GUDS VELSIGNELSER

ANDAGTSHÆFTE
FASTEN 2019

DAG 1

ONSDAG DEN 6. MARTS

VELSIGNET DEN MAND
Af: Ole Henneberg

Jeg læser versene her fra Jeremias som et spørgsmål og en udfordring til os. For hvordan
handler vi, når tingene går os imod os?
Hvor har vi vores rødder og hvem stoler vi på, når der er "tørke" i vores liv?
Versene her, læser jeg som en go' vejledning men også som en trøst, når vi er presset i
vores liv. Den som stoler på Gud i svære tider, er "plantet". Han har dybe rødder og bærer
frugt. Han bliver ikke skræmt og bange, når der er tørke og tingene går imod mig!
Jeg synes, det kan være svært at se igennem, når tingene er svære, men jeg har også
erfaret velsignelsen og trøsten i at overlade tingene til vores Gud og skaber!
Vi opfordres til at sætte vores rødder mod vandløbet, mod Gud, mod Guds ord og den
velsignelse som han ønsker for alle mennesker!
Gud er stærk og har omsorg for os!
Vi har nok alle oplevet hvorledes mennesker kan svigte og derfor opfordrer Jeremias os
til at stole på Gud, for han vil til evig tid være til at stole på!

Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham. Han bliver som et
træ, der er plantet ved bækken; det sender sine rødder mod vandløbet, det frygter ikke, når
sommerheden kommer, dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke i tørkeår og holder ikke
op med at bære frugt
Jer. 17, 7-8

DAG 2

TORSDAG DEN 7. MARTS

RADIKAL VELSIGNELSE
Af: Malene Bech

Jesus kalder os til at leve et radikalt liv – også når det gælder velsignelse. På
hvilken måde er det så, at velsignelse kan siges at være radikal? Til dette findes der
flere svar, men et væsentligt træk ved den radikale velsignelse som Gud kalder os
til at viderebringe, får vi belyst i Lukasevangeliets sjette kapitel, hvor Jesus
underviser sine disciple i fjendekærlighed: ”Velsign dem, der forbander jer, bed for
dem, der mishandler jer” siges det i det otteogtyvende vers. Som efterfølgere af
Jesus kaldes vi her til at give en velsignelse, hvis natur er fuldstændig ubetinget og
dette er netop det radikale ved velsignelsen! Det kan være overraskende svært at
velsigne på denne måde i praksis, men vi mister dybden af denne lære, hvis vi kun
nøjes med at acceptere den på et teoretisk plan. Derfor vil jeg opfordre dig til nu at
tænke på de konkrete mennesker, der på den ene eller anden måde har eller måske
til stadighed forbander, mishandler eller gør dig ondt – dem, som du måske ikke
har lyst til at gøre godt imod og som ikke umiddelbart gør det nemt for dig.
Hvordan kan du velsigne og bede for dem? Og når du gør dette, hvad det gør det så
ved dig?

Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer.
Luk. 6,28

DAG 3

FREDAG DEN 8. MARTS

TA' IMOD OG GIV VIDERE
Af: Jacob Muff

Ved du at du er velsignet? Ved jeg at jeg er velsignet? Svaret er forhåbentligt JA,
for det er vi. Gud har skabt os unikt, hver især som vi er. Med formålet; at forvalte
hans skaberværk men hvad vil det sige, og hvordan ser det ud?
Der er nok flere ting, men jeg er inspireret af følgende:
Jeg tror, Gud prøver at fortælle os, at hvis vi kun støtter os til egen indsigt, så
bliver vi usikre på os selv og derved forstår vi ikke det mandat, Gud har give os
som mennesker. Vi kommer gang på gang til at sammenligne os med andre, og lige
meget hvor fantastiske vi er skabt, så vil der altid være mindst én der giver os
mindreværd.
Nej Gud vil have at vi ser os selv, som han ser os - skabt i Hans billede. Hvis vi kan
begynde at se os selv, som Gud ser os, skal der mere til at slå os ud fordi vores
identitet vil være funderet i Guds skaberbillede og kærlighed.
Derfor skal vi stole på Herren og have ham i tankerne, sådan at vi kan se os selv
som han ser os – det kommer også os til gavn at afgive kontrol.

Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt.
Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.
Ordspr. 3, 5-6

DAG 4

LØRDAG DEN 9. MARTS

LOVER DEN HERRE
Dagens salme

Du kan synge den, læse den og reflekterer over teksten Joachim Neander skrev i 1679
Lover den Herre, den mægtige konge med ære!
Lov ham, min sjæl, og lad det din forlystelse være!
Mød ham med sang,
psalter og harpe, giv klang!
Åndelig leg vil jeg lære.
Lov dog den Herre, som alting så herlig regerer,
ham, der som ørnen på vinger dig løfter og bærer,
lader dig få
mer, end du selv kan forstå,
bedre, end hjertet begærer.
Lov dog den Herre, som alting så vel for dig mager,
ham, som dig sundhed forlener og venlig ledsager!
Tænk, af hvad nød
denne din Herre så sød
dig ved sin almagt uddrager!
Lov dog den Herre, som dig i din stand giver lykke,
ham, som med tusind velsignelser véd dig at smykke!
Tænk dog derpå,
at han sin ære kan få,
ak, i din sjæl det indtrykke!
Lov da den Herre, min sjæl, og hvad i mig mon være,
hvad som har ånde, ophøje hans navn og hans ære!
Han er dig god,
ak, gør ham aldrig imod!
Amen, han selv dig det lære!

DAG 5

SØNDAG DEN 10. MARTS

DEN GODE DEL
Af: Lene Møller

Når jeg skal finde en god madopskrift på internettet, kigger jeg ofte efter, hvor
mange stjerner opskriften har fået af brugere. Længere nede i dette tekstafsnit
står der, at Jesus siger; ”Maria har valgt den gode del.” Det skærper min
opmærksomhed, især når Jesus siger det. Marias position må være yderst vigtig.
Hun har glemt alt om at være høflig, at byde velkommen og at hjælpe sin søster
med at varte op. Hun har skyndt sig at indtage plads på første række lige ved Jesu
fødder, så hun ikke går glip af noget. Hun glemmer alt omkring sig, hun lytter og
tager imod, for hun ved, hvor vigtigt det er for hende at være tæt på Jesus. Hvad er
så den gode del for mig? Det begynder med at følge Marias opskrift; for en stund at
lukke alt ude, blive stille, sætte mig i en position, hvor jeg lytter fokuseret og tager
imod den fred og den velsignelse, som kun Gud kan give. Derefter er jeg klar til at
tage opvasken, måske gå på besøg hos en, der trænger og give den fred og
velsignelse videre, jeg selv har fået.

Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha
tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og
lyttede til hans ord.
Luk. 10,38-39

DAG 6

MANDAG DEN 11. MARTS

SE NU STIGER SOLEN
Dagens salme

Du kan synge den, læse den og reflekterer over teksten Jakob Knudsen skrev i 1881
Se, nu stiger solen af havets skød,

Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,

luft og bølge blusser i brand, i glød;

did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,

hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,

ret som om det ånded af lyset ud -

medens lyset lander på verdens kyst!

o du milde Fader, min skaber, Gud!

Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,

Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav:

takke ham, at morgnen mig end er sød,

Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,

at mig dagen fryder, trods synd og død.

ud hans hånd mig river af dødens garn.

Takke ham, som gav mig, når sol står op,

Se, da stiger solen af hav på ny,

selv at føle morgen i sjæl og krop,

alle dødens skygger for evig fly;

at al mørkhed svinder og sjælevé,

o for sejersjubel, for salig lyst:

blot jeg trygt vil sige: din vilje ske!
O, at jeg tør favne dig, skære dag,
kalde dig med navne, min sjæls behag,
alle gode navne, som bedst jeg ved:
Moder, søster, elskte: min kærlighed!

Lyset stander stille på livets kyst!

DAG 7

TIRSDAG DEN 12. MARTS

DEN STØRSTE GLÆDE
Af: Birgitte Sommer

Gud er 100 % for mig som menneske! Tænk sig han har skænket mig frelsen i Jesus.
Hvor stor en kærlighedserklæring er det ikke fra min skaber og Gud til mig lille
menneske? Det er en enestående gave og velsignelse. Hvert eneste menneske er
elsket og villet af Gud, og hans største ønske er, at det enkelte menneske skal tage
imod frelsen fra ham.
I jordisk forstand er vi i DK velsignet med meget rigdom og materielle goder. Gud
har i sandhed skænket os alt. Vi har så rigeligt, at vi sagtens kan give videre og dele
med andre - både mennesker tæt på og mennesker langt væk. At give videre af mit
eget overflod kan blive til velsignelse i andre menneskers liv - men i høj grad også
en velsignelse i mit eget liv. Den største glæde er at give. Lad os være med til at
bringe velsignelse ind i andre menneskers liv - både med budskabet om Guds
kærlighed og frelse til hvert enkelt menneske, og hvad vi kan give videre til andre,
fordi vi er velsignet med stor velstand på denne del af kloden. Velsignet fastetid.

Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham
hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt?
Rom. 8, 31-32

DAG 8

ONSDAG DEN 13. MARTS

AT LEVE I VELSIGNELSEN
Af: Bo Jørgensen

I Det Gamle Testamente forbindes velsignelse ofte med det gode menneskeliv, som på den
tid først og fremmest var et spørgsmål om frugtbarhed: Så længe kvinder får børn, kornet
står godt på marken, og køer og får bringer afkom til verden, så véd patriarken, at han er
velsignet.
Men David havde blik for en bredere forståelse af velsignelse, nemlig at velsignelse
hænger sammen med den retfærdighed, som vi ikke selv kan erhverve, men som skænkes
den troende. For når vi er retfærdig-gjorte ved troen, har vi opnået fred med Gud. I troen
kan man stole på Gud i alle forhold og bede Ham give os, hvad vi trænger til. Gud ønsker
at velsigne os med både himmelske og jordiske velsignelser.
Dét løfte må vi stole på – og vi må stole på, at når vi ikke får dét, vi længes efter, så
skyldes det Guds omsorg og velsignelse og ikke, at Han afviser os.
Gud ønsker, at vi skal leve i Hans velsignelse. Det sker først og fremmest ved at gribe
den tilgivelse og retfærdiggørelse, som Jesus bragte ved sin død på korset. At leve i Guds
velsignelse betyder endvidere, at vore liv er i Hans varetægt og under Hans omsorg.

Han henter velsignelse hos Herren og retfærdighed hos sin frelses Gud. Sådan er den slægt,
som søger ham, som søger dit ansigt, Jakobs Gud.
Salme 24, 5-6

DAG 9

TORSDAG DEN 14. MARTS

DEN NYE VELSIGNELSE
Af: Christoffer Grenov

”Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for...” Disse opmuntrende ord skriver
Paulus til menigheden i Filippi. Han har netop modtaget økonomisk hjælp fra
menigheden, og har i versene før dette udtrykt sin glæde over gaven - ikke fordi
han manglede den (v.11), men pga. "den stadig voksende belønning, I kan se frem til
at få engang" (v.17, hverdagsdansk).
Jesus siger i Lukas 6:38: "Giv, så skal der gives jer" og beskriver, hvordan vi gives
med det mål, vi selv giver med (plus moms). Ordene er både opmuntrende og
udfordrende. Opmuntrende fordi Gud altid giver os mere, end vi giver væk.
Udfordrende, for hvis jeg gerne vil modtage, kræver det altså at jeg giver - og
gerne lidt mere end jeg er komfortabel med. For giver vi med et decilitermål, får vi
et overfyldt decilitermål tilbage. Giver vi med en ladvogn, får vi en overfyldt
ladvogn tilbage.
Så lad os give generøst, vide at vi får en skat i himmelen i stedet for her, og vide
at netop hér vil Gud give os alt, hvad vi har brug for af sin rigdom på herlighed i
Kristus Jesus.

Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus
Jesus
Fil. 4, 19

DAG 10

FREDAG DEN 15. MARTS

GUD GIVER VAND
Af: Benjamin Nygaard

Du ved først, hvad du havde, når du ikke længere har det. Sådan tror jeg også at
deltagerne i programmet “Alene i vildmarken” har det, når de pludselig står uden
de mest basale ting. Uden garanti for mad, tag over
hovedet eller et godnatkram fra deres børn.
I en travl hverdag med livlige børn og spændende opgaver på arbejdet, kan tiden
hurtigt flyve afsted, og livet med Gud kan hurtigt føles som en ørken; tør og uden
tegn på liv.
Her tror jeg fasten kan hjælpe os til at gøre som deltagerne i Alene i vildmarken;
stoppe op, lægge forstyrrelserne til side og være til stede – lytte til hvad Gud har
prøvet at sige midt i larmen og høre: “For jeg
udgyder vand over den tørstige jord, strømme af vand over det tørre land; jeg
udgyder min ånd over dit afkom og min velsignelse over dine efterkommere.”
Esajas 44, 3
Det er for mig en kæmpe opmuntring om, at selvom mit liv med Gud i perioder kan
føles tør, så hører han mit skrig om vand og fylder mig op, så jeg kan være til
velsignelse for mennesker omkring mig.

For jeg udgyder vand over den tørstige jord, strømme af vand over det tørre land; jeg
udgyder min ånd over dit afkom og min velsignelse over dine efterkommere.
Esajas 44,3

DAG 11

LØRDAG DEN 16. MARTS

GUD ER HER
Dagens salme

Du kan synge den, læse den og reflekterer over teksten
Gud er her for at velsigne
os med Åndens kraft og liv;
himlen alt er fuld af skyer,
nådens regn os, Herre, giv!
Gud er her, o vi fornemmer,
at vi står på hellig grund,
men vi længes efter mere
af ham selv i denne stund.
Gud er her, med tak vi beder
og frembære vort begær:
at han hellig ild må tænde
i hvert hjerte, som er her.
Himlens sluser er vidt åbne,
Gud er her på dette sted,
og velsignelserne strømmer
nu i skybrud til os ned.

DAG 12

SØNDAG DEN 17. MARTS

TVIVLEREN - OG VI ANDRE
Af: Ole Bering

Kan du og jeg blive velsignet gennem en ”tvivler” som Thomas? Ja, hvis vi bruger den lille
fine situationsbeskrivelse fra Johs.20, 24 - 30 som et spejl. Personligt kan jeg i hvert fald
ikke sige mig fri for at tvivle, når jeg hører om, hvad Jesus har udrettet. Lige så stille kan
troen hoppe fra hjertet til hjernen og fra hvilende overbevisning til ”sund” fornuft. Der
stod meget på spil den påske i Jerusalem. Det drejede sig om det helt centrale spørgsmål
om opstandelsen. Var det kun løse rygter og tankespind, at den elskede Mester var blevet
set og hørt af flere? Thomas ønskede bevis. Han ville røre ved Jesu sår i hænderne og i
siden, for ellers kunne han ikke tro. Disciplene sad den aften inden døre af frygt. Hvilken
frygt, hvilken skepsis holder dig og mig lukket inde, så vi ikke tør tro? Jesus gik ind
gennem den lukkede dør og udtalte opstandelsesordene: ”Fred være med jer!” I sin
kærlighed gav Jesus Thomas lov til at røre ved hans sår og derved få taget tvivlen bort.
Den samme kærlighed møder os i dag. Lad os lægge tvivlen over til Gud og tro på den
opstandne, selv om vi ikke kan se ham og modtage hilsenen: fred være med dig!

Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus
kom. De andre disciple sagde til ham: »Vi har set Herren.« Men Thomas sagde til dem: »Hvis
jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker
min hånd i hans side, tror jeg det ikke.«
Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom
Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være med
jer!« Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din
hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.« Thomas svarede: »Min
Herre og min Gud!« Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som
ikke har set og dog tror.«
Evangelieskriftets formål
Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i
denne bog.
Joh. 20, 24-30

DAG 13

MANDAG DEN 18. MARTS

NÅR LIVET GØR ONDT
Af: John Lorenzen

Blackman indprenter overfor deltagerne i X-factor, at de skal tro på det! Vores
coach forkynder, at vi skal tro på det, for at kunne præstere vores bedste på
fodboldbanen, på jobbet eller i familien. Eller når sundhedspersonalet fortæller os,
at det ikke er nok at spise pillerne vi skal også tro på det.
Der er gået religion i det, hele vejen rundt. Vi har gjort troen til en præstation på
linje med alle mulige andre færdigheder. Men hvad så, når troen spiller fallit? Når
vi ikke vinder X-factor, selvom vi tror på det. Når vi ikke har succes på jobbet,
selvom vi tror på det. Når vi ikke bliver raske, selvom vi tror på det. Ja, så står vi
tilbage med en følelse af tomhed og rådvildhed.
Jeg tror det er sådan faderen med den syge dreng, har det. Han føler en ekstrem
tomhed og rådvildhed. Man kan nærmest høre hans opgivenhed, når han siger:
”Hvis du kan gøre noget, så hjælp os!” – Det er ikke en far der er fyldt af store
forventninger, det er en far der er fyldt af tomhed.
”Hvis du kan! Alt er muligt for den som tror!”, siger Jesus – og faren råber: ”Jeg tror
– hjælp min tvivl!” Og Jesus fylder faderens tomrum med sin egen tro, og helbreder
drengen. Drengen bliver helbredt ved Kristi tro, ikke pga. af farens tro – men pga.
farens bøn.

Jesus sagde til ham: »Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror.« Straks råbte drengens far:
»Jeg tror, hjælp min vantro!«
Mark. 9,23-24

DAG 14

TIRSDAG DEN 19. MARTS

PÅ VEJ
Af: Ole Bering

På vej
Jeg er på vej

Jeg er på vej

mod en bænk

til ham

hvor jeg kan sidde

som lærer mig at elske mig selv

badet i lys fra den tomme grav
Jeg er på vej
Jeg er på vej

til en person som behøver mig

til ham der læger mig

og som behøver ham

med sine sårede hænder

der gav mig en bænk at hvile på

Jeg er er på vej
til ham
som giver mig fred i mit indre
om så alt larmer omkring mig

DAG 15

ONSDAG DEN 20. MARTS

SÆT MIG PÅ EN PRØVE
Af: Camilla Muff

Det har ikke altid været naturligt for mig at give tiende. Jeg er vokset op med
gavmilde forældre, som kærligt har opfordret mine søskende og mig til at dele ud
af vores overflod. Det var dog først som voksen, jeg blev opmærksom på, at Gud
faktisk beder os bringe vores tiende til hans hus.
Tidligere støttede jeg udelukkende forskellige hjælpeorganisationer, men da Jacob
og jeg blev gift, fik vi et fælles ønske om at give ti procent af vores indkomst til
kirken. På det tidspunkt havde vi S.U. som eneste indtægt og økonomien var derfor
lidt stram. Ikke desto mindre var vi overbeviste om, at Gud ville velsigne os og
sørge for vores behov. Beslutningen om at give tiende blev derfor også et skridt i
tro og en tillidserklæring til vores himmelske far. Vi satte ham på prøve, som der
står i Malakias og erfarede, at han ikke på noget tidspunkt svigter os. Vi har aldrig
manglet noget, og når der er opstået pludselige behov, har Gud sendt ekstra midler
enten i form af mad eller penge fra steder vi ikke havde regnet med.
Kender du ikke Gud som din forsørger, så sæt ham på prøve, og oplev hvordan han
velsigner dig!

”Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en
prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer,
siger Hærskarers Herre”.
Malakias 3, 10

DAG 16

TORSDAG DEN 21. MARTS

GUD SER DIG
Af: Cecilie Lorenzen

Hvad vil det sige at få nye kræfter, at kunne løbe uden at blive træt? Betyder det,
at hvis jeg håber nok på Gud, så bliver alting nemt?
Jeg må nok desværre skuffe dig, og sige nej det gør det ikke. Men, det betyder at
Gud er med dig! Kender du de dage, hvor du ikke orker noget men kommer
igennem dagen alligevel? Måske det var fordi, en fremmed lige smilte til dig? Eller
fordi der pludselig kom en god gammel kending i radioen? Eller blot fordi.. Det er
her verset kommer ind. Gud ser dig, før du aner det, og før du ved af det, så er Han
i gang med at give dig nye kræfter, sådan så du kan komme igennem de dårlige
dage. Men det er ikke kun på de dårlige dage, du oplever Guds kraft, det er også på
de gode. Ved at vi sætter vores håb på Ham, sætter vi vores tillid til Ham. Han vil
og ønsker os alt det bedste og gør derfor alt, for at du og jeg kommer igennem
dagen.

Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive
trætte, de vandrer uden at udmattes.
Esajas 40,31

DAG 17

FREDAG DEN 22. MARTS

GUDS VELSIGNELSE
Af: Christa Byg

Forbinder jeg kun velsignelsen med afslutningen på gudstjenesten, hvor præsten
lyser velsignelsen? Eller er det en del af min hverdag?
Gennem et langt liv har vi mange gange oplevet Guds velsignelse, og vi vil fortsat
stole på, at han også i dagene, der kommer, vil være med os.
Velsignelsen er en kæmpegave fra Gud til hans børn. Så lad os da takke og tage
imod gaven. Men allerførst vil vi takke Gud for, at han sendte sin søn til jorden, for
at vi gennem hans død på korset har fået lov til at kalde os hans børn. Det er
næsten ubeskriveligt.
Jeg indrømmer også, at der ind imellem har været tider, hvor jeg glemte, hvor
afhængig jeg egentlig var af Gud, og at Han kendte netop den plads, hvor vi skulle
være.
Jeg slutter med refrænet fra en af mine yndlingssange:
”Giv os dit lys, lad din herlighed fylde landet,
Kom Helligånd, tænd din ild i os.
Kom som en strøm, som en flod fuld af fred og nåde.
Giv os dit ord, Jesus, giv os dit lys.

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens
åndelige velsignelse.
Ef. 1, 3

DAG 18

LØRDAG DEN 23. MARTS

NU TITTE TIL HINANDEN
Dagens salme

Du kan synge den, læse den og reflekterer over teksten B. S. Ingemann skrev i 1837

Nu titte til hinanden de favre blomster små,
de muntre fugle kalde på hverandre;
nu alle jordens børn deres øjne opslå,
nu sneglen med hus på ryg vil vandre.
Den kære Gud og Skaber den mindste orm er nær:
han føder fugl og markens lilje klæder;
dog menneskenes børn har han allermest kær,
Gud ånder på øjet, når det græder.
Guds Søn var selv et barn, og på krybbestrå han lå,
hans vugge stod på jord foruden gænge.
Guds Himmeriges fryd har han lovet de små
og blomster fra Paradisets enge.
Guds Søn har os så kær, han er børnevennen stor,
han bærer barnet op til Gud på armen;
han storm og hav betvang, da han vandred på jord,
men børnene leged ham ved barmen.
O du, som os velsigned og tog i favn de små,
en morgen se vi dig i Paradiset;
du lærte os til Gud vore øjne opslå,
evindelig være du lovpriset!

DAG 19

SØNDAG DEN 24. MARTS

HERRENS TJENERINDE
Af: Anita Bondeskov

Maria havde netop modtaget besked fra englen om, at hun var blevet udvalgt til at
være Jesu mor. I øjeblikket var hun blevet forfærdet og havde stillet spørgsmål ved,
hvordan det kunne lade sig gøre.
Så hvordan kunne Maria være så sikker på, at hun ville være Guds tjenerinde?
Hvordan kunne hun stole på, at det var godt?
Der må have være noget særligt over dette møde med englen; midt i det uventede
og forfærdende må hun have følt sig tryg og tilpas! Hun må have mærket Guds
nærvær og oplevet sig elsket og fundet værdig nok til at løfte opgaven - at blive
Jesu mor.
Og netop derfor tilkendegivet sin villighed til at tjene den almægtige, kærlige Gud,
for hvem intet er umuligt.
Det er den samme almægtige Gud, der ønsker at møde os nu.
Kære Gud. Jeg beder om, at du også møder mig. Lad mig mærke dit fredfyldte
nærvær. Lad mig opleve, hvor meget du elsker mig og finder mig værdig til at være
din tjener i det liv, jeg lever. Amen

Da sagde Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord! Så forlod englen
hende.
Luk. 1, 38

DAG 20

MANDAG DEN 25. MARTS

GUDS LØFTER
Af: Vibeke Møller

Håbet er dog ikke helt udslukt, for en ting holder jeg fast ved:
Herrens trofasthed er stor, hans barmhjertighed er ikke brugt op. Hans trofasthed er
stor, hans nåde er ny hver morgen
”Herren er min Gud,” siger jeg, ” derfor sætter jeg min lid til ham”
Det er nogle vidunderlige løfter, vi finder her i Klagesangene, disse løfter, som
også er nogle af Guds egenskaber: Gud er trofast, selvom jeg er utro, Gud er
barmhjertig, hans barmhjertighed slipper ikke op. Gud er nådig. Guds nåde kan
ikke blive brugt op. Den er ny hver morgen. Der bliver vendt et nyt blad hver dag.
Som en af sangene, vi synger, udtrykker og som der også står i 2.Kor. 12.9 Der er
nåde nok for mig. Gud giver os nåde. Den er gratis. Vi kan intet gøre for at få Guds
nåde. Vi kan bare tage imod. Gud udviser os barmhjertighed, selvom vi faktisk
fortjener straf. Gud kommer os barmhjertigt i møde med armene rakt ud mod os.
På grund af disse løfter kan vi have tillid til Gud.

Men dette lægger jeg mig på sinde,
derfor vil jeg vente:
Herrens troskab er ikke hørt op,
hans barmhjertighed er ikke forbi,
den er ny hver morgen;
din trofasthed er stor.
Jeg siger: Herren er min lod,
derfor venter jeg på ham.
Klagesangene 3, 21-24

DAG 21

TIRSDAG DEN 26. MARTS

ET MYSTERIUM
Af: Karen Henneberg

Netop verset fra Filipperbrevet er et af mine yndlingsvers i Biblen. Men hvad er
det, som er særligt ved verset? Som jeg ser det ligger der et mysterium gemt i
verset, som er vanskeligt, ja nærmest umulig at forklare. Først og fremmest er det
et spørgsmål om tro på at Guds fred findes. Guds fred kan nemlig ikke forklares,
den kan kun erfares! Selvom vi samler alle verdens mest intelligente, kloge og
forstandige mennesker så er det ikke muligt at finde ord, begreber eller termer,
der kan beskrive det faktum at Guds fred vil beskytte og bevare vores hjerter og
tanker i Kristus. Freden overgår simpelthen alt menneskeligt intellekt. Fred er
Guds vidunderlige gave til os alle. Hvor er det stort. Sikke en tryghed det er for os.
Det er den stille glæde som fylder os indeni. Guds fred er et stædigt håb om at det
umulige er muligt. Uanset, hvor vi er, hvem vi er og i hvilken livssituation vi
befinder os i, så ønsker Gud at vi modtager hans livgivende, altomfattende og
uendelige fred. Tak Gud.

Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevarer jeres hjerter og tanker Kristus Jesus.
Fil. 4, 7

DAG 22

ONSDAG DEN 27. MARTS

GUDS LØFTER
Af: Knud Aage Møller

Gud lovede i sine mange samtaler med Abraham, at hans efterkommere skulle blive
talrige som stjernerne på himlen eller som sandskorn ved havets bred, og i dag
findes Abrahams tros-efterkommere overalt på kloden.
Når Vibeke og jeg er ude at rejse, opsøger vi ofte kirker og menigheder for at have
fællesskab med Abrahams efterkommere, og det er altid en skøn og berigende
oplevelse, også selv om vi nogle gange kun forstår lidt af det, der bliver sagt eller
sunget. Men det er ikke altid, at mødet finder sted i en kirkebygning. På en
strandbred i Gambia har en af de indfødte slået et lille telt op, hvor han tilbyder
strandens gæster massage, og Vibeke har fået en tid, hvor hun møder massøren.
Han smører hendes ryg ind med lidt olie, begynder at massere mens han taktfast
nynner melodien til sangen: ” onward christian soldiers, marching as to war ”. Da
han er færdig med at massere, siger Vibeke, at det var en kristen sang han
nynnede, og spørger, om han er en kristen, og med et stort smil svarer han:” Yes
mam”. Og således mødte vi en af de utallige stjerner / sandskorn og blev velsignet
af dette møde.

Og da Skriften forudså, at det er af tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham
på forhånd det evangelium forkyndt: »I dig skal alle folkeslagene velsignes.« Derfor
velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham.
Gal. 3, 8-9

DAG 23

TORSDAG DEN 28. MARTS

SLIP BEKYMRINGERNE
Af: Hans Højgaard

Grundtonen i Filipperbrevet er glæde og fortrøstning. Baggrunden er ellers dyster nok;
efter en farefuld rejse fra Jerusalem til Rom sidder Paulus nu i husarrest, og der er
mange forfølgelser af kristne i de unge menigheder rundt om Middelhavet - forhold der
kunne give anledning til bekymring.
Vi oplever også tit at stå i forhold og problemer, som kan give anledning til bekymring. I
medierne bruges ofte udtrykket ” Dette er stærkt bekymrende” om forholdene på
sygehuse med lange ventetider, eller problemer på daginstitutioner. Problemer med at
finde arbejde og bolig kan også give bekymring.
Jordklodens udvikling med klimaforandringer, forurening, mangel på mad og resurser
kan gøre os bekymrede for vore børn og børnebørns fremtid. Frygt for nye krige og
konflikter kan også gøre os usikre på fremtiden, fordi vi ikke er i stand til at gøre noget
ved problemerne.
Lige ned i alle disse bekymrende forhold siger Paulus: ” Slip bekymringerne, men læg
jeres ønsker og bekymringer frem for Gud i bøn, så vil I opleve Guds fred i jeres liv.”.
Til overvejelse: Hvordan kan du lægge dine hverdags bekymringer fra dig?
Bøn: Tak Gud, at du vil give mig din fred, når jeg kommer med mine bekymringer til dig.

Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og
påkaldelse med tak.
Fil. 4,6

DAG 24

FREDAG DEN 29. MARTS

ÅNDENS FRUGT
Af: Werner Berle

Åndens frugter, er det noget som du bare ryster ud af hånden, eller kan det godt volde
lidt problemer? Ofte går det fint på overfladen, når alle er venlige og der er ikke nogen
som provokerer os. Der er den lille historie om den lille pige som hver morgen bliver
kørt i skole af sin mor. Men denne dag er det far kører barnet i skole. Pigen siger næste
dag til mor: I går var der rigtig mange idioter på vejen. Der var nogen der provokerede
lidt for meget. Gud ønsker ikke, at vores venlighed, tålmodlighed og kærlighed skal
svømme i overfladen, så de går til bunds når der opstår lidt bølgegang. Nej Gud ønsker,
at åndens frugter bliver forankret dybt ind i vore hjerter. Ligesom en bøje der bliver
forankret på havets bund, så selv den værste storm ikke kan rive den løs. Ta´ for
eksempel venlighed eller venskab. Venlighed ligger i overfladen, men venskab
forankres i vore hjerter. Du sætter selv grænsen hvor dybt dine relationer skal
forankres i dit liv. Men en ting er sikkert, hver gang du har forankret en relation dybt
ind i dit hjerte, der har du sat aftryk som rækker ind i evigheden.

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed.
Gal. 5, 22

DAG 25

LØRDAG DEN 30. MARTS

VI ER DIT FOLK
Dagens salme

Du kan synge den, læse den og reflekterer over teksten

Vi er dit folk,
vi takker dig
Du har gjort alting godt,
vi takker dig.
For du har velsignet os,
du har været tro mod os,
du har kaldet os ved navn
og vist os hvem vi er.
Vi er dit folk,
vi takker dig
Du har gjort alting godt,
vi takker dig.

DAG 26

SØNDAG DEN 31. MARTS

KÆRLIGHED
Af: John Lorenzen

Det, som ifølge Kierkegaard gør kærligheden fri, er en binding til det evige. Kun
hvis kærligheden er bundet der, kan den udfolde sig ret. Jeg tro på mange måder at
det var sådan disciplen Johannes havde det. Han blev kaldt ’kærlighedens apostel’.
Johannes er anderledes og det er Johannes-evangeliet så også. Det er de samme
grundoplevelse, der henvises til, men de udtrykkes meget forskelligt. Johannes er
meget mere hemmelighedsfuld, mystificerende og dragende. Han har oplevet Jesus
og det aftryk kærligheden har sat på ham. Når han skulle fortælle om dét, så
koncentrerede han sig om Jesus selv.
Ikke så meget om hvad han havde gjort eller sagt, men om hvad han var. At han var
den direkte kanal til det guddommelige. At han var døråbneren til den anden
dimension. Hos de andre evangelister skaber han en ny virkelighed gennem sine
handlinger og gennem sine ord. Hos Johannes træder han frem som en lysende
ikon og åbner døren til det himmelske rum, og er selv døren som han åbner. Det
må gerne blive lidt mystisk at have mødt kærligheden hos Jesus.
Hvad gør jeg med kærlighed i dag? Hvilket udtryk får kærligheden på min dag i dag

Johannes svarede: Et menneske kan ikke tage noget som helst uden at have fået det givet fra
himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for
ham. Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham,
fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu
fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre.
Læs mere i Johannesevangeliet kapitel 3

DAG 27

MANDAG DEN 1. APRIL

KELTISK BØN

Må vejene åbne sig for dig, min ven,
Og vinden blæse bag dig.
Må solen skinne på dit ansigt
Og regnen falde mildt på dine marker
indtil vi mødes igen.
Må du hele tiden være
i Guds hånd.

DAG 28

TIRSDAG DEN 2. APRIL

ALLE DISSE VELSIGNELSER
Af: John Lorenzen

Skriftafsnit herunder er fra 5 Mosebog. Først opremses de velsignelser
israelitterne vil få, hvis de adlyder Gud og hans bud og senere i kapitlet opremses
de forbandelser, de vil opleve, hvis de ikke adlyder Gud. I det gamle Israel var Guds
velsignelse altså tæt forbundet med om man handlede rigtigt eller forkert i forhold
til Gud.
Reformatoren Calvin har sagt: “ Guds velsignelse er Guds godhed i handling,
hvorved en rigdom af alt godt strømmer ned til os fra ham, som er al godheds
kilde.” Ønsket om at modtage denne Guds velsignelse går som en tråd gennem hele
Bibelen.
Hvordan modtager vi så dette i dag?
I Hebr. 4,16 læser vi: “ Lad os derfor med frimodighed træde frem for nådens trone
for at få barmhjertighed - og finde nåde til hjælp i rette tid ”.
Efter Jesu død og opstandelse er vi ikke længere underlagt en
gerningsretfærdighed som i det Gamle Testamente, men vi skal stadig vende os til
Gud og søge ham. Så vil vi modtage hans velsignelse. Vi kan dagligt bede om, at vi
må få Guds velsignelse og være en velsignelse.

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres
hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!
Joh. 14, 27

DAG 29

ONSDAG DEN 3. APRIL

FÆLLESSKAB
Af: Sara Nøddebo

De retskafnes velsignelse får byen til at blomstre, hvad betyder det? Det betyder,
at du har en far i himlen, som elsker dig meget mere end du selv fatter. Han gav sig
selv, som et offer på et kors, for at frelse dig også selvom du ikke tror på ham, han
kunne ikke lade være, fordi han elsker dig. Det betyder også, at når jeg har taget
imod Jesus, så er jeg et kongebarn og har fået del i guds rige og velsignelse. Fordi
vi er Guds børn og han er vores far, så har vi autoritet i ham gennem Helligånden.
Helt konkret oplever jeg i forbønnen, at Gud griber ind i menneskers og mit eget
liv på en måde, som jeg ikke selv kunne have gjort det. Gud gør alting nyt med sin
ufattelige store kærlighed til os mennesker. Han er kilden til alt liv og hvis vi vil se
Aarhus gennem Guds øjne er vi nødt til at gøre det sammen med ham, ellers nytter
det ingenting. Dette lyder simpelt og skræmmende på samme tid. Jeg tror på, at vi
som mennesker og kirke er skabt til at have fællesskab med hinanden, udruste
hinanden og sammen gå i tro på Gud.

Retskafnes velsignelse får byen til at blomstre, uretfærdiges ord river den
Ords. 11,11

DAG 30

TORSDAG DEN 4. APRIL

GUDS LYS
Af: Ole Bering

Men hvis vi lever i Guds lys, ligesom Jesus
altid levede i lyset, så har vi fællesskab med hinanden,
og Jesu Kristi, Guds Søns, blod renser os fra al synd.
1. Johs. 1,7
Jesus fortsatte med at tale til folkeskaren:
”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, kommer ikke
til at vandre i mørket, men får livets lys.”
Johs. 8,12
Refleksioner:
·

Hvordan kan vi få og give velsignelse til dem, vi ”vandrer” sammen med?

·

Hvad vil det sige at leve i Guds lys?

·

Hvad knytter os sammen som kristent fællesskab?

DAG 31

FREDAG DEN 5. APRIL

CHOK
Af: Jørgen Møller

Mens disciplene påskesøndag er samlet og oplever deres livs værste frygt,
fortvivlelse og forvirring oven på langfredagens mareridt, ja så har de i løbet af
dagen erfaret, at Jesu grav er tom, og 2 disciple har netop fortalt, at de har mødt
Jesus på vej til Emmaus. Jeg forstår godt deres indre kaos, men pludselig står Jesus
midt iblandt dem. Endnu et chok, men i takt med at de erkender, at han faktisk er
den opstandne Jesus, mon ikke det vækker et håb om, at nu bliver alt godt igen
som før? Men nej – intet bliver som før. Formålet med Jesus besøg er; at han kalder
dem til at bringe budskabet om omvendelse og tilgivelse gennem tro på Jesus til
alle folkeslag. De er udvalgte til at fortælle om alt, hvad de har hørt, set og oplevet
og får løftet om, at de vil få Helligånden, som kraften fra Gud til at fuldføre denne
opgave.
Og så velsigner Jesus dem, og idet han gør det, forsvinder han fra dem og op i
luften!
Endnu et chok eller hvad? Nej faktisk ikke, fordi mødet med Jesus og hans
velsignelse forvandler deres sind og fjerner frygten, fortvivlelsen og forvirringen.
For som der står, så lovpriste disciplene ham, var glade og kom til stadighed i
templet og priste Gud. Tænk hvad et møde med Jesus og hans velsignelse kan
forandre i dit og mit liv!

Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen.
Luk. 24,5

DAG 32

LØRDAG DEN 6. APRIL

IT IS WELL WITH MY SOUL
Af: Bo Jørgensen

Salmen “It is well with my soul”, som kan oversættes til “Det er vel med min sjæl”,
er skrevet af den amerikanske advokat og salmedigter Horatio Spafford i 1873 og er
en af de mest kendte salmer i den engelsksprogede verden. Salmen blev skrevet på
baggrund af Spafford´s dybe, personlige krise efter at have mistet sine 4 døtre, som
led druknedøden efter et skibsforlis i Atlanten. Nedenfor en norsk oversættelse af
Spaffords salme.

Om stille som floden mit liv glider hen,

Besværet af synden til Herren jeg bad,

Om modgang og sorg er min del,

Han hørte mig, alt gjorde vel!

Så ved jeg dog vist, at jeg Gud har til ven,

Min synd blev forladt, og nu synger jeg glad:

Det er vel, det er vel med min sjæl!

Det er vel, det er vel med min sjæl!

Om hadet, foragtet i ringhed jeg bor,

Gud nåde er fri og så rig og så stor,

Når, Jesus, kun du er min del,

Mig nok udi ve som i vel,

Da er jeg fornøjet, da ved jeg og tror:

Jeg hviler i Kristus, og sikkert jeg tror:

Det er vel, det er vel med min sjæl!

Det er vel, det er vel med min sjæl!

DAG 33

SØNDAG DEN 7. APRIL

NIKODEMUS
Af: John Lorenzen

Der var en fyr, der hed Nikodemus. Han var en af de jødiske ledere, som kendte Det
Gamle Testamente ind og ud, og han kom for at stille sine spørgsmål om natten, da
han helst ikke ville have, at de andre skulle se ham. Han havde brug for at få svar
på nogle spørgsmål han kæmpede med.
– Mester, vi VED, at Gud har sendt dig, for (hallo!) INGEN kan gøre de vilde
mirakler, som du gør, hvis ikke det er GUD selv, der giver ham magt til at gøre det,
sagde Nikodemus til Jesus.
Og så sagde Jesus:
– Hør her, kun hvis man bliver født igen, kan man blive en del af Guds familie.
Efter samtalen med Jesus går han hjem med disse sætninger klingende i hovedet:
Så højt har Gud elsket verden, at han gav sin søn, for at alle der tro kan få et nyt og
et evigt liv.
Det har nok overrassket ham, at det gjalt alle – ikke kun nogle særlige, og da slet
ikke kun dem der var jøder. Det kan jeg også blive overrasket over, når jeg tænker
over det. Det gælder alle, der vil tage i mod – wow!

Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han
kom til Jesus om natten og sagde til ham: »Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra
Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham.« Jesus svarede ham:
»Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds
rige.« Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det
kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?« Jesus svarede: »Sandelig,
sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds
rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke
undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du
hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det
med enhver, som er født af Ånden.«
Læs resten af beretningen i Johannesevangeliet kapitel 3. Dette er også teksten for dagens
gudstjeneste.

DAG 34

MANDAG DEN 8. APRIL

REFLEKSION
Af: Sofie Henneberg Grenov

1. Kor. 13:12 - Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt.
Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt
fuldt ud.
Jeg tog dette billede en eftermiddag i 2016, i Skotland, og blev slået af skønheden i
refleksionen.
Der er en fantastisk velsignelse i at viderebringe de velsignelser, vi har fået af Gud,
og ikke blot holde dem for os selv.
Vi kan kun reflektere det, vi ser af Gud.
Refleksionen kan blive forvrænget, når der er uro i vores liv og det begynder at
bølge.
Det er, når vi er stille, at vi ser Gud tydeligst.

DAG 35

TIRSDAG DEN 9. APRIL

DEN STØRSTE OMSORG
Af: Mogens Pedersen

Jeg mærker dagligt, Guds kærlige omsorg, hjælp og tryghed, ved at kende Jesus som
min frelser. Jeg er velsignet dagligt og oplever glæde og fred, ved at være et Guds
barn ved troen på Jesus.
At bringe velsignelse videre kan være, at interessere sig for og trøste andre, smile og
være glad og bringe glæden og freden videre, at der er en løsning på de problemer
man har. Gud har altid et svar, som kan trøste og bevare os under alle forhold.
Bed for andre om styrke og hjælp til at møde det behov, som Gud mener, der er behov
for. Troens bøn har en velsignelse med sig. At bede for Guds omsorg som aldrig
svigter uanset om problemet er lille eller stort.
Gud kan dække dine behov og selvom svarret ikke kommer her og nu, så vil Gud altid
være der og hjælpe dig. Gud gav sin søn for dig, så han vil altid være der for dig.
Gud kender os og ved alt, og kommer aldrig for sent, selvom vi nogle gange synes det.
Han støder aldrig nogen bort, som kommer til ham om hjælp.

De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte:
Hosianna!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn,
Israels konge!
Joh. 12,13

DAG 36

ONSDAG DEN 10. APRIL

KELTISK VELSIGNELSE

Herren være foran dig
for at vise dig den rette vej.
Herren være ved siden af dig
for at følge dig på vejen.
Herren være bag dig
for at holde din ryg fri.
Herren være under dig
for at gribe dig, når du falder.
Herren være omkring dig
for at værne dig mod det onde.
Herren være inden i dig,
for at fylde dig med sin Ånd.
Herren være over dig
for at velsigne dig:
Så vær du velsignet af
Gud, Fader, Søn og Helligånd.
Amen

DAG 37

TORSDAG DEN 11. APRIL

HERRENS TROSKAB
Af: Ole Bering

Herrens troskab er ikke hørt op,
hans barmhjertighed er ikke forbi,
den er ny hver morgen, din trofasthed er stor.
Klagesangene 3, 22 – 23
Men over jer, som ærer mig, skal min retfærdighed
stråle som solen og bringe lægedom.
Mal. 3,20
Refleksioner:
·

Hvordan oplever du i dag ”Herrens troskab”, hans trofasthed og barmhjertighed?

·

Tænk over, hvor tit dine bekymringer bliver til skamme, på samme måde som

morgentågen letter, når solen kommer frem
·

Tænk over, hvad det betyder, at Jesus, lyset der skinner i mørket, går med dig hver

ny morgen
Vær åben for muligheder i dag for at reflektere det lys, du får, som venlighed over for din
næste

DAG 38

FREDAG DEN 12. APRIL

ALLE DISSE VELSIGNELSER
Af: Kent Nørholm

Skriftafsnit herunder er fra 5 Mosebog. Først opremses de velsignelser
israelitterne vil få, hvis de adlyder Gud og hans bud og senere i kapitlet opremses
de forbandelser, de vil opleve, hvis de ikke adlyder Gud. I det gamle Israel var Guds
velsignelse altså tæt forbundet med om man handlede rigtigt eller forkert i forhold
til Gud.
Reformatoren Calvin har sagt: “ Guds velsignelse er Guds godhed i handling,
hvorved en rigdom af alt godt strømmer ned til os fra ham, som er al godheds
kilde.” Ønsket om at modtage denne Guds velsignelse går som en tråd gennem hele
Bibelen.
Hvordan modtager vi så dette i dag?
I Hebr. 4,16 læser vi: “ Lad os derfor med frimodighed træde frem for nådens trone
for at få barmhjertighed - og finde nåde til hjælp i rette tid ”.
Efter Jesu død og opstandelse er vi ikke længere underlagt en
gerningsretfærdighed som i det Gamle Testamente, men vi skal stadig vende os til
Gud og søge ham. Så vil vi modtage hans velsignelse. Vi kan dagligt bede om, at vi
må få Guds velsignelse og være en velsignelse.

“Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud:
Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken. Velsignet være frugten af dine
moderliv og frugten af din jord og frugten af dit kvæg, dine oksers afkom og dine fårs tillæg.
Velsignet være din kurv og dit dejtrug. Velsignet være du, når du kommer hjem, og velsignet
være du, når du går ud”
5. mose 28,2-6

DAG 39

LØRDAG DEN 13. APRIL

HIL DIG FRELSER
Dagens salme

Du kan synge den, læse den og reflekterer over teksten N. F. S. Grundtvig skrev i 1837
Hil dig, Frelser og Forsoner!
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!
Hvad har dig hos Gud bedrøvet,
og hvad elsked du hos støvet,

Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer,
floden, som kan klipper vælte,
floden, som kan isbjerg smelte,
som kan blodskyld tvætte af!
Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,

at du ville alt opgive

så for dig kun hjertet banker,

for at holde os i live,

så kun du i mine tanker

os dig at meddele hel?
Ak! nu føler jeg til fulde
hjertets hårdhed, hjertets kulde.

er den dybe sammenhæng!
Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.

Hvad udsprang af disse fjelde,

Stå mig bi, når fjenden frister!

navnet værd, til at gengælde,

Ræk mig hånd, når øjet brister!

Frelsermand, din kærlighed?

Sig: vi går til Paradis!

DAG 40

SØNDAG DEN 14. APRIL

PALMESØNDAG
Af: John Lorenzen

Tænk tilbage på de gange i dit liv, hvor du er blevet skuffet. Hvor det ikke gik som forventet.
Det kan være, du havde drømt om noget – virkelig drømt om det. Talt så meget om det at
fremtiden nærmest blev helt visualiseret. Du var der næsten og så gik det alligevel helt
anderledes. Sådan var det nok cirka i påsken i Jerusalem for længe siden.
Jesus ved hvad der er på spil, men kommer alligevel. Han vælger det! Ingen tvinger
ham, og ingen mennesker har lod eller del i dette. Det troede folkeskaren nok
denne dag i Jerusalem, men det gik så op for dem nogle dage senere, at de var
totalt udenfor indflydelse!
Gud kommer ofte på overraskende måder og viser sig fra sider vi aldrig havde forventet,
kunne regne ud eller gennemskue. Det gjorde han Palmesøndag og det har han gjort mange
gange siden. Må han ride ind i vores liv og vores hverdag denne påske.

For Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere
til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem
hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og
han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik
derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den
ellevte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående dér, og han spurgte dem: Hvorfor
har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han sagde til
dem: Gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter:
Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og
ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den ellevte time, kom og fik hver en denar.
Læs beretningen i Matthæusevangeliet 21,1-9. Dette er også teksten for dagens
gudstjeneste.

