Jairus – en dødssyg datter
Mark 5,21-43

Frygt
ikke

Jairus var kun optaget af én ting: At Jesus nåede frem til hans
datter – i tide! Så formodentlig var han ikke særlig
begejstret, da Jesus stoppede op for at tale med kvinden,
som blev helbredt for blødninger. Jesus sagde til hende:
”Datter, din tro har frelst dig.” Og lige da fik Jairus besked
om, at det var for sent. Men Jesus så anderledes på det. Han
sagde blot: ”Frygt ikke, tro kun!”. Havde Jairus tro? Eller var
han bare fyldt af frygt?

1. Sæt ord på, hvordan frygt og tro kan være hinandens modsætninger?
_____________________________________________________________________________________
2. Hvilke handlinger gjorde kvinden på baggrund af sin tro? Hvad sker der med din tro, hvis du handler
på den? Hvordan kan du handle på din tro?
_____________________________________________________________________________________
3. Hvad betyder det for din tro og for din frygt, hvis du tænker på Jesus som den, der altid kommer i
rette tid?
_____________________________________________________________________________________
4. Hvor meget af Jairus’ frygt var rationel og hvor meget var følelser, tænker du?
_____________________________________________________________________________________
5. Vil tro kunne dæmpe/fjerne frygt i dit liv – også hvis dine omstændigheder ikke ændrer sig?
_____________________________________________________________________________________

”For at [Jesus] ved sin død skulle gøre ham magtesløs,
som har dødens magt, nemlig Djævelen,
og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem
havde været holdt nede i trældom.”
Hebr 11,14-15
Døden kan nogle gange fange os, imens vi lever…
Ja, også udover døden-døden, udtrykt i frygten for at noget af os selv dør…
… at vi ikke bliver elsket eller forstået, at vi ikke lykkes…
Og vi undlader at leve – undlader at gå i gang med noget – af frygt for…
Kære Jesus. Jeg giver dig min frygt. Jeg stoler på, at du er i rette tid, uanset hvordan det ser ud for mig. Jeg
tror på, at også om du ikke ændrer mine omstændigheder… nu… så kan jeg leve i dem… Jeg mener, virkelig
leve! Fordi du er her sammen med mig, fordi du fjerner min frygt i livet… og giver mig liv i livet… i stedet for
at jeg er levende død… Jesus, min frelser – styrk min tro! Jeg vil handle på den tro, jeg har…
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