ANDAGT/DIY

Adgang forbudt
TEKST
BERIT LUND LARSEN

ORDFORKLARINGER
Frimodighed:
Det er et lidt gammeldags
ord, men det betyder
noget i retning af, uden at
være bange eller bekymret.

Nåde:
Det er et af de allervigtigste ord i Bibelen. Det
fortæller nemlig, at Gud
elsker mig, og derfor har
Jesus reddet mig ved at
dø i stedet for mig.

Hvis kongen rækker sit scepter ud
mod dig, må du gå ind til ham. Hvis
han ikke gør det, er det ude med dig.
Sådan var det for dronning Ester,
den dag, hun ville bede kongen om
hjælp til at redde sit folk, jøderne.
Ingen kunne gå ind foran kongetronen, uden at være inviteret
først - ikke engang dronningen. Og
kongen skulle endda vise med sit
kongescepter, om man var velkommen. Hvis ikke, så var det ude med
én. Det var livsfarligt at gå derind
uden at have fået adgang til kongen.

Bange

Så da dronning Ester gik ind til
kongen, var hun helt sikkert bange,
for der var adgang forbudt. Men
hun vidste også, at hun var den
eneste, der kunne redde sit folk,
jøderne.
Heldigvis endte det godt. Dronning
Ester fik lov til at træde frem for
kongen. Hun fik sagt sit ønske, og
senere blev jøderne reddet.

Fantastisk fortælling

Esters Bog i Bibelen er en spændende og fantastisk fortælling. Du
kan få en voksen til at læse historien for dig. Det er en historie, der er
ekstra fantastisk, fordi den fortæl-
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ler noget om, hvordan Gud redder
sine. Og så er den også et fantastisk
billede på, hvordan det er med os og
vores adgang til kongernes konge,
Gud Herren. Der er nemlig ikke
adgang forbudt.
I Det Nye Testamente i Hebræerbrevet kapitel 4 vers 16, står der
et dejligt vers om adgangen til
kongernes konge: Lad os altså med
frimodighed træde frem for nådens
trone, for at vi kan få barmhjertighed
og finde nåde til hjælp i rette tid.
Til nådens trone er der ingen
adgang forbudt. Vi behøver ikke at
være bange, når vi kommer til Gud,
kongernes konge. Bibelen fortæller
os, at vi er inviteret, og vi må komme uden at være bange.
Hvordan kan det være? Jo, man kan
sige, at da Jesus døde og opstod,
åbnede han døren til Himlen, så
der aldrig behøver at stå adgang
forbudt for mig.
Jøderne havde ingen chance for
at redde sig selv, derfor risikerede
Ester sit liv for at redde dem. Vi har
heller ingen chance for at redde os
selv. Jesus har reddet os. Han døde,
for at vi kan få adgang til Himlen og
til nådens trone. Du og jeg har med
Jesus altid adgang til Gud.

