Gud åbner en vej – gennem havet
2 Mosebog 14

Frygt
ikke

Der var folket. Kun lige kommet ud af Egypten – og nu
lukkede vejen sig foran dem. Havet. Omkring dem bjerge. Og
bag dem – egypterne. Som havde fortrudt israelitternes
frihed. Nu så de ingen frihed. Kun den sikre død. ”Men
Moses sagde til folket: ’I skal ikke være bange! Stil jeg op og
se, hvordan Herren frelser jer i dag. … Herren vil føre krig for
jer, og I skal tie stille!’ ” Senere åbnede Gud havet foran dem.
Det umulige skete: En vej frem, der hvor der ingen vej var!

1. Hvorfor griber frygten dig, når du ikke ser nogle muligheder?
_____________________________________________________________________________________
2. Hvorfor er det svært for dig at vente på Guds muligheder?
_____________________________________________________________________________________
3. Gud sagde til Paulus: ”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed” og Paulus sagde selv:
”For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk” (2 Kor 12,9.10). Hvad tænker du om det?
_____________________________________________________________________________________
4. Hvad kan det betyde i praksis i dit liv, at du skal stille dig op og blive stående og se, hvordan Herren vil
frelse dig?
_____________________________________________________________________________________
5. Bed Gud om hjælp til at overlade ”krigen” til ham. Hvad vil du så bruge din tid på mens du ”tier stille”?
_____________________________________________________________________________________

”Herren venter på at vise jer nåde; han vil rejse sig for at forbarme sig over jer,
for Herren er rettens Gud.
Lykkelig hver den, der venter på ham!
Du folk på Zion, der bor i Jerusalem, græd ikke!
Han viser dig nåde, når du råber til ham; når han hører det, svarer han dig.”
Esajas 30,18-19
Gud siger også til mig: Min nåde er dig nok!
Og det er som om, at jo mere jeg accepterer min magtesløshed – jo mere nåde får jeg.
Så svinder min frygt faktisk… og erstattes af tillid til ham: Jeg kan vente og se hans gerninger!
Kære Jesus… fyld mig med din lykke imens jeg venter på dig og dine gerninger ind i min magtesløshed. Ja,
for mine naturlige følelser i umuligheder er frygt og tårer… Men du lærer mig at være i din nåde. Ganske
ufortjent lykke – bare fordi du giver mig den. Du tørrer mine tårer, du løfter mit blik – og jeg ser, at du
skaber en vej frem, der hvor jeg ikke så muligheder for blot et eneste skridt. Tak og pris, kære Jesus!
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