
HVER DAG  
ER BEDEDAG
Store bededag adskiller sig fra 
de fleste andre helligdage ved, 
at den ikke umiddelbart sæt-
tes i forbindelse med nogen 
bestemt af Bibelens beretnin-
ger. Men det betyder ikke, at 
bededagen er uden indhold
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En gang var der mange flere hellig-
dage i kirkeåret – flere af dem var 
bods-, faste- og bededage. I 1686 

fik Københavns biskop på kongens foran-
ledning indført en ekstraordinær bededag, 
som skulle ligge fredagen før fjerde søn-
dag efter påske. Det var den eneste bede-
dag, der overlevede helligdagsreformen i 
1770, hvor der blev tyndet godt ud i hel-
ligdagene. Blandt andet var det efter den 
dag sket med 3. juledag og 3. påskedag. 
Det er den ekstraordinære bededag, vi i 
dag kender som Store Bededag.

En direkte linje
I dag er store bededag blevet en populær 
konfirmationsdag. Det er der ikke noget i 

vejen med, men det, vi egentlig samles for 
på den dag, glider nok mange steder en 
smule i baggrunden. Som navnet antyder, 
handler dagen om bøn. Navnet kan godt 
give indtryk af, at det er dagen, hvor vi får 
alvor får gjort noget ved bønnen, så vi ikke 
behøver bede på andre dage. Men det er 
uheldigt, hvis man tænker sådan om bøn-
nen; for bønnen er en gave, vi har lov at 
bruge hver dag. En gave, vi har brug for at 
bruge hver dag. Vi må gøre hver dag til en 
bededag.
 Det er vores privilegie, at Gud har åbnet 
en direkte kommunikationslinje til ham, 
som er døgnåben, og hvor vi må henvende 
os med både tak og klage, glæder og sor-
ger, stort og småt. Og en linje som er åben 
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for alle – uanset hvilket forhold de har til 
Gud.

Bønnens ånd
Der findes ingen regler for, hvor længe, 
hvor ofte og hvordan, vi skal bede. Derfor 
kan det – selv om det burde være så let 
– virke så svært. Heldigvis er vi ikke ladt 
hjælpeløse. Jesus bad selv for på en bøn, 
som vi altid kan bruge, når vi ikke formår 
at sætte ord på vores bøn. Det er fader-
vor. Men Gud sendte os også én, der kan 
vejlede os i bøn. Helligånden blev sendt 
til os, så vi ved hans vejledning kan forstå 
Gud. Men han virker også den anden vej. 
Han er også vores talsmand hos Gud. Han 
kan lede os i bøn, lægge os ord i munden, 
få os til at komme i tanke om, hvad vi har 
brug for at sige til Gud i bøn – men han 
virker også på den måde, at når vores bøn 
kun vil blive til usammenhængende ord el-

Læs mere om bøn på: 
jesusnet.dk/bøn

SAGT OM 
DET AT VÆRE KRISTEN
»Det at være et kristent menneske 
betyder, at jeg har fået en glæde, 
som fylder det hele, som ingen kan 
tage fra mig, og som rækker ind i 
evigheden.«

Simon Overgaard Pedersen (impuls)

CI
TAT

ler bare et suk, så bliver den alligevel hørt 
og forstået.
 Jeg har brug for jævnligt at blive mindet 
om, hvor stærk bønnen er, og hvor meget, 
jeg har brug for den. Store bededag er en 
udmærket anledning til at bruge tid i stil-
hed og bøn sammen med Gud. Hvis du har 
brug for at læse mere om bønnen, så er 
dagen også en fin lejlighed til at dykke ned 
i tekster, hvor andre har sat ord på bøn-
nens væsen som hjælp til at gøre vores 
hverdage til bededage.

Peter Guldager Dahl
Fra jesusnet.dk

SJÆLESORGSLINJEN

HVER MANDAG AFTEN 
KL. 19.00 – 22.00

82 271 333

HAR DU BRUG FOR 
AT SNAKKE MED NOGEN?

imedia samler video og 
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



JESUS GJORDE RENT BORD
Nogle har den forestilling, at kristendom-
men går ud på, at vi viser næstekærlighed. 
Når vi gør vores bedste for andre, betaler 
vi på en eller anden måde tilbage, for det 
vi har forsømt. Dermed bliver der ligevægt 
i regnskabet med Gud.
 Denne »noget for noget«-indstilling 
finder vi i samfundet. Derfor er det også 
nærliggende at tro, at det samme gælder i 
forholdet til Gud.
 Men dette er et vildspor. Når Bibelen 
taler om, at vi skal tjene vores næste, er 
det fordi, det er godt og rigtigt. Og det 
som er godt og rigtigt, ønsker Gud, at vi 
gør. Men uanset hvor gode vi er mod an-
dre, kan det ikke betale for en eneste synd 
overfor ham.
 Hvad vi derimod ikke selv kan gøre med 
vores synd, har Jesus allerede gjort for os. 
Da han døde på korset, gjorde han rent 

Når han (Helligånden) kommer, skal han 
overbevise verden … om synd, at de ikke 
tror på mig.

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 16, vers 5-15

HELLIGÅNDEN SKAL 
OVERBEVISE VERDEN

bord. Derfor står der ikke en eneste synd 
tilbage, der skal betales for.
 Der er dog én synd, som stadig vil sæt-
te os i en stor gæld til Gud, og det er, hvis 
ikke vi tror på Jesus. Dette fatter vores 
fornuft ikke, men vi må bede Helligånden 
om, at han vil overbevise os om, at det er 
sandheden.

Søren Juul Skovenborg
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