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DE RØDE
TÅGELYGTER
VISTE VEJ

Nogle gange kan livet føles
som at vandre i en tyk tåge,
men kristendommen har
et budskab, som trænger
igennem
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FÅ APPEN ’ORD TIL EFTERTANKE’ GRATIS

To minutters
andagt hver
dag i uge 4
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or et stykke tid siden var jeg i Aars i
Himmerland. Det var en sen aften, og
to timers biltur lå foran mig, inden jeg
landede i Fredericia, hvor jeg bor.
Tågen var rimelig tæt i Aars, og jeg
tænkte, at det nok bare var en forbigående tåge. Men da jeg kom ud på landevejen
og senere på motorvejen, måtte jeg konstatere, at tågen blev værre og værre. Tågen lå til sidst så tungt, at jeg kun kunne
se få meter frem. Det var som at se ind i
en tyk mur selv med lys på.
Jeg kørte kilometer efter kilometer, og
farten blev langsommere og langsommere. Jeg blev mere og mere utryg. Hvad nu,
hvis jeg ramte en bil foran? Jeg begyndte at bede om, at Jesus måtte hjælpe mig
igennem det.
Pludselig, ude i overhalingsbanen, kom
der en bil med meget kraftige tågelygter.
Jeg åndede lettet op, og jeg begyndte at
følge bilen. Jeg hang efter den mange kilometer. Det gav mig en ro indeni at tænke
på, at når jeg bare fulgte bilen, så ville jeg
komme igennem tågen.
Ganske rigtigt, ved Horsens var der
igen god sigtbarhed.

Mit blik blev holdt fast
Jeg oplevede et konkret bønnesvar og blev
bekræftet i, at Gud hører og svarer på bøn.
Tågehændelsen fik mig til at tænke på de
gange i mit liv, hvor jeg ikke kunne se en
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udvej i noget, som havde lange udsigter til
en løsning. Det føltes som at køre i en tyk
tåge, hvor jeg var dybt afhængig af, at andre ville lede mig på vejen frem.
Og jeg blev ført igennem. Gang på gang
læste jeg et ord i Bibelen eller et sangvers,
som skubbede mig frem meter for meter.
Ordene var som de kraftige tågelygter,
og jeg klamrede mig til dem. De havde en
fantastisk evne til at holde mit blik fast på
målet. Jesus var der for mig. Han gik foran
mig.

Da redningsaktionen begyndte
Jeg oplevede, at bilen med tågelygterne
blev min redning. Takket være den kom
jeg godt gennem tågen. Det fortæller mig

rigtig meget om, hvilket virksomt budskab
kristendommen har. Det kan føre mennesker gennem det sværeste og være redningen midt i det, som kan opleves udsigtsløst.
Historien har også en anden pointe. Lad
os være lysbærere for hinanden. I situationer, hvor livet er svært, er det godt at
gå sammen med et andet menneske, som
kan være der med et par lyttende ører eller et par varme hænder.
Anette Ingemansen

CI
TAT SAGT OM

LYS

»Lys er alt det, vi forbinder med forårets komme: klarhed, sigtbarhed,
varme og energi, og det er samtidig
ord, vi kan forbinde med Gud.«
Se flere
udgaver af
Et ord med
på vejen på:
jesusnet.dk/
etord

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

Gustav Friis (impuls)

(Jesus sagde): »Jeg er verdens lys.
Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.«

(Johannesevangeliet kapitel 8, vers 12b)

Læs mere om jesus på:
jesusnet.dk/jesus

GIV OS EN STØRRE
TRO

Apostlene sagde til Herren: »Giv os en
større tro!«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 17, vers 5-10

TRO SOM ET SENNEPSFRØ
Har du nogensinde set et sennepsfrø? Det
har jeg ikke, kun læst om det og set det på
nettet. Men jeg har lært, at det er et meget lille frø, der virkelig kan blive til noget.
Det udvikler sig til en plante, som spreder
sig ret hurtigt. I Israel f.eks. kan man tilsyneladende se hele bjergskråninger dækket
af dens gule blomster.
Planten kan bruges som krydderi, medicin eller olie eksempelvis og giver fuglene beskyttelse, fordi den bliver til et
næsten uigennemtrængeligt krat,
når sommeren tørrer den ud.
Da apostlene sagde til Jesus,
at han skulle give dem en større tro, gav han udtryk for, at
deres tro i stedet skulle være
som et sennepsfrø, for troen er ikke stor og prangende,
men den giver krydderi til hver-

dagen og medicin til sår, som livets slag
efterlader. Vigtigst af alt: Troen er en tillid til, at Jesus, som den peger på, er den
eneste vej til frelse fra dom og fortabelse.
Morten Stubkjær Klausen
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