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Skriftsteder:
Esajas 55, 8-9 (den engelske siger; tanker, den danske planer)
Mark. 5, 34-43
1 Sam. 25,
2 Kong. 5
Vi har alle tanker, både dem som vi selv aktivere og dem som på
en eller anden måde dukker op i vores hoved.
De er i en tankeboble.
Guds tanker for os er langt over vores, er langt anderledes end
vores, på samme måde er det med hans veje.
Kong David, manden efter Guds hjerte var et menneske som dig
og mig, med tanker og følelser som påvirkede ham. I 1 Sam. 25
bliver David trådt på af Nabal og David følelser får ham til at
reagere på en måde som kunne have skabt en meget dårlig
situation for ham som konge. Han blev reddet af en vis kvinde,
som Gud brugte. Han skulle have ladet tankerne blive i boblen.
Kvinden i Mark. 5 hørte om Jesus, tænkte, handlede og blev
helbredt. Hun mente at hun havde fået alt det som hun kunne få
og var på vej væk fra Jesus da han kalder hende tilbage.
Helbredelse, genoprettelse af identitet og fred i hjertet var alt det
Gud havde tænkt for hende og hun fik det.
Jairus havde tænkt at Jesus skulle komme til hans hus og lægge
hænderne på hans datter og så ville hun blive rask. Men da
kvinden som blev til en Guds datter fik alt sit, døde Jairus datter.
Folk fra Jairus hus kom og sagde at “hvorfor ulejlige mesteren
mere”

Jesus stopper Jairus tanker med et: “frygt ikke, tro kun” Jairus
sagde intet men kom ind i en socialboble sammen med Jesus og
tre af hans disciple.
Hos Jairus måtte Jesus jage alle ud da de ikke bare tænkte som
ham og havde kun foragt til overs for Jesus og det han sagde.
Jairus tænkte at Jesus skulle lægge hænderne på hans datter og
så ville hun blive rask. Men han fik opstandelseskraft at se og sin
datter tilbage fra de døde.
Naaman havde i 2 kong. 5 tænkt sig fuldstændigt hvordan det
hele skulle foregå og han måtte lytte først til en lille pige som så,
tjente og sagde. Og til sine egne tjenere som fik Naaman til at
gøre det som profeten havde sagt han skulle. Da fik han
renselse for hans spedalskhed.
Alle tænkte, nogle talte, andre lod tanken blive i boblen. Men de
alle fik mere end de tænkte.

Til samtale:
• Drøft i mellem jer hvad der sker i følelserne når man
begynder at tænke på en bestemt ting
• Hvordan kan vi komme til at tænke i forhold til Gud tanker.
• Paulus siger at vi skal fornyes i vores sind, hvordan skal det
ske. For det har jo med vores tanker og følelser at gøre.
(Rom. 12)
• Hvilken betydning havde den socialboble for Jairus?
• Vi lever i en verden hvor vi har adgang til al den information
vi vil 24/7, prøv at drøfte hvilken indflydelse det har på den
måde vi tænker og handler.

God fornøjelse, husk at Gud tanker om dig er langt højere
end dine tanker er om dig selv. :-)

