Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt
må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og
forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens
komme er nær.
Jakobs Brev kapitel 5 vers 7-8
Kære alle Jer der følger "Et ord til eftertanke",
Det at lære tålmodighed er en af de sværeste ting at lære i livet. Det viser modenhed,
hvis man mestrer tålmodighed. Jakob fortæller os hvordan, hvornår og hvorfor vi skal øve
og lære tålmodighed, specielt når ting tager længere tid end vi mener de skal tage.
Mange af os har brugt en del tid i livet på at vente, og der er mange ting, som hele tiden
prøver vores evne til at være tålmodige.
Teksten øverst som er fra Jakobs brevet i Bibelen, indeholder den velkendte del om at
være tålmodig, når ting tager længere tid end vi ønsker.
Der er mindst tre gode ting vi skal huske, når vi venter på noget:
1. Husk – Gud har styrer på verdens gang.
2. Husk – Gud belønner tålmodighed.
3. Husk – Det du oplever, er ikke enden på alle ting.
Så – hvad tænker du om dig selv, når du læser de tre linjer herover?
Gud har styringen. Der er ikke noget Han ikke kan. Gud er større end sygdom og
katastrofer. Hans formål med dit liv er større end dine problemer, hvad du end måtte
kæmpe med. Gud sidder stadig på sin trone. Den onde har ikke væltet Ham.
Husk at Gud vil belønne din tålmodighed. Hvis det ikke bliver i dette jordiske liv, så bliver
det i Hans evighed, at du får den. Husk også at Gud arbejder skjult for, at dine problemer
her i verden, ikke overstiger, hvad du kan bære, også selv om du ikke føler det sådan lige
nu.
Vær tålmodig! – At du ikke kan se til enden af ting, betyder ikke, at Gud ikke kan.
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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