Når mændene rundt omkring i menighederne løfter hænderne i bøn, skal det være
med et rent hjerte, uden vrede eller indbyrdes splid.
BHD 1.Tim.2,8
Kære alle Jer der følger "Et ord til eftertanke"
I har sikkert alle erfaret, at det er ikke let at tilgive mennesker, som engang har såret en.
Vi bærer ofte på en tung byrde af det der gør ondt, det der har støt os eller såret os, for
sådan er vi mennesker. Vi sårer hinanden.
Men bitterhed og vrede der kommer fra, at holde fast ved følelserne omkring det, de
hjælper bare ikke. De gør det bare meget værre. Det er en for høj pris at betale i livet.
Så – hvordan kan jeg slippe af med en smerte, som jeg ikke ønsker at give slip på?
Det er jo en elendig egenskab at dyrke som menneske.
Bibelen lærer os hvordan vi skal slippe smerten:
1. Giv det til Gud!
Mark.11,25: Når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget mod nogen, for at også
jeres fader i himlene kan tilgive jeres overtrædelser.
2. Få det til at hele med Guds nåde!
Ef. 4,32: ..vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har
tilgivet jer i Kristus.
3. Søm det fast på korset!
Gal. 5,24-26: De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med
lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. Lad os
ikke bilde os noget ind, lad os ikke tirre og misunde hinanden.
Jesus påtog sig al synd fra ethvert menneske – inklusiv al min bitterhed og vrede. kristus
døde for den smerte. Han døde for den synd som sårer mig, og han døde for den synd
som sårer dig. Tag den bitterhed og vrede og giv den til Gud, hel den med Hans nåde, og
søm den fast til korset, hvor den hører hjemme.
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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