
Hvad tænker du om dette udsagn? Kender du personer, der kunne passe på Brians beskrivelse?

Brian sagde til sidst: Mennesker, - som har lidt meget; - været alvorligt syge i mange år; - eller er blevet 
forfulgt for deres tro – er ofte blevet et større vidnesbyrd om Guds store nåde og magt, end de, som har 
oplevet guddommelig indgriben.

Samtale-ark.    Håb i håbløsheden - Fortvivlelsens og håbløshedens møde med livet” 

Her er en masse spørgsmål – tænk over/snak om dem, du har tid og lyst til. 

                                                                   Hovedteksten: Joh 5,1-15  
En klage-salme
Sl 39,5-14. Denne tekst gav Gud os længe før han havde åbenbaret det vigtigste i sin frelsesplan: Jesus. På 
dette tidspunkt var Jesus' død og opstandelse og det evige liv, han har købt til os, stadig en pakke, der ikke 
var pakket ud. Prøv at læse salmen igennem og se, hvor Jesus har givet os mere trøst og håb, end han 
kunne give David på det tidspunkt, han levede. Kan vi, der kender Jesus, stadig have brug for at låne 
ordrene fra denne salme, når vi beder til Gud?

Tid
38 år – 14.000 dage. Og så den ene dag, hvor Jesus møder den lamme: Brian sagde, at når vi fx skal 
besøge en syg, så gør vi vel i at tænke på, at den lammes sygehistorie var rigtig lang og at Jesus kom én 
dag – efter 14.000 dage. Hvad tror du, Brian tænker på her? 

Tid og evighed
Set i Guds perspektiv er et menneskeliv kun som et vindpust. Gud kender evigheden og ved, at det er langt 
vigtigere, at vi får en god evighed, end at vi har et godt liv her på jorden. Jesus helbredte kun én ved 
Betesda den dag – alle de andre var også syge dagen efter. Jesus helbredte mange mennesker, mens han 
gik her på jorden, men han var her først og fremmest for noget langt vigtigere: han kom for at skaffe os 
tilgivelse og evigt liv, så vi kan komme tilbage til det tabte paradis. Derfor er det langt værre at være skilt fra 
Jesus end at være syg, som Jesus også siger til den helbredte i Joh 5,14. 

At være syg
Brian citerede fra en novelle af Ellen Lissner, hvor gamle Ane, der i mange år har været syg, på sit dødsleje 
siger til præsten: ”De skal nu vide, at det også er et hårdt stykke arbejde at være syg på den rigtige måde. 
Det har jeg haft megen besvær med at lære, og jeg har kun fået det dårligt lært endnu”.
Hvad tænker gamle Ane på? Hvad mener du om det med at være syg på den rigtige måde?

Skyld
Brian sagde, at rigtig mange mennesker, både kristne og ikke kristne, nemt kommer til at konstruere en 
sammenhæng mellem deres konkrete sygdom og lidelse og så en konkret fejl eller synd, de har begået. De 
tænker, at Gud straffer dem. Med udgangspunkt i Joh 9 sagde Brian, at den tankegang er sludder og vrøvl.

Naturligvis oplever vi dette liv som meget vigtigt, og det er vidunderligt, hver gang vi oplever helbredelse. 
Men samtidig er evigheden langt vigtigere. Hvad tænker og føler du om dette? Hvordan kan man formidle 
disse tanker i mødet med en person, der er alvorlig syg?

Hvorfor kan vi kristne slå fast, at min sygdom/lidelse ikke er en konkret straf fra Gud?

Brian sagde, at de fleste syge ikke kommer til at opleve en konkret helbredelse her i livet – heller ikke selv 
om de beder Jesus om helbredelse.
Hvorfor mener Brian dette? Hvad tænker du?

Brian sagde også, at der er en sammenhæng mellem menneskehedens synd og den lidelse, sygdom og 
død, der er her i livet. Hvordan hænger det sammen?

Betesda i Danmark i dag.
Brian sagde: Navnet Betesda betyder ”Barmhjertighedens hus”. Guds kirke på jord – alle os kristne – er 
kaldet til at være Betesda for de syge og dem, der lider. Vi skal bringe Guds nåde, tilgivelse og 
barmhjertighed ud til alle de mennesker, vi bor og lever iblandt.
Hvordan er du og din menighed Betesda?

Samtale-ark.    Træn dine tanker - gå imod tristhed og tvivl.

Vores hjerne og hele krop er skabt, så den fungerer på en måde, der på en del områder kan 
beskrives gennem «Den kognitive daimant» [ se den anden side af arket ]: En situation 
medfører tanker, der påvirker følelserne, der påvirker kroppen, der påvirker din adfærd.
Og alle fire ting påvirker hinanden i et indviklet samspil.
At vide dette gør det lettere at arbejde med at påvirke det, der sker i dig!

Du er ikke hjælpeløs, hvis negative(triste, bange, tvivlende, fordømmende osv) tanker 
plager dig: Du kan gøre noget ved disse tanker - i samspil med Gud.

Tag tankerne ud i strakt arm: se på dem udefra og vurdér, om de er rigtige. Spørg fx Guds ord, 
om det passer, det tankerne siger. Derved kan blandt andet disse gode ting ske:
1. Tanken opleves ikke længere som «mig» - men som noget, der er i mig.
2. Tanken, der altid umiddelbart opleves som sand, viser sig måske at tage helt eller delvis fejl.

Til eftertanke/samtale:

 «Holde tanken ud i strakt arm og se på den sammen med Guds Ånd» ?

Når tanken er i panik, er der ikke plads til den sunde fornuft. Det første skridt til at få det bedre, 
må være at berolige tanken, i stedet for at holde den i gang ved hele tiden at tænke de samme 
negative tanker. Et tip for nogle er at begynde at bede «Jesusbønnen» (»Jesus Kristus - 
forbarm dig over mig») igen og igen, for at flytte opmærksomheden fra tankerne og over på 
Jesus. Når man er i stand til det, så tag tanken ud i strakt arm og stå sammen med Guds Ånd 
og betragt den. Lad den blive mødt af en konstruktiv kritik. Måske har den lidt ret - men på en 
skala fra 1-10 er der måske mening i at sige, at situationen berettiger til et 3-tal, ikke det 10-tal, 
som panik-tanken med det sammen ryger op i.

I Guds værksted arbejder vi også med at træne os selv - som Paulus fx taler om i 1 Kor 9,24-
27. At bearbejde tankerne sådan som vi nu har beskrevet det, er en del af denne træning. Et 
anden del kan være, at bruge sin erfaringer til at samle sig et lager af ting, man ved, kan virke 
den gode vej, fx sange/salmer, bibeltekster, musik, gode venner osv - så disse redskaber ligger 
klar, når de negative tanker kommer.  

3. Tanken kan modsvares af positive tanker, så den mister en del af sin magt.

Denne øvelse er med til at opbygge gode vaner i dit sind. Vaner, der fx kan hjælpe dig, næste 
gang de samme negative tanker opstår. Så behøver du måske ikke arbejde så meget med igen 
at se på tanken, men kan med det samme se, at den ikke har ret og i stedet lade en positiv 
tanke fylde dig. Som Luther sagde om sådanne negative tanker: «Betragt dem som hvæsende 
gæs på en gårdsplads: bare går fordi dem og ignorer dem!».

Hvad hjælper dig til berolige tankerne?  

Tænker du, at den kognitive diamant hjælper dig til at forstå dine reaktioner?

I Guds værksted, hvor Helligånden og dig hele tiden arbejder på, at du får det bedre og at du 
blir bedre til at hjælpe andre, er det meget sjældent, at der sker voldsomme store spring. Så 
det er også en sejr, hvis du får en negativ tanke flyttet ét eller to trin ned ad skalaen, selv om 
den ikke helt forsvinder. Eller hvis du får flyttet de gode ting et trin eller to opad. Og husk at 
Guds nåde dækker dig altid helt! Gode ting tager tid - en af Åndens frugter er heldigvis 
tålmodighed (Gal 5,22).

Er der nogle negative tanker, der ofte dukker op i dig? 

Kan du bruge billedet med at:

Indre Missions Undervisningsvideoer
Find flere videoer på imedia.dk
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