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HVAD TROR DU
GUD TÆNKER
OM DIG?
Vi kan kende hinanden og os
selv godt, men ifølge Bibelen
kender Gud os endnu bedre,
og han ønsker at være sammen med os
Foto: KarpenkovDenis/iStock/Getty Images Plus

L

Foto: Wylius/iStock/Getty Images Plus

ad mig bare være ærlig: Jeg samler på
ting. Jeg tror, jeg har samlet på ting
hele mit liv, forskellige ting. Jeg har
samlet på frimærker, skateboards, guitarer – ja, endda brevpapir.

Mit yndlingsLige nu samler jeg på spørgsmål. Spørgsmål, som jeg kan stille mennesker, jeg
møder, så jeg hurtigere kan finde ud af,
hvilket menneske jeg står overfor. Fordi
jeg gerne vil lære det menneske bedre at
kende.
Og ligesom med alle andre ting, så
har jeg et yndlings-. Jeg havde et yndlingsfrimærke (der var en kat på) et yndlingsskateboard, en yndlingsguitar og et
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yndlings-stykke-brevpapir (Diddl med en
mærkelig syntetisk duft af appelsin).
Jeg har også et yndlingsspørgsmål. Det
spørgsmål ændrer sig hele tiden. Indimellem kan jeg godt lide at spørge, hvor folk
kommer fra, så lærer jeg lidt dansk geografi, og jeg finder ud af, hvor de mennesker, jeg snakker med, kommer fra, og
hvad de kommer med. Men lige i øjeblikket
er der især et spørgsmål, som jeg nyder at
spørge mennesker om: Hvad tror du, Gud
tænker om dig?
Det er jo nemlig sådan, at vi mennesker
nemt kan komme til at bruge meget energi på at fokusere på, hvad andre mennesker tænker om os. Men jeg tror faktisk,
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at flere af os gør os meget få tanker om,
hvad Gud tænker om os.

tæller mig, at Gud virkelig ønsker at være
sammen med os.

Gud kender os

Gud elsker os

Hvis nu den Gud, som Bibelen og kristendommen beskriver, er til, så har det jo faktisk lidt at sige, hvad han tænker om os.
Bibelen beskriver, at Gud kender os ud og
ind – måske kender kristendommens Gud
os bedre, end vi kender os selv. Men hvad
tænker han så om dig?
Du sidder måske med en masse tanker
om, hvad Gud kunne finde på at tænke om
dig, og af gode grunde hverken kan eller
vil jeg udtale mig om, hvorvidt de tanker
er rigtige eller ej. Men jeg tror, der er ting,
som gælder alle mennesker til alle tider:
Gud er en gud, der brænder for at være
sammen med os mennesker. Gud ønsker
så meget at være sammen med os, at han
var villig til at dø for os – og ikke bare villig til det, han gjorde det faktisk. Det for-

Bibelen siger, at Gud elsker mennesker, og
han vil gerne være sammen med os. Det
fortæller Bibelen os, og det viser Jesus’
død på korset os.
Men det er jo bare, hvad jeg tror: Gud
elsker dig, han kan lide dig, og han vil gerne være sammen med dig – spørgsmålet
er nu: Hvad tror du?
Robert Thun Svendsen
Fra jesusnet.dk
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Guds kærlighed er en kærlighed, der
gik i døden for menneskets skyld.
Det er en kærlighed, der ofrede sit
liv, for at andre kunne leve.
Nikolai Meyer Møller
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/10699)

Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

HVOR ER DE NI

Jesus spurgte: »Var der ikke ti, der blev
rene? Hvor er de ni? Er det kun denne
fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren?«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 17, vers 11-19

TAK GØR MERE TAKNEMLIG
Jesus har netop helbredt ti spedalske. De
havde råbt til ham om hjælp, og han havde
sagt til dem, at de skulle få lavet et sundhedstjek. På vejen til dette bliver de raske.
Men der var kun en enkelt, som efterfølgende viste taknemmelighed for helbredelsen.
Mange ser deres gode vilkår, som noget de selv har skabt. Man er sin egen lykkes smed. Med denne indstilling bliver det
nemt sådan, at alt i livet drejer sig om én
selv. Det vigtigste bliver rigdom og status. Vi bliver krævende og utilfredse. Fulde
af bekymringer for at miste. Vi jager efter

mere lykke, men bliver tværtimod mere
ulykkelige og ensomme.
Husker vi derimod at takke og ære Gud
for alt, hvad han har givet os, bliver vi mere taknemmelige for, hvad vi er og har. Vi
bliver heller ikke så bange for livets skrøbelighed og usikkerhed, for vi bliver mindet om, at alt ikke afhænger af os, men at
vi er i Guds gode hænder. Han har ofret sin
egen søn for os, hvor meget mere vil han
så ikke give os det, vi har brug for?
Der er al mulig grund til at huske at
takke og ære Gud.
Søren Juul Skovenborg
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