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HVAD SER DU HER?
Når du flytter dit fokus, kan du opdage
nye billeder og mønstre, som er skjult
under overfladen
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eg fik lyst til at genoplive en gammel
oplevelse, og genlånte nogle bøger på
biblioteket. De indeholdt stereogrammer. Det er sider med farvede mønstre,
der umiddelbart ikke ser ud til at give anden mening end at være pæne. Men kan
man teknikken, kan de pludselig se helt
anderledes ud: Der fremstår et tredimensionelt billede med lysende farver og
nogle motiver, man slet ikke kunne se på
overfladen.

Teknikken
Der beskrives i bogen flere teknikker til
at kunne »se« disse stereogrammer. Den
bedste er at se på et stereogram, mens
man fokuserer på uendeligt. Med lidt øvelse vil der så ske det, at billedets mønster
smelter sammen, og illusionen opstår:
Du ser ind i et rum med et ganske særligt klart lys og nogle spændende motiver.
Men pas på: Hvis du er for ivrig og derfor kommer til at fokusere, før rummet er
kommet frem, så falder alt ned og bliver
bare til overflade igen.
Salgskonsulent
Allan Schmidt Vibe
Jelling

FÅ APPEN ’ORD TIL EFTERTANKE’ GRATIS

To minutters
andagt hver
dag i uge 43

I virkeligheden
Her taler vi om en enkel illusion, fremkaldt
af vores to øjne, der ser sammen på en
»forkert« måde, så de afkoder det skjulte
mønster. Men for mig blev det et billede
på noget meget væsentligt i virkeligheden.
Ofte får jeg mærkbar kontakt med Gud
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ved at søge målrettet, men nogle gange
kan mine forsøg på at komme i mærkbar
kontakt med Gud ligne en uøvet, der ser
på stereogrammer: Jeg ser og ser og anstrenger mig for at fokusere – og ser intet
andet end overflade.
Andre gange er jeg egentlig ikke specifikt ude efter at se noget fra Gud – og
pludselig åbner der sig et lysende rum, og
jeg ser noget tydeligt og klart. Et ord fra
Bibelen siger mig pludselig noget nyt. Eller jeg oplever at blive trøstet, uden helt
at kunne forklare, hvad der giver mig denne trøst. Eller noget helt tredje og fjerde. I
forholdet til Gud er der ingen skemaer, der
virker automatisk, så det er spændende
hver gang.
Men en del gange kommer den mærkbare kontakt, når jeg med et åbent sind
går med et behov for denne kontakt –
men uden direkte at prøve at fokusere på
den. Ligesom med stereogrammerne.
Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk

CI
TAT SAGT OM

JESUS’ SEJR
OVER DØDEN

Døden er en modstander. Døden
er fjende af Gud, og dermed er den
fjende af livet, for livet er fra Gud.
Michael Agerbo Mørch (i Agapes blad)

Virus eller ej – så er historien i Guds
hånd. Vi kan være frimodige midt i
sygdom og død, fordi Jesus besejrede døden. Vi har altid det bedste i
vente, når vi lever i tro på ham.
Samuel Vigilius Kjøller Hansen (Budskabet)

Døden er opslugt og besejret. Død,
hvor er din sejr? Død, hvor er din
brod? Dødens brod er synden, og
syndens kraft er loven. Men Gud ske
tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!
Paulus’ Første Brev til Korintherne
kapitel 15, vers 54b-57

Læs anmeldelse af filmen
The Promise på: filmogtro.dk

imedia samler video og
lyd om tro til dig
Kig forbi imedia.dk

MANDEN TROEDE
JESUS

Jesus sagde til ham: »Gå hjem, din søn
lever.« Manden troede Jesus på hans ord
og gik.
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 4, vers 46-53

TILLID TIL
JESUS
Et tillidsforhold er kendetegnet ved, at
man stoler på det, den anden siger. Vi behøver ikke beviser eller andre forsikringer.
Jesus inviterer alle mennesker ind i et
tillidsforhold med ham, hvor vi kan stole
på ham og hans ord.
Sådan var det også med den kongelige
embedsmand, som kom til Jesus i sin nød,
da hans søn var meget syg og lå for døden.
Selvom Jesus i første omgang påtalte, at
vi mennesker søger tegn og undere for at
tro, så gav han også manden et svar, som
gav ham håb. Han troede Jesus på hans
ord og gik hjem i tillid til det. Det var der
også grund til. Hans søn blev rask igen og
beholdt livet.
I Bibelen får vi Guds ord for, at vi også skal beholde livet, om vi end dør. Det
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var årsagen til, at Jesus var på jorden. Han
kom for at tage straffen for alt det, som
skiller os fra Gud. Og Jesus har sagt, at
enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
Tag imod disse ord i tillid, og gå ud i livet med visheden om, at der er evigt liv i
vente for dig.
Morten Nielsen

