Gud går med – gennem smerten
1 Mosebog 3

Frygt
ikke

De syndede. Da begyndte smerten. På alle planer. ”I smerte
skal du føde dine børn”. Men Gud var ikke væk. Han var hos
dem. Selv udvikling og nyt liv gør ondt. Men stop ikke med at
søge udvikling og nyt liv – af frygt for smerten. For Gud er
stadig med. Stop ikke med at søge nærhed med andre – af
frygt for at blive såret og svigtet. Stop ikke med at leve – af
frygt for døden. For Gud er med. Brug dig selv – i tillid til ham
– uden at frygte det, som gør ondt.

1. Hvor kan frygt for noget, der gør ondt eller er vanskeligt, holde dig tilbage fra at gøre noget?
_____________________________________________________________________________________
2. Når du lader være med at gøre noget – af frygt for ubehag, smerte, problemer forbundet med det –
hvad er det så, du er bange for?
_____________________________________________________________________________________
3. Kan der være talenter, som du har ”gravet ned” af frygt for Gud og mennesker (Matt 25,24.28)?
_____________________________________________________________________________________
4. Hvad vil det betyde, hvis du gør ting, du brænder for, for Gud i stedet for, for mennesker? ”Hvad I end
gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for mennesker” (Kol 3,23).
_____________________________________________________________________________________
5. Hvilken glæde og værdi vil det give til dig og til andre, hvis du stopper med at lytte til frygten, og tager
hul på noget, du drømmer om at gøre?
_____________________________________________________________________________________
”Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for mennesker.”
Kol 3,23
”Du skal være en velsignelse.”
1 Mos 12,2
For mig betyder det noget, om jeg gør det for Gud og for mennesker.
Når jeg inderste inde ved, at det her gør jeg ikke for min egen skyld.
Når det af hjertet er for at tjene andre og til Guds ære.
Så forsvinder min frygt for, hvad andre tænker…
Så er jeg ikke optaget af mig og ”min succes”…
Kære Jesus. Jeg vil igen bede dig om at gøre mig til en velsignelse. Hvad du har givet mig, har du givet, for
at det kan gøre godt for andre. Giv mig mod til at træde ud i noget – også selvom der kan være noget, som
gør ondt… Kritik, at nogen tænker noget andet om det… Hjælp mig til at være lydhør på rette sted. Hjælp
mig til ikke at stoppe med noget, du har lagt i mig, fordi det går opad bakke på min vej… Amen.
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