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Jesus siger i Johannes 6 v. 37, "den der kommer til mig, vil jeg 
aldrig støde bort". Mon ikke alle her har prøvet det. Blive vejet 
og fundet for let. Kasseret. Men hos Jesus er alting anderledes. 
Han støder aldrig den væk, som kommer til ham. Aldrig. Aldrig 
nogen sinde. Tænk lige lidt på det. Hvem vil ellers holde fast I 
dig, på trods af dine fejl og svigt? Måske din ægtefælle. Måske 
dine børn. Men kan de sige aldrig nogen sinde?. De kan måske 
tilgive mange gange, men at målet aldrig bliver fuldt, kan ingen 
andre end Jesus love. Jesus siger betingelsesløst “aldrig” og 
mener det. Han vil aldrig støde dig bort. Det siger han til 
morderen. Det siger han til voldtægtsforbryderen, til 
voldsmanden. Til Paulus som forfulgte kirken. OG til dig. Han 
støder dig ikke bort, hvis du blot kommer til ham. !

Det har Gud har lært mig på en lidt hård måde. Det var en 
sommer, hvor jeg holdt en uges ferie med et familiemedlem . 
Jeg havde i flere år været på evangelisationsture Quo Vadis og 
IM’s Café Bus i mine ferier, og vidnet for fremmede, men 
vedkommende havde jeg aldrig talt med om Jesus. Og 
vedkommende havde ikke troen. Min dagsorden var klar.  Nu 
skulle det være. Vi skulle være sammen en uge. Det var helt 
oplagt. Men dagene gik og jeg fik ikke sagt et ord om Jesus. 
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Kunne ikke finde anledningen, og kunne ikke få et ord over 
mine læber. Jeg blev mere og mere frustreret. Men jeg kunne 
bare ikke. Heller ikke den sidste dag. Da jeg gik i seng, var jeg 
fortvivlet og led ved mig selv. Hvad var jeg for en kristen. Ikke 
engang mit eget familiemedlem kunne jeg vidne for. Jeg kunne 
ikke sove. Jeg sagde til Gud, jeg ikke ville læse i bibelen, for det 
gav ingen mening, jeg duer jo ikke. Han måtte selv tale til mig, 
mente jeg. Jeg bad, og jeg rasede over mig selv, og følte Jesus 
ikke kunne bruge en som mig.  Sådan en kryster. Men til sidst 
var jeg så udmattet, at jeg sagde til Gud. Ok så læser jeg lidt i 
bibelen. Og Ordet var: Den som kommer til mig vil jeg aldrig 
støde bort. Og så faldt jeg fuldstændig til ro. For Jesus, er det, 
jeg kan, og gør, ikke vigtigt. Det at Han elsker mig. Det er 
vigtigt. Det Han kan gøre gennem mig, når jeg er nær hos Ham, 
og en del af  Hans dagsorden. Det er stort, og det er vigtigt. 
Men det at komme til Ham er uden sammeligning det vigtigste. 
Han kan tale til min slægtning på 100 måder uden min 
indblanding. Han er jo almægtig. Og Jesus havde en anden 
dagsorden. Det var mig, han ville kalde på. Det var mig, der 
skulle komme til Ham, og være tæt på Ham. Jeg har brug for 
Ham, for jeg kan ikke gøre noget i egen kraft. Det måtte, og 
skulle Jesus vise mig. Han vil lære dig noget, når du kommer til 
Ham. Ikke meget om dig selv, men meget om Ham. For det er i 
Ham du er frelst.   !

Det er derfor den onde ligger så mange hindringer på din vej, 
når du vil læse i bibelen, bede og gå til gudstjeneste. Fordi nu 
kommer du til Jesus, og så har djævelen tabt. Djævelen vil 
udpensle, hvor elendig en kristen du er. Hvor ondt og syndigt 
et menneske du er. Du er fortabt siger den onde. Og det er jo 
sandt, så længe du IKKE kommer til Jesus, men kommer du til 
Ham, trods alt det forkerte, så er du ikke fortabt, men frelst. 
Guds ord gælder ikke en som dig siger djævelen. Men hør ikke 
på djævelen. Han lyver, der er ikke sandhed i ham, siger 
bibelen. Djævelen kan ikke anklage dig for noget, som Jesus 
ikke vil kunne tilgive. Hvis du kommer til Jesus, træder Jesus i 
dit sted. Så er det Jesus djævelen skal anklage og overbevise om 
synd, Ham der selv er vejen sandheden og livet. Kom til Jesus, 
med alt hvad der gemmer sig i dig. Han vil ikke støde dig bort. 
Aldrig. Du er elsket. I din dåb er du Guds barn. Gud er en 
fader, der holder fast i sit barn altid. Han udsletter ikke bare 
din fortids fejl og synder. Han har også Nåde og kærlighed nok 
til hver eneste dag resten af dit liv. Kom til Jesus, - Han er den, 
der aldrig støder dig bort.!
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Læser du videre i teksten i Johannes evangeliet, vil du forstå, at 
det, at du kommer til Jesus, er ikke noget du gør i egen kraft. 
Gud kalder dig. Ligesom han kaldte mig gennem min 
fortvivlelse. Du er ventet, når du kommer til Ham. Han står 
med åbne arme. Du er udvalgt, og noget helt særligt for Gud 
din far.
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