NR.

9

6. marts 2022
122. årgang

AT GÅ ET KEDELIGT
STYKKE VEJ
De fleste dage er der nogle ting, vi er
nødt til at bruge tid på, selv om det
egentlig ikke er særlig spændende
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M

in kone og jeg tog et par dage fri
her i begyndelsen af det nye år og
gik Amarminoen – en 27 km sti på
sydsiden af Amager. En dejlig afvekslende tur, men alligevel med nogle kilometer,
hvor vi sådan set ikke så noget særligt,
men bare gik, fordi vi skulle frem til det
næste spændende stykke. Vi kom til at
snakke om, at sådan er livet også: Nogle
gange må man gå et stykke vej, der måske
ikke i sig selv er spændende, men det er
et stykke, der må gås for at komme hen til
det næste spændende afsnit af livet.
Vi kender det vel alle i det små: De fleste dage er der nogle ting, vi er nødt til at
bruge tid på, selv om det egentlig ikke er

særlig spændende eller umiddelbart tilfører mig noget godt.

Et helt nyt lys

Landbrugsskolelærer
Finn V. Larsen
Frejstrup v/ Nibe

FÅ APPEN ’ORD TIL EFTERTANKE’ GRATIS

To minutters
andagt hver
dag i uge 10

Jeg tænkte på det igen, da jeg så en film,
hvor hovedpersonen først i en sen alder
for alvor begyndte at leve et liv, der oplevedes som meningsfuldt. Vedkommende
kunne selvfølgelig med rette have ærgret
sig over alle de år, der havde været ret så
grå. Men i stedet så vedkommende dem
nu i et helt nyt lys: De havde været med
til at forberede vedkommende og hele situationen, så det gode nu kunne lade sig
gøre. Lidt ligesom i sportens verden, hvor
en masse tid med megahård træning og
mange afsavn kan belønnes med en medalje til sidst.
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I Bibelen møder vi den slags mange
gange. Et eksempel: En del kender lidt til
Moses – men det var først, da han var
80 år, at han begyndte at shine! Først 40
år som prins i Egypten – så blev det hele
vendt på hovedet, og han var gedehyrde
ude i ørkenen i de næste 40 år. Først derefter kaldte Gud ham til det, han egentlig
skulle – og de næste 40 år gjorde ham så
verdenshistorisk berømt. Men han havde
aldrig kunnet klare det, hvis ikke han var
superbruger angående det egyptiske hof
og den mellemøstlige ørken.

Gud vil gå med
Jeg prøver at følge Guds vejledning i mit
liv. På nogle områder er det ret enkelt at

finde ud af, hvad han vil: Jeg skal leve med
en tæt åndelig forbindelse til Jesus. Og
prøve at lade hans kærlighed smitte mig,
så den spredes videre. Men sådan mere
konkret kan det være svært at se vejledningen. Når jeg så er på strækninger på
min livsvej, som jeg finder ret så kedelige
eller ligefrem trælse, ved jeg jo ikke, om
det er min egen vej, eller en, Gud valgte for mig. Men jeg ved, at han vil gå den
sammen med mig under alle omstændigheder. Og tænk nu, hvis det er en forberedelse til noget fantastisk!
Og noget, alle, der tror på Jesus, har fået at vide helt sikkert: Om dette liv vil opleves mest gråt eller sort eller solbeskinnet, så vil det kun være en kort sti hen til
en evighed, der er super nice! Stykker af
stien vil nok være i tvivlens skygger, men
det ændrer Gud ske lov ikke ved, hvor den
ender.
Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk
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SJÆLESORGSLINJEN
HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?
HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 – 22.00

82 271 333

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

JEG BAD FOR DIG

(Jesus sagde) Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede;
men jeg bad for dig, for at din tro ikke
skal svigte.
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 22, vers 24-32

Foto: SvetaZi©Getty Images

JESUS BEDER
FOR OS
Jesus vil snart blive taget til fange af ypperstepræsterne og tempelvagten. Der er
nok at tænke på, mens disciplene er optaget af, hvem der skal være den største.
Det er ikke første gang, det emne optager disciplene. Vi kender det også fra os
selv. Vi vil så gerne være store og være
noget i andres øjne. Måske endda på andres bekostning. Men Jesus irettesætter
dem og siger, at sådan skal det ikke være.
Det store er at tjene andre. Sådan har han
været alle de år, de har været sammen
med ham. Jesus, tjeneren, der viste sin
kærlighed til alle mennesker, han mødte.
Jesus kommer også i dag til alle med sin
omsorg og kærlighed.
Disciplen Simon Peter møder den kærlige Jesus, som ved, at Simon Peters tro-

skab er
skrøbelig.
Med kærlige ord
henvender Jesus sig
til ham: Simon, Simon!
Satan vil have dig, men jeg
bad for dig. Jesus kender den
kamp, hvor Satan vil stjæle retten til mennesker.
Det er for vildt, at Jesus beder for
Simon Peter og dig og mig. Det skal ikke
lykkes Satan at få os, når vi hører til hos
Jesus. Han vil, at alle mennesker skal være
Guds børn.
Det kan godt være, at vi er skrøbelige
og falder, men Jesus beder for os og rejser
os op på ny.
Kurt Ejvind Nielsen

