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KIG OP

Vi mennesker kan hurtigt blive fokuserede på
vores egen lille verden
og glemme at rette
fokus opad
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Enhver forælders mareridt
Mens jeg gik der og skubbede og trak,
kunne jeg jo lige så godt bruge tiden til
at tænke over, hvad jeg skal skrive i den
her lille artikel. Jeg gik i mine egne tanker
og kiggede ned på hjulene og deres spor
i græsset, så jeg ikke kom til at køre væk
fra sporene. »Måske kunne det være no-
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E

n weekend gik jeg og skubbede med
vores små tvillinger i deres barnevogn. De skulle sove og det gik …
middel, vil jeg sige. Halvtreds procent sov,
og den anden havde de der helt små øjne
og meget langsomme blink – enhver forælders drømmescenarie – den var lige ved
at være der.
Når de skal sove, så foregår det ved,
at jeg skubber først den ene vej på vores
græsplæne, og så trækker jeg barnevognen den anden. Der er kommet to meget
tydelige spor efter hjulene i græsset – også lidt fordi det er lang tid siden, vi har fået slået græsset …

get med at følge en vej? Eller måske noget
med at være et lille barn? Måske skal det
være noget om mig som far?«
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Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud
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Bump – jeg var simpelthen kørt ind i
vores flagstang, fordi jeg var så optaget af
ikke at komme ud i det høje græs. Og nu
stod jeg så dér med ikke bare ét men to
vågne børn – enhver forælders mareridt
– forfra igen. Tankerne begyndte at flyve
rundt i mit hoved: »Hvorfor kiggede jeg ikke op? Hvorfor gik jeg bare og kiggede på
mig selv og min egen lille vej?«

Mulighed for at kigge ud og op
Denne tankerække gav mig så idéen: Kig
op. Jeg kom nemlig til at tænke over, at
jeg faktisk tit kan komme til at kigge så
meget på mig selv og mine egne handlinger og fejl og styrker og så videre. Jeg kan
selvfølgelig ikke trække resten af menneskeheden ind i min måde at tænke på –

Se flere
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det er heldigvis ikke alle, der tænker som
jeg – men jeg tror alligevel, at der vil være
nogle, som kan nikke genkendende til det
at kigge indad og måske nogle gange have
fokusset på sig selv.
Den formiddag blev jeg, da jeg lige var
kommet mig over irritationen over at have vækket mine børn, fyldt med taknemmelighed over, at jeg faktisk ikke behøver
at kigge indad for at finde ud af noget om
mig selv, men jeg har faktisk muligheden
for at kigge ud og op og derved finde ud af
noget om mig selv.

Højt elsket
Jeg kunne faktisk godt unde alle mennesker, at de har et sted, der ligger udenfor
dem selv, hvor de kan finde ud af noget
om dem selv.
Det sted, jeg går hen for at lære lidt
om, hvem jeg er, er hos den Gud, som Bibelen beskriver. Han fortæller mig, at jeg
altid er uendeligt værdifuld og højt elsket
– også når jeg lige har vækket mine børn.
Jeg tror, at vi mennesker har brug for
et sted, der ikke hviler på egne gerninger
og tanker, men et andet sted uden for os
selv, der kan fortælle os noget om os – for
ikke at komme til at gå i stykker i det lange løb. Men det er jo bare, hvad jeg tror –
hvad tror du?
Robert Thun Svendsen
Fra jesusnet.dk

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

GUD ER ÅND

Gud er ånd, og de, som tilbeder ham,
skal tilbede i ånd og sandhed.
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 4, vers 5-26

Jesus møder en samaritansk kvinde ved
en brønd. Under samtalen med hende, tilbyder han vand, som vil slukke tørsten for
altid. Selv om kvinden ikke forstår, hvad
det betyder, er hun klar over, at Jesus kan
give hende noget afgørende, og hun beder
ham om dette vand.
Snart efter gør kvinden opmærksom
på, at der blandt folk er uenighed om, hvilket helligt sted man skal tilbede Gud.
Da er det, Jesus siger, at Gud er ånd.
Det betyder, at Gud ikke er bundet til et
bestemt sted. Han er så nær ved enhver,
som kvinden var hos Jesus ved brønden.
Stedet er underordnet.
Jesus påpeger også, at Gud skal tilbedes i ånd og sandhed. Det betyder, at det
også er underordnet, hvordan bønnen formuleres. Det afgørende er, at den er ud-
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tryk for vores inderste længsel og behov,
ligesom kvindens bøn om levende vand.
Jesus kendte kvindens bøn, før hun
bad, for det var dybest set ham, der havde
skabt længslen hos hende. Samme forhold
gælder for os, for det vigtigste ved bønnen er nemlig ikke, hvad vi vil, men hvad
Gud vil.
Søren Juul Skovenborg

