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”Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge men i gerning og sandhed.” 

1 John 3:18  
 

 
Refleksion 
C.S. Lewis skrev livagtig samtale i Djævelens blækhus (© 1996, Simon & Schuster, New York): 

‘Jo mere han føler uden at handle, jo mindre vil han blive i stand til nogensinde at 
handle, og, i sidste ende, jo mindre vil han kunne være i stand til at føle.’ 

 
Jesus var modsætningen til dette og kalder os til at ligne ham. Han helbredte nedbrudte sjæle, 
gjorde blinde til seende, fysisk og åndeligt. Han mættede de sultne. Han udråbte godt nyt til de 
fattige – de økonomiske fattige og de, som er åndelige fattige. Hans tjeneste var en praktisk 
tjeneste mens han vandrede med mennesker, tog livet som han mødte det, og var Gud på 
jorden – i menneskelig skikkelse. 
 
Vi er kaldet til at tjene. I evangelierne kan vi igen og igen se, at Jesus fordømmer den person, 
som nægter at blive involveret.  
 
 

 
Baseret på en grundig Bibellæsning, en overbevisning om Kristi sejr, en ukrænkelig frihed og 
værdighed for det enkelte menneske, kalder vi på alle salvationister  verden over til at deltage i 
den åndelige kamp og til at forpligte sig til kæmpe for verdens forløsning ( frelse) i alle dens 
dimensioner – fysiske, åndelige, sociale, økonomiske og politiske. 
                                                                                                  Det Internationale Udvalg for Åndelig liv. 
 

 
 
 
Bibellæsning 
Kærlighed i aktion. 
‘Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivne i 
broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver, vær 
brændende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i 
bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være 
gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer, velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd 
med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, 



og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ikke nogen ondt med ondt; tænk på hvad der er 
rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står 
til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står 
skrevet:” Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde” siger Herren. Men ”hvis din fjende er sulten, 
så giv ham noget at spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke; for gør du det, samler 
du glødende kul på hans hoved”. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde 
med det gode’. (Romerbrevet 12:9-21). 
 
Bøn 
Vor Gud, vi takker dig for at minde os om, at mennesker med tro, er mennesker med en 
samvittighed. Zakæus` oplevelse udfordrer os. Vi er opmærksomme på at rejsen fra vantro til tro 
opfordrer til gennemgribende ændringer. Personlig frelse er mere end et privat møde. Troen 
invaderer det offentlige rum i vores kald. Vi accepterer den uundgåelige analyse af vores etik, 
vores moral, og vores adfærd. Vi har brug for din hjælp til at leve med integritet. Gør os beviste 
om at åbne vores øre til Åndens hvisken, hele vejen. Amen. (uddrag af ‘Close to Home’ from 
‘Challenging Unjust Behaviour’, from When Justice is the Measure.) 
 
Bøn 
Nådige Gud, i disse tider, må verden da ikke blive trætte af at give mad til de sultne, behandle 
de syge og give vejledning til analfabeter. Må de, der har ressourcer, skabe sociale programmer, 
der fokuserer på helbredelser i stedet for kun symptomerne. Må de med politisk magt 
gennemføre strategiske politikker som afhjælper konsekvenserne af fattigdom samtidig med at 
det fjerner dens årsager. Udfordringen er stor. Processen er sporadisk. Tidslinjerne er lange. Gud 
hjælp os. Amen. (uddrag af ‘Beyond our Borders’ from ‘Advocating for the Poor’, from When 
Justice is the Measure.) 
 
Bøn. 
Tag tid til at reflektere: 
Er jeg med i kampen (Det internatinonale Udvalg for Åndeligt liv`s  opfordring)  eller er jeg en tilskuer? 
 
Bøn. 
‘Herre du ransager mig og kender mig. Du ved om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar 
over min tanke. Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig og kend mine tanker, se efter 
om jeg følger afgudsvej! Led mig ad evigheds vej’! (Salme 139:1, 2, 23, 24). 


