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När allting i livet verkar ha gått sönder, vad ska man fixa först? 
En stor del av Kristi kropp lider av brustna hjärtan. Vi fixar inte världen utan den 
fixar oss. Vi tycker att vi har blivit åsidosatta på grund av omständigheter, och vi 
har sår som inte blir helade. Vi känner skuld, vrede och förtvivlan.   
 
“ Mod uppehåller mannen i hans svaghet; men ett brutet mod, vem kan bära det?”       
Ordspr. 18:14  
Den förståndige har sin blick på visheten, men dårens ögon äro vid jordens ända.” 
Ordspr.17:24 
 
          Tre saker kan orsaka en kristens brutna ande: 

1. Vi tycker att vi har diskvalificerat oss själva inför Herren och inte behagat 
honom. De flesta kristna har aldrig riktigt förstått hela innebörden i Guds 
nåd. 1 Sam. 30  
Vi har blivit sårade av kritik och förkastelsedomar från andra. När fienden 
försöker få bort oss från målet, vill han få oss att tänka fram en felaktig 
bild av oss själva. Så som den bild du har av dig själv är vad kommer du 
att vara.  Ord. 23:7 - “ ty han förfar efter sina själviska beräkningar.” 
 

2. Vi tycker att Gud har låtit oss klara oss själva. 2 Krön. 32:31 – Gud 
lämnade Hiskia för att pröva honom och för att få veta allt vad han hade 
på hjärtat. Det goda som händer oss, föregås ofta av en period då vi 
känner oss alldeles övergivna av Gud.  
Det svåra du går igenom kan vara en förberedelse för den bästa tiden i ditt 
liv. De flesta kristna känner till att det kan kosta att var kristen, men få är 
de som lär sig att faktiskt ta emot det Herren ger. Det är fullt möjligt att 
vara så upptagen med att ”jobba för Jesus” att vi aldrig lär oss hur man tar 
emot alla de goda ting som Gud har förberett åt oss! 

Hebr. 4:10 – Om vi går in i ”hans vila”, kan vi sluta ”jobba extra” för Gud och vila i 
honom precis som Gud vilade från sitt skapelseverk (den sjunde dagen).  


