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MEN ALTSÅ – JEG
KAN GODT LIDE DIG

Alle mennesker har fundamentalt brug
for at blive set, hørt og være ønsket. Det
tror jeg er ret universelt – det siger de
kloge hoveder i hvert fald
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J

eg kan godt lide kaffe – ikke sådan fin
og fancy kaffe (det kan jeg også godt)
– men jeg kan godt lide kaffe og meget af det! Min søde hustru har lige købt
mig en ny kop til min kaffe, eller det er nok
nærmere et krus. Der kan i hvert fald være
meget kaffe i. Så alt er godt.
Det krus har et tryk på forsiden, sådan som mange krus har. Det er et krus,
som StineStregen har designet. Der står:
»Verdens bedste sjoveste sødeste okayeste venligste pæneste…« men ordene;
bedste, sjoveste, sødeste, okayeste, venligste og pæneste er streget over – så
der egentligt bare står »Verdens« tilbage.
Under den tekst er der en taleboble, hvor

der står »men altså, jeg kan lide dig, som
du er …«

Du er ønsket

Virksomhedskonsulent
Martin Ramlov, Aarhus,
holder to minutters
andagt i uge 16

Jeg kunne da godt tænke mig, at alle ordene stod der endnu. At min kære hustru
synes, jeg er verdens bedste, sjoveste og
så videre. Men lad os nu bare være ærlige – når min hustru og jeg nu med hastige
skridt nærmer os kobberbryllup – den tid
er forbi. For kruset har helt ret; jeg er ikke
verdens bedste, sjoveste, okayeste. Men
det er faktisk ikke så vigtigt – for hun kan
lide mig, som jeg er!
Det samme gælder faktisk for dig! Altså
ikke lige nødvendigvis med min hustru …
men der er faktisk én, som godt kan lide
dig, også selvom du ikke er verdens bed-
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ste, sjoveste, sødeste okayeste, venligste
eller pæneste. Så er du faktisk ønsket, og
der er mindst én, der kan lide dig.

Som du er
Her ser vi en af kristendommens største
grundsandheder: Der er én, der kan lide
dig, som du er. Jeg ved ikke, hvornår du
læser det her, men jeg kan godt love dig,
at lige netop nu så kan Gud lide dig, som
du er, og faktisk er det ikke bare mig, der
kan love dig det – det er Gud selv, der siger det – Bibelen er et stort tryk på et
krus, der i bund og grund også siger: Verdens bedste sjoveste sødeste okayeste
venligste pæneste … men altså, jeg kan lide dig, som du er …
Robert Thun Svendsen

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

82 271 333

CI
TAT SAGT OM

BØN

»At bede før kampen er ligesom
at snøre støvlerne. Det er noget,
jeg bliver nødt til at gøre, før jeg
kan spille. Så føler jeg, at jeg har
en med på banen, der hele tiden
er på min side.«

Frederik Ihler, fodboldspiller (impuls)

»Bøn er ikke en magisk formel eller et trylleord. Men vi må komme til Gud med lige præcis det, vi
har brug for. Det kommer ikke an
på mange eller rigtige ord. Men
om at søge hjælpen hos Gud. Helt
enkelt.«

Holger Skovenborg (uddrag af artikel på:
jesusnet.dk/artikel/fadervor)

»For mig er bøn langt mere end
det at fremsige ord med foldede
hænder. Bøn er fællesskab med
Gud.«

Lilian Holm Kofod (uddrag af artikel på:
jesusnet.dk/artikel/11255)

Henvendelse må gerne ske anonymt.
Sjælesørgere har tavshedspligt.

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

DEN GODE HYRDE

Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde
sætter sit liv til for fårene.
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 10, vers 11-16

JESUS ER NØDVENDIG
Det var en hyrdes opgave at beskytte fårene, men det var ikke alle, der med livet
som indsats ville forsvare et forvildet får
mod et truende rovdyr.
Vi står ikke med de samme udfordringer som en hyrde, men hvor går grænsen
for os, når det gælder at beskytte vores
medmennesker? Vi vil nok i vores bedste
øjeblikke strække os langt, men næppe
med livet som indsats.
Måske vi bedst kan beskrive os som
dem, der helst bruger flere kræfter på at
få opfyldt vores egne drømme, frem for at
være noget for andre.

Sådan kan Jesus ikke beskrives. Når
han kalder sig den gode hyrde, er det med
rette. Vi er ikke hans projekt, som han skal
have mest muligt ud af. Vi er hans venner,
selv om vi er stædige og forvildede som
får, der ikke har fortjent hans venskab.
Men han ved, hvad vi har brug for, og
han er gået så langt, at han er død for os,
netop fordi han kender os og derfor ved,
at det er nødvendigt.
Det er en stor lykke at have Jesus som
sin hyrde. Ikke alene fordi han aldrig vil
svigte os, men også fordi han er nødvendig for os.
Søren Juul Skovenborg
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