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Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et
levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og
uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer,
Peters Første Brev kapitel 1 vers 3-4
Kære alle jer der følger "Et ord til eftertanke”.
Hvis du søger på Google efter ”En ny begyndelse”, får man ca. 4,8 mill svar. Det er tydeligt, at
mange gerne vil have en ny start. Måske har du det også sådan!? Måske føler du, at du ikke fik
det hele til at lykkes, måske er det endda gået galt. Måske har du det som mange af os i denne
Corona-tid, så du ved, at ting kunne være bedre end de var og er.
Du føler dig måske endda håbløs eller hjælpeløs. Du føler dig måske også uværdig ind imellem.
Du tænker måske du er enten for gammel eller for ung. Du tænker måske over alle de ting du
har gjort forkert. Du tænker måske, du ikke har brug for Gud. Men det gør du! Eller du tænker
måske, at Gud ikke ønsker, at have med dig at gøre. Men det gør Gud! Du tænker måske også
på, at du har begået en utilgivelig synd – men det har du ikke.
Uanset hvad der er sket i dit liv, så ønsker Gud samvær med dig!
Jesus arbejder på at give mennesker en ny begyndelse. Apostlen Peter siger det, sådan som du
læser det øverst på siden.
Pauluse siger det lidt anderledes, 1.Kor.1,30: ”Men ham (Gud) skyldes det, at I er i Kristus Jesus,
som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning”
Det smukke ved det fællesskab vi kan have med Jesus er, at vi ikke kun får én ny begyndelse når
Han vil frelse os. Ved Guds nåde og barmhjertighed sker det, når vi indser, at noget trænger til
at blive anderledes, så kan vi komme til Jesus og bede om tilgivelse og hjælp til en ny
begyndelse. Det er netop det Jesus venter af dig. Det gør Han, fordi Han ønsker at give dig
endda mere end du kan forestille dig. Uanset hvor stor en fantasi du har til, hvor meget godt
Gud kan give dig, så kan Gud overgå dine vildeste fantasier. ”Bed – og du skal få!”
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