Med den (munden) velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi
mennesker, som er skabt i Guds billede; fra samme mund lyder både velsignelse og
forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være.
Jakobs Brev, kapitel 3 vers 9-10
Kære alle Jer der følger "Et ord til eftertanke"
Vores tro bør ikke holde fast i de ting der har såret os.
En af de ting Jakob var bekymret over var de kristne, som var blevet smittet med den
dårlige vane, at tænke negativt. Det var ved at blive en kultur imellem dem. Jakob
ønskede, at de kristne skulle være anderledes, have andre holdninger. Sådan som Jesus
også ønskede at Hans efterfølgere skulle være så anderledes, at det kunne ses og
mærkes af alle andre.
I kapitel 3 i Jakobs Brev står der, at hvis velsignelses-ord kommer ud igennem kirken,
men forbandelses-ord kommer ud i hjemmet eller på arbejdspladsen, eller over for
mennesker du er uenig med politisk, så er det synligt, at du holder fast i en eller anden
ting der har såret dig. På den måde viser det sig, at du har gemt og stakket lidelsen og
sårbarheden op indeni – det skaber bitterhed.
To spørgsmål presser sig på:
1. Hvorfor bør jeg aldrig holde fast i en smerte – noget der har såret mig?
2. Hvordan kan jeg give slip på det?
Det første spørgsmål svares der på herunder. Det andet spørgsmål tager vi op i en
anden side af ET ORD TIL EFTERTANKE.
Her er hvorfor du ikke bør holde fast i det der har såret dig:
• Hver gang jeg gemmer på noget der har såret mig, går jeg uden for Guds vilje.
• Hver gang jeg gemmer på vrede, sætter jeg min glæde på pause.
• Hver gang jeg bliver bitter, så kvæler jeg min ånd.
• Hver gang jeg vender vrede indad, så skader jeg mit helbred.
• Hver gang jeg er vred på nogen, så skader jeg andre.
• Hver gang jeg ikke vil lade det ligge, så er jeg som en der ikke tror på Jesus.
• Hver gang jeg ikke vil tilgive, så blokkerer jeg for Guds tilgivelse.
Venlig hilsen, lbj
Håber du tilmelder dig denne slags e-mails, så du modtager de næste der kommer.
Her er hvordan du abonnerer på denne anonyme og gratis ting.
Du skal gå ind på www.sctjohannes.dk og finde menupunktet "Et ord til eftertanke".
Følg anvisningerne på din skærmen, hvor der også er vej til arkivet.
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