
DEN ALTSEENDE 
JULEMAND
Gud ser alt. Det kan både være skræm-
mende og betryggende, men ligemeget, 
hvad det vækker i os, tror jeg på, at Gud 
bare ønsker at være sammen med os
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»Gud er bare sådan en julemand, der sid-
der og holder øje med, hvad jeg gør, og 
om jeg skal på den slemme liste eller den 
gode liste.«
 Den sætning mødte jeg for ikke så læn-
ge siden, da jeg snakkede med en mand 
om tro – om, hvad han troede på, og hvad 
jeg troede på.
 »Den altseende julemand« var det bil-
lede, han havde af de kristnes Gud. Og han 
er ikke alene. Jeg har mødt flere, der har et 
billede af Gud, der minder meget om det. 
Jeg tror ikke, det er et billede, som men-
nesker fuldstændigt selv har fundet på – 
for nylig sad jeg til et møde, hvor manden 
på talerstolen fik sagt: »...og Gud holder 
øje med dig.«
 Så er det måske ikke så underligt, hvis 
mennesker opfatter Gud som én, der bare 

sidder og holder øje med, hvad vi gør og 
bedømmer vores handlinger.
 Jeg har også mødt en del mennesker, 
der mener noget i stil med, at det vigtig-
ste i kristendommen er det med, at vi skal 
elske vores næste – næstekærligheden er 
det, der er værd at tage med fra kristen-
dommen. Den her altseende Gud, ham må 
vi gerne holde for os selv.

Gud vil være sammen med os
Jeg tror, det er sandt, at Gud ved, hvad jeg 
går og foretager mig – så jeg kan egent-
lig godt forstå, hvis nogle har fået det ind-
tryk, at »Gud holder øje med dig.«
 Men jeg tror bare, der er noget enormt 
vigtigt, der må komme efter sætningen 
»Gud holder øje med dig og ved alt, hvad 
du har gjort.« For hvis den sætning skal 
give mening i forhold til den Gud, som  
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Bibelen beskriver, så 
tror jeg, vi simpelthen 
er nødt til at tilføje: 
»Og han vil gerne være 
sammen med dig alli-

gevel!« Gud ved nemlig 
alt, hvad jeg går og laver, 

og selvom han ved det, 
så vil han så enormt gerne 

være sammen med mig. Og 
lige præcis dét, tror jeg, er én af 

de allervigtigste ting i kristendom-
men – Gud vil gerne være sammen 

med mig (og dig), også selvom han allere-
de ved alt det, som jeg måske forsøger at 
skjule for alle andre mennesker.
 Jeg tror faktisk, det er vigtigere end 
budskabet om, hvordan jeg skal behand-
le andre mennesker (det er også enormt 
vigtigt – det er ikke det, jeg siger) men jeg 
tror faktisk, ét af Bibelens hovedbudska-
ber er, at Gud gerne vil være sammen med 
dig.
 Jeg tror aldrig, jeg kan gøre noget for, 
at Gud skifter holdning til, hvorvidt han 
gerne vil være sammen med mig – for det 
vil han virkelig gerne. Men det er jo ba-
re, hvad jeg tror – hvad tror du? Vil Gud, 
der ved alt, hvad du har gjort, gerne være 
sammen med dig?

Robert T. Svendsen 
Fra jesusnet.dk

Læs mere om Gud på: 
jesusnet.dk/gud

SAGT OM 
GUDS 

KENDSKAB TIL 
MENNESKER
Jesus er vanvittig attraktiv, men han 
er tiltrækkende på en anden må-
de, end vi tror. Noget af det, der er 
så godt ved ham, er, at selvom han 
afslører os som syndere, så invite-
rer han os samtidig til at blive Guds 
børn.

Elon Jepsen (impuls)

CI
TAT

Hør personlige historier 
om, hvordan Guds 
kærlighed forandrer på:
imedia.dk/troshistorier
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HAR DU BRUG FOR 
AT SNAKKE MED NOGEN?



Peter fornægtede  
selvom han elskede
Hjemme i stuen har vi et maleri af Jesus 
Kristus. Nogle opfatter Jesus’ blik som 
strengt og truende, mens andre ser det 
kærlige blik i Jesus’ ansigt. Der er den 
samme dobbelthed i Peters erklæring: 
Herre, du ved alt. Det kan være en tung 
byrde at se i øjnene, at Jesus ved alt. Han 
kender vores nederlag og forkerte tanker. 
Men de samme ord kan være en stor ga-
ve. Jesus ved alt og elsker mig.
 Sådan var det for disciplen Peter. Han 
havde ved tilfangetagelsen af Jesus for-
nægtet ham tre gange, og nu 
spørger Jesus ham tre 
gange, om han el-
sker Jesus. Pe-

Da de havde spist, siger Jesus til Simon 
Peter: »Simon, Johannes’ søn, elsker du 
mig mere end de andre?« Han svarede: 
»Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.«

Fra søndagens tekst i kirkerne: 
Johannesevangeliet kapitel 21, vers 15-19

JEG HAR DIG KÆR

ter fornægtede Jesus, selvom han elskede 
Jesus.
 De andre disciple fornægtede ikke Je-
sus, for de holdt sig på afstand af begi-
venhederne; Peter ville ikke være på af-
stand af Jesus og fulgte med ham så langt 
som muligt. Men modet svigtede ham, og 
han fornægtede Jesus. Nu spørger Jesus 
ham, om han elsker ham, og Peter sva-
rer: Herre, du ved jo alt; du ved, at jeg har 
dig kær. Med andre ord siger Peter: Jeg led 
nederlag, men du ved, at jeg elsker dig.

 Vi kender også til nederlag, men 
vi kan vove sammen med 

Peter at sige til Jesus: 
Jeg elsker dig!

 
Peter V. Legarth
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