Kærlighed
og
relationer

Et forløb over 6 uger
- med fokus på de relationsprincipper
som Jesus underviste i og modellerede.

FORÅRSFORNEMMELSER I STRANDVEJSKIRKEN 2018

Introduktion
”Intet menneske er en ø, en verden for sig; ethvert menneske er et
stykke af fastlandet, en del af det hele.” Sådan skrev digteren og domprovsten John Donne engang i 1600-tallet, men ordene er udødelige.
Mon ikke det skyldes at vi netop er mennesker der relaterer—og har
behov for mennesker omkring os, i større eller mindre grad.
Vi kender alle til både vellykkede relationer og relationer som vi ville
ønske var blevet anderledes. Det bedste forbillede og den bedste underviser i forhold til netop relationer må være Jesus.
Når vi læser i Bibelen om hvordan han mødte mennesker og om hvordan han ledede det ud som han underviste, så er der meget at lære. I de
kommende uger vil vi forsøge at tilegne os nogle af principperne.
Forløbet er bygget op med daglige inputs til tid med Gud og eftertænksomhed. De 4 ikoner, du vil støde på hver dag betyder i al sin enkelhed:
Bibelvers - I dette hæfte gengivet fra ”Bibelen på Hverdagsdansk” udgivet på forlaget Scandinavia.
Refleksion eller eftertænksomhed. Spørgsmål som du kan stille
dig selv og andre, for at dykke dybere efter forståelse.
Bøn (De fleste af dette hæftes bønner er hentet i Bibelen,
salmebogen eller bogen ”Bønner til liv” (Lohses forlag).
Næste skridt… Et konkret bud på hvad du kan gøre!
På den facon, håber vi at kunne hjælpe dig til en fast daglig rytme i din
tid med Gud. I håb om at du vil sætte tid af dagligt, alene eller sammen
med andre, for at dykke ned i dette tema.
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Tom Holladay skrev i 2008 bogen ”The relationship principles of Jesus”
som på dansk fik titlen ”Kærlighed & relationer” (Zondervan 2010.
(ISBN: 87-990264-7-3) www.Purposedriven.dk), den bog ligger til
grund for det forløb du er i gang med at tage hul på.
Men vi skylder også tak til Ole Lundegaard, som er præst i Korskirken i
Herlev. Han bruger korset som symbol på de fire kærlighedsbus som
Jesus giver os i Matthæusevangeliet 22:36-40 og 5:44.
Elsk Gud! (Matt. 22:37)

Elsk din næste! (Matt. 22:39)
Elsk dine fjender!
(Matt. 5:44)

Elsk dig selv! (Matt. 22:39)

Forstået sådan at den lodrette relation er mellem Gud og mig, mens
den vandrette relation er til de mennesker der er omkring mig, om det
så end er venner eller fjender. Det er vores håb at du vil styrke dine
relationer på alle fire områder i de kommende uger.
Der er rige muligheder for at styrke relationer; alene i og omkring
Strandvejskirken har du mulighed for at sætte dig sammen med nye
mennesker, stille spørgsmål eller bare lytte.
Du kan også engagere dig i både gudstjeneste og netværksgrupper.
God fornøjelse!
Cindy Nilsson, Christa Vogt og Tomas Lindholm
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UGE 1:
8. - 14. april
”Vi er skabt til relationer”

Søndag d. 8. april

1

Jesus svarede: ”Det vigtigste bud lyder således: ’Israels folk, hør
efter! Herren er vores Gud - Herren alene. Du skal elske Herren, din
Gud, af hele dit hjerte, med hele dit liv, med alle dine tanker og al
din styrke!’ Et andet bud lyder således: ’Du skal elske din næste
som dig selv’. Det er de to vigtigste bud”. (Markus 12:29-31)
Har jeg spurgt Jesus, om det jeg gør også er det vigtigste?
Hvad ville jeg gøre, hvis jeg kunne gøre mod én, som jeg ønskede jeg
kunne gøre mod alle - og hvad hindrer mig I at gøre, netop det?
Kære Gud!
Lær mig, at troen på dig giver mod til at håbe, fred til at finde styrke
og kærlighed til at leve for andre end mig selv!
Gør mod én, som du ville ønske du kunne gøre mod alle!
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Mandag d. 9. april

2

Det er derfor, jeg siger, at I ikke skal bekymre jer for, om I nu også
har mad og drikke og tøj at tage på. Er livet ikke mere end maden og
tøjet? (Matt. 6:25)
Hvad siger de ting jeg bruger min tid og mine penge på, om mine
prioriteringer?

Gud, du må hjælpe mig. Jeg presses fra alle sider. Jeg vil gerne
gøre det så godt som muligt, men kravene er så mange og
mine kræfter slår ikke til. Giv mig styrke så jeg ikke svigter
mine kære. Giv mig tro, så jeg ikke svigter dig. Lær mig at hvile
i din kærlighed, så jeg lærer at sætte grænser og får kraft til
det, jeg skal.
Gå din kalender igennem, og lav aftaler der afspejler dine værdier!

Tirsdag d. 10. april

3

Søg først Guds rige og gør hans vilje, så får I alt det andet i tilgift!
(Matt. 6:33)
Fortæller jeg Gud om alle dele af mit liv, eller er der områder jeg
ikke deler? Hvad er årsagen til at jeg indimellem blot fortæller det
som jeg tror Gud gerne vil høre?
Kære Gud!
Lad mig være med til at sprede din kærlighed, så dagen bliver lys og
varm for dem, jeg møder. Herre, Lad mig gå den nye dag i møde
med glæde, i troen på, at du er bag hvert eneste skridt, jeg tager.
Amen
Gå en tur og luk Gud ind i HELE dit liv!
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Onsdag d. 11. april

4

Velsignede er de, der tørster efter retfærdighed - for de skal få slukket deres tørst. (Matt. 5:6)
For at elske Gud af hele din sjæl, skal du beslutte at gøre hvad han
ønsker du skal gøre…
Hvem er de kærligste mennesker du har kendt? - og hvordan viste
de kærlighed?

Gud, jeg vil gerne din vilje, men jeg vil også gerne min egen.
Jeg ved det er forkert af mig, men sådan føler jeg altså. Så jeg
beder dig arbejde i mit hjerte, så jeg kan nå til det sted hvor jeg
kan bede: ”Ske ikke min vilje, Herre, men din”. Jeg vil gerne
lære at elske dig af hele min sjæl.
Bed: ”Herre, ske din vilje” på alle områder af dit liv!

Torsdag d. 12. april

5

Desuden opfordrer jeg jer, kære venner, til at fokusere jeres tanker
på det, der er sandt og ædelt, ret og rent, det man værdsætter og
taler godt om, ja alt, hvad der udmærker sig og er værd at rose.
(Fil. 4:8)

Hvad har mine tanker kredset om på det sidste?
Hvornår bad jeg sidst Gud om at give mig styrke til at gå fremad,
selvom jeg var svag?
Kære Gud!
Giv mig styrke til at gå fremad, selvom jeg ikke føler at jeg har
kræfter til det. Lad mig få lov at se lidt af den fremtid som du ser.
Vær stille og fokuser på det i dit liv, der er værd at rose!
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Fredag d. 13. april

6

...’Du skal elske din næste som dig selv’. (Lukas 10:27)
Hvem er det menneske i mit liv, som jeg skal vise kærlighed - også
selvom det er en risiko?
Begrænser jeg min kærlighed pga. frygt?

Herre, gør mig til redskab for din fred. Hjælp mig at sprede
kærlighed, hvor hadet hersker, tro, hvor tvivlen råder, håb,
hvor der er angst og nød. Hjælp mig at bringe forsoning, hvor
der er begået uret, at skabe enighed, hvor der er strid, at spre
de lys, hvor der er mørke, at bringe glæde, hvor sorgen tynger.
Vov at elske! Tag chancen! Ring! - Ræk ud! - Giv blomster! etc.

Lørdag d. 14. april

7

Elskede venner, lad os elske hinanden, for den sande kærlighed
kommer fra Gud. De der viser deres kærlighed i handling, er født af
Gud og kender Gud. (1. Johs. 4:11)
Kærlighed kommer kun til udtryk ved én lejlighed ad gangen!
Hvor kan jeg på konkret facon udtrykke min kærlighed - eller kærlige
opmærksomhed, på denne dag?

Herre, vor Gud! Giv os nåde til at længes efter dig af hele vort
hjerte, så vi, når vi længes efter dig, må søge dig og finde dig;
og når vi finder dig, må elske dig; og når vi elsker dig, må hade
synden, som skiller os fra dig, for Jesu Kristi skyld.
Gør mod én, som du ville ønske du kunne gøre mod alle!
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UGE 2:
15. - 21. april
”Jesus som rollemodel”

Søndag d. 15. april

8

Derfor giver jeg jer en ny befaling: I skal elske hinanden. Som
jeg har elsket jer, skal I elske hinanden! (Johs. 13:34)
Hvordan kan jeg have tillid til Jesus, når det gælder det
umulige i en relation? Det handler ikke om hvad du kan, men
om din tillid til Gud!
Kære Gud!
Velsign os, som du har gjort så mange gange før, og hold os
fast på din kærlighed og vilje, så vi handler klogt og kærligt.
Lad os alle mærke din kærlighed!

Hvad har besværlige relationer lært dig, tidligere i dit liv? Giver
det dig tro på at Gud kan virke? Bed konkret om Guds nærvær
og hjælp i det der er svært!
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Mandag d. 16. april

9

Lad os ikke blive trætte af at gøre det rette, for det vil resultere
i en rig høst, når tiden er inde, blot vi ikke giver op. (Gal. 6:9)
Er der nogen jeg ikke har lyst at elske, men som jeg behøver at vise
kærlig omsorg?
Handlinger producerer oftere følelser, end følelser producerer handlinger!

Kære Gud! Jeg lægger denne dag i dine hænder. Jeg ved endnu
ikke, hvad den bringer, men jeg tror, at du er med mig, også
når jeg tvivler på mig selv og på det, jeg gør. Lad mig være
med til at sprede din kærlighed!
Begynd at handle kærligt igen - selvom følelserne ikke er der!

Tirsdag d. 17. april
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Guds kærlighed giver ikke plads til frygt. Tværtimod, Guds fuldkomne kærlighed jager frygten på flugt. Frygt har nemlig med straf at
gøre, og de, der lever i frygt, har ikke fuldt forstået Guds kærlighed.
(1. Johs. 4:18)

På hvilke områder, kan jeg lade Gud forny en gammel kærlighed?

Jesus Kristus! Gør mit hjerte åbent for din kraft. Gør min tro
levende, så jeg kan virke og hvile i kraft af det, du lader os se i
Kristus: at lys sejrer over mørke, sandhed over løgn, liv over
død.
Følg op på en gammel relation du har forsømt for længe!
Måske bare ved at skrive et brev, en mail eller en sms.
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Onsdag d. 18. april
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Jesus brast i gråd. (Johs. 11:35)
Er der en følelse i mit liv, som jeg endnu ikke har beskæftiget
mig med? Er der følelser som jeg ikke har taget alvorligt?

Himmelske Far! Gør mit sind åbent for den dag, som nu kommer til mig, så jeg ikke frygter de opgaver og udfordringer, jeg
skal møde, men stoler på din trofasthed, og tager imod dagen
som en gave fra dig.
Det kan være svært at beskrive sine følelser omkring forskellige ting - Men prøv! Måske bare på et hemmeligt papir.

Torsdag d. 19. april
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Hvis det er din hånd, der fører dig i fristelse, så hug den af og kast
den bort. Det er bedre for dig at miste et af dine lemmer, end at du
med alle lemmer i behold ender i Helvede. (Matt. 5:30)
Har du oplevet er følelser kan være destruktive?
Hvordan kan følelser i stedet opfattes instruktive?
Hvordan har jeg behov for at handle radikalt for at vælge kærlighed?
Herre, Luk mig ind i stilheden for dit ansigt bare for en kort stund.
Luk alt det ude, der tynger mit sind og ødelægger min fred. Gør mig
stille, så jeg kan høre, hvad du vil sige mig.

Vælg at elske!
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Fredag d. 20. april

13

Men hvis vi bekender vores synder, kan vi være sikre på, at
han som er trofast og uden synd, vil tilgive os og fjerne vores
skyld. (1. Johs. 1:9)
Føler jeg mig inderst inde tilgivet af Gud?
Hvor finder jeg overskuddet til at tilgive andre?
Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder
eller står, på lang afstand er du klar over min tanke; du har
rede på, om jeg går eller ligger, alle mine veje er du fortrolig
med.
Tilgiv! - Også selvom det er svært!

Lørdag d. 21. april

14

Kærligheden er tålmodig og tilgivende. Den er fuld af tillid, forventning og udholdenhed. (1. Kor. 13:7)
Hvem skal jeg acceptere i kærlighed?
Hvordan kan jeg udtrykke tålmodig, tillidsfuld, tilgivende, udholdende, forventningsfuld kærlighed?
Gud, jeg kalder på dig. Hjælp mig at bede og samle mine tanker til dig. Jeg kan det ikke selv. I mig er der mørkt, men hos
dig er lys. Jeg er ensom, men du forlader mig ikke.
Øv dig i at sige ja til ting, selvom det måske er noget du normalt vil sige nej til, kast dig ud i noget nyt og se hvad der sker.
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UGE 3:
22. - 28. april
”Hvad hjertet er fuldt af…”

Søndag d. 22. april

15

Skarpe ord skærer som en kniv i hjertet, kloge ord bringer lægedom til sjælen. (Ordsp. 12:18)
Hvem har brug for at høre mig sige helbredende ord?

Herre Jesus! Du, som har elsket os og har hengivet dit liv for
vor skyld, styrk for din døds skyld vor tro, så vi altid må komme
dig i hu og leve for dig, som er død og opstanden for os.
Giv nogen en opmuntring i dag! Send en sms, køb nogle
blomster eller skriv et brev!
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Mandag d. 23. april

16

Sig ganske enkelt: ’Ja, jeg vil’, eller ’Nej, jeg vil ikke’. Hvad der
ligger udover det, kommer fra den Onde. (Matt. 5:37)
Undergraver jeg tillid eller skaber jeg tillid, med den måde jeg
bruger mine ord?

Gode Helligånd! Fyld os med frimodighed og med brændende
lyst til at gøre noget godt i verden. Jesus har arbejdet for os
indtil døden; lad hans kærlighed fylde os, så al lunkenhed, ligegyldighed og modvilje må vige.
Stil spørgsmålet herover til din ægtefælle eller en af dine gode
venner!

Tirsdag d. 24. april
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”I skal ændre jeres indstilling, for nu er Guds rige
kommet!” (Matt. 4:17)
Er jeg fanget i en ond ord-cirkel i forhold til nogen? Hvad kan
jeg gøre for at bryde det?
Giv du mig at blive mødt af dig - også selvom jeg er udstødt af andre. Giv du mig at vide mig elsket af dig - også selvom jeg mærker
had fra andre. Giv du mig at jeg må favnes af dig - også selv om andre støder bort. Giv du mig, at du åbner for mig - også selvom andre
lukker af. Giv du mig, at turde være åben, favne, møde og elske min
næste.

Er der nogen i dit liv du har brug for at konfrontere?
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Onsdag d. 25. april
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Nej, i trofasthed overfor sandeheden og i kærlighed til hinanden, skal vi vokse op og til at ligne Kristus på enhver måde.
(Ef. 4:15)
Er der nogen jeg skal tage en ærlig samtale med? (Hvor jeg
måske indtil nu, har været for rar og overbærende?)
Du har al magt, og ingen jordisk magt kan måle sig med din
herlighed. Dit kongedømme består i al evighed, dit herredømme i slægt efter slægt. Du ophøjer og nedbøjer, hvem du vil.
Magten er din. Alle, som har magt, låner den af dig.
Overvej om du har brug for at skabe dybere relationer med
én, så du kan snakke ærligt og åbent, om alle ting!

Torsdag d. 26. april
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Far i Himlen, Må du blive æret. Må dit rige bryde igennem. Må
din vilje ske på jorden, som den sker i Himlen. Giv os det, vi har
brug for i dag. Tilgiv os, hvor vi har svigtet, ligesom vi selv har
tilgivet dem, der har svigtet os. Lad os ikke bukke under for
fristelsen, men red os fra den ondes angreb”. (Matt. 6:9-13)
Kan tillid, tålmodighed og ærefrygt være en større del af min
samtale med Gud?
Fadervor...

Bemærkede du noget nyt i denne oversættelse af Fadervor?
Bed den stille for dig selv, igen!
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Fredag d. 27. april
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Men nogle er som den gode jord. De hører ordet og tager
imod det. Det bærer frugt i deres liv: 30, 60 eller 100 gange så
meget, som der var sået. (Mark. 4:20)
Hvem skal jeg give en medfølende berøring?
Kan jeg bruge illustrationer for bedre at komme igennem med
mit budskab?
Udgyd din kærlighed i vore hjerter, så den driver os til at elske dig og
ikke tilpasse os denne verden. Du er kærlighed! Derfor vil vi uden
frygt leve for dig og i denne tillid være frimodige under alle forhold.

Kan du komme i tanke om en situation, hvor du brugte en illustration, der hjalp dig og andre?

Lørdag d. 28. april
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”Tungen er nøglen til et godt eller dårligt liv, man må leve med
konsekvensen af sine ord” (Ordsp. 18:21)
Er der nogen der har brug for at høre dig sige…
”Jeg vil gerne genopbygge tillid!” eller
”Det er alt for længe siden vi har snakket sammen”
Lad dit rige komme til os!
Tal til os, så vi tror og adlyder. Send din ånd til os så vi håber
og kæmper og elsker vores næste, som du elsker os!
Far i Himlen, tak for det håb, du har lagt i vore hjerter!
Send en sms, med en sætning i stil med forslagene herover!
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UGE 4:
29. april - 5. maj

”Det farlige ved at dømme”

Søndag d. 29. april

22

Lad være med at dømme andre, ellers bliver I selv dømt.
(Matt. 7:1)
Er der områder i mit liv, hvor jeg har tendens til at være
fordømmende over for andre?
Du gør alting helligt. Du ånder på verden, så alle jordens riger
bliver dit rige. Se, jeg stiller mig i din vindretning; kom og vær
mit åndedrag

Tal med en ny person efter gudstjenesten i dag!
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Mandag d. 30. april

23

Kærligheden skal være ægte. Tag afstand fra det onde, og gør
jer til ét med det gode. (Rom. 12:9)
Er der situationer i mit liv, hvor jeg egentligt gemmer mig selv
væk, fordi det er mest behageligt?

Gud, vi beder dig: Grib vores hånd, når vi vil slå! Luk vores mund, når
vi vil såre! Nød os, når vi vil unddrage os, og send os af sted, så vi
gør det, du vil! Lad os alle se, hvor rigt det er, når din vilje sker her
hvor vi lever og længes.

Vær nærværende når du er sammen med mennesker, sluk
f.eks. telefonen.

Tirsdag d. 1. maj

24

Min Gud, jeg ved, at du kender menneskers motiver og glæder
dig over et oprigtigt hjerte. (1. Krønikebog 29:17)
Hvem i dit liv, kan du indrømme dine fejl overfor
og stole på at de vil bede for dig?
Jeg går ofte ud hvor isen er tynd. Men vandet bærer. Hjælp
mig, når jeg ikke tror og ikke tør. Mind mig om, at troen bærer, når alting brister.

Bed en bøn med fuld følelse, drop de ‘pæne’ og ‘korrekte’ formuleringer. Gud vil gerne høre dig ligesom du har det.
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Onsdag d. 2. maj

25

Som Guds udvalgte, elskede og hellige børn skal I iklæde jer
det liv, han gav jer. Vær barmhjertige, venlige ydmyge, imødekommende og tålmodige. Bær over med hinanden og tilgiv
hinanden, så snart der er noget at tilgive. Som Herren tilgav
jer, skal I også tilgive hinanden. (Kol. 3:12-13)

Hvem kan jeg vise nåde i dag?
Bær os, bær over med os lær os at tilgive og elske.
Før os, før os udenom fristelser, frels os fra alt ondt.
Øv dig i at hilse på mennesker du går forbi på gaden, enten
med et ”Hej!” eller bare med smil og nik.

Torsdag d. 3. maj

26

Ved Guds nåde er i frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er
ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud.
(Efeserbrevet 2:8-9)
Har jeg taget imod Guds nådefulde tilgivelse og nåde til at leve
et nyt liv?
Vær med os i dag: i os for at gøre os rene, over os for at rejse
os, under os for at støtte os, foran os for at lede os, bag os for
at tøjle os, omkring os for at beskytte os.

Læg mærke til Hvordan du prioriterer dine relationer i dag?
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Fredag d. 4. maj

27

Lad derfor være med at drage forhastede slutninger og dømme folk
før tiden. Dommen kommer, når herren kommer! Han vil bringe alt
det frem i lyset, der har været skjult i mørket, og han vil åbenbare
alle de skjulte motiver, der har været i menneskers hjerter. Da vil
Gud give hver enkelt den ros, de fortjener. (1. Kor. 4:5)
Har jeg tillid til at Gud dømmer retfærdigt?
Men jeg vil synge om din styrke, juble om morgenen over din trofasthed. For du er min borg, en tilflugt, når jeg er i nød. Min styrke,
dig vil jeg lovsynge, for Gud er min borg, min trofaste Gud.
(Salme 59:17-18)
I alle samtaler i dag, øv dig i at lytte!

Lørdag d. 5. maj

28

...Det er jo bedre at vise barmhjertighed end at fordømme.
(Jakob 2:13)
Hvad ved jeg er rigtigt, men som jeg lader som om ikke er rigtigt: - i mine relationer til andre mennesker og til Gud! - i min
tankeverden! - i mit arbejdsliv! - i mine pengesager! - i min fritid! Er der noget som Gud har talt til mig om, som jeg endnu
ikke har handlet på?
Jesus Kristus, forbarm dig over en synder som mig!

Læs ”lignelsen om splinten og bjælken” i Mattæusevangeliet
kap. 7:1-5 - og overvej om den rammer dig på nogle områder!
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UGE 5:
6. - 12. maj

”Løfter du andre op?”

Søndag d. 6. maj

29

Enhver, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og enhver, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. (Matt. 23:12)

Har jeg behov for at ændre på min opfattelse af ydmyghed?
Himmelske far, hjælp mig at tage vare på det, du betror mig, så det
bliver til glæde. Lad din nåde, dit lys, arbejde i mig, så jeg kan leve
opmærksomt med menneskene omkring mig uden rethaverisk at
vogte på andre og uden selvhævdende at dømme andre.

Hav fokus på og ros, dine nære relationers styrker!
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Mandag d. 7. maj

30

Den, der ydmyger sig og bliver som barnet her, er den største i Guds
rige. (Matt. 18:4)
Kræver jeg noget af mig selv eller andre, som jeg burde stole på at
Gud giver mig?
Jesus Kristus, i dag beder vi om, at vi tør stole på, at du aldrig lader
os alene. Vi beder om, at vi kan finde ro i denne tillid, og at vi derigennem må få styrke til at virke i verden og med hinanden i gensidig troskab og kærlighed. Amen
Skriv navne ned på tre mennesker du har en konflikt med/
noget uafsluttet/ noget du ikke har fået sat ord på.

Tirsdag d. 8. maj

31

Elsk hinanden som kristne brødre og søstre. Kom hinanden i
forkøbet med at vi se respekt. (Rom. 12:10)
Hvilket tilsyneladende lille behov kan jeg imødekomme overfor et andet menneske i dag?
Jesus, du min ven! Tak fordi du bar mig, da jeg ikke havde flere
kræfter. Tak for din varme, da jeg frøs. Tak for mennesker som
støtter og hjælper, når det er svært.
Og tak for den dybe glæde, du har givet mig til livet.
(Fortsat fra i går) Beslut dig for at tage en snak med en af de
tre personer, skriv ned hvad du ønsker at sige, husk at formulere det udfra hvad DU føler og ønsker. Derefter lytter du.
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Onsdag d. 9. maj

32

Jeg kunne ikke drømme om at stille mig på linie med de mænd, der
hele tiden anbefaler sig selv. Det er ikke klogt af dem udelukkende
at sammenligne sig med hinanden og ustandselig måle sig med deres egen målestok. (2. Kor. 10:12)
Har jeg været villig til at tage den nederste plads? (Jf. Lukas 14:7-14)
Hvad skete der da jeg gjorde det?
Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos
mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for
øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er
fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever
og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. (Salme 23:4-6)
Øv dig i at stille spørgsmål frem for at give råd!

Torsdag d. 10. maj

33

Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget ned af byrder - og
jeg vil give jer hvile. (Matt. 11:28)
På hvilke områder har jeg i dag behov for at erkende mine behov for Gud og stole på at han sørger for mig?
Kære Gud! Lær mig, at troen på dig giver mod til at håbe, fred
til at finde styrke og kærlighed til at leve for andre end mig
selv!

Skriv navne ned på mennesker du gerne vil have set i lang tid,
men ikke har fået gjort. Lav en aftale i dag med to af dem!
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Fredag d. 11. maj

34

Ligesom grenene på en vinstok kun kan være frugt, hvis de bliver på stokken, sådan kan I kun bære frugt, hvis I bliver i mig
og henter jeres kraft fra mig. De der bliver i mig, bærer megen
frugt, men uden mig kan I intet udrette. (Johs. 15:4-5)
Har jeg, i mit liv, betragtet beskæring som straf?
Kære Gud! I mit arbejde gælder dit ord og din befaling. På det ord
går jeg hen og kaster mit net ud, men lader dig sørge for, at det lykkes. Jeg beder dig kun: Giv din velsignelse og fremgang til det.
(Martin Luther)

Ros mennesker omkring dig i dag!

Lørdag d. 12. maj

35

Alt dette kan jeg klare ved den styrke, Kristus giver mig.
(Fil. 4:13)
Er der et grimt punkt med stolthed i mit liv, som jeg har
ignoreret?
Jesus, for dig lever jeg, Jesus, for dig dør jeg, Jesus, din er jeg,
død og levende. (Martin Luther)

Accepter og tilgiv dine nære relationers svagheder!
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UGE 6:
13. - 19. maj
”Vær mod andre som du ønsker de skal være mod dig”

Søndag d. 13. maj

36

Gør mod andre, som I ønsker, at de skal gøre mod jer.
(Lukas 6:31 - og Matt. 7.12)

Hos hvem kan jeg møde et behov i dag - og på den måde takke
Gud?
Herre Kristus, tak fordi du har taget min hånd og ført den mod andre
mennesker. Angsten vil jeg drukne i havets bølger, og du vil komme os
i møde. Styrk mig i nye fællesskaber og i fællesskabet med dig!

Lav en liste med 10 mennesker i dit liv som har hjulpet dig på
et tidspunkt i dit liv og du har glemt at anerkende dem for det.
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Mandag d. 14. maj

37

Vær barmhjertige, ligesom jeres Far er barmhjertig. (Luk. 6:36)

Hvad har jeg lært, som hjælper mig til at fokusere på at offervillig
kærlighed virker - og hvordan jeg fokuserer på ham der motiverer
denne nye kærlighed i mig.
Herre, jeg kommer frem for dig og må erkende at mit liv med dig er så udtørret. Jeg kæmper for at holde fast. Herre, gør det nærværende i mit sind,
at det er dig, der holder fast! Det er jo sagt i dit ord, at du er troens banebryder og fuldender. Herre, gør det levende i mit hjerte!

Vælg 3 personer fra den liste du lavede i går, som du vil anerkende.
Sig alt hvad du har at anerkende personen for og mærk hvad det
giver både dig selv og personen.

Tirsdag d. 15. maj

38

Men Gud viser sin kærlighed mod os, ved at Kristus ofrede sit
liv for os, mens vi stadig var syndere. (Rom. 5:8)
Har jeg bedt Gud om kraft til at handle i kærlighed overfor
nogen som behandler mig som deres fjende?
Jeg bekender at der er mennesker, som jeg afskyr og hader, og som
jeg helst ser ryggen af. Hjælp du mig til at turde elske dem i stedet.
Min egen kærlighed slår slet ikke til. Giv mig kærlighed fra dig til at
elske med. Giv mig viljen til at tilgive og glemme.

Øv dig i at sige undskyld i dag, både de små og de store ting!

25

Onsdag d. 16. maj

39

Kære venner, I har oplevet Guds nåde, og derfor beder jeg jer
indtrængende om at give jer selv til ham som en levende offergave. (Rom. 12:1)
Har jeg et idealiseret billede af hvad det vil sige at følge Jesus og hvad er i så fald det reelle billede?

Gør mit hjerte rent, som et blankt stykke papir. Glat det ud, og
børst støv og ugerninger af det. Visk alt det gamle ud. Ryd op,
gem og smid væk. Du alene kan gøre plads til nye linjer. Skriv
dig, Jesus, på mit hjerte…
Øv dig i at sige nej til ting du egentlig ikke har lyst til, sæt
grænser for dig selv.

Torsdag d. 17. maj

40

Derfor giver jeg jer en ny befaling: I skal elske hinanden. Som
jeg har elsket jer, skal I elske hinanden! (Johs. 13:34)
Hvordan ville livet se ud hvis du i alle dine relationer begyndte
at leve i den slags kærlighed som Jesus underviste om?
Herre Jesus, læg dine hænder på vore øjne, så vi begynder at
blive opmærksomme på ikke blot det, vi kan se, men også den
virkelighed, som ikke er synlig, så vort blik ikke standser ved
det, som nu sker omkring os, men også vendes mod den kommende virkelighed, som ligger foran os, og så vort hjertes øje
kan spejle Gud. (Origenes)

Har forløbet her gjort en forskel i dine relationer?
Hvorfor? Hvorfor ikke?
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Når du en dag skal kigge tilbage på dit liv, så håber jeg at du vil kunne se
tilbage på væsentlige relationer. Relationer som har ændret dig og dem
du har været sammen med.
Det kan være at du med din måde at være på, har været en klippe og
støtte for andre. Det kan være at du med dine evner og kompetencer
har været med til at hjælpe andre mennesker til at lykkes. Det kan være
at du har turde været en ærlig stemme ind i andres situation. Eller det
kan være hundredevis af andre ting…
Måske er din egen historie endda, at et andet menneske havde stor indflydelse på at du fik netop det job du fik, at du blev gift, at dit barn lærte
noget konkret, at du slap for en ulykke eller at du kom til tro.
Vores liv er formet af relationer. Vi støder hver dag på mennesker, og i
ethvert møde med et andet menneske står vi med valget om enten at
løfte dem op eller løfte os selv op.
Jesu undervisning omkring relationer kan sammenfattes i nogle få citater:
’Du skal elske Herren din Gud, af hele dit hjerte, med hele dit liv og med
alle dine tanker’. Det er det vigtigste og største bud. Der er også et andet bud, som udtrykker det samme: ’Du skal elske din næste som dig
selv’. (Matt. 22:37-39)
Og
Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer.
(Matt. 5:44)
I håb og bøn om at du vil være med til at løfte andre op.
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