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‘Dette siger Herren: I skal øve ret og retfærdighed og befri den udplyndrede fra undertrykkeren; I må 
ikke udnytte den fremmede, den faderløse og enken; I må ikke øve vold og udgyde uskyldigt blod på 

dette sted. (Jeremias 22:3). 
 

‘Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød og en af jer så siger til 
dem, 

“Gå bort med fred, sørg for at klæde jer til med varmt på og spis godt men ikke giver dem hvad legemet 
har brug for, hvad nytter det så?’ (Jakobs brev 2:15, 16). 
 

 
 

 At Elske vore næste 
Refleksion 
Hvordan viser vi vores kærlighed? Hvordan elsker vi med den samme kærlighed, som Gud har vist os? 
Det er let at donere penge til et bestemt formål og tro, at ved at gøre det, så elsker vi vores næste  – 
men Herren kræver meget mere. Jesus helbredte ikke bare de syge – han gav dem også de gode 
nyheder. Så hvad kræver Herren af os, når vi viser kærlighed til vores næste? Den ene hånd burde  
tilbyde at møde et praktisk behov, mens den anden hånd skulle tilbyde et liv i opfyldelse gennem 
Kristus. Vi har ikke længere råd til kun at tjene de fysiske behov hos vores næste. Som Guds børn må vi 
tage ekstra skridt og også tjene de åndelige behov.  
 

 
 ‘og om jeg så gav alt hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, 

gavner det mig intet… Kærligheden hører aldrig op! Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale den skal 
forstumme og kundskab den skal forgå.’ (1 Korintherbrev 13:3, 8). 

 

 
 

Refleksion. 
I 1 Kor. 13:3 udfordrer Paulus os med at vores gerninger ikke betyder noget, hvis de ikke er motiveret af 
kærlighed. Har du nogensinde modtaget en undskyldning, som mere var givet af pligt end af kærlighed? 
Det svarer til at vi giver hjælp til de, som oplever social uretfærdighed, uden at have kærligheden med i 
det. Vi beklager deres situation uden virkelig at hjælpe dem – vi rækker kun den ene arm ud! Tjeneste 
motiveret af Guds kærlighed medfører ansvar for vores brødre og søstre. Det holder os ansvarlige indtil 
Herren kommer igen. Kærligheden vil vare for evigt! 
 

Jeg beder om kærlighed, jeg ønsker kærlighed, 
                                                          en offerende kærlighed som din, 
                                                          en kærlighed, der føler for hele verden, 
                                                          Frelser, giv mig en kærlighed som din. 
                                                      Salvation Army Song Book (SASB) Chorus 83  



 
Bøn  
Herre, vi takker dig for kærligheden gave. Vi takker dig for den fuldkomne kærlighed. Hjælp os til at elske 
mere, så at andre må lære dig at kende. Lad os tage vare på dem og bringe dem tilbage til dig. Giv os en 
kærlighed som din– en kærlighed som giver alt og som opbygger dit rige. Vi ved, at selv om vi er dit folk, 
så kommer vi til kort, så vi beder dig om at træde til, når vi er utilstrækkelige. Må vi stole på dig når 
kærligheden virker umulig. Amen. 
 

O den kærlighed som søgte mig! 
O det blod som købte mig! 

O den nåde som bragte mig til folden, 
Vidunderlig nåde som bragte mig til folden. 

SASB Chorus 218 (Frelsens Hærs engelske sangbog) 
 

Bøn  
Herre, du søgte os og elskede os. Du sendte din eneste søn til at leve, elske og dø for os. Du elsker os 
gennem vores ufuldkommenheder. Hvilken nåde! Må vores kærlighed blive betingelsesløs og række ud 
til alle, som har brug for det. Vi er dine tjenere – hjælp os til at have en sand tjeners hjerte. Velsign dit 
folk, Herre. Amen. 
 
Refleksion  
På hvilke måde mangler dine handlinger kærlighed? Hvordan kan du elske mere? Skriv en liste over de 
måder, du kan tjene med kærlighed i år og bevar den i din Bibel som en daglig påmindelse til at elske. 


