Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre.
Paulus’ Første Brev Til Korinterne, kapitel 1 vers 9
Kære alle Jer der følger "Et ord til eftertanke"
Gud ønsker at du skal forstå hans vilje, hans formål med dig og hans plan for dit liv – selv
under vanskelige forhold, som du måske befinder dig i lige nu. Måske tænker du, at du
gerne vil have Gud til at vejlede dig, men du er forvirret, har ondt eller er stresset, og du
ved ikke hvad du skal gøre.
Problemet er ofte, at vi ikke ved, hvad vi skal søge efter, og hvad vi skal tænke.
Derfor kommer vi lige så ofte til at søge efter det forkerte. Du og jeg har behov for at vide,
hvad vi skal søge efter, ellers finder vi det ikke. Så – hvad er Guds vilje?
1. Guds vilje er ikke en følelse.
Du ønsker måske at Gud skal ændre dig, så dit hjerte går efter det Gud ønsker.
Problemet her er, at følelser er ikke til at stole på. De vil ofte vejlede i den forkerte retning.
Jeremias 17,9a siger: Hjertet er det mest bedrageriske af alt…
Vent derfor ikke på den rette følelse, når du prøver at finde Guds plan for dit liv.
2. Guds vilje er ikke som en formel eller recept.
Vi ønsker ofte en skridt for skridt vejledning / brugsanvisning. Men der er også et problem
med den måde at tænke på. I sådan en tankegang er der ikke plads til fejltagelser.
Guds vilje er ikke et lukket system. Den er dynamisk. Det er dit valg. Hvorfor har Gud
givet dig en hjerne uden at forvente, at du bruger den? Gud lader dig tage valg, og han
giver dig igen nye muligheder.
Så - hvis Guds vilje ikke er følelser eller formler, hvad er den så?
3. Guds vilje er et forhold / fællesskab!
Der er ikke ret meget i Bibelen om måden at kende Guds vilje på. Men der er tusinder af
vers, som taler om at udviklet et kærlighedsforhold til og med Jesus Kristus – Hvorfor?
Fordi Gud ønsker og vil have et forhold / fællesskab.
Jo bedre du kommer til at kende Jesus, jo mindre forvirret og stresset bliver du over ikke
at kende Guds vilje. Når du lærer Gud at kende, så bliver alt andet af mindre betydning.
Lær at bruge god tid sammen med Gud. Læs i sandheden ord (Bibelen), og du vil finde
hans vilje lige så stille.
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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