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TAG EN DUE
I HÅNDEN
Corona har fået mange af
os til at tænke over, hvad
der fylder vores liv, og det
kan være svært at finde
en vej i det. Men vi kan få
hjælp af en fugl
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fterhånden som pandemiens skyer
letter, vender dele af livet fra før tilbage. For mange af os er det en glæde og en lettelse. Samtidig kan der være
ting, vi lærte under nedlukningen, som vi
ønsker at tage med. Den proces kan godt
blive bøvlet, og derfor giver det god mening at søge Guds vejledning, når vi skal
bestemme, hvad der skal være plads til, i
tiden der kommer.

Et bedre sted
Langsomt og kun modstræbende slipper
pandemien sit klo-lignende greb om vores
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fælles liv og tanker. Jeg er lettet og glad,
hver gang nogen glad fortæller om første
eller andet stik, for vi er på vej et bedre
sted hen.
Det minder om at skulle på bilferie:
pakke-virvar, huskesedler, interessekonflikter, madpakker og endelig: Den sidste
bildør lukkes, og så er vi på vej! Det smager af at være der allerede.
For mange af os er feriedestinationen aftalt på forhånd, og når vi når frem,
skynder vi os lettede ud af den nu nussede og beklumrede bil.

Nye valg
FÅ APPEN ’ORD TIL EFTERTANKE’ GRATIS

To minutters
andagt hver
dag

For nogle af os er det ikke så enkelt med
livet efter corona. Vi har måske mærket
eller genbesøgt rigdommen i, at der ikke
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var så meget at gå glip af socialt og af at
mærke tempoet falde udenpå og indeni.
Selv har jeg og min familie en dyb
længsel efter at være sammen med venner og storfamilie igen. Og en knapt så
dyb længsel efter en fyldt kalender – et
næsten uløseligt dilemma. Da var det tanken kom, måske som konkret hjælp fra
Gud: »Hellere en fugl i hånden end ti på
taget«. I kristendommen er duen et symbol på Helligånden, Guds Ånd, der tager os
i hånden og trøster, vejleder, opmuntrer
og underviser os, når vi åbner os for det.
Guds ånd, der respektfuldt og kærligt ønsker plads i vores liv.
I processen med at finde en vej frem
efter corona, kan vi vove at spørge Gud
om hjælp til at vurdere, hvad vi skal vælge til og fra. Skabe rum til nye valg, inden vanerne falder for meget på plads, og
vi glemmer det, vi opdagede undervejs i
pandemien.
Anne Kathrine Wagtberg Hansen
Fra jesusnet.dk

Kære Gud, tak, fordi du ønsker at
vejlede os gennem livet. Vis enhver
af os, hvilke gamle vaner vi med
fordel kan erstatte med nye valg.

CI
TAT SAGT OM

GUD SOM SKABER
Gud er konstruktiv, fordi han har
skabt alt det, som er. Han står bag
det, han er over det, han er grunden
under det. Uden ham var det ikke.
Uden ham var vi ikke.
Mikael Holst Kongensholm
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/2839)

Gud skabte mennesket i sit billede;
i Guds billede skabte han det, som
mand og kvinde skabte han dem.
Første Mosebog, kapitel 1, vers 27

Hvis Gud havde skabt mennesket
uden mulighed for at vende sig fra
Gud, så havde han skabt en masse
flotte ting at kigge på og lege med.
Men det var ikke det, han ville. Han
ville skabe nogen, som kunne elske
ham, og som han kunne elske.
Brian Christensen
(Læs mere på jesusnet.dk/svar/3127)

SJÆLESORGSLINJEN
HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?
HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 – 22.00
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Læs mere om Helligånden på:
jesusnet.dk/pinse

ULVE I FÅREKLÆDER

Tag jer i agt for de falske profeter, der
kommer til jer i fåreklæder, men indeni er
glubske ulve. På deres frugter kan i kende dem.
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 7, vers 15-21

JESUS I CENTRUM
Når Jesus advarer mod falske profeter, er
det for at værne os mod, at nogle snyder og bedrager os med ord, som leder os
bort fra ham.
Der er kirkelige ledere, der vil samle sig
tilhængere og gennem dem skabe sig et
stort navn og rigdom. De leder mennesker
bort fra Jesus. Det samme er tilfældet
med dem, der tilpasser Bibelens budskab
efter tidens livsholdning.
Dem, der ønsker at lede mennesker til
Jesus, sætter hverken sig selv eller tidsånden i centrum, men derimod Jesus. Her er

det væsentligste, at Jesus har frelst os fra
Guds retfærdige dom.
Når Jesus er i centrum, skabes der frugter, der ligner ham. Har der tidligere været
vrede og mistillid eller udnyttelse og hovmod overfor andre, bliver der plads til tilgivelse, hjælpsomhed og ydmyghed. Sådan
er der blevet talt om Jesus, og sådan har
man erfaret fællesskabet omkring ham.
Det er alvorligt med de falske profeter,
men vores kræfter skal ikke bruges på at
frygte dem. Vores opmærksomhed skal
derimod være rettet mod, hvad Bibelen
fortæller om Jesus.
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