
EN SIMPEL SÆTNING 
DER ER SVÆR AT TRO
Jeg har fået et nyt yndlingsudtryk. Det er en 
sætning, jeg simpelthen er blevet så glad for. 
Ikke fordi det lyder flot og klogt og alt muligt 
andet. Men blot fordi jeg tror, det er sandt
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Det, der er så skørt ved den ene sæt-
ning, er, at den bliver taget imod på 
så mange forskellige måder – i beg-

ge ender af spektret, kunne man sige.
 I den ene ende har vi dem, der, når de 
hører denne sætning, sidder tilbage med 
et ansigtsudtryk, der mest af alt siger »og 
hva så?« og i den anden ende har vi … ja, 
lad mig fortælle om en af de sidste gange, 
jeg brugte den sætning.
 Hun kæmpede virkelig. Hun ville ikke 
vise de følelser, hun sad med. Det var ret 
tydeligt, at der var et eller andet, der rørte 
ved noget i hende. Noget, der kaldte på en 
reaktion i hende.
 Jeg tror egentlig, det var noget, hun 
godt vidste, måske noget, hun har hørt 

flere hundrede gange før. Men muligvis – 
gætter jeg på – så har hun aldrig forstået 
det. Det er jo noget, som gælder alle andre 
mennesker – det er da rigtigt nok, tænkte 
hun måske. Men turde hun virkelig tro, at 
det også gjaldt hende?

Et simpelt svar
Hvad er det så, der både kan modtages 
med et »og hva så?«, og som kom til at 
betyde så meget for hende? Hvad er det 
så, der kan kalde på så mange forskelli-
ge reaktioner: »Du er ønsket og elsket af 
Gud!«
 Så simple ord og alligevel så svære at 
forstå. Jeg tror faktisk i virkeligheden, at 
begge vidt forskellige reaktioner på denne 
sætning bunder i lidt det samme. Jeg for-
står ordene, der bliver sagt, men jeg kan 
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simpelthen ikke rumme betydningen af 
de ord. Kan det virkelig passe, at det også 
gælder mig? Kan det virkelig passe, at og-
så sådan én som mig er ønsket og elsket 
af Gud?
 Nu skal du høre, for svaret er faktisk 
lige så simpelt som sætningen »Kan det 
virkelig passe, at også sådan én som mig 
er ønsket og elsket af Gud?« Svaret er: »Ja, 
du er ønsket og elsket af Gud«. Hvordan 
vil du tage imod den sætning? Tænker du: 
»Okay, og hvad så?« eller kalder sådan en 
sætning på en reaktion fra dig i dit liv? Jeg 
tror af hele mit hjerte, at du er ønsket og 
elsket af Gud, men det handler i virkelig-
heden langt mere om: Hvad tror du?

 
Robert Thun Svendsen 

Fra jesusnet.dk

Se anmeldelse af filmen 
 Hvidstengruppen II: De efterladte 
på: filmogtro.dk

SAGT OM 
JESUS
Han, som havde Guds skikkelse, reg-
nede det ikke for et rov at være lige 
med Gud, men gav afkald på det, tog 
en tjeners skikkelse på og blev men-
nesker lig; og da han var trådt frem 
som et menneske, ydmygede han sig 
og blev lydig indtil døden, ja, døden 
på et kors.
 Derfor har Gud højt ophøjet ham 
og skænket ham navnet over alle 
navne, for at i Jesu navn hvert knæ 
skal bøje sig, i himlen og på jorden 
og under jorden, og hver tunge be-
kende: Jesus Kristus er Herre, til Gud 
Faders ære.
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kapitel 2, vers 6-11

CI
TAT

SJÆLESORGSLINJEN

HVER MANDAG AFTEN 
KL. 19.00 – 22.00

82 271 333

HAR DU BRUG FOR 
AT SNAKKE MED NOGEN?

Se flere  
udgaver af  
Et ord med  

på vejen på:  
jesusnet.dk/ 

etord

http://filmogtro.dk
http://jesusnet.dk
http://jesusnet.dk/etord


JESUS ER 
LIVETS HERRE
Disciplene troede på Jesus, fordi de havde 
mødt ham som den opstandne og leven-
de. Han havde vist sig mange gange for si-
ne disciple efter påskemorgen. Han havde 
brudt dødens magt og havde vist sig for 
sine troende og tvivlende efterfølgere.
 Han kommer til dem i den tilstand, de 
er i, og taler trøstende ord til dem. Jesus 
udvælger ikke elitesoldater til udsendel-
se, men taler tro ind i disciplenes liv. Taler 
endnu engang om, hvem han er, når han 
siger: »Mig er givet al magt i himlen og på 
jorden«, gå derfor ud i verden, og jeg vil 
være med jer alle dage.
 Guds mission kunne aldrig lykkes, hvis 
ikke Jesus var givet al magt til at tilgive 
synder og bryde dødens magt. Jesus lever. 
Han er livets Herre. Guds mission ville al-
drig lykkes, hvis den ikke blev båret af vid-

(Jesus sagde) »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. 
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet 
I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, 
og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. 
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

 
Fra søndagens tekst i kirkerne: 

Matthæusevangeliet kapitel 28, vers 16-20

JEG ER 
MED JER

nesbyrdet om Jesus’ liv. Og den ville aldrig 
lykkes, hvis han ikke var med os alle dage.
 Gud fortsætter sin mission og inviterer 
os ind i den glædelige opgave at fortælle 
om den korsfæstede og opstandne Jesus. 
Lige fra hvor du står indtil verdens ende. 
Lige fra den første, du møder i dag, til den 
sidste, du siger godnat til.

Kurt Ejvind Nielsen
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