
Sund vækst 
tager tid
Der er mange måder, ting 
kan vokse på, både sunde 
og usunde. Jesus ønsker 
vi skal vokse, så vi bliver 
robuste og frugtbare
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Der er mange måder, hvorpå 
noget kan vokse. Hvis man 
har 10 fliser, men har brug 

for 100, vil de fleste have dårlige 
erfaringer med at så 5 af dem, 
vande og vente. Der kommer ik-
ke flere op af jorden. Skal der 
flere fliser på banen, må vi købe 
dem og slæbe dem hen til de an-
dre. Bunken vokser, men ikke or-
ganisk. Det er hårdt slid.
 Andre ting vokser af sig selv og 
gør det hurtigt. Alle, der har erfaring 
med f.eks. kræft, ved, at hvis det for-
kerte vokser for hurtigt, kan det true liv 
og helbred.
 Børn af skræmmende forældre kan 
»vokse i god, pæn adfærd«, men de fær-
reste af os ønsker en velopdragenhed, der 
kun sidder udenpå, og som er motiveret 

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362
Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000  Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år
Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prisliste i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk
Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Birgitte Bohsen Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Fo
to

: b
az

ilf
ot

o 
© 

Ge
tt

y 
Im

ag
es

FÅ APPEN ’ORD TIL EFTERTANKE’ GRATIS To minutters 
andagt hver  
dag i en uge

Stud teol Andreas Kiel 
Svejgaard, København, 
holder andagt i uge 39,  
25. september-1. oktober

af frygt. Vi ønsker, at vores børn indefra 
skal føle, forstå og erfare, hvordan de kan 
være en del af andres liv på en måde, der 
glæder og gavner både dem og andre.
 Bibelen fortæller, at Jesus siger »Jeg er 
træet, I er grenene«. Jeg tror, det betyder 
rigtig mange ting – men bl.a. dette: Når 
vi vokser sammen med ham, så er det så 
helt og ægte, som når en gren podes på 
et træ. Han ønsker, at vi i dybden vokser 
sammen med ham. Næringen kommer fra 
ham og skal strømme igennem hver fiber 
af vores eksistens og ud i alle de yderste 
kroge af alt, hvad vi er og er ved at blive 
til.

http://netandagten.dk


imedia samler
       video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk

SAGT OM 
GUDS HJÆLP
Gud har aldrig lovet os, at der ikke 
kommer storme i vores liv. Det kom-
mer der! Og Gud er nær.

Thomas Hansen

Se himlens fugle; de sår ikke og hø-
ster ikke og samler ikke i lade, og je-
res himmelske fader giver dem føden. 
Er I ikke langt mere værd end de?

Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 26

En stor del af Guds opgør med lidel-
se og ondskab ligger i fremtiden. Det 
betyder, at vi lige nu kan opfatte Gud 
som passiv i visse situationer. Men 
Gud har det store overblik. Kun han 
ved, hvad der er det bedste lige nu.

Jørgen Hedager Nielsen
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 Bibelen taler mange steder om at vok-
se og modnes, og set i lyset af, hvordan 
et træ vokser og modnes, kan det for det 
første handle om, at sund vækst tager tid. 
Der er ikke noget eksplosivt eller over-
drevent over et træ, der vokser. Det tager 
årevis for træet at udfolde sin skønhed og 
sin evne til at give frugt helt.
 For det andet: Det væsentlige er ikke, 
hvordan grenen så ud, da den blev podet, 
men at den forbliver sammen med træ-
et. Vi kan møde Jesus på mange steder og 
måder i vores liv, og sådan må det være. 
Det eneste, der for alvor er vigtigt, er: Bliv 
hos ham, og lad ham vokse sammen med 
dig. Bed, lyt efter hans svar, læs i Bibelen, 
tænk over det, du læser, og øv dig i at gøre 
det, der står. Find eller hold fast i dit fæl-
lesskab med andre troende.

 Kort sagt: Slå sjælens vinduer vidt op, 
og sug næring til dig fra Jesus. Lad ham 
gøre dig til den stærke og frugtbare gren 
på sit træ, sådan som han drømmer om.

 
Anne Kathrine Wagtberg Hansen 

Fra jesusnet.dk

Se flere  
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Jesus på førstepladsen

Maria satte sig ved Jesu fødder  
og lyttede til hans ord

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 10, vers 38-42

Maria lyttede
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Jesus har lært os, at 
det vigtigste bud er: Du 
skal elske Herren din 
Gud. Det er det første 
og største overhovedet: 
at have et ret forhold til 
Gud. Der er et bud, som 
er næsten lige så vig-
tigt: Du skal elske din 
næste som dig selv.
 Jesus besøger Maria 
og hendes søster Mart-
ha. Maria sætter sig ved 
Jesus’ fødder og lytter til ham. Maria el-
sker Gud af hele sit hjerte. Hun sætter Je-
sus og hans ord på førstepladsen i sit liv.
 For Martha har Jesus også førsteplad-
sen. Det er hende, der inviterer Jesus in-
denfor. Hun elsker sin næste som sig selv 
og går til hånde i køkkenet og sørger for 
sine medmennesker, så at de kan få et 
godt måltid.
 For Jesus er begge de to bud om kær-
lighed vigtige – kærlighed til Gud og til Je-

sus og kærlighed til medmennesket. Det 
er forkert at elske Jesus på en sådan må-
de, at man glemmer sit medmenneske. Og 
det er forkert at elske sit medmenneske 
og glemme Jesus. Både Marias og Mart-
has gerning er vigtige, men Jesus slår fast, 
at forholdet til ham overskygger alt andet. 
Intet er vigtigere for dig og mig end at ha-
ve Jesus på førstepladsen.

Peter V. Legarth


