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KÆRLIGHED ER
FRIHEDEN TIL AT VÆLGE
Kærlighedens afgørende livsbetingelser er frihed
og fællesskab. Gud giver os frihed til at tro på
Jesus, fordi han er eksperten i kærlighed
Foto: Halfpoint/iStock/Getty Images Plus

E

LSK! stod der bag på en bil, jeg passerede forleden aften. Jeg gik og funderede over, hvad der kan få mig til
at elske.
Der er to ting, jeg har lyst til at nævne.
Den første er frihed. Det at jeg kan vælge
at elske eller lade være. Denne frihed er en
afgørende livsbetingelse for kærligheden.
Den anden ting er relationen. Når jeg er
sammen med et andet menneske og lærer
vedkommende at kende på godt og ondt,
opstår kærligheden. Det sker, når vores liv
flettes sammen.

kærligheden. Han gav dem friheden til at
vælge, om de ville følge hans vilje eller gå
deres egne veje. Han placerede træet i haven, som de ikke måtte spise af. Her fik de
friheden til at vælge. Uden dette træ, havde de blot været kærlighedsløse robotter.
Der står, at Gud gik tur sammen med
dem i haven. De kunne være i en relation til Gud og lære ham at kende. På denne måde kunne livet flettes sammen med
Gud, og kærligheden blomstre.
Som bekendt gik det galt. Adam og Eva
valgte at trodse Gud – og spiste af træet.

Edens have

Frihed og relation

Da Gud satte Adam og Eva i Edens have,
skabte han de afgørende betingelser for

Gud ønsker fortsat et fællesskab med os.
Grundbetingelserne er de samme: frihed
og relation.
Muligheden for en gåtur i Edens have
forsvandt, da Adam og Eva spiste af træet. I stedet kan vi få en relation til Gud ved
at møde Jesus. Han demonstrerede med
sit liv, at vi er elskede og værdifulde, uanset hvem vi er, hvordan vi ser ud, og hvad
vi har gjort. Han inviterer os til fællesskab
med sig selv.
Som i Edens have kan vi vælge. Han
tvinger ingen!
Jeg vil gerne opfordre dig til at lade dit
liv flette sammen med hans. Bibelen udråber ham til eksperten, hvad angår kærlighed!

Cand. Pæd. Ingeborg
Kappelgaard, København,
holder to minutters
andagt i uge 10

Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk
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Når jeg løber en tur, møder jeg budskabet
»Skinner du igennem?« igen og igen, og
det har sat tanker i gang.
En af tankerne bag er sikkert, at man
skal vove at vise, at man er noget værd og
ikke behøver kravle rundt i skyggerne.
Men formuleringen tyder nok desværre
mere på en anden tolkning. Noget i retning af: Klarer du at »shine« for de andre?
At fremføre dit image i så flot en udgave,
at de andre må anerkende, at du er noget
særligt.
Det er et budskab, der passer godt i
den moderne kultur, hvor man skal skabe
sig selv og sin værdi. Det er stressende og
rigtig trist for alle dem, der bliver »taberne«, som ikke skinner stærkt nok.
Så vil jeg hellere tænke på budskaber
som: »Du har uendelig stor værdi!« og »Du
er altid elsket af Gud!«.
Her er også noget, der skinner. Men det
er ikke mine egne fortræffeligheder. Det er
Guds kærlige ansigt, der sender varmt solskin ned på mig.
Jeg vil også gerne tænke på, at Jesus
faktisk løber ved siden af mig. Usynlig,
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SKINNER DU
IGENNEM?

men virkelig. Han skinner varmt af kærlighed. Skinner klart af sandhed. Skinner
overvældende af styrke.
Jesus skinner igennem, og sammen
med ham vil jeg altid skinne.
Sprint Aagaard Korsholm (Uddrag af artikel. Læs hele
artiklen på jesusnet.dk/artikel/11598)

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

SJÆLESORGSLINJEN
HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?
HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 – 22.00

82 271 333

Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

VED GUDS FINGER

(Jesus sagde) »Men hvis det er ved Guds
finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er
Gud rige jo kommet til jer.«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 11, vers 14-28

Vi har alle nogle skyggesider, som vi ikke
er stolte af, men vi forstår forhåbentlig at
bremse ondskaben. Der er desværre også
mennesker, som nærmest er grænseløst
onde i deres udnyttelse af andre.
Men der findes en mørkere ondskab,
der ikke kommer fra mennesker, men derimod fra Djævelen. Han er en virkelighed,
hvis styrke intet menneske kan overvinde. Ingen kan forholde sig neutralt til ham,
som om han blot er et levn fra enfoldige og skræmmende kalkmalerier i gamle
landsbykirker.
Djævelens ondskab har dog en grænse. Da Jesus kom til denne verden, viste
han, at han er stærkere end den ondeste
ondskab. Det demonstrerede han, når han
drev dæmoner ud og satte mennesker fri.
Da Jesus led på korset, forladt af alle, så det ud, som om Djævelen var ved
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JESUS ER STÆRKERE END
ONDSKABEN

at vinde sin endelige sejr over Gud. Men
han fik tværtimod selv dødsstødet, da Jesus døde. For det var betalingen for vores
ondskab og svigt, og dermed rev han os
ud af Djævelens hånd.
Lad os altid huske, at vi ved troen på
Jesus er sat fri til at elske og tjene ham
alene.
Søren Juul Skovenborg

