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Søg og Erstat afguder med Kristus-glæde  

Det er ikke nok at vide noget om afguder og måske endda erkende dem i sit eget liv. Vi må have vores 

afguder erstattet af det eneste, som i sandhed kan fylde vores hjertes tomrum og tilfredsstille os. Vi må 

lave en Søg og Erstat-manøvre: Søge efter og afsløre afguderne i vores liv og erstatte dem med Kristus. 

Jakobs afguder 

Læs 1 Mos 32,25-32: Historien om Jakob viser os én, som var usundt afhængig af anerkendelse og 
andre mennesker. Det blev til afguder for ham. Han længtes efter sin fars anerkendelse og søgte at 
snyde sig til den. Han søgte at fylde tomrummet og længslen gennem forholdet til Rakel, som han 
forgudede. Men intet gav ham fred.   
 
Jakobs velsignelse 

Natten før mødet med Esau kæmper han med Gud – og sejrer. Han besejrer ikke Gud, men sejrer, fordi 
han insisterer på at få Guds velsignelse i stedet for at søge tilflugt i sine afguder. Hos Gud mødte han 
det, han havde længtes efter og søgt hele sit liv. Han fik Guds velsignelse og kærlighed ind i sit hjerte 
og fandt fred. Han erkendte at afguderne, hvor gode og fine den end var, aldrig kunne give ham det, 
han længtes efter, og så fik han dem erstattet af det, der virkelig giver værdi og tilfredsstillelse: Guds 
kærlighed og nåde.  
Vi kan kun få erstattet vores tomme afguder ved at erkende dem og overgive dem til Gud og lade 
hans velsignelse, hans nåde og Kristi kærlighed, fylde det rum, vi ellers lader afguderne udfylde. Det 
sker kun ved at kaste os ind på hans nåde og leve med hans kærlighed som en virkelighed i vores liv.  
 
Gideon erstatter afguder med den sande Gud 
Læs 1 Dommerbogen 6,22-27: Gideon oplever ligesom Jakob et møde med Gud, og han frygter at 
måtte dø. Men i stedet møder han nåde og tilgivelse. Og han indser, at kun Gud kan give fred, og han 
bygger et alter til Gud Herren og erstatter afguderne med tilbedelse og tro på den eneste sande Gud. 
Det er ikke let at give slip på afguder, for de lover os meget, vi gerne vil have. Det er en livslang kamp 
med vores fordærvede hjerte. Kun ved at leve i Guds nåde og tilgivelse og i glæde over Kristus, kan vi 
vælte afgudsaltrene i vores liv og bygge et alter for Herren. 
 
Åndelige discipliner som våben mod afguder 
De rette våben mod afguderne finder vi i evangeliet og livet med Jesus og er bl.a. åndelige discipliner 
som Guds ord, fællesskabet og bønnen og nadveren, skriftemål. Vi må skaffe os rum i hverdagen, hvor 
vi faktisk fylder os med det, som kan give os fred i hjertet, nemlig Guds nåde og kærlighed. Hvis Jesus 
skal være vores faktiske Gud, må vi bruge tid på at bygge alter for ham i vores liv, så han kan påvirke os 
med sit ord og sin nåde. 
 
Læs Kol 3,1-5: Søg aktivt det, der hører det nye liv til. Søg ind til Kristus, se dig glad på hans gerning for 
dig.  
Vi må invitere Jesus ind i vores synd og vores lyst til afguder, og lade ham pege på de bagvedliggende 
motiver til vores afguder og lade ham erstatte det med tillid og tro på ham. Lade ham fylde os med 
nåde.  
Vi må have hjælp af kristne brødre og søstre og gennem skriftemålet.  
 

Spørgsmål til ransagelse for at erstatte eventuelle afguder i dit liv 

Hvem tilbeder du i praksis på dit hjertes altre?  

Hvad betyder Jesus og hans gerning for dig i praksis? Fylder du dig med evangeliet og med glæde 

over ham? 

Hvad er de bagvedliggende grunde til og motiverne for de afguder, du let kommer til at søge til? 

Har du lukket Jesus ind i disse bagvedliggende grunde? Får han lov at give nåde og kærlighed og 

velsignelse der, hvor du trænger det allermest? 

Hvad gør du konkret for at nåden og evangeliet bliver din glæde og Jesus selv bliver den du tilbeder? 

Hvem hjælper dig? Hvad kan du gøre? Hvem kan du invitere ind i den kamp mod afguderne? 


