
JEG SKAL NOK NÅ 
BUSSEN
Når alt ikke går efter planen, kan man 
hurtigt blive nervøs og anspændt, 
selvom det sjældent redder noget
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Jeg skulle til Bornholm til et vigtigt ar-
rangement og skulle tage toget fra Jyl-
land til Hovedbanegården og derfra en 

bus. Tilfældigvis (eller måske »gudfældig-
vis« som en af mine venner siger) slog jeg 
op på rejseplanen.dk, to timer før jeg skul-
le afsted. Og bare to minutter før jeg slog 
op, havde de opdateret planen, med at der 
var voldsom forsinkelse på den strækning. 
Gisp. Jeg nåede at komme med en time 
tidligere, og derfor nåede jeg min bus – 
under fem minutter før den afgik. Pyha!

 Undervejs i toget, mens jeg hørte den 
ene triste meddelelse efter den anden i 
togets højtalere, mærkede jeg en stigende 
anspændthed – ikke spor logisk. Jeg kun-
ne ikke fremskynde mit ankomsttidspunkt 
på den måde. Men den viden fik mig ikke 
til at slappe af. Jeg var nervøs, var i alarm-
beredskab, og det reagerede kroppen på. 
Det fik jeg det sådan set bare værre af – 
men magtede ikke at stoppe det, før jeg 
forpustet landede sidst i køen til bussen.
 Jeg har oplevet det før – det med at 
være nervøs og anspændt, når der ikke er 
noget som helst, jeg kan gøre for at æn-
dre situationen. Jeg kunne sådan set kun 
ændre på, hvordan jeg reagerede på den 
situation, jeg var kommet i. Teoretisk set 
kunne jeg med fordel have slappet af og 
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nydt livet. Og så først have begyndt at 
spænde sind og muskler, når der var mu-
lighed for at ændre situationen.
 Jeg oplever i nogle perioder lidt af det 
samme i forhold til Gud. Jeg ved, at Jesus 
har sagt, at vi ikke kan lægge en dag til 
vores liv ved at bekymre os, så vi skal ta-
ge ved lære af fuglene, der bare lever hver 
dag og tager den, som den kommer.
 Der er stor livsvisdom i dette. Og der 
er meget mere. For ud over at påpege det 
nyttesløse i mange bekymringer, tilføjer 
Jesus, at vores himmelske far elsker os og 
har omsorg for os. Det betyder ikke, at alt 
forløber smertefrit i vores liv. Men det gi-
ver grund til tryghed på det dybe plan. Og 
især tryghed på den lange bane: Min Gud 
har lovet mig, at hvis jeg, i stedet for at 
bekymre mig, holder mig til Jesus, skal jeg 
nok nå bussen hjem.

Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk

Læs mere om Jesus på:  
jesusnet.dk/jesus

Læs alle de nyeste filmanmel-
delser på: filmogtro.dk

SAGT OM 
BEKYMRINGER
Men søg først Guds rige og hans 
retfærdighed, så skal alt det andet 
gives jer i tilgift. Så vær da ikke be-
kymrede for dagen i morgen; dagen 
i morgen skal bekymre sig for det, 
der hører den til. Hver dag har nok i 
sin plage.

Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 33-34

Bekymring nægter at dele hjertet 
med taknemmelighed. Et inderligt 
tak vil suge al ilt ud af bekymringer-
nes verden. Så sig det ofte.

Max Lucado  
(Fra bogen: Vær ikke bekymrede for noget)

CI
TAT

SJÆLESORGSLINJEN

HVER MANDAG AFTEN 
KL. 19.00 – 22.00

82 271 333

HAR DU BRUG FOR 
AT SNAKKE MED NOGEN?

Tak Jesus, fordi jeg ikke behøver at 
have en masse nyttesløse bekym-
ringer. Tak, fordi jeg i stedet kan 
holde mig til dig, både når livet er 
smertefrit, og når det ikke er.



SATS PÅ NÅDEN
I dag har de fleste nok en negativ holdning 
til »de skriftkloge og farisæerne«. Vi for-
binder dem med dobbeltmoral og selvret-
færdighed – med eller uden grund.
 Virkeligheden er nok, at farisæerne var 
fromme jøder på Jesus’ tid, som havde til-
lid til Guds ord og ønskede at leve efter 
buddene.
 Nogle af dem havde sammenstød med 
Jesus, men der var også nogle, der lyttede 
til Jesus og forsøgte at forstå, hvem han 
var. F.eks. Nikodemus, der kom til ham om 
natten.
 Det afgørende for dem og for dig og 
mig er, at vi ikke i os selv kan leve op til 
Jesus’ ord om retfærdighed. Vi har det 
simpelthen ikke i os.
 Derfor må vi vende os væk fra os selv. 
Når vi gør det, kan vi vende os til Jesus, 
som er nådig overfor os. Han giver os del 
i sin retfærdighed, som er den, der langt 

For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed 
ikke langt overgår de skriftkloges og fa-
risæernes, kommer I slet ikke ind i Him-
meriget.

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 20-26

RETFÆRDIGHED

overgår både min, de skriftkloges og fari-
sæernes retfærdighed og åbner døren for 
os ind i Himmeriget.
 Det er værd at satse på.

Morten Nielsen
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