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Giv mig et tegn,
Gud!
TEKST
KATRINE HOULER

Ved du,
at Gud
faktisk giver
dig tegn hver
dag?

Gud ville have Gideon til at gå i
krig mod Guds folks fjender. Men
Gideon var bange, for fjenderne
havde en kæmpe soldaterhær.
Hvordan kunne Gideon vide, at
Gud virkelig ville lade ham vinde
krigen?

tegn? Engang kunne jeg ikke finde
mit pas, og det var meget vigtigt for
mig at finde det. Jeg bad Gud om
hjælp - og tænk, så fandt jeg passet!
Jeg synes, det var et tegn fra Gud,
om at han findes og vil hjælpe mig.

Gud hjalp Gideon med at tro

Ved du, at Gud faktisk giver dig
tegn hver dag? Når solen står op om
morgenen, er det et tegn på, at Gud
skaber en ny dag. Når du vågner,
er det et tegn på, at Gud ønsker du
skal leve. Når du kan spise mad, er
det et tegn på, at Gud sørger for dig.
Når du har en mor eller far eller
en god ven, er det et tegn på, at Gud
giver dig kærlighed.

Gideon bad: ”Giv mig et tegn, Gud.
Nu lægger jeg noget uld ud på
jorden. Hvis ulden er våd af dug i
morgen, men jorden omkring er tør,
så ved jeg, du er til at stole på”. Da
Gideon næste morgen stod op, var
ulden så våd, at han kunne vride en
hel skål vand ud af den!
Men Gideon var stadig bange, og
han bad: ”Bliv ikke vred, Gud, men
giv mig endnu et tegn: Denne gang
skal ulden være tør og jorden udenom våd! ” Endnu en gang gjorde
Gud, hvad han bad om: Næste
morgen var ulden knastør, mens
jorden udenom var våd af dug.

Giver Gud tegn i dag?

Har du oplevet, at Gud har givet dig
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Komfrit nr. 6

Se Guds tegn

Jesus er et tegn

Det vigtigste tegn Gud har givet os
er Jesus. Da Jesus døde på et kors,
var det et kæmpe tegn på, at Gud
elsker os. Han elsker os så meget, at
han straffede sin egen søn, for det
VI har gjort forkert. Måske kan du
selv finde flere tegn fra Gud?

