I Saralystkirken vil vi i år sætte ekstra fokus på fasten, som løber fra
den 14. februar til den 25. marts. Derfor har vi
lavet dette andagtshæfte med en kort andagt til hver dag i fasten – 40
styk i alt. Hæfte er fyldt med små tanker og refleksioner, skrevet af
forskellig mennesker i Saralystkirken.
Meningen med hæftet er ikke kun at sætte fokus på fasten, men også
at inspirere og selv blive inspireret af andres andagter. Temaet for
andagterne er, ligesom årets gudstjenestetema i Saralystkirken: Giv
det videre.
God læselyst de næste 40 dage!

DAG 1 - onsdag den 14. februar
Af Jacob Muff
Matt. 10,9-11

Vi skal give det for intet... Det er for mig, langt hen ad vejen, en
provokerende udmelding. Det er nemt at få ejerfornemmelse over noget
man har knoklet så hårdt for at få, og derfor svært at give videre.
Jeg havde en snak med en god ven, der fortalte mig, at vi skal se os selv som ’modtagere’ i alle
livets facetter. Det satte noget i perspektiv for mig. Alt jeg har, har jeg fået for intet. Gud har sat
mig i denne verden, i præcis min kontekst og med præcis de evner og talenter jeg har. Jeg
behøver ikke at samle sammen og hobe op; for Gud sørger for mig. Det er opmuntrende at se på
det på den måde, for så giver jeg bare lidt tilbage af det jeg har fået i første omgang, selvom det
kan føles at jeg ’selv’ har arbejdet hårdt for at få det.
Vi må ikke være ’nærige’ med de gaver, vi har fået. Vi kan ikke tage noget med videre alligevel.
Kompetencer, talenter og penge, det er alt sammen noget, der skal bruges på at fremme Guds
rige. Det er vores mission. Jeg øver mig selv på at se det på denne måde, og prøver på at give
dét videre.

DAG 2 - torsdag den 15. februar
Af Mads Remme
Ordspr. 3, 5- 6

Faren har kaldt sin søn ind. Der er noget han gerne vil fortælle sønnen.
Det var noget hans egen far fortalte ham, da han var i sønnens alder, og
nu skal den gamle visdom gives videre til den næste generation, så det er med at høre efter.
Faren fortæller sin søn, hvor vigtigt det er, at stole på Gud og hans vej, og ikke den vej man selv
forestiller sig. Farens liv har selv lært ham det, og derfor skal disse visdomsord nu videregives,
så de kan forme hans liv fremover.
Sønnen bliver forarget over farens ord. ”Hvad er der galt med min indsigt? Jeg har mere indsigt
end dig far! Du er så sikker på at du ved bedst, men du laver hele tiden fejl, så hvorfor skal jeg
lytte til dig?” Faren smiler overbærende til sin søn. ”Du har helt ret min dreng. Jeg laver fejl. Når
jeg er sikker på, at jeg ved bedst.
Det vil du også komme til, men dit liv vil lære dig, som mit også har lært mig, at når man stoler på
Gud, gør han stierne jævne. Når man faster fra sin egen forståelse, og giver Gud plads.

DAG 3 - fredag den 16. februar
Af Henriette Frandsen
Lukas 6, 6-11

Vi kender alle beretningen om manden med den visne hånd, som Jesus
helbredte på sabbatten.
De skriftkloge og farisæerne var straks ude med riven. For dem betød overholdelse af sabbatten
mere end et menneskes helbred/liv. Jeg er vild med det spørgsmål, Jesus stiller. Han siger ikke,
som han siger et andet sted, at sabbatten er skabt, for at mennesket kan hvile.
Nej, Han spørger, om man må gøre godt og ondt, for Han ved, at selv farisæerne vil overtræde
reglerne, hvis nogen i deres hustand kommer i nød eller et af deres dyr er i fare på marken. Og
Jesus ved, at der bliver gjort både godt og ondt på sabbatten. Og helbredelsen af den visne hånd
er et foregangseksempel for alle kristne. Vi skal gøre godt mod hinanden alle ugens dage. Og vi
skal gøre det, uden at forvente at få noget igen, for vi har selv fået frelsen gratis af Gud gennem
Jesu død på korset. Vi skal træde frem, hvad enten det er belejligt eller ubelejligt og gøre det,
som vores hjerter siger, er det rette, i den pågældende situation. Lad os være mere
opmærksomme på hinanden i hverdagen og gøre noget godt mod dem, vi møder på vores vej.
Selv et lille smil eller et håndtryk kan gøre dagen bedre for den, der modtager det.

DAG 4 - lørdag den 17. februar
Af Rebekka Christoffersen
Jeremias 29, 11-14

Det er ord fra profeten Jeremias til den del af folket, der på det tidspunkt
var bortførte til Babylon. Israelitterne havde set deres hovedstad blive
nedrevet og ødelagt. Intet tydede på, at de havde nogen fremtid og håb. Men Gud havde gode
planer for sit folk – og gav dem Jerusalem tilbage og senere deres land. Det profetiske ord lød
dengang, som i dag, med opfordring til at stole på Gud og hans veje. Noget nyt vil blive til, men I
må søge mig for det, siger Gud. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt… planer om lykke… men søg
mig gennem bøn! Jo, det gamle ord har såmænd også noget at sige i dag! Jeg har flere gange
stået på langrend i de norske fjelde med en god veninde. Det har været lise for sjæl og krop.
Tanker, drømme og nye åbenbaringer om Gud er blevet til. De præparerede løjper i sneen er
blevet et stærkt billede for mig på, at have tillid og følge hans vej. Når jeg lader mig lede af
Helligånden, er det ligesom med et blindt menneske, der ledes af en, som kan se. Den blinde
stoler på sin ven, som kan se. Det er nok for den blinde, at vennen kan se. Det er hans
sikkerhed. Gud ved, hvad der er bedst for os! Han kender os, og ønsker at vi lever et liv som er
overgivet til ham. Dernæst har du et fantastisk eventyr i vente, et eventyr fyldt med oplevelser
med ham.

DAG 5 - søndag den 18. februar
Af Ole Bering
Luk 22,24-32

I sportsverdenen drejer det sig om at blive nummer 1, at komme øverst
på sejrsskamlen. Verdensmesteren i sværvægt, Mohamed Alis, ord: ”I
am the greatest,” er legendariske. I teksten fra Lukasevangeliet kom disciplene til at diskutere,
hvem af dem, der var den største. Det, at de stillede spørgsmålet, viser, at de endnu ikke helt
havde forstået Guds riges hemmelighed: at det Jesus Kristus bragte med ind i verden, hans liv
og hans ord, var nogle helt nye værdier, væsensforskellige fra menneskelig
konkurrencetankegang. Jesus sagde på et tidspunkt til disciplene: ”Guds rige er inden i jer.” Med
Helligånden har også vi fået skrevet Guds lov i vores indre. Vi kan vælge at ligge under for at
sammenligne os med andre og gå ind i konkurrencen om at være den største og den bedste.
Men vi kan også bede Gud om, at vi må lade Jesus Kristus forny os og forvandle os, så vi
begynder at ligne ham. Han kom for at tjene, han viste vejen gennem et liv i ydmyghed og til
sidst den ultimative offervilje: at give sig selv for os på korset. Det er hans liv i os, der får os til at
indse vores kald: at tjene vores medmennesker.

DAG 6 - mandag den 19. februar
Af Christoffer Grenov
Efes. 4,25-27

Vi har alle prøvet at blive vrede – på en ven, en søster, en forælder osv.
Som børn udtrykte vi det tydeligt. Som voksne gemmer vi det væk. Det
er ikke velset at udtrykke vrede, så vi undertrykker den.
Men at skjule vreden gør intet godt. Som Paulus siger: Det er ikke forkert at blive vred. Det er
hvad vi gør ved vreden, der betyder noget. Skjules den, lyver vi for omgivelserne, og giver
grobund for en indædt bitterhed i livet. Snakker vi om den, kan vi gøre noget ved den.
Ordsprogenes bog 18:17 fortæller, at i en strid, har den ene part ret, indtil man hører modpartens
side. På samme måde tænker vi ofte, vi selv har ret, indtil vi hører modpartens historie.
En tidligere undercover CIA-agent udtalte, at man skal lytte til sin modpart; alle tror de selv har
ret – men lytter vi efter, ser vi, at vi ville have handlet identisk i deres sted.
Så giv den ærlige snak videre. Vær ærlig overfor dig selv, Gud og dine medmennesker. ”Lad
ikke solen gå ned over jeres vrede”, men konfrontér den straks. Så får Djævelen ikke plads
igennem bitterhed, men Gud får plads igennem ærlighed.

DAG 7 - tirsdag den 20. februar
Af Erik Roy Larsen
Klages. 3, 18- 23

At være menneske indebærer en risiko for modgang. Vi kan rammes af
fysisk eller psykisk lidelse. Økonomiske problemer, tab af arbejde eller
svær ensomhed. Hvis modgangen står på i nogen tid, kan vi miste modet. Bekymringer fylder
sindet og vi tvivler på Guds godhed og kærlighed. Finder ikke rigtig trøst i Guds løfter til os i hans
ord. I den situation prøver du måske at folde dine hænder og beder Gud om velsignelse, fred,
tryghed, beskyttelse, helbredelse eller visdom. Og alligevel kan du stadig ikke mærke Guds
nærhed eller trøst. Hvorfor er det mon sådan?
Vær vis på, at Gud hører hvert desperate råb fra dig, langt udover hvad du har tro til at forstå.
Tænk på at Gud ofrede sin egen søn for dig. Mon han så ikke vil give dig, hvad du har brug for
her i livet? Guds heling af dine tanker og følelser kommer nogle gange igennem tårer. Måske
søvnløse nætter er med til at drage dig ind i Guds nærhed. De prøvelser, du møder, kan være
Guds nåde i forklædning, for at du kan blive bevaret i hans favn. Han ønsker intet andet end at
beskytte dine tanker og bevare din tillid til Jesus Kristus.

DAG 8 - onsdag den 21. februar
Af Dorthe Suell
Lukas 6 29-32

Hvor er det godt at vide, at hos Gud bliver vi aldrig pensioneret. Vi kan
blive ved med at give og modtage. Vi kan give Gud vores tanker og
bønner, og vi kan tage imod alt, der vidner om Hans eksistens. Vi kan dele et smil, glæden over
den første påskelilje, familiens nyfødte baby osv. osv. Vi kan øve os i at være åbne for alt det,
Gud giver os i hvert øjeblik og dele det ud, så vi kan modtage igen. Jo ældre vi bliver, jo mere
har vi lært, oplevet, fået og samlet sammen. Det er måske netop derfor, at vi aldrig bliver
pensioneret hos Gud.

DAG 9 - torsdag den 22. februar
Af Werner Berle
2. Mos. 13, 21-22

Folket Israel var på en stor rejse. En rejse der skulle forandre deres liv
for altid. De skulle bryde op og efterlade det meste af deres husholdning
og starte helt forfra et nyt sted. Det var Guds plan, og han havde fået Moses til at guide dem på
rejsen. Men han overlod det ikke til Moses alene at finde vej til deres nye land. Gud involverede
sig selv meget aktiv i rejsen. Med en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten.
For mig er skysøjlen og ildsøjlen et symbol på, at Gud ikke kan begrænses til vore forestillinger
og muligheder. Gud har stadig planer for den enkelte og for sit folk. Planer der kan overstige
vore vildeste forestillinger. Det kan være store eller små forandringer. Det vigtigste er, at vi står i
forventning til Gud, at HAN vil møde os i vores drømme og give os inspiration, dannelse og
visdom.

DAG 11 - lørdag den 24. februar
Af Lisbeth Pedersen
Matt. 18,21-22

Det kan opleves som helt umuligt at gavmildt tilgive den, der ikke har
fortjent det, men tværtimod gjort en ondt. Nogle gange har man brug for
tid - og Guds hjælp. Jeg tror, at evnen til at tilgive er en af de største gaver, Gud har givet os.
Tilgivelse er en gave, vi selv helt ufortjent har fået fra Gud. Forstår vi det, bliver det lettere at give
tilgivelse videre til hinanden; og når vi gør det, kan vi selv frit tage imod Guds tilgivelse. Bitterhed
ødelægger vores relation til både mennesker og Gud. Efter 2. verdenskrig mødtes en gruppe
kristne tyskere og polakker, og tyskerne bad polakkerne tilgive, hvad Tyskland havde gjort mod
Polen under krigen. Men polakkerne afslog, det var simpelthen for svært. De blev dog enige om
at bede Fadervor sammen, inden de tog hver til sit. Midt i bønnen tav polakkerne - og lidt efter
sagde de: “Jo, vi kan og vi skal tilgive jer.”
Slut gerne denne andagt med at bede Fadervor og stop op og tænk et øjeblik, når du når det
sted, hvor polakkerne standsede. Måske er der nogen, du har brug for at tilgive eller bede om
tilgivelse?

DAG 10 - fredag den 23. februar
Af: Nathalie Kwaba
Salme 130, 1-4

Som barn lærte jeg, via bønnen Jesus lærte sine disciple, at Gud er en
hellig og barmhjertig Far. Gud er kærlighed, barmhjertighed og
allestedsnærværende.
Vi kan komme til Gud som vi er, han hører og ser os med vores fortvivlelse og synder. Gud
vogter ikke på vores skyld og synd.
Modsat Gud, vil vi gerne have andre til at stå til regnskab for det, de har syndet imod os.
Det er vigtigt at bede om tilgivelse, når vi kommer til Gud, samtidig med at vi også tilgiver andre,
som har gjort noget mod os. Fordi Gud tilgiver os, kan vi være i hans nærvær, og have ærefrygt
for ham. Det er hans nåde over for os.
I denne tid fokuserer vi mere på Guds kærlighed, men vi glemmer måske at bede om tilgivelse,
hvilket er et vigtigt punkt for at kunne være i hans nærhed, da Guds tilværelse er hellig og fyldt
med kærlighed.

DAG 12 - søndag den 25. februar
Af John Lorenzen
Mark 9,14-29

Kender du det, at du gerne vil noget, men er i tvivl om hvordan du gør?
Jeg tror, men hjælp mig, for jeg har virkelig brug for hjælp for at håndtere
min tvivl. Tro er jo ikke det samme som viljestyrke. Når vi holder ud i tro, er det ikke blot et
spørgsmål om selvbeherskelse. Tro handler om at tro på nogen og tro på noget. Det er et
personligt forhold.

Tro er også når vi, overfor Gud, udtrykker hvad der er i vores hjerte. Om det så er enten tvivl
eller tro, glæde eller smerte, håb eller resignation, irritation eller tak. Når vi siger: Jeg tror, men
hjælp min tvivl - er det ærlig snak.
Tro er, når jeg vedbliver med, at sætte min tillid til Gud når det er vanskeligt at gøre det, enten
fordi det er smerteligt, eller fuldstændig umuligt at tro noget kan blive anderledes. Vi har meget
godt i vente fra Gud! Han har endnu meget godt til os. Vi skal ikke afspise os selv eller andre,
med noget der er mindre end det Gud vil give til os. Han har så meget, han ønsker at give videre
til os.

DAG 13 - mandag den 26. februar
Af Adelheid Nørholm
1. Kong. 19, 9b-14a

Elias var en Guds profet, som havde oplevet, at Gud talte til ham. Det var
svære ting han skulle meddele kongen. Han gjorde, hvad Gud bad ham
om, og det endte med, at han flygtede for livet til Guds bjerg. Hans kræfter og livslyst var borte.
Gud spørger ham: ”Hvorfor er du her Elias?” Han fik lov til at klage over sin situation, og så fik
han besked på at gå ud af sin hule, for Herren ville komme forbi. Der kom en voldsom,
frygtindgydende storm, men Herren var ikke i den. Så kom der jordskælv, men Herren var ikke i
jordskælvet. Derefter kom der ild, men Herren var ikke i ilden. Tre voldsomme ting, som kunne
skræmme mennesket. Meget skete, men Gud var ikke i det. Til sidst hørtes der noget, lige som
en svag susen. Det var noget Elias kendte, og han dækkede sit ansigt til. Det var Gud! Gud
spurgte igen: ”Elias, hvorfor er du her?” Elias fik igen tid til at forklare og beklage sig. Derefter fik
han besked på, hvad han nu skulle gøre. Gud havde en plan for ham, som han kunne magte, og
som var meget vigtig. Han skulle ikke kæmpe, men Gud selv havde udsøgt nye folk, som skulle
afløse Elias. Guds sagte susen kan også møde os i dag. Vi kan beklage os, at vi ikke har ret
meget iver og kampgejst tilbage. Han kan minde os om ting vi magter at gøre, og som også er
vigtige for Guds sag.

DAG 14 - tirsdag den 27. februar
Af Frede Byg
Esajas 55,c 10- 11

”Giv det videre!” Har vi sat som overskrift for en række prædikener i 2018
og samtidigt er det fastetid, hvor det handler om at give afkald på, at
forsage noget af det, vi holder af, og som vi helst ikke vil undvære.
I sin oprindelige form drejede fasten sig om at give afkald på måltider for i stedet at koncentrere
sig om åndelige ting. Mange ser i dag fasten som en mulighed for at lade nogle andre ting ligge,
som vi ellers sætter pris på: f.eks. fjernsyn, vin, øl eller slik, og denne række kan forlænges i det
uendelige Men hvad har den ovenstående bibeltekst med det at gøre? Indrømmet! Ikke ret
meget. Snarere tvært imod. For Esajas taler om den nedbør, som er nødvendig for at få tingene
til at vokse og gro. Sådan er Guds ord: Det giver kraft og næring til troen, og uden dette har vi
intet, vi kan give videre. Derfor har vi brug for hele tiden at sætte Guds ord i centrum i
menigheden og i den enkeltes liv, så det bliver kendetegnende for vores menighed, at vi gør
Guds vilje og udfører Hans ærinde.

DAG 15 - onsdag den 28. februar
Af Cecilie Lorenzen
Gal.6,2

Hvordan kan vi bære hinandens byrder? Det er ikke så let, at gå hen til
en der har smerter, hverken fysisk eller psykisk og sige ”lad mig tage din
smerte.” Men er byrde lig med smerte? Byrder kan vel også være stress eller afmagt. Jeg tror
på, at vi bærer hinandens byrder ved at stå til. Ved at vi stiller os til rådighed med en skulder eller
måske blot et smil.
Men hvad er Kristi kærlighedslov? Jesus elsker alle, der står også flere gange i Biblen, at vi skal
elske vores næste som os selv, hvilket er kærlighedsloven. Det er dog udfordrende, da det ikke
altid er nemt at elske vores næste, som vi elsker os selv. Du kan måske tænke, ”jamen, jeg
elsker ikke mig selv så højt.” Det tror jeg dog, at du gør, for hvis vi ser på os selv, ser de goder vi
har, og hvis vi ikke har dem, så kan vi som regel købe dem. Vi gør meget for at glæde os selv.
Og det er den glæde, vi også skal kunne give videre til hinanden. Den kan vi give videre til
hinanden, ved at give os tid til hinanden, tid til et smil, et kram eller en snak.

DAG 16 - torsdag den 1. marts
Af Ole Henneberg
Salme 103, 12

Jeg synes bibelverset er et af de bedste og smukkeste bibelvers vi har i
Bibelen! Den udtrykker med en enkelthed Guds ønske om at skabe
mulighed for fællesskab og nærvær med os mennesker! Der ligger for mig et fantastisk håb i, at
Gud har fjernet min synd, så jeg kan ha’ fællesskab med min skaber! Og jeg synes også, at det
er et smukt billedsprog eller ordspil som David her bruger for at forsøge at beskrive storheden i
Guds kærlighed til os mennesker! Udtrykket ”så langt som øst ligger fra vest” er jo på den ene
side lidt drilsk, men tirrer også min nysgerrighed! For giver det mening at snakke om længden
mellem øst og vest? Øst er vel den fjerneste horisont modsat vest, den længste afstand man kan
tænke sig, og hvor de to punkter aldrig mødes! Og lige så umuligt som det er for os at måle fra
øst til vest, lige så langt er synderne glemt, de er borte, væk! På Davids tid, var det slagtning af
lam der bragte soning for synd, men det pegede alt sammen frem på den endelige og den
fuldendte "soner" – nemlig Jesus Kristus! Derfor peger verset frem til den gode nyhed: at du og
jeg ved troen på Jesus som vores soner, har adgang til Gud, til hans nærvær og til hans omsorg
for os! Gud ønsker vores nærvær gennem Jesus!

DAG 17 - fredag den 2. marts
Af Bo Jørgensen
2. Krøn. 1, 7-12

Salomo beder om visdom og forstand til at kunne herske klogt og
forstandigt, og Gud opfylder Salomos bøn om visdom. Visdom drejer sig
ikke om at være intellektuel eller være velbegavet. Snarere vedrører visdom den indsigt og
dømmekraft, der sætter indehaveren af visdom i stand til at kunne bedømme og mestre en
situation, finde fornuftige og hensigtsmæssige løsninger og omsætte dem til handling.
Visdom er imidlertid noget mere end blot evnen til at kunne træffe rigtige og fornuftige
beslutninger i livets omskiftelighed. Den er også nøglen til tilværelsens hemmeligheder – jfr. Kol.
2, 2-3: ”og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt, nå til erkendelse af Guds hemmelighed,
Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult”. Salomo var forfatter til en stor
del af Ordsprogenes Bog, som er en stærk opfordring til at søge visdom. Det hele begynder for
Salomo med gudsfrygt. ”At frygte Herren er begyndelsen til kundskab”. At frygte Herren vil sige
at tage Hans ord alvorligt og handle efter dem. Skriften opfordrer os således til at søge visdom,
og i Jak. 1, 5 nævnes, at vi kan bede om den. Lad os derfor som Salomo bede om visdom til at
træffe rigtige valg og prioriteringer og til at opnå indsigt i Guds hemmelighed, Kristus. Gud vil da
skænke den bedende ”visdommen fra oven” – jfr. Jak. 3, 17.

DAG 18 - lørdag den 3. marts
Af Anita Bondeskov
Matt. 14, 13-19

Her hvor vi møder Jesus, beder han disciplene om at skaffe mad til den
store folkeskare. Det synes jo som en umulig opgave i den situation, de
er i. Disciplene påtager sig dog opgaven, men finder ikke andet end lidt brød og fisk.
Utilstrækkeligt.
De vælger at vende tilbage til Jesus med det de har. De beder om hjælp og Jesus velsigner
deres bidrag. Herefter kan disciplene fuldføre deres opgave. Endda på en meget bedre måde,
end hvis de havde beholdt opgaven for sig selv og prøvet i egen kraft. Folk blev ikke bare mætte.
Der var mad i overflod.
Hvor ofte kan vi ikke føle os utilstrækkelige? Ikke synes at have evner, ressourcer, tid eller
overskud til at klare vores opgaver godt i dagligdagen? Måske endda flere gange dagligt!
Hvordan skal det dog gå? Ved at lade Jesus få plads i vores hverdag, kan vi for en stund slippe
taget på det, vi helst vil klare helt alene. Lad Jesus velsigne det, du knuger så hårdt om selv. Slip
det for en stund. Lad ham få lov at være med. Og løs så opgaven. Til velsignelse for dig selv og
dem omkring dig.

DAG 19 - søndag den 4. marts
Af Stine Schrøder
Matt. 19, 16-21

Når du læser det her, er du højst sandsynligt i live. Man kan vel godt
sige, at du har valgt livet til, men det er nok ikke det tilvalg, der er det
centrale i denne bibeltekst. Teksten kan nærmere give anledning til en refleksion over, hvordan
vi vælger at leve det liv, vi har fået givet, og om vi formår at snige et glimt af evigheden ind i
livets tilværelse. Med ordene “Kom så og følg mig” fortæller Jesus os, hvordan vi skal leve for at
opnå en fuldkommenhed, der muliggør et liv i hans evighed.

Ved første øjekast kan bibelteksten ligne en økonomisk opfordring til at sælge alt, hvad vi ejer og
har. Men jeg vil mene, at opfordringen nærmere ligger i at skille os af med det, vi sætter foran
Jesus og efterfølgelsen af ham. Der er ikke noget i vejen med økonomisk velstand, men
kærligheden til penge - og alt andet for den sags skyld - bliver et problem, når den forhindrer os i
at leve, hvor Gud ønsker, at vi skal være.
Og hvor ønsker han så, at vi skal være? I hans nærvær, i en efterfølgelse, hvor vi lever sammen
med ham og med ham som forbillede.

DAG 20 - mandag den 5. marts
Af Vibeke Møller
3. Mos. 25, 35-38

Teksten et taget fra det kapitel i det gamle testamente, der giver
forskrifter om, hvordan man skulle agere under jubelåret. Der kan
udlægges meget og mange forskellige ting af denne tekst. Jeg har valgt denne udlægning eller
morale, en morale som vi finder også i det nye testamente - Rom. 15,7 ”Tag jer af
hverandre” (gammel tekst) - at vi skal tage os af de personer i vort land, i kirken, som uden for
kirken, som lider på den ene eller anden måde – psykisk, fysisk, økonomisk, eller ikke har noget
sted at bo. Dengang disse love (guddommeligt inspireret) blev skrevet i Toraen, som indeholder
Mosebøgerne og dermed også 3. Mosebog, fandtes der ingen sociale love, der kunne være et
sikkerhedsnet for folket. Selv i dag på trods af at vi har sociale love og et sikkerhedsnet, så falder
nogle mennesker igennem og får ikke den hjælp, omsorg og det tilsyn, som loven foreskriver. At
vi har sociale love i dagens Danmark fritager os ikke fra at tage os af de mange, som ikke har
noget hjem i Danmark, som er udsat for overgreb, og som lever på den laveste sociale ydelse.
Lad os bede om hjerte og hånd til at vi kan tage os af udsatte mennesker.

DAG 21 - tirsdag den 6. marts
Af Cecilie Lorenzen
Es 43, 2

Når vi er sultne, så kigger vi som regel i køleskabet i forventning til at der
er noget godt derinde. Hvilket der jo egentlig også ofte er. Men så snart
vi lukker køleskabet i igen, så er alt det gode lukket inde. Sådan kan vi også have det med Gud.
Nogle gange har vi ”køleskabet” åbent, og vi tænker/føler; ”hold da op, Gud er god, Gud er
trofast, Gud er…” Men så sker der noget dårligt, eller vores opmærksomhed lander et andet
sted, og lågen lukkes i - vi glemmer Gud.
På sådanne tidspunkter, kan vi føle at Gud har forladt os, at han har lukket lågen i for os. MEN
det har han IKKE! Gud er der, som Esajas skriver, også i vanskelige tider. Gud er altid åben
over for os, han er altid med os. Men, vi kommer måske til at lukke lågen i for Gud. I Johs. Åb.
3.20 siger Gud: at han banker på hos os, fordi han ønsker at have fællesskab med os. Vi skal
”bare” åbne op. Så er din køleskabslåge til Gud åben? Tør du, at lade køleskabslågen være
åben konstant? - Tag i mod Guds længsel og kærlighed efter dig!

DAG 23 - torsdag den 8. marts
Af Birgitte Sommer
Matt. 6. 24-26

Vi bekymrer os om mange ting og mange forhold i livet. Det er
menneskets natur at bekymre sig, fordi vi selv vil klare alle udfordringer
og selv løse problemerne i vores tilværelse, daglige liv og relationer. På den måde gør vi os til
herre over vores eget liv og problemer og viser mistillid til Gud. Vi glemmer, at Gud er almægtig
og Herre over alle livets forhold, også vore skrøbelige menneskeliv.
Sandheden er, at vores himmelske far vil opfylde alle vore behov, når vi kommer til ham. Gud
siger netop til os i versene i Mattæus, at vi skal have fuld tillid til ham og stole på, at han sørger
for os i alle livets forhold og til alle tider, ligesom han sørger for fuglene. Samtidig fortæller han
os, at vi er langt mere værd end alle andre skabninger, han har skabt, og selvfølgelig vil han give
os alt, hvad vi har brug for. Faktisk ved Gud bedst, hvad vi har brug for - langt bedre og før end
vi selv gør. Derfor kan vi trygt komme til Gud vores far med alle vore bekymringer og finde
tryghed og hvile i hans nærhed - overgiv jeres vej til Herren og stol kun på ham.

DAG 22 - onsdag den 7. marts
Af Hans Højgaard
Joh 17,15 +18

På mange måder er vi dagligt i gang med at give noget videre. Det vi
selv synes er godt og værdifuldt, vil vi gerne dele med andre og give
videre til vores børn. Selv om vi synes vores budskab er godt, bliver det dog ikke altid taget godt
imod. Martin Luther King talte imod brugen af vold i kampen for ligeret – og det kostede ham
livet. Også i dag kan det koste dyrt – måske livet – at vedkende sig troen på Jesus som Guds
søn. Det kan mange flygtninge fra især muslimske lande bevidne. Jesus lover ikke sine disciple
(du og jeg) at livet bliver en dans på roser, men han lover at stå sammen med os i kampen mod
det onde, og han udfordrer os til ikke at gengælde ondt med ondt, men at overvinde det onde
med det gode. Ligesom Jesus beder for sine disciple, at Gud vil bevare dem fra det onde, kan vi
også bede for hinanden, vore børn og unge, at de må blive bevaret fra det onde. Der kan være
mange fristelser som især børn og unge kan blive udsat for. Vi har i dag flere muligheder end
nogen sinde for at dele noget godt med andre mennesker; for eksempel en opmuntrende
besked, eller en invitation til kaffe. Men der er desværre også mulighed for at dele noget, som
skader og gør ondt. Det ser vi næsten dagligt eksempler på – især på de sociale medier. Fordi vi
er udsendt af Jesus til at leve i verden på godt og ondt, så lever vi dagligt i spændingsfeltet
mellem at være i verden, men ikke af verden. Hvem kan du opmuntre i dag?

DAG 24 – fredag den 9. marts
Af Knud Aage Møller
Salme 33, 20-22

Jeg tror, at vi alle kan nikke genkendende til denne passage, og helt
sikkert den sidste del, for det er blevet en af de lovsange, som vi ofte
synger ved vores gudstjenester, om at Gud vil lade sin godhed komme over os, men gør han
ikke det allerede? Når jeg synger med på denne lovsang fylder det mig med en glæde og
taknemmelighed, og jeg tænker over alle de tegn på godhed, som vi måske let tager for givet. Vi
bor i et land, hvor vi ikke oplever de store naturkatastrofer, vi har alle tag over hovedet, og ingen
behøver at gå sultne i seng. Vi kan vælge dem, der skal repræsentere vores land, vores
dommere er ubestikkelige, vores politibetjente er flinke og venlige, og vi har en dronning, der
åbent bekender sin tro på Gud. Ja, vi har så meget af Guds godhed, og ønsker også at han
fortsat vil lade godheden komme over os, men også sådan, at vi kan give noget af den videre til
nogen, der ikke er så privilegerede som os.

DAG 25 - lørdag den 10. marts
Af Mary Lund
Matt. 6, 32

DAG 27 - mandag den 12. marts
Af Jørgen Møller
Esajas 44, 8

In today's hectic world we are constantly inundated with information,
some of which may be true and some of which may be false and
misleading. This means that we often have to make choices about what to believe. Will we
believe what the world around us is saying, or will we believe what God promises?

Hvor er det imponerende; at Gud ikke for længst har opgiver sit folk og
sine børn! Ingen kunne bebrejde ham det, for hvor ofte har Han ikke
oplevet sit folks og din og min ligegyldighed, brok og svigt? Og det på trods af, at vi gang på
gang har oplevet Hans kærlighed, trofasthed og hjælp, når det så allermest sort ud?

In Matthew 6, vs. 32,33,34 we are told that if we choose to give our Heavenly Father first place in
our lives, and live as He wants us to, we do not have to be "anxious about having enough food or
clothing for tomorrow". Our Heavenly Father already knows our future needs, and these will be
given to us.

Og alligevel; igen og igen trøster, opmuntrer og inviterer Han os til at stole på ham, og udfordrer
os til at overveje; om vi bilder os ind, at der er et bedre alternativ.

Sometimes I too find myself overcome by worry -- perhaps about my health, or fear about what
the future might bring for myself or my children, but remembering a favourite old hymn of mine -"Great is thy faithfulness" -- helps me to recall the countless times when God's true faithfulness
has been proven to me.
I thank Jesus for granting me strength for today and bright hope for tomorrow.

DAG 26 - søndag den 11. marts
Af Marie Pedersen
Joh 6,24-35[36-37]

Når jeg er lidt lækkersulten, så er noget af det bedste jeg ved, at få en
skive franskbrød med Nutella. Hvis nogen kom og tilbød mig en skive
rugbrød i stedet, ville jeg nok ikke være særlig begejstret.
Men når man har været i udlandet i mere end et par dage, så får man næsten altid sådan en
mærkelig trang til rugbrød – måske endda med leverpostej på. Det er mærkeligt, hvordan
rugbrødsmaden pludselig bliver det bedste, man kan tænke sig, men det sker.
Jeg ville ønske, at jeg altid hungrede efter Gud på samme måde, som jeg hungrer efter en
rugbrødsmad med leverpostej efter en uge på Mallorca. Men sådan er det ikke. Der er så meget
godt at få hos Gud, men jeg glemmer det tit i en travl hverdag, hvor alt andet kommer til at fylde
meget mere end Gud. Når det bliver hverdag bliver Gud til rugbrødsmaden – tør og kedelig, og
så vil jeg hellere have Nutellamaden. Men så en gang i mellem, når det hele brænder på, og jeg
ikke kan se nogen anden udvej, så er de tomme kalorier i Nutellamaden ikke længere nok, og
jeg har brug for den rugbrødsmad, som gør mig stor og stærk og giver mig kræfterne tilbage.

”Er der nogen klippe, jeg ikke kender”? Eller på hverdagsdansk: ”Findes der nogen anden, man
kan bygge sit liv på, måske en jeg ikke kender”? Hvor er det befriende; at Gud i stedet for at blive
vred og forbitret; så udfordrer Han os til at reflektere og bruger fed humor. ”Hallo; godt nok er jeg
den almægtige Gud, som har skabt dig og alt andet; men måske kender du en gud, som jeg helt
har overset?
Uden megen betænkningstid er mit svar: Nej; jeg kunne ikke ønske mig en bedre og mere trofast
far/Gud!

DAG 28 – tirsdag den 13. marts
Af Jonas Hansen
Salme 131, 1- 2

Salmen er, som de fleste andre, hverken en beskrivelse af Gud eller en
bøn til Ham. Den er ikke en opfordring til adlydelse eller advarsel om
konsekvensen ved mangel på samme. Blot en erkendelse til Gud, som David ønsker at Israel
skal lære af, og som også gives videre til os. Salmen beskriver to modsatrettede sandheder.
Vi kan stole for meget på os selv, hvilket fører til indre uro, eller vi kan erkende hvem vi er, og i
stedet fyldes af indre fred.
Hovmodig betyder overlegen og indbildsk, og er en iboende fristelse til at kaste sig ud i noget, vi
ikke er i stand til at gennemføre, hvis ikke Gud er med os. Når dét så går op for os, så kommer
bekymringerne og frygten, og fristelsen til at kæmpe endnu mere.
Nej, bring ro til sjælen, ved at gøre som barnet hos sin moder. Mærk, at du er elsket for hvem du
er, og ikke for hvad du gør. Hvad som helst som tynger dig, giver dig ret til at vræle.
Sjælens vræl er den ydmyges bøn til Gud, og hvilen kommer i erkendelsen af, at uanset hvordan
Gud svarer, så er vores løsning aldrig nogensinde bedre end Hans.

DAG 29 - onsdag den 14. marts
Af Alexander Lorenzen
Salme 57, 2 – 4

Til tider, tror jeg livet kan føles uoverskueligt stort, samtidig med, at jeg
selv føles alt for lille til at rumme det. Det kan næsten føles som en
uretfærdig skoleopgave, fremfor noget man blot er i. Ja, vi lever i en selvudviklingskultur, hvor
fokusset på os selv er altdominerende. Vi er næsten skabere af eget liv. Og når noget går imod
os, undrer man sig på karma-agtig manér, hvorfor vi dog kom lige dertil; hvordan i alverden
kunne det vælte, når vi selv kunne styre det? Guds kærlighed, er en vigtig kontrast til denne
tendens. Lige meget hvordan livet former sig for os, vil Gud altid møde os. Modsat vores samtid,
hvor vi selv skal opsøge, skabe og kæmpe for det vi ønsker, møder Gud os midt i livet og på
trods af livets frembringelser. Han minder os om, at vi ikke er det største, og at vi ikke behøver at
forsøge at være det. Vi er blot som vi er, og sådan er vi faktisk skabt bedst.

DAG 30 - torsdag den 15. marts
Af Niels Peter Gubi
Johannes 14,27

”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer”. Hvilken afskedsgave
Jesus giver til sine disciple. Og denne fred er grundlæggende forskellig
fra verdens fred.
Mange opfatter fred som en stemning eller en følelse, hvor der er harmoni og hvor alt føles godt
og bekymringsfrit. Men sådan er Jesu fred ikke. Det er nemlig en fred, som er tilstede på trods af
denne verdens trængsler og udfordringer. Den kan indfinde sig der, hvor der ikke er harmoni og
gode følelser, midt i det stormfulde og brudte.
Dette kan den kun, fordi freden ikke er forankret i denne verden, men derimod i noget udenfor
verden, nemlig Gud selv. Det er Gud, som er garant for freden og ved Helligånden er den blevet
dem, der tror på Kristus til del. Jesus fór ikke til himmels og overlod os til os selv, men han
sendte Talsmanden for at vi skulle få del i Guds fred og dele den med mennesker omkring os.
For det er de fred som vores verden så desperat har brug for. Lad os derfor leve som det Guds
folk, der kappes om at bringe håb, genoprettelse og fred til vores omgangskreds og
lokalsamfund.

DAG 31 - fredag den 16. marts
Af Benjamin Nygaard
Salme 36, 6- 10

Jeg synes, det er vildt opmuntrende, at høre en mand som David
beskrive Gud som en god og trofast Gud. Tænk, at de ord kommer fra en
mand, der både har oplevet Guds beskyttelse på marken, da han passede får, Guds styrke på
slagmarken, da han stod overfor Goliat, Guds velsignelse på slottet, da han blev indsat som
konge, samt Guds straf, da Davids søn døde efter at David havde dræbt Urias til fordel for at
gifte sig med hans kone.

Igennem alt det, kan David sige: Herre, din godhed når til himlen, din trofasthed til skyerne. Din
retfærdighed er som Guds bjerge, dine domme som det store dyb. Han siger: ”Mennesker søger
tilflugt i dine vingers skygge. De mætter sig ved overfloden i dit hus, du lader dem drikke af din
herlige bæk; for hos dig er livet kilde, i dit lys ser vi lyset.” Det er ved Gud vi skal hente vores
energi og forståelse af livet og hverdagen. Han giver kræfter til de mest umulige opgaver, og han
kaster lys over de ting, vi ikke forstår.

DAG 32 – lørdag den 17. marts
Af Mads Remme
3. Mos. 19, 17-18

Har du nogensinde prøvet af fare vild i Tredje Mosebog? Det er måske
ikke så tit du kommer der, men jeg kan garantere dig, at de mange
snørklede gader af offerforanstaltninger, lovtekster og leveregler, selv for de mest garvede
teologer kræver, at man finder sit kort frem for at kunne navigere. Teologer har dog ofte den
arbejdsskade, at gøre tingene sværere end de bør være. Jesus selv har givet os det bedste kort
til at finde rundt i Det Gamle Testamente, og han gav det først til en lovkyndig, der spurgte om,
hvad det største bud i loven var. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din
sjæl og af hele dit sind, og din næste som dig selv (Matt. 22; 34-38). Det ene sted Jesus peger
os i retning af er 5.Mos 6,4 og det andet er lige her, midt i Tredje Mosebog.
Men hvad har dette så med fasten at gøre? For mig giver det min faste en retning. I retning mod
Gud, og i retning mod næsten. Fasten handler om at blive rettet ind, så vores fokus igen bliver
fjernet fra os selv, og vendt mod dem, vi er kaldet til at tjene. Gud og næsten.

DAG 33 - søndag den 18. marts
Af Karen Henneberg
Matt. 10, 9-11

Det er udfordrende vers vi læser. Versenes kontekst er, at Jesus sender
sine disciple ud i verden for at fortælle det gode budskab. Det er stærke
ord om, at vi ikke skal bekymre os om materielle ting, for som hans sendebud bliver der sørget
for os. Men hvorfor skal jeg egentlig det, og hvordan kan det i det hele taget lade sig gøre?
Måske siger Jesus det på grund af det fokus. Det sted vi retter vores fokus hen, er det som får
vores opmærksomhed. Måske er hensigten med ordene, at vi ikke behøver alt det ekstra vi så let
samler sammen. I stedet har vi brug for at se hinanden og verden i en anden (måske større)
vinkel? Men hvad er det i det hele taget vi har fået, der giver os det mandat? I kapitlet forud for
vores tekst læser vi om flere forskellige undere, som Jesus bedrev. Han helbredte bl.a. en mand
der er lam ved at tilgive ham hans synder. I samme kapitel står der også, at Jesus var fyldt med
medlidenhed for menneskene omkring ham, idet de var mishandlede og nedbrudte.
Vi har altså fået tilgivelse, vi har fået livet og fået hjælp, når vi føler os allermest hjælpeløse og
nedbrudte. Derfor har vi i al vores skrøbelighed, sårbarhed og magtesløshed fået mandat, til at
rette fokus på vores næste som har brug for vores medlidenhed.

DAG 34 - mandag den 19. marts
Af Mogens Pedersen
Matt. 16, 24

Det jeg vil give videre er Guds trofasthed og omsorg, som jeg oplever
hver dag.
For nylig, var jeg syg og måtte kortvarigt indlægges, på grund af infektion; men jeg mærkede
tryghed og ro, fordi Jesus var med mig, og det er han altid, når det går godt eller dårligt. Det at
være et Guds barn er en ballast der holder hele livet, ja evigheden med. Det at leve i tro og tillid
til Jesus, giver livet mening og mål med nutid og fremtid. Når jeg møder mennesker som siger, at
verden er ond og uretfærdig; siger jeg, at Gud har alt i sin hånd og har styr på det hele, for han
har skabt en perfekt verden, som menneskene behandler dårligt, fordi de tror, de kan klare det
hele uden Guds hjælp, og det er min erfaring, at det kan man ikke.
Faste for mig er, at bede og søge Gud, og læse Bibelen, og være nær, sammen med Jesus i
personlige andagter. At fornægte sig selv, er for mig at have tid sammen med Jesus, i bøn og
lovsang.

DAG 35 - tirsdag den 20. marts
Af Niels Peter Gubi
1. Krøn. 29, 10-14

I trosbekendelsen lyder det: ”Vi tror på Gud Fader den almægtige,
himlens og jordens skaber.” Da Gud skabte verden, så gav han alting liv.
Alt levende har modtaget sit liv fra Gud. Det er det, David har forstået i dagens tekst, som er en
lovprisning i forbindelse med indsamlingen til bygningen af templet i Jerusalem. Vi kan ikke give
noget til Gud, som kommer fra os selv. Det er ikke en løn vi har fortjent, men gaver som Gud
giver.

Et sådan syn på forholdet mellem os og Gud, nedbryder alle former for selvrealisering. Formålet
for vores liv er ikke, at skulle realisere os selv gennem karriere, parforhold, familie, bolig, ferie,
hobby osv., men derimod at forvalte det, vi har fået givet af Gud. Det betyder ikke, at vi ikke må
have et indholdsrigt liv, men ophavet til det indhold er ikke fra os selv, men ham som har al magt
i himlen og på jorden. Når vi lever som forvaltere af Guds gode gaver til os, ved at elske vores
næste som os selv, så giver vi Skaberen hvad der er hans, nemlig storheden, magten, æren og
riget.

DAG 36 – onsdag den 21. marts
Af Kent Nørholm
5. Mos. 10, 17-21a

I teksten læser vi, at Gud skaffer den faderløse og enken ret og elsker
den fremmede. Teksten minder os om, at det ligger Gud på hjerte at
hjælpe de mennesker, der har svære livsvilkår. På den måde minder teksten om
saligprisningerne (Mat 5,3-11).
Her gives trøst til de fattige i ånden, de der sørger og de, der forfølges m.m. Saligprisningerne
skal ikke læses på den måde, at vi skal stræbe efter at komme ind i svære situationer - men det
er mere forjættelser, der lover os, at hvis eller når vi kommer ind i svære situationer, skal vi vide,
at vi ikke er glemt af Gud. Han ser os og vil hjælpe os igennem.
Den ultimative hjælp fra Gud har vi først efter dette liv, men Gud ønsker at indgyde os mod og
håb, så vi aldrig glemmer, at han er med os hver eneste dag.

DAG 37 - torsdag den 22. marts
Af Sofie Grenov
Fil. 2,1-5

Det er ikke altid let at sætte sig selv til side, når man går rundt med sine
egne bekymringer og ting man slås med. Og for nogle falder det mere
naturligt end andre, at tænke på andre før sig selv. Men som så meget andet, tænker jeg, at det
er noget man kan øve sig på at blive bedre til. Og i vores samfund i dag, hvor individualismen og
selviskheden er så fremtræden, er det virkelig vigtigt at vi står sammen som Guds folk - at vi
opbygger i stedet for nedbryder.

For i min optik smitter det nemlig! Jeg har selv ofte oplevet, at det at bruge tid med mennesker
der er generøse, ydmyge og opmuntrende giver mig lyst til at være mere sådan selv. Når jeg
synes det kan være svært, prøver jeg at bede Gud åbne mine øjne for at se dem omkring mig,
og se deres behov. Og give det videre, som Jesus selv har givet mig.

DAG 39 - lørdag den 24. marts
Af Knud Aage Møller
Præd. 11, 1

Umiddelbart ser det ud til at være en noget speciel handling at foretage
sig, og hvis jeg helt praktisk gør alvor af det og går ned til vandet og
kaster et stykke brød ud, forventer jeg, at det enten bliver opløst af vandet eller bliver nappet af
en fugl eller fisk, men her siger bibelverset, at det blot flyder af sted på overfladen og så
pludseligt dukker op igen efter nogen tid.
Kender du det, at du møder en person, du ikke har set i nogen tid, der siger til dig: ”Det du gjorde
eller sagde til mig, betød virkelig noget for mig. Det gav mig lyst til at fortsætte, det trøstede mig
og det gav mig håb.” Du bliver noget overrasket, for du havde ikke tænkt nærmere over, hvad du
gjorde eller sagde, du havde måske ikke tillagt det den store betydning, og der var måske også
gået meget lang tid, så at du havde glemt det, men Gud brugte det brød du kastede på vandet i
den anden persons liv, og det blev til hjælp.

Paulus’ ord i verset er store, men ikke umulige. Især ikke, hvis vi starter i det små, med simple
handlinger. Dér kommer vi et skridt tættere på at have én sjæl og ét sind, som menighed og som
Guds folk.

DAG 38 - fredag den 23. marts
Af Jonatan Engslund
Matt. 12, 10-12

I Mattæusevangeliet 12. v10-12 får Jesus et meget ”menneskeligt”
spørgsmål i ”Er det tilladt at helbrede på en sabbat?” Vi ønsker at få svar
(helst simple svar som ja eller nej) fra Gud, men Jesus forklarer os, at vi allerede har svaret inde
i os selv. Gud har skabt os med kærlighed til hans skabning (deraf eksemplet med fåret i
grøften) så vi kan give det videre – tilladelsen og anledningen til det er allerede givet i vores
eksistens. Jeg synes den her korte historie jeg har fra min far berører noget af det samme:
En mand møder Jesus på gågaden en lørdag formiddag. Han synes det er helt ekstraordinært
og byder derfor Jesus på en kop kaffe ved nærmeste café. ”Det er en helt unik mulighed,”
tænker manden, og tænker på alle de vanskelige spørgsmål, som Jesus kan give svar på.
Manden var troende og havde gået i kirke i mange år, men han blev tit plaget af nogle af disse
spørgsmål. Han går lige til sagen og spørger: ”Jesus, hvorfor tillader du hungersnød, sygdom,
krig, kriminalitet, håbløshed og alt andet ondt i verden?” Jesus svarer: ”Det er pudsigt du spørger
mig om det... jeg skulle lige til at spørge dig om det samme.”
Tænk over det… - og giv det videre!

DAG 40 – søndag den 25. marts
Af John Lorenzen
Joh 12,1-16

At gå fra sin hjemegn for at fejre påske i Jerusalem, det var ualmindelig
dumt gjort. Nærmest idiotisk. Det var ikke første gang, Jesus havde sagt
eller gjort noget, der i menneskers øjne var idiotisk; måske var det nærmest en rød tråd gennem
hans liv og hans virke. Han overtrådte gang på gang alle gældende regler, al god skik og al lov.
Han havde omgang med de forkerte mennesker, ludere, syndere, toldere. Han havde kvinder i
sit følge. Han hævdede, at han var kommet til de syge, de udstødte, ikke til de kloge, de
magtfulde, de rige.
Gud kommer ofte på overraskende måder, og viser sig fra sider vi aldrig havde forventet, kunne
regne ud eller gennemskue. Han kommer ofte på overraskende vis.
Det var en helt ny kærlighed. En kærlighed hvis omfang og karakter selv vi, der kender hele
historien, har svært ved at fatte. Det er den kærlighed der elsker, i stedet for at ville elskes. Den
kærlighed der ser, i stedet for at ville ses. Den kærlighed der tjener, i stedet for at ville tjenes.
Den kærlighed der har sit objekt i den anden, ikke i sig selv. Det fattede de ikke dengang. Gad
vide, om vi gør. Glædelig påske!

Forslag til forskellige handlinger i fastetiden:

Af:
Ole Bering
6. marts:
Bed før og under måltider, som du spiser i dag.
Luk 22,24-32
Jeremias
11-14
7.
marts:29,
Fast
fra teknologi: tv, computer, internet, playstation, Facebook og musik.

14. februar: Indled fasten med ned at tænde et lys og tak Jesus at han er verden lys

8. marts: Lav et måltid sammen med familien eller nogle venner og del, hvad I har

15. februar: Tal med en nabo, kollega eller studiekammerat og spørg, hvordan de

oplevet i løbet af dagen.

har det.

9. marts: Udvælg en person, som du beder for tre gange i løbet af i dag.

16. februar: Tilbyd nogen din hjælp eller inviter din nabo ind til kaffe.

10. marts: Skriv gule post-it sedler med opmuntringer til familie eller venner. Sæt

17. februar: Udfør nogle pligter i dit hjem, som du normalt ikke gøre.

dem rundt omkring i huset, så de finder dem i løbet af dagen

18. februar: Gå til gudstjeneste og del efterfølgende et måltid med nogle venner.

11. marts: Gå til gudstjeneste og del efterfølgende et måltid med nogle venner.

19. februar: Skriv et brev til Gud og forklar de vaner og synder og den adfærd, som

12. marts: Spørg kollegaer eller venner om, hvad de synes, de mest påtrængende

du gerne vil dø fra.

behov i Aarhus er.

20. februar: Tag kontakt til nogen, du har mistet forbindelsen med.

13. marts: Gå en tur i nabolaget og bed for alle, du ser.

21. februar: Fast fra mad fra solopgang til solnedgang.

14. marts: Send en håndskrevet hilsen til en, du kender, som kunne have brug for

21. februar: Gør noget, du har udsat længe.

en opmuntring.

22. februar: Tilbring denne aften i selskab med mennesker, du elsker.

15. marts: Fast fra at lytte til radio eller musik i dag.

23. februar: Løb en tur eller gå en lang tur.

16. marts: Ryd op i dit klædeskab og aflever noget af dit tøj til genbrug.

24. februar: Bed før og under måltider, som du spiser i dag.

17. marts: Lav et måltid mad til nogen og bring det ud til dem.

25. februar: Gå til gudstjeneste og del efterfølgende et måltid med nogle venner.

18. marts: Gå til gudstjeneste og del efterfølgende et måltid med nogle venner.

26. februar: Udvælg en person, som du beder for tre gange i løbet af i dag.

19. marts: Vær ikke sarkastisk eller ironisk i dag.

27. februar: Sig den apostolske trosbekendelse morgen og aften.

20. marts: Lav en liste over ting, som du er taknemmelig for. Gå med sedlen i lom-

28. februar: Spis kun et måltid mad i dag bestående af ris og bønner. Brug tiden,

men og tag den frem hver gang, du skal til at beklage dig.

hvor du ellers ville have spist de to øvrige måltider, til at bede for de sultende men-

21. marts: Sig den apostolske trosbekendelse morgen og aften.

nesker i verden.

22. marts: Saml familien eller et par venner og del historier om, hvad der har fået

1. marts: Lær Johannesevangeliet 13,34 udenad.

jer til at le denne uge.

2. marts: Bed fadervor kl. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 og 21.00.

23. marts: Fast fra mad fra fra solopgang til solnedgang.

3. marts: Bed for mennesker du normalt vil have svært ved at omgås.

24. marts: Fast fra sociale medier i dag.

4. marts: Gå til gudstjeneste og del efterfølgende et måltid med nogle venner.

25. marts: Gå til gudstjeneste og del efterfølgende et måltid med nogle venner.

5. marts: Se en nyhedsudsendelse i fjernsynet sammen med venner eller familie og
bed for det, du så.

