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29Møder med Gud

Hverdagskristen
Du kan være et rigtig e# ektfuldt 

vidne om Jesus. Hverdagskri-

sten. Jesus selv kalder dig til det: 

”Gå hen og gør alle folkeslagene 

til mine disciple“ (Matt 28,19).

Tænk engang. Alle ugens syv dage. 24 ti-
mer i døgnet. Vidner for Jesus. Måske er 
det bare en-til-en-møder. Men der kan 
være mange af disse møder. Hvilken be-
røringsfl ade – og vi har den alle sammen! 

JESU PERSPEKTIV
Det er fascinerende at følge Jesu perspek-
tiv. Disciplene så slet ikke, hvad Jesus så. I 
Sykar havde Jesus netop haft sin samtale 
med kvinden, der kom for at hente vand. 
Ikke noget som umiddelbart vakte discip-
lenes begejstring. Og Jesus tilføjer: ”Siger 
I ikke: Fire måneder tager det endnu, så 
kommer høsten? Men jeg siger jer: Luk 
jeres øjne op, se ud over markenerne, de 
er hvide til høst“ (Joh 4,35).

Jesus så mennesker, som længtes efter 
Guds kærlighed. Han så mennesker, som 
ønskede en dybere åndelig forståelse. 
Længslen efter frelse, efter at møde ham. 
Jesus ønskede at møde hver eneste af disse 
mennesker. Men disciplene så det ikke.

”Høsten er stor, men arbejderne er få“ 
(Luk 10,2). Jesus så masser af tro i men-
neskers hjerter. Mennesker, som ikke 
havde nogen kontakt med ham. 

DISCIPLENE SÅ DET
Efter Jesu død og opstandelse, dage med 
selvransagelse og bøn, så disciplene det. 
De så alle de mennesker, som de skulle 
fortælle om Jesus. Kærligheden til Jesus 
brændte i deres hjerter. De måtte dele 
det. Og på pinsedagen og dagene deref-
ter blev mængder af mennesker døbt.

Hvad ser du, hvor du er? Jesus ved, hvem 
i dit nabolag, på din arbejdsplads, i din 
familie, blandt dine venner der har brug 

for, at du deler Gud med dem. I ord. Eller 
i handlinger. Eller begge dele.

HVERDAGSEKSEMPLER
Jeg var på vej på arbejde. Jeg bad Gud 
om, at han måtte bruge mig, hvis der var 
nogen omkring mig, som havde særlige 
behov. Jeg fi k øje på Lise. Glade Lise var 
ikke glad, fornemmede jeg. Hvad skulle 
jeg gøre? Jeg begyndte at bede. Og da Lise 
gik hen for at hente noget te, tog jeg også 
min tomme kop. ”Lise, jeg må bare gi’ dig 
et omsorgsknus,“ sagde jeg. ”Jeg fornem-
mer noget er anderledes, ikke at du skal 
sige det, men du skal bare have et knus.“

Lise fortalte om det, der trykkede. Hun 
sagde flere gange, hvor glad hun var for 
omsorgen. ”Guds omsorg,“ tænkte jeg. 
For det var Gud, som havde åbnet mine 
øjne for Lise.

Else og jeg gik på uddannelse sammen. 
Jeg havde tænkt på, om jeg skulle gi’ 
hende ”Vejen til Kristus“. Bedt over det. 
Én dag gav jeg den så til hende. Dagen 
efter kom Else hen til mig. Hun havde 
læst hele bogen. Jeg havde givet hende 
den til hende på hendes søns dødsdag. 
Bogen havde rørt hende. Særligt det, der 
stod om Guds kærlighed. Og hun sagde, 
at hun var specielt rørt, fordi hun havde 
fået bogen på netop den dag.

Trine og jeg havde gået på den samme 
uddannelse i godt et år. Nu var vi i den 
afsluttende fase, og vi havde 6 weeken-
der tilbage. ”Hvis jeg bor hos Trine en 
weekend,“ tænkte jeg, ”så kan jeg for-
tælle hende om Jesus.“ Jeg bad. Og kort 
efter spurgte Trine mig, om jeg havde be-
hov for at overnatning den efterfølgende 
gang, og ville bo hos hende. Jeg vidste, 
at jeg nu skulle fortælle hende om Jesus. 

Da weekenden kom, begyndte Trine 
at spørge om Gud, tro, Bibelen. Cirka 
kl. 16.30 begyndte vi på emnet – og vi 
blev ved lige til vores sene sengetid. Hun 

havde lagt sin mormors Bibel ind ved 
siden af min seng. Hun ønskede at finde 
troen selv. Om sabbatten gik jeg i kirke, 
imens hun gik på uddannelse. Jeg var fuld 
af forbøn for Trine og pris til Gud for, 
hvordan han kobler mennesker sammen.

JESUS KALDER DIG
”Høsten er stor, men arbejderne er få. 
Bed derfor høstens herre om at sende 
arbejdere ud til sin høst.“ (Luk 10,2). 
Jeg hører kaldet i Jesu ord. Et kald til dig 
og mig – et kald om at bede Gud åbne 
vores øjne, så vi ser den høst, som han 
ser. Bede Gud om at sende nogen til de 
mennesker, som længes. Om at tænde en 
brand i vores hjerter og fylde os så meget 
med hans kærlighed, at den fl yder over. 

Vil du være med til at bede? Bare denne 
lille bøn: ”Jesus, send mig til en anden i 
dag. Lad mig se muligheder, som du ser. 
Gi’ du mig det, som jeg kan dele. Mød 
du selv den anden person igennem mig. 
Tak kære Jesus, fordi du elsker den, jeg 
møder. Fordi du selv vil åbenbare dig.“

Jesu løfte følger dig: ”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“ (Matt 28,19-20).

Lad os være med. Så der kommer nok 
arbejdere til Guds store høst!
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