Forord
Tillykke! Du sidder lige nu med en anderledes andagtsbog i hånden. Vi
har valgt at kalde den for Godisnowhere. Det er en titel, hvis betydning
afhænger af øjnene, der læser, men ser du rigtigt efter, vil du opdage noget
vigtigt for dit liv. Vort håb er nemlig, at du gennem denne bog må blive
guidet ind i en erfaring af Guds nærvær frem for hans fravær.
Bogen er en discipelguide. Det betyder, at den vil fungere som en guide
på din discipelrejse i relationen OP til Gud, IND i fællesskabet og UD i
verden, et liv med Jesus Kristus i centrum. Discipelguiden vil udfolde Guds
ord for dig og samtidig give dig konkret hjælp og vejledning, så du kan
få et disciplineret kristenliv. Discipelguiden er et redskab til opmuntring,
frimodighed og tydelig retningsanvisning på din livsvandring med det evige
liv for øje – ikke i din egen ånd, men ved Helligånden.
Vi håber, at discipelguiden vil hjælpe dig til: hver dag at søge stilheden
med Gud; blive inspireret til forskellige former for bøn; finde metoder til at
trænge ind i Guds ord samt give dig tid til at reflektere over den bibelske
lære og evangelisk-lutherske bekendelse eller til at overveje holdninger og
moral. Vort ønske er, at læsningen i denne discipelguide vil udfordre dig
til personlig stillingtagen, som igen må afspejles i dit liv.
Bogen har 26 temaer, som hver især bliver udfoldet på forskellige måder
i 14 stykker. Disse stykker er bevidst ikke angivet med dato. Det betyder,
at du kan vælge at læse ét stykke i discipelguiden hver dag – og bruge
”den røde tråd” som bogmærke. Du kan også læse alle 14 stykker om
et tema ud i ét. Eller du kan bruge bogen som opslagsværk til et udvalgt
emne, hvis du vil læse dig mere ind på et område, for eksempel om bøn,
nådegaver, sakramenter (se ”indeks” bagerst i bogen). Sidehenvisningen her
angiver, at det pågældende stykke står i en sammenhæng, der behandler
emnet.
Vi vil rette en meget stor tak til alle skribenterne, som har bidraget til
denne bog. Tak, at I ville bruge jeres (fri)tid til at videregive, hvordan jeres
forhold til Gud er, jeres kundskab om livet med ham, jeres erfaringer i



discipellivet – på vej mod den nye jord. Også en stor tak til Forlagsgruppen
Lohse for godt samarbejde omkring udgivelsen af denne bog.
Vores grundlæggende bøn er, at denne discipelguide må gøre Jesus
stor i dit liv, og at du vil leve dit liv som hans discipel. Gud velsigne dig!
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