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Forord
I en håndboldkamp er det ikke nok at kaste, gribe, skyde
og score. Nej, det afgørende er at vinde. Derfor skal andagtsbogen efter Kast! Grib! Skyd! og Scor! hedde Vind!
I livet som menneske gælder det også om at vinde. Gud
ønsker, at vi skal vinde. Ja, han har ikke alene et ønske
om det. Han har vundet for os og ønsker, at vi skal vinde
sammen med ham.
Det er meget glædeligt, og jeg håber, at disse andagter
kan være med til at skabe glæde over, at vi ved troen på
Gud, får lov at være på det vindende hold. Men jeg vil
også pege på, at Gud har givet os et ansvar for »livets
håndboldkamp«. Et spændende og vigtigt ansvar, hvor det
er alt om at gøre, at vi spiller efter Guds taktik og følger
Guds spilleregler.
Bogen er skrevet for betweenagers, altså børn på sådan
cirka 9-13 år. Men selvfølgelig er både yngre og ældre
velkommen til at læse med. Bogen er skrevet, så børn og
teenagere selv kan læse den. Men andagterne kan også
læses op i hjem, skole og menighed.
Under skrivningen af Vind! har jeg forestillet mig en
familie, der læser stykkerne op. Derfor prøver jeg også at
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sige noget til de voksne, som lytter med, når der siges noget til halvstore børn. Jeg bruger for eksempel mere billedsprog, end jeg har gjort i de foregående andagtsbøger.
Jeg skriver om, at Gud hælder mange ting ned i dit glas,
eller at Jesus er en slags buschauffør. Det kan måske være
en ide at tage en lille snak i familien om, hvad disse billeder betyder.
Tak til Astrid Reuss Schmidt samt Birgitte og Niels
Kousgaard med deres børn Anna Sofie og Søren, som
har læst med og givet forslag til forbedringer. I har været
gode at spille bold med! Tak også til Christina Swartling,
som har lavet de 75 tegninger. Du er bare så god til at
ramme pointen i det, jeg gerne vil have sagt.
Tilbage er der kun at ønske god kamp. Jeg håber, du
vinder!
Carsten Hjorth Pedersen
Hillerød i februar 2014
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Det gælder om at vinde!
Af og til oplever man en sportskamp, hvor de to hold
ikke kæmper for at vinde. Jeg har set det i badminton og
fodbold. Det skyldes, at de to hold spiller i en pulje, hvor
begge har fordel af at få ét point for en uafgjort kamp i
stedet for at risikere at tabe. Eller også skyldes det, at de
vil møde en lettere modstander i næste runde, hvis de
taber eller spiller uafgjort.
Sådan en badmintonkamp eller fodboldkamp er rigtig
kedelig at se på. Heldigvis begynder publikum også at
pifte og råbe skældsord til spillerne, når de opdager, at
holdene ikke spiller for at vinde. Det er helt fortjent. Man
kan også komme ud for, at dommeren afblæser kampen
og diskvalificerer begge hold for usportslig optræden.
Det, synes jeg, er fint!
Lige så mærkeligt, som det er, at to hold ikke spiller for
at vinde, er det, hvis vi mennesker spiller »livets kamp«
uden at ville vinde. Med »livets kamp« mener jeg kampen
for at blive bevaret hos Gud. Hvis vi ikke kæmper, skyldes det måske, at vi mener, der slet ikke er en kamp, som
vi kan tabe. Men det er der. Paulus siger sådan: »Ved I
ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men
kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den!«*)
At tabe livets kamp er det samme som at gå fortabt.
Det vil sige at leve sit liv uden Gud – både før og efter
døden. Men det er det stik modsatte, Gud ønsker for os.
Fordi han ved, at det kan lade sig gøre at tabe, har han
gjort så meget, for, at vi skal vinde. Først og fremmest
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har han givet os Jesus til at kæmpe for os. Og på mange
måder fortæller han os, at vi vinder, når vi er på hold med
Jesus. Han giver os også nyt mod og nye kræfter til at
fortsætte den vigtige kamp for at vinde livet med Gud –
både før og efter døden.
_______
*) Første Korintherbrev 9,24
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Vi vinder, fordi han vandt!
I svømmekonkurrencerne ved OL sker det af og til, at én
svømmer vinder flere guldmedaljer. Ved OL i 2012 vandt
den amerikanske svømmer, Michael Phelps for eksempel
fire guldmedaljer. Tænk nu, hvis han havde bestemt, at
fire danske drenge og piger skulle have guldmedaljerne
i stedet for ham selv. Anders gik frem og fik den første
guldmedalje. Olivia stillede sig øverst på skamlen og fik
den anden. Casper fik hængt den tredje guldmedalje om
halsen. Og Emilie blev vinder af den fjerde.
Men det kan jo ikke lade sig gøre. Selv om Michael
Phelps ønskede det sådan, kunne det ikke lade sig gøre.
For det er snyd. Det er uretfærdigt. Anders, Olivia, Casper og Emilie kan ikke få medaljer for en konkurrence,
de ikke har vundet. De må ikke få sejrsprisen for noget,
en anden har gjort. Man kan simpelthen ikke vinde ved
hjælp af en stedfortræder.
Men selv om det ikke kan lade sig gøre i svømning,
kan det lade sig gøre i Guds rige. Vi vinder, fordi Jesus
vandt. Han vandt sejren for os. Han kæmpede kampen;
men vi får medaljen. Det står sådan i Bibelen: »Nu har
jeg retfærdighedens sejrspris i vente, som Herren, den
retfærdige dommer, på den dag vil give mig.«*)
Men er det ikke snyd? Er det ikke uretfærdigt? Nej, for
der stod i bibelverset, vi lige læste, at det er retfærdighedens sejrspris, som den retfærdige dommer, Gud giver os.
Hvordan kan det lade sig gøre? Det kan det, fordi det, der
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skete, da Jesus levede, døde og opstod i vores sted, er noget helt andet end med de fire guldmedaljer ved OL.
Fordi Gud i sin enorme styrke, visdom og kærlighed
lagde alle vores synder på den syndfrie Jesus, blev synden virkelig fjernet. Og fordi Guds søn som den eneste
kunne leve det perfekte liv i stedet for os, er det ikke
snyd. Det er helt retfærdigt, at vi vinder, fordi Jesus
vandt.
Sådan er der så meget, der er anderledes i Guds verden
end i sportens.
_______
*) Andet Timotheusbrev 4,8
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