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Forord
Det er 17 år siden, jeg skrev Grib! Da forlaget for nylig
bad mig om at gå andagterne igennem, fordi de ville genudgive bogen, fandt jeg ud af, at 17 år er lang tid. Der er
sket en del med sproget – og med forfatteren – i løbet af
den tid. Jeg har derfor fundet det nødvendigt at foretage
en del forandringer ved genudgivelsen af Grib!
Alle 75 stykker har fået en tur i »sprog-vaskemaskinen«, og de har fået nogenlunde samme længde. Nogle
stykker er der ændret meget i, andre mindre. En er nyskrevet. Så det er en noget anden Grib! end den, der udkom for 17 år siden. Det er mit håb, at ændringerne er til
det bedre.
Men Grib! rummer stadig 75 andagter for 9-13-årige.
Den er skrevet med henblik på, at børn selv læser den,
men også med henblik på oplæsning i hjem, skole og menighed.
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I andagterne kan der være ting, som er svære at forstå.
Jeg opfordrer derfor børn til at tale med en voksen, hvis
der er noget, de vil have forklaret eller uddybet. Og jeg
opfordrer voksne – særligt forældre – til at lade andagterne være udgangspunkt for samtaler med børnene.
Tak til de mange, som – bevidst eller ubevidst – har
givet mig ideer til de 75 andagter. Og en varm tak til
Christina Swartling, som har givet Grib! ny forside og
nye illustrationer.
Med håb om, at mange børn – og voksne – vil gribe alt
det gode, Gud kaster til dem!
Hillerød i november 2014
Carsten Hjorth Pedersen
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Grib det evige liv!
Hvis man ikke kan gribe en bold, kan man ikke blive
håndboldspiller. For i håndbold er det lige så vigtigt at
kunne gribe bolden som at kunne kaste den. Og skal man
gribe bolden, må man se efter den eller i det mindste
kunne ane, hvor den kommer. Håndboldspilleren må have
hele sin opmærksomhed rettet mod bolden. Midt i spillet,
når bolden kastes til en, går det ikke an at tænke på alt
muligt andet.
Paulus taler om at gribe det evige liv.*) Men hvem er
det, der kaster det evige liv til os? Det er Gud. Kostbare
gaver plejer man ellers ikke sådan at kaste med. Men Gud
gør så meget, som mennesker ikke synes, er fornuftigt.
Han kaster det evige liv til os, når vi hører om ham. Han
kaster det til det enkelte menneske og siger: »Grib!«
Men skal du kunne gribe det, som Gud kaster til dig,
må hele din opmærksomhed være rettet imod det. Det går
ikke an, at du ser alle mulige andre steder hen og mener,
at du samtidig kan gribe alverdens andre ting. Det, Gud
kaster til os, er også det vigtigste, der findes. Derfor er
det klogt at rette hele sin opmærksomhed mod det.
På den anden side handler det ikke om vores evner til
at gribe. Det er heldigvis ikke sådan, at kun de særlig
dygtige kan gribe det evige liv. Her kan alle være med
– også de, som ikke kan gribe en håndbold. Evnen til at
gribe den ufattelige gave, som Gud kaster, vokser nemlig
frem, jo mere du ser på den.
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Og det evige liv er ikke blot noget, som kommer engang. Det er her allerede nu. Jesus siger: »Og dette er
det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og
ham, du har udsendt, Jesus Kristus.«**) Den, som kender
Fader, Søn og Helligånd, er derfor allerede begyndt på
det evige liv. Det begynder den dag, du griber, hvad Gud
kaster til dig. Og det varer til evig tid.
_______
*) Første Timotheusbrev 6,12
**) Johannesevangeliet 17,3
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Gud har skabt dig
Da en sædcelle fra din far og en ægcelle fra din mor
smeltede sammen, gjorde Gud et under. Han skabte et nyt
menneske. Han skabte dig.
Lad os tage tre eksempler på, hvor fantastisk du er
skabt:
• Bagest i dit øje sidder nethinden. Den rummer millioner af celler, som opfatter lys, skarphed og farver.
De opfangede signaler sendes via tusindvis af nervetråde til hjernen, som fortæller os, hvad vi ser, hvor
langt det er væk, hvordan det bevæger sig, og hvilke
farver og former, det har.
• Dit hjerte er en muskel, som trækker sig sammen
cirka 70 gange i minuttet. Det bliver til cirka 36 millioner hjerteslag om året. For hvert hjerteslag pumpes en håndfuld blod ud i din krop. I alt bliver det
til cirka 1,8 millioner liter blod om året. Og sådan
bliver det ved livet igennem.
• Gud har også skabt din sjæl. Han giver dig mulighed for at blive glad over at se noget smukt, og han
giver dig mulighed for at blive vred over at høre om
noget ondt. Han har givet dig evne til at elske, til at
tænke og til at ville noget. Faktisk har vi mennesker
enorme kræfter i vores sjæl.
Din krop og din sjæl er fantastisk skabt. Det kan du
takke Gud for, for eksempel med disse ord: »Jeg takker
dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud!«*)
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Alligevel har nogle børn det svært. En er blind, en
anden har en hjerte-fejl. En har ADHD, en anden har epilepsi. En er altid bange, en anden er lukket inde i sin egen
verden. Sådan er det, fordi det onde kom ind i Guds gode
verden. Og vi kan ikke forklare, hvorfor den ene er rask,
mens den anden er syg.
Men der er trods alt intet, som kan rokke ved, at vi er
skabt af Gud. Vi kommer fra ham. Han vil have netop dig
og mig på jorden. Vi er ikke bare dukket op ved en tilfældighed. Han har en plan med alle, som han har skabt, og
han vil bruge dig med de evner, som du har. Selv om du
også har noget svært at slås med.
_______
*) Salmernes Bog 139,14
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