Dåb

1. januar

Jesus siger: »… Lad de små børn komme til mig,
det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.«
Markusevangeliet kapitel 10 vers 14

Jesus, min gode ven

Tak Gud, at du
elsker både børn
og voksne. Kære
Gud, hjælp os med
at huske på, at tro
på dig ikke handler
om at være stor og
klog, men om at
elske. Amen.

Får I nogle gange gæster hjemme hos jer? Måske I har haft
gæster i julen eller nytårsaften?
Mon I har opdaget, at der findes forskellige slags gæster?
Der findes gæster som kun vil være de voksnes venner. De
vil kun snakke med de voksne. De synes, at børn er alt for
små, og at børn forstyrrer. Måske I har haft besøg af sådanne
gæster. Det er mest hyggeligt for de voksne. Men der findes
en anden slags gæster. Det er gæster som gerne både vil være
børnenes og de voksnes venner. De har tid til at lege og snakke
med børnene og tid til at være sammen med de voksne. Det
er skønt at have besøg af sådan nogle venner.
Jesus er sådan en ven. Jesus har tid til både børn og voksne.
Han synes ikke, at børn er for små til at forstå eller være med.
Han siger, at Guds rige er for børn og velsigner selv bittesmå
børn i dåben.
GRT

Måske du har været med til dåb i kirken. Kan du
huske, hvad der sker?
Hvor gammel skal man være for at blive døbt?
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Tro

2. januar

Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.
Romerbrevet kapitel 9, vers 33

Svært at tro på
Klokken 12 trækker skyerne sig pludselig sammen og det bliver
helt mørkt som om det allerede var aften. »Jeg tror, det bliver
regnvejr om lidt« siger mor. Hun kan godt fornemme hvordan
vejret bliver selvom hun ikke ved det med sikkerhed.
Når vi siger, vi tror på Gud, kan vi jo heller ikke lige pege
på ham og sige: Der er Gud! Men vi kan fornemme ham og
hvem han er, fordi Helligånden bor i os. Derfor kan vi tro på,
at han lever og har skabt det hele og elsker os.
I dagens bibelvers står der, at den, som tror, ikke skal blive
til skamme. Det betyder, at de, som tror, at Jesus døde og blev
levende igen for vores skyld, selvom vi ikke kan pege på ham
og vinke til ham, de får ret når Gud tager dem hjem til sig i
himlen.
Det kan godt være svært at tro på ham, men gør det bare.
Bibelen lover, vi ikke bliver til skamme.
MB

Hvem har Gud sendt for at hjælpe dig
med at tro på ham?
Synes du, at det er svært at tro på det,
du hører om Gud?
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Kære Gud! Tak, at
vi må tro på dig.
Tak, at du har lovet,
at vi får ret når vi
tror på dig, selvom
det kan være svært
nu hvor vi ikke kan
se dig. Hjælp os til
at have dig i vores
hjerter hver dag.
Amen.

