
VERDENS LÆNGSTE 
ELASTIKSPRING
Han sprang fra himlen og fortsatte helt 
ned i det dybeste helvede
Foto: Bondariev/iStock/Getty Images Plus
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Jeg har aldrig prøvet et elastikspring. 
Men jeg kan levende forestille mig at 
stå på en bro og kigge ned i dybet. 

Mange betaler penge for det. De gør det 
vel kun, fordi de er sikre på, at elastikken 
ikke er for lang eller for svag; den vil brin-
ge dem sikkert op igen, uden at de ram-
mer bunden. Jeg kender én, der sprang, 
selv om han var sikker på det modsatte.

Det længste fald
At være Gud er at være uendelig, ube-
grænset, udødelig. Jesus har altid været 
Gud. Men alligevel valgte han frivilligt at 
lade sig føde som et dødeligt menneske. 
En lille baby, der bare kunne skrige og hå-
be på mad og bleskift. 

 Han sprang ud fra himlen: Han lod sig 
håne, og torturere og henrette. Og endnu 
dybere: Han faldt ned og ramte ikke bare 
døden, men Helvede. Det største fald var, 
at han, der er fuldkommen kærlig, valgte 
at blive som alle os ukærlige mennesker 
tilsammen og tage vores straf. Dybere og 
hårdere kan faldet ikke blive. 

Kærlighed
Han gjorde det helt sikkert ikke for at op-
leve et sug i maven og virkelig føle, at han 
levede. Han vidste jo, at han sprang lige 
ned i døden og det, der var meget værre. 
Han gjorde det, fordi han elsker os og vid-
ste, at hvis han skulle redde os fra vores 
nedtur, så måtte han selv dykke ned un-
der os. Fantastisk.

Optur
Han ramte bunden og blev knust af det, 
skriver Bibelen. Og så skete underet: Han 
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FÅ APPEN ’ORD TIL EFTERTANKE’ GRATIS

Missionær  
Katja Steffensen 
Skjern

To minutters 
andagt hver  
dag i uge 22



opstod selv – uden elastik. Han vendte 
tilbage til livet og viste sig som helt men-
neske med hud og hår igen. Og han tog til-
bage til sin far i den åndelige dimension og 
indtog igen sin almægtige herlighed. Sikke 
et elastikspring – for vores skyld!

Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk

Læs mere om jesus på: 
jesusnet.dk/jesus

SAGT OM 
BØN
»Der er forskel på Gud og menne-
sker, og vi har af gode grunde ikke 
Guds perspektiv, når vi beder ham 
om noget. Det skal ikke afholde os 
fra at bede, men det er vigtigt at hu-
ske på, når vi bliver frustrerede over, 
at han ikke svarer, som vi ønsker.

Miriam Randi Larsen (impuls)

Bøn er ikke som en trylleformular, 
der skal have magisk virkning. Dy-
best set er bøn at tale med Gud, som 
er vores far.

Henrik Hoffmann Hansen  
(Læs mere på jesusnet.dk/svar/3082)

Vore bønner skal ikke få solen til at 
skinne kraftigere, men istedet fjerne 
nogle af de skyer og tågebanker, der 
kan skygge for solen.

Brian Christensen  
(Læs mere på jesusnet.dk/svar/3090)
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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

Tak Jesus, fordi du tog springet, 
selvom du kendte konsekvenserne. 
Tak, fordi du ikke lod dig begrænse 
af elastikker og gravsten. Og tak, 
fordi du gjorde det hele for vores 
skyld.



EN SÆRLIG FØDSEL
Der skal ikke megen selverkendelse til at 
se, at det onde ikke kun er noget, vi hører 
om i fjernsynets nyhedsudsendelser. På 
vores side af skærmen udfolder den sig 
også.
 Alle mennesker bør stræbe efter at væ-
re gode og omsorgsfulde. Men selv den, 
der har den bedste vilje og intention, har 
sine mangler. Ikke mindst i forhold til Guds 
standard. Her ligger vi alle langt fra det 
fuldkomne.
 Det er Nikodemus klar over, derfor 
kommer han en nat til Jesus. Han ønsker 
svar på, hvor meget Gud kræver af ham. 
Han får et overraskende svar fra Jesus: 
»Du skal fødes på ny!«
 Med det svar har Nikodemus et nyt 
spørgsmål. Hvordan kan et menneske fø-
des igen? Men Jesus taler om en særlig 
fødsel. Ved den kristne dåb bliver vi født 
af Gud ved Helligånden. Det, der er født af 

Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger 
jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke 
se Guds rige.«

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 3, vers 1-15

FØDT PÅ NY

Gud, har ikke synden i sig, for hos Gud er 
der ingen synd.
 Dåben er knyttet sammen med det, 
som skete, da Jesus døde på korset og op-
stod fra graven. Han gik i vores sted. En-
hver, som i tro tager imod dåbens gave, 
hører Gud til og har fået et evigt liv.

Søren Juul Skovenborg
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