiske motiver, men det betyder også, at 
selvom Gud kender selv det dybeste mør-
ke i os, ønsker han, at vi skal komme til 
ham, når sygdom og anden modgang be-
kymrer os. Faktisk ønsker han, at vi kom-
mer til ham med alt; og der er ikke noget, 
der er for stort eller for småt. Der er hel-
ler ikke noget, der er for grimt. Jesus har 
åbnet døren til Gud og givet fri adgang til 
fællesskab med ham. Tager vi imod det 
fællesskab, kan vi kalde Gud for far.

Morten Stubkjær Klausen
Fra jesusnet.dk

Fritidsforkynder, ekstern 
sælger Peter Wind, 
Nr. Farup, Ribe, holder 
to minutters andagt i 
uge 41

SAGT OM 
TRO
»Nej, Jesus løber ikke fra sine løfter. 
Troen er, at jeg kommer til Jesus, og 
hans løfter gælder stadig! Jeg skal 
ikke præstere et eller andet, for at 
han vil tage imod mig. Jeg får lov til 
at komme til ham med al min usik-
kerhed, al min bekymring og alt mit 
skrammel.«

Jørgen Bloch (impuls)

Den bæredygtige tro fokuserer på 
Jesus og alt det, han har gjort. Når 
jeg bliver spurgt ved døren til evig-
heden: »Hvorfor skal jeg lukke dig 
ind i min himmel?« vil mit svar vise, 
om min tro er bæredygtig. Den ene-
ste, der kan bringe mig ind i Guds 
himmel, er Jesus. Vil du have en bæ-
redygtig tro? Så fokusér på Jesus.

Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk

CI
TAT

imedia samler video og 
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



VEN MED SYNDERE
I en salme lyder både første og sidste linje 
i hvert eneste vers: »Jesus han er syndres 
ven«.
 For mig understreger det, at jeg først 
og sidst har brug for at vide, at jeg ikke 
skal være syndfri og retfærdig for at tro 
på Jesus og bede til ham.
 Igennem hele Bibelen kan vi igen og 
igen læse om, hvordan Gud tilgiver og vi-
ser barmhjertighed og nåde over for sit 
udvalgte folk, Israel, selvom de gang på 
gang har glemt ham og sat deres lid til 
tomme afguder.
 Den logiske følge ville i menneskelig 
forstand være, at han afviste dem og sag-
de »nok er nok«. Men selv om han straf-
fede dem og i perioder overlod dem til sig 
selv, viser han først og fremmest barm-
hjertighed og nåde.
 Jeg glæder mig over, at Jesus under-
streger denne pointe og siger, at ligesom 
det er de syge, der går til læge, så er det 

Men da Jesus hørte det, sagde han til 
dem: »De raske har ikke brug for læge, 
det har de syge. Jeg er ikke kommet for 
at kalde retfærdige, men syndere.«

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Markusevangeliet kapitel 2, vers 14-22

BRUG FOR EN LÆGE

os syndere, der har brug for en frelser – vi 
har brug for Jesus.
 Og ligesom han viste Gammel Testa-
mentes Israel barmhjertighed, tror jeg, 
han vil vise dig og mig barmhjertighed og 
være sammen med os.

Morten Nielsen
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