Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for
det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.
Matthæus Evangeliet kapitel 6 vers 34
Kære alle Jer der følger "Et ord til eftertanke"
Hvis Coronakrisen har mindet om en sandhed, så må det være den: Igen af os kender
fremtiden. Vi ved ikke hvad der kommer til at ske i morgen, og da slet ikke næste år,
næste måned eller endda den kommende uge. For bare nogle måneder siden kunne
ingen forudse, hvordan verden og vore liv ville blive forandret af den sygdom.
I nogen tid har jeg læst i Jakobsbrevet, som siger noget om at stå foran en usikker
fremtid. I Jak. 4, 13-17 forklarer Jakob de tre mest udbredte fejltagelser mennesker gør
med hensyn til fremtiden:
1. I stedet for at lave planer uden at spørge Gud til råds, så har vi brug for at tale
med Gud om min fremtid når jeg lægger planer.
2. I stedet for at forudsætte og formode hvad jeg får i morgen, så har jeg brug for at
leve en dag ad gangen, og også få den til at betyde noget i Guds Rige.
3. Og i stedet for at udskyde hvad der er ret og godt, så har jeg mere brug for at gøre
det nu!
Nu kunne jeg så give dig lektier for – en hjemmeopgave J
Spørg dig selv: ”Hvad er mit næste skridt i åndelig vækst og lydighed?”
Det kunne være hvad som helst – læse i din Bibel, læse en bog om et kristent emne, blive
døbt, melde dig til en tjeneste i Guds Riges sag f.eks. besøgstjeneste, børneklub eller
noget andet som kirken arbejder med. -hvordan kan du få det meste ud af din tid af gode
ting? Tænk over det.

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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