Peter – På dybet
Luk 5,1-11

Frygt
ikke

En nat uden fisk. Jesus underviste. Fulgte Peter med eller
tænkte han på den frugtesløse nat? ”Læg ud på dybet,”
sagde Jesus. Igen?! Det så umuligt ud. Tidspunktet var
forkert. Handlingen var forkert. Men Peter gjorde det. Og
han fik så mange fisk, at deres garn var ved at sprænges og
to både ved at synke. Det gjorde indtryk. Kunne Peter være
tæt på en, som var så mægtig? Jesus sagde ”Frygt ikke!” – og
så gav han Peter et nyt kald: Han skulle fange mennesker.

1. Hvilke følelser er du fyldt af, når noget ikke er lykkedes? Og hvis Jesus taler til dig, hører du så efter?
_____________________________________________________________________________________
2. Hvor villig er du til at forsøge noget, som ser umuligt ud? Hvorfor er det svært at gøre noget, som
virker håbløst? Hvad holder dig tilbage fra at forsøge?
_____________________________________________________________________________________
3. Hvis Jesus beder dig tage ”ud på dybet” – hvad kunne det så være? Hvilke associationer giver ”på
dybet” dig?
_____________________________________________________________________________________
4. Hvilke følelser, tror du, Peter var fyldt af, da han sagde: ”Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig
mand?” (vers 8). Hvordan svarer Jesus Peter? Hvordan svarer Jesus på følelser, du måtte være fyldt af?
_____________________________________________________________________________________
5. Tænk over, hvad det vil betyde for dig at være optaget af Guds kald til dig. Hvad vil det gøre ved din
frygt?
_____________________________________________________________________________________
”Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min.
Går du gennem vand, er jeg med dig, gennem floder, skyller de ikke sammen over dig;
går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt, flammen brænder dig ikke.
For jeg er Herren din Gud, Israels Hellige er din frelser…
… for du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig.”
Esajas 43,1-4
Gud har ikke lovet mig, at livet vil være uden problemer.
Men jeg behøver ikke frygte problemerne – for Gud vil være hos mig.
Han elsker mig – han frelser mig!
Kære elskede Jesus, tak! at du elsker mig. Jeg har brug for at mærke det ind i mit inderste. Lad mig se dig i
stormene… at du favner mig. Lad mig høre din stemme – frygt ikke! Lad din stemme klinge igennem mig, så
dine ord bliver sande i mig – fordi du siger dem! Tak, at du åbner muligheder, jeg ikke ser. Tak, at det ikke
er farligt at være ”på dybet” sammen med dig. Jeg overgiver mig til din kærlighed.
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