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2. Tim. 4:7 
Paulus havde fuldført sit løb og bevaret troen. Han var bevidst om det og klar 
over hvad hans personlige løb var.  
-  Alle har et løb (en opgave) de skal fuldføre.  
Er du bevidst om hvad ”dit løb” er? 
- Sørg for ikke at ende iblandt den grå masse midt i et løb, du er kaldet til at 
ligge i front og vinde sejrskransen.  
 
1 Tim 6:11 
Paulus kalder Timotheus (og dermed dig og mig) for et GUDS MENNESKE?  
- Du er ikke hvem som helst.  
- At betragte sig selv som et GUDS MENNESKE - det provokerer og udfordrer 
vores måde at tænke på og vores omgang med hinanden og vores omverden.   
- Mat. 19:26 Alt er muligt for et GUDS MENNESKE.  
 
Lukas 1:26-38 
Maria fik at vide der var noget hun skulle. ”Du skal blive med barn…” 
Hvad ved du at du skal? Hvad er du overbevist om, at ”du skal” men ikke har 
fuldført endnu? 
 
Hun fik også at vide, hvordan det skulle gå til i vers 35.  
Det er på samme måde, det skal lykkes for dig.  
 
2. Kor. 13:13 
Det er et nøglevers. Har du de tre ting med dig, så er du godt udrustet, så har 
du alt hvad du behøver.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Forslag til samtale: 
 

- Hvad ved du at ”du skal” som en tjenerinde og tjener for Gud?  
 

- Vær opmærksom på, at Jesus trives bedst i et miljø – et hjerte 
af tro og forventning. Er der områder i dit liv, som er præget af 
mere vantro og tvivl end af tro og tillid til Gud?  
 

- Hvad er de største blokeringer og forhindringer for dig i det løb 
du løber?  
 

- Bøn er svaret på meget. Jeg vil opmuntre dig til at tage dit 
bønnesvær i hånden igen og bruge det som et dagligt våben i 
den åndelige kamp. Kan du omorganisere noget, så du får 
mulighed for at bruge mere tid sammen med Gud i hverdagen?  

 


