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Gud gør ikke forskel

Forslag 3

Salme/ sang Du som gi’r os liv og gør os glade (DDS 369)

Tekstlæsning
Læs teksterne højt Jonas’ Bog 4, 1-11
   Apostlenes Gerninger 10, 9-35

Til e�ertanke
Vi mennesker vil gerne opfa�e os selv som rationelle skabninger, 
hvor fornu�en og det bedste argument vinder til sidst. O�e må 
vi dog se i øjnene, at frygt, tabuer og usynlige bånd har en større 
magt over os end vi aner. Hvis der skal ske en forandring i vores 
liv og hvis vi skal ændre holdning til noget, kræver det derfor o�e 
mere end bare fornu�ige argumenter. 

Gud vælger nogle gange overraskende veje for at forandre menne-
skers sind og hjerter. I historien om Jonas er det derfor heller ikke 
fornu�ige argumenter Gud gør brug af, da han skal forklare Jonas, 
hvorfor han tilgav folket i Nineve. Gud lader i stedet en olieplante 
visne og får solen til at stikke Jonas. Da Jonas bliver vred og har 
ondt af olieplanten siger Gud: ”Skulle jeg så ikke have ondt af den 
store by Nineve, hvor der er mere end hundrede og tyve tusind 
mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre?” Gud 
gør ikke forskel – han trodser vores menneskelige fornu� og tilgi-
ver os som han tilgav folket i Nineve. 

Peter oplever ligesom Jonas, hvordan Gud vælger overraskende 
veje for at forandre hans sind. Diskrimination af folk med anden 
etnisk baggrund var ikke et ukendt fænomen på apostlen Peters 
tid. Peter kunne heller ikke selv sige sig fri for at ville skelne mel-
lem rent og urent, sådan som loven foreskrev. For at forandre Pe-
ters sind og overbevise ham om, at Gud ikke gør forskel, lod Gud 
ham få et syn. Mens Peter er allermest sulten, inviterer Gud ham 
i et syn til at spise mad, som han har lært er urent og vanhelligt. 
Da Peter ikke vil tage imod maden, er Guds svar: ”Hvad Gud har 
erklæret for rent, må du ikke kalde vanhelligt”. Først da Peter får 
besked på at gå hen og møde officeren Cornelius, som ikke er jøde, 
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forstår han, hvad det er Gud vil sige til ham. Peter har følt den 
samme afsky overfor uren mad, som han har følt over for hednin-
ger, men nu ser han, at Gud ikke gør forskel på nogen.

Når frygten for det fremmede, egoismen og snæversyn truer med 
at tage magten over vores menneskelige fornu�, har vi brug for 
Gud ligesom Jonas og Peter havde det. Brug for at Gud viser os 
sandheden, forandrer vores sind, så vi ser at Gud ikke gør forskel! 

Overvej
• Hvornår oplevede du sidst, at du må�e ændre holdning til noget      
   eller nogen? Hvad var det der fik dig til at gøre det?
• Har du oplevet, at noget uventet fik dig til at ændre holdning?
• Jonas og Peter er intolerante over for en bestemt gruppe af 
   mennesker. Er der nogen grupper af mennesker eller nogen   
   typer, du har svært ved at acceptere?
• Hvordan kan Gud hjælpe os med at acceptere det, som er  
   anderledes, og som vi måske frygter?

Aktivitet
Find på en ”sag” som to parter skal diskutere. Lad de to parter 
(enten grupper eller personer) få lidt tid til at overveje, hvordan 
de skal argumentere for deres holdning. Sæt diskussionen i gang. 
Overvej bage�er, hvor langt I kom i diskussionen. Hvad kunne i 
stedet for gode argumenter have fået parterne til at blive enige? 

Bøn
Du, som er Gud for alle nationer og folk,
for dig er ingen urene, urørlige eller tabuiseret.

Vi beder dig – rens vore hjerter for den frygt og de fordomme,
som truer vores tilværelse og udfordrer os i vort indre. 

Kom til os og åben vore øjne,
forvandel vores hjerter, vis os sandheden,
så vi ser hinanden som brødre og søstre
og som dine børn.
I Jesu Kristi navn.  Amen.

Salme/sang  Menneske din egen magt (DDS 370)


