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Jeg ofte ved bredden så længelsfuldt stod og stirrede i nådens livgivende flod. 
 

 

 Intet råddent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til 
velsignelse for dem, der hører det. Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev forseglet med indtil 
forløsningens dag. Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja al ondskab; 
men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. 

Efeserbrevet 4:29-32 
 

 
Vi ,som kristne, er gennem Kristus kærlighed grænseløse! Men som mennesker er vi begrænset af vores 
egoistiske behov og måder at være på. Hvor mange gange har vi ikke sagt noget om vores kirke, broder 
eller søster som var uværdigt? Når tingene ikke går som vi vil, er vi da bitter eller er vi velsignet? Herren 
har givet os den største mulighed og mission til at elske dem omkring os, som han har elsket os. Han 
holder ikke på os, men sender os ud i verden!  
 
Hvad er vores mission som Kirke, som Kristi brud? En talemåde siger at ‘handlinger taler højere end ord’, 
men ud over det siger 1 Korintherbrev 13:3, ‘Om jeg gav alle mine ejendele væk, om jeg ofrede mit liv 
for at få ære, men ikke havde kærlighed, da ville det intet gavne mig ’ (Bibelen på Hverdagsdansk). Hvor 
bliver vores kærlighed vist? Hvordan viser vi vores kærlighed? I hans ord giver Herren os mange 
eksempler på store handlinger ud fra hans store kærlighed. Jesus frelser og sender ud. Vi er hver især 
gode eksempler på hans grænseløse kærlighed. Vi er gode eksempler på hans grænseløse nåde.  
 

 
Vi tror, at Det gamle og nye Testamentes skrifter er inspireret af Gud, og at de alene udgør den 
guddommelige rettesnor for kristelig tro og kristelig liv.  Frelsens Hærs læresætning 1. 
 
‘Bibelen demonstrerer Guds længsel efter et forhold med mennesket. Dette kommer til udtryk i Det 
gamle Testamente i oprettelse, vedligeholdelse og opfyldelse af pagterne og i Det nye Testamente 
gennem inkarnationen af Jesus Kristus. Gud er aktiv i den enkeltes liv, inviterer dem ind i et forhold med 
ham. Gud er allestedsnærværende og uundgåelig, såvel som en, der taler tydligt på afgørende eller 
kritiske tidspunkter i vores liv, enten direkte eller gennem andre mennesker’ – The Salvation Army 
Handbook of Doctrine, p 10. 
 

 
Gud inviterer os ind i et fællesskab med ham. Han strækker sin nåde, hans kærlighed og sine arme ud til 
os. Og nu rækker vi disse ud til vores brødre og søstre omkring os. Tag tid til at undersøg dit forhold til 
Kristus. Holder du din del  af  aftalen? Hvordan er dit forhold til dem, som er omkring dig? Og ikke kun 
dem i din nærmeste omgangskreds. Har du rakt ud til mennesker i din by? Hvilken god handling kan du 
gøre i dag med en større kærlighed? Vi er grænseløse! 
 
 
 



 
 
Bøn 1 
Herre, vi takker dig for livet. Vi takker dig for at ånde nyt liv ind i os. Vi beder for en fornyelse i vores 
åndelige liv. At vi vil søge fællesskab med dig. At vi må styrke vores forhold til dig. Vores liv kan blive 
opslugt af verdslige ting, men hjælp os til at holde vores fokus på dig og din vilje for os. Amen. 
 
Bøn 2 
Herre, vi takker dig for vores brødre og søstre. Vi lægger dem og vores forhold til dem frem for dig. 
Hjælp os til at række vores hænder ud til vores næste. Hjælp os med at bringe dit Ord og din kærlighed 
og din nåde til de som har brug for det. Lad os leve et grænseløst liv gennem dig. Amen. 
 
 


