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Er du god til at huske? Det er børn 
tit! Måske kan du altid vinde over 
din mor eller bedstefar i huskespil 
- fordi du bare er meget bedre til at 
huske end de er. Ja, du har måske  
oplevet, at en voksen har glemt en 
aftale med dig, som du synes var 
mega-vigtig. Så kan man næsten 
føle sig helt glemt. 
Sådan er Gud ikke. Han glemmer 
dig aldrig. 
Der står i Bibelen, at selv om det 
skulle ske, at en mor glemmer sin 
nyfødte baby - og det er faktisk 
næsten umuligt - men selv om det 
skulle ske, så glemmer Gud aldrig 
dig.
Nu kan du tænke, at når voksne 
nogle gange kan glemme vigtige 
ting, selv om du lige har snakket 
med dem om det, hvordan skal Gud 
så kunne huske dig?    

I Bibelen står der: 
Glemmer en kvinde sit diende barn? 
Glemmer en mor, det barn, hun 
fødte? Selv om de skulle glemme, 
glemmer jeg ikke dig. Se, i mine 
hænder har jeg tegnet dig, dine mure 
har jeg altid for øje. (Esajas 49,15-16)
Det er et af de mest fantastiske 
steder i Bibelen. Gud glemmer dig 
aldrig. Du kan ikke se Gud, men her 

Glemmer 
en mor, 

det barn, hun 
fødte? Selv 
om de skulle 
glemme, 
glemmer jeg 
ikke dig.
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står der, at Gud altid har dig for øje 
- han ser dig altid. 

Mærker i hænderne
Hvorfor er du og jeg aldrig glemt og 
altid set af Gud? Det er fordi, vi er 
tegnet i hans hænder.  
Da jeg var en stor pige, var jeg på 
sygehuset i lang tid. Engang da jeg 
var ked af det, troede lægen, at det 
var fordi jeg savnede en, som ikke 
var der mere. Lægen viste mig sin 
finger, hvor han havde et lille ar. 
Han fortalte, at det ar mindede 
ham om en patient, som han skulle 
finde medicin til. Men han kom til 
at tabe medicinglasset og skar sig 
på fingeren, så når han kiggede på 
fingeren, kunne han altid huske 
netop den patient. 
Jeg tror ikke lægen tænkte på 
Jesus, da han fortalte sin historie, 
men det kom jeg til. For Jesus har 
mærker i hænderne fra sømmene 
på korset - og de ar forsvinder 
aldrig. 
I påsken fejrer vi, at Jesus gjorde 
det sådan for os, at vores navne 
altid står i hans hænder. 
Derfor kan Gud aldrig glemme 
dig. Jesus døde på korset, for at 
du aldrig skal være glemt og altid 
elsket hos Gud. 

Aldrig glemt


