Gud, mig og min næste
NY FRIMODIGHED TIL ET
HVERDAGSLIV I EVANGELIETS KRAFT

Introduktion
At være kristen er at have modtaget evangeliet selv og være sendt til
verden med det. Det er en lidt skræmmende tanke for mange, men i
virkeligheden handler det blot om at leve et helt almindeligt hverdagsliv med et ønske om at dele de gode nyheder med mennesker omkring sig.
Målgruppen for dette studiehæfte er kristne, som søger inspiration og
praktisk hjælp til netop dette.
Vi har forsøgt at være noget mere konkrete, end vi er vant til. Det betyder, at hæftet opfordrer til praktiske skridt og forandringer i hverdagen. Det er vigtigt, at I helt fra begyndelsen prøver at holde hinanden
fast på det.
Temaet for hæftet er i høj grad, hvordan vi bygger relationer til vores
medmennesker. Vi tror nemlig, at det i de fleste tilfælde også er vejen
til at dele evangeliet med dem.
Hæftet indeholder syv oplæg til gruppesamlinger og seks mindre oplæg til individuel refleksion mellem samlingerne. Temaerne i disse oplæg er:
• Et større evangelium
• Hverdagens missionærer
• Fællesskabet som en resurse og en glæde
• At være en del af Guds historie
• Sendt med hjerte, mund og hånd
• I Åndens kraft
• Et helt almindeligt hverdagsliv som missionær
Det ideelle vil være, hvis gruppen kan samles hver 14. dag, og vi anbefaler, at man begynder med at spise aftensmad sammen.
Aftenens samling består af
• check-in, hvor hver enkelt kort deler tanker og erfaringer siden
sidst,
• aftenens tema med bibelrefleksion, oplæg og praktisk skridt samt
• check-out, hvor hver enkelt kort fortæller, hvilke tanker eller
udfordringer han eller hun sidder tilbage med.
3

For at aftenen forløber bedst muligt, er det vores erfaring, at det er
godt med en gruppeleder, der strukturerer aftenen og sørger for, at
alle bliver hørt. Bagerst i dette hæfte findes en særskilt guide til lederen. Ellers henviser vi til quick-guiden. Ud over at fastholde en nogenlunde struktur på aftenen er det vigtigt med åbenhed, lydhørhed og
fortrolighed over for hinanden i gruppen.
Ved gruppesamlingerne vil oplæggene blive læst op i fællesskab. Det
er derfor ikke en nødvendighed at forberede sig ved at læse oplægget
hjemmefra. Derimod er det vigtigt, at deltagerne hver især bruger lidt
tid på at læse og overveje de individuelle refleksioner mellem samlingerne.
Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem Luthersk Mission og
Københavnerkirken. Vi har blandt andet forsøgt at formidle noget af
den værdifulde inspiration, vi selv har modtaget fra SOMA-kirker i USA
(læs mere på www.wearesoma.com og www.saturatetheworld.com).
Det er vores håb, at materialet må herliggøre Gud.
Vi ønsker jer Guds velsignelse over forløbet!
Med venlig hilsen
Christina Munk Eriksen,
Claus Sode Grønbæk,
Kim Hjermind,
Birger Reuss Schmidt
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1.
Et større
evangelium
Evangeliet handler om, at vi ved troen på Jesus bliver frelst og
kommer i Himlen, når vi dør. Men evangeliet er større end det.
Gud giver også et helt nyt liv her og nu. Han giver dig en ny identitet som Guds elskede barn. Det er en identitet, som du får lov til
at hvile i, vokse i og udfolde i din hverdag.

		FRELSEN GIVER EVIGT LIV
		
I HIMLEN

FRELSEN GIVER OGSÅ EN NY IDENTITET
HER OG NU
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Bibelrefleksion
Luk 4,16-21 (læses langsomt to gange).
Nyheder
Evangeliet er de bedste nyheder for ethvert menneske til alle tider.
Gud elsker os og ønsker at genoprette fællesskabet med os. Han vil
have den familie tilbage, som han mistede ved syndefaldet, og skabe
en ny jord for enhver, der tror. Men evangeliet er endnu større: Vi frelses også til en ny identitet og et nyt liv her og nu. Imidlertid kan det
være en sandhed, der er svær at fastholde i ens hverdag.
Ulla er glad for at være kristen. Hun nyder at komme til gudstjeneste og være med i menigheden. Men på det seneste har der
sneget sig en overvejelse ind: Prædikanterne taler så ofte om
evangeliet og de gode nyheder. Men hvori består de gode nyheder, og hvad betyder de i hendes egen hverdag? Det har hun
svært ved at se, og det virker ærlig talt ikke som vanvittigt gode
nyheder for hendes kollegaer, når hun sidder i kantinen.
Et blodfattigt evangelium?
Jesus kom til jorden. Han gav os et glimt af en helt uimodståelig og
fantastisk virkelighed, hvor selv sorg, sygdom, nød og død måtte kapitulere. Han levede det perfekte liv på vores vegne, og det er derfor
ikke længere vores præstationer, som tæller hos Gud. Han tog vores
synd og straf på sig – en byrde, der langt oversteg justitsmord, hån og
nagler – så vi kunne gå fri. Han opstod igen og overvandt menneskets
ultimative byrde: døden.
Det er fantastisk, men det er sagt så mange gange, at det måske står i
fare for at miste sin kraft og betydning?
Evangeliet bliver så underlig blodfattigt, nærmest som et regnestykke:
Jesu død + tro = evigt liv! Det giver måske god mening på papiret, men
ikke så meget i virkeligheden. Eller også bliver det fjernt – både i fortid
og fremtid. Det var noget, der skete for 2000 år siden og får effekt en
gang ud i fremtiden, men betyder det noget lige her og nu?
Det kan også være, at man har tendens til at tænke, at evangeliet er noget, der kun er for nybegyndere. For dem, der endnu ikke er kommet over
troens dørtærskel, mens de garvede har brug for noget andet og mere!
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?
Hvad er evangeliet? Hvordan oplever du glæden over evangeliet?
Hvordan vil du forklare det, så det har relevans for din kollega?
Hvordan harmonerer dine svar med det evangelium, Jesus beskriver i
teksten fra Lukas 4?
En ny identitet
Forestil dig et gadebarn fra byens slum, som bliver adopteret af en rig
og mægtig familie. Fra det øjeblik adoptionen er fuldført, får barnet
rettigheder på linje med familiens øvrige børn. Selvom dette blot tager
et øjeblik, tager det tid for barnet at lære sine rettigheder og sin familie at kende og lære at udleve sin nye identitet.
På samme måde skænkes mennesker en ny identitet ved troen på Jesus som herre og frelser. På grund af hvad Jesus har gjort for os, står vi
som fuldstændig retfærdige over for Gud. Vi bliver simpelthen født på
ny af Gud. Vi bliver hans børn, Jesu søskende og arvinger til universet.
Gud siger nu det samme om os, som han sagde om Jesus: ”Du er min
elskede søn/datter, i dig har jeg fundet velbehag!”
Tænk på, at der ikke er noget, du kan gøre, for at Gud skulle elske dig
mere, og der er intet, du kan gøre, som skulle få Gud til at elske dig
mindre. Men det tager tid at lære at udleve denne identitet og formes
efter den. Det er en livslang proces, hvor Gud gradvist forandrer dig,
så du ligner ham mere og mere.
Det betyder, at selv om synden stikker sit grimme ansigt frem i dit liv,
kan du sige Gud tak for, at du er hans barn. Når du på den anden side
oplever, at du lykkes med at gøre noget godt, kan du sige Gud tak, fordi hans nåde og kærlighed har sat dig fri til at tjene ham. Du skal ikke
optjene hans kærlighed og accept på basis af dine succeser.

?
Hvad er din nye identitet?
Hvilken betydning har denne identitet konkret i din hverdag, og hvordan
udlever du den?
Hvorfor kan det være svært?
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Evangeliets konsekvenser i livet her og nu
Med Gud som far behøver vi ikke at frygte noget. Han har styr på det!
Vi behøver ikke frygte, hvad andre tænker om os. Gud har gode tanker
om os. Vi behøver ikke retfærdiggøre os selv og stille os i et godt lys
over for andre. Gud elsker os, som vi er. Vi behøver ikke snyde, være
taktiske eller springe over, hvor gærdet er lavest. Gud har lovet at sørge for os til vores sidste åndedræt. Vi behøver ikke frygte døden, for vi
holder ham i hånden, som har overvundet den.
Disse grundlæggende sandheder om os selv og Gud opsummeres på
engelsk under betegnelsen ”de fire G’er” og lyder sådan her:
Gud er suveræn (Great)
– så jeg behøver ikke at have styr på alting.
Gud er ophøjet (Glorious)
– så jeg behøver ikke at frygte nogen eller noget.
Gud er god (Good)
– så jeg behøver ikke at søge glæde og lykke andre steder.
Gud er nådig (Gracious)
– så jeg behøver ikke at bevise mit eget værd.

?
Drøft hver af de fire G’er og deres konsekvenser for jer.
Nogle af disse sandheder kan udfordre os mere end andre. Hvilke af de fire
udsagn har du mest brug for at høre og tro med hjertet?

Praktisk skridt til næste gang
At forstå sin identitet og leve den ud er ikke en solodisciplin. Det er
en familie-disciplin! Alliér dig derfor med én fra gruppen, som får til
opgave at minde dig om et eller flere af de fire G’er, som udfordrer
dig mest, inden næste samling. Dette kan eventuelt gøres i form af
en sms, et opkald eller et besøg. Det er nogle gange lettere at høre og
forstå disse sandheder, når en bror eller søster fortæller dig dem, end
når du selv gør det.
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Individuel refleksion mellem samling 1 og 2
”I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt,
men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba,
fader!” (Rom 8,15).

fællesskab) i din hverdag, som vil kunne hjælpe dig til at blive mindet
om din identitet? Det kunne være en morgenbøn, lovsang eller prædiken i bilen på vej til arbejde, at bede en bøn på vej hjem fra studiet,
en sms-ordning med bibelvers eller lignende. Kun fantasien sætter
grænser.

Fra slave til fri
Hvordan går det med at leve i bevidstheden om din nye identitet og
”de fire G’er”?
I ovenstående vers understreger Paulus, at det ikke er Guds vilje, at
vi skal leve i frygt og som trælle, men i stedet som sønner og døtre af
huset – i frihed. Har du levet den forgangne uge som slave eller fri?
Som arbejder eller som søn og datter?
Det interessante er, at når denne bevidsthed om friheden vokser i os,
ser vi for alvor, hvor stor og værdifuld Guds gave til os er, og hvor
meget vi har brug for at blive mindet om den. Samtidig kan det måske
også opleves svært at leve i afhængighed af Guds nåde og indgriben.
Pludselig er man ikke selv herre i sit eget liv, men det er Gud, der er
det.
Vores reaktion er ofte dårlig samvittighed, og ”det burde jeg kunne
gøre bedre!” Men det handler netop ikke om at bide tænderne sammen og knokle endnu hårdere. Det er jo den trældom, som du er blevet
købt fri fra. Modsætningen til dette er at lytte til og høre evangeliet:
Du er tilgivet. Du står retfærdig over for Gud. Du har en far i Himlen,
som elsker dig og sørger for dig. Frygt ikke!
Midt i larmen af alle mulige stemmer, som råber ind i dit liv, at du skal
tage dig sammen og præstere, er det vigtigt, at du sætter tid af til at
tale med Gud. Brug hans ord til at minde dig selv om hans sandheder
om dig, som det for eksempel er udtrykt i de fire G’er. Her handler det
ikke om at kunne krydse bøn og læsning af på et skema. Det handler
om at sætte sig ned og lytte til sin far.
Og husk så, at det ikke er en solo-disciplin. Husk at minde hinanden
om Guds sandheder om jer.
Til overvejelse
Når du læser i Bibelen og beder, så lyt efter, hvad de gode nyheder er
ind i dit liv.
Er der rutiner eller praktiske foranstaltninger (både individuelt eller i
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