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Januar 2012

Velkommen
Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store
Lausanne Konference i Cape Town, der for
godt et år siden samlede kirke og organisationsledere fra 198 lande i verden.
Hæftet indeholder for hver dag i otte dage:
·
·
·
·
·
·

Tema
Forslag til bibellæsninger
Tekst til refleksion over temaet
Forslag til emner for bøn
Tekst til fordybelse
Dagens bøn

Bedeugens tid og rytme
Evangelisk Alliances bedeuge ligger i dagene søndag d. 8. januar til
d. 15. januar 2012. Dag 1 er derfor lig med søndag d. 8. jan., dag 2
svarer til d. 9. jan. og så fremdeles. Flere oplysninger kan findes på
hjemmesiden www. evangeliskalliance.dk.

Indsamling
Evangelisk Alliance bruger hvert år bedeugen som anledning til at
samle ind til et vigtigt projekt. Se om dette på bagsiden. Nogle af de
indsamlede penge vil blive brugt i andre internationale indsatser
samt til Evangelisk Alliances arbejde i Danmark.

Bred interesse
De seneste år har Evangelisk Alliances bedebrochurer fået en bredere
anvendelse, idet både enkeltpersoner og studiegrupper såvel som
den økumeniske bevægelse i Danmark har gjort brug af materialet.
Hæftet er derfor sat op således, at det kan bruges uden for de
datoer, der indrammer Evangelisk Alliances Bedeuge. For
yderligere information og inspiration til afvikling af en
bedeuge, se www.evangeliskalliance.dk. For flere opNæste år
lysninger om den økumeniske bevægelses bedeuge
Datoerne for
18.-25. januar se www.danskekirkersraad.dk.
Evangelisk
Alliances bedeuge
i 2013 er 6.-13. januar

Guds
kærlighed
kom først
Den dybe strøm gennem denne uges tekster og
bønner er Guds ufattelige kærlighed til alle: Gud
elsker mig, min næste, mine medkristne, dem der
tror anderledes end jeg og dem, der mener, de ikke
tror på noget som helst udenfor dem selv – ja, han
elsker hele verden! Og ham skal vi ligne.
Kærligheden får ben at gå på i teksterne til de
otte dage, som dette hæfte rummer. Ligesom Guds
kærlighed udmøntede sig i handling og offer, anspores vores kærlighed til det samme. Ligesom Guds
kærlighed omfattede hele hans skaberværk og hele
hans skabning, udfordres vores kærlighed til at
være altomfattende.
Det medfører en livsstil, der stikker ud. Et livsmønster, hvor omsorgen for vores næste meget vel
kan komme til at sætte dagsordenen. Det indebærer
en prioritering af vores tid, midler, evner og uddannelser, der på ingen måde følger en kurs, hvor
enhver kun lever for sig selv. – Ligesom vores store
forbillede ikke kom for at lade sig tjene, men for
selv at tjene, bliver det hans efterfølgeres livsvilkår.
I refleksionen for hver dag er der et citat fra
Cape Town Erklæringen angivet af en efterfølgende
parentes (CT). Disse citater vil naturligvis vinde betragteligt ved at blive læst i en større sammenhæng.
Og det er der ganske let adgang til enten på hjemmesiden www.evangeliskalliance.dk eller ved at
bruge bogtilbuddet på bagsiden af denne brochure.
Peter Götz
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DAG

Læsning
Refleksion

Guds
kærlighed
er der først

Dagens bøn

Gud – Fader, Søn og Helligånd – vi priser dig for din
guddommelige kærlighed.
Vi beder om frimodigt at kunne tro og glædes over,
at det hele begynder med din kærlighed til os.
Vi beder om, at din kærlighed må præge os, så vi
også elsker.

Fordybelse

Gud, „kærlighed“ er sådan et vanskeligt ord at forstå. Man kan mene så meget med det. Hjælp du os
ved din Ånd og dit ord til at forstå det på din måde.
Hjælp os til at give din kærlighed krop i vores hverdag, så mennesker kan ane lidt af Kristus i os og
vore fællesskaber.

Vi elsker, fordi han elskede os først. 1 Joh 4,19.
1 Joh 4, 7-21; Matt 22,34-40; Joh 3,14-18
Gud elsker os! Før vi bliver født, viser han sin kærlighed ved at dø for os. Af nåde frelser han os. Det
skyldes ikke os selv. Guds er gaven. Vi erkender,
at Guds nåde kommer først, og vi reagerer på den
nåde ved tro, manifesteret gennem kærlighedens
lydighed. Vi elsker, fordi Gud elskede os først og
sendte sin søn som et sonoffer for vore synder (1
Joh 4,10). Vi tager imod Bibelens mest grundlæggende og krævende udfordring overhovedet:
• At elske Herren vor Gud af hele vort hjerte og vor
sjæl og vort sind og vor styrke (Matt 22,37).
• At elske vor næste (også den fremmede og fjenden) som os selv (Matt 22,39).

Dagens lærdom – skriv selv

En sådan kærlighed betyder at være som Kristus
selv: stærk i udholdenhed og dog mild i ydmyghed;
hård i modstanden mod ondskaben og dog kærlig i
medfølelsen med de lidende; modig i lidelse og tro
indtil døden (Joh 3,14-18). CT
Guds ufattelige kærlighed og nåde ligger som en
gratis gave til os hver dag. Med gaven følger naturligt opgaven: at lade os forvandle af denne kærlighed, så den præger os i alt, hvad vi er og gør. Også i
vore relationer er Guds gode mål, at kærligheden er
det afgørende.
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DAG

Læsning

Refleksion

Dagens bøn

Gud, tak fordi du har givet os Bibelen, så vi ikke selv
skulle prøve at tænke eller føle os frem til dig.
Vi beder dig om, at du ved din Ånd altid må overbevise os om, at dit ord er sandt.
Vi beder dig om, at du igen og igen må fylde os med
begejstring over dit ord.
Vi beder dig om nåde til at efterleve dit ord, så mennesker kan se, at vores tro ikke bare er teori.

Fordybelse

Gud, nogle af Bibelens ord kan være svære at forstå
og svære at tro på. De kan også være rigtig svære at
efterleve. Tak fordi de indeholder mange tilsagn om
din tilgivelse. Lad dem give mig frimodighed til at
leve dagen i dag i kraft af dit ord.

Guds
ord
Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.
Sl 119,105.
Sl 119, 47. 97. 127; 2 Tim 3,14-17; 2 Pet 1,19-21
Vi elsker Guds ord i Det Gamle og Det Nye Testamente, ligesom salmisten udtrykker sin glæde over
Toraen: „Derfor elsker jeg dine befalinger mere
end det reneste guld … Hvor jeg elsker din lov (Sl
119, 127 + 97).“ Vi tror, at hele Bibelen er Guds ord,
inspireret af Guds ånd, talt og nedskrevet af menneskelige forfattere (2 Tim 3,14-17; 2 Pet 1,19-21). Vi
giver os ind under den som den højeste og unikke
autoritet, der er bestemmende for vor tro og vor adfærd. Vi bevidner Guds ords kraft til at udføre hans
frelsesplan. Det er vor overbevisning, at Bibelen er
det endelige skrevne Guds ord, som ikke overgås
af nogen anden åbenbaring, men vi glæder os også
over, at Helligånden oplyser Guds folks tanker, så
Bibelen fortsat taler Guds sandhed på nye måder til
folk i enhver kultur. CT

Dagens lærdom – skriv selv

I vores tid angribes Bibelens autoritet på mange
måder. Vi kaldes til i ydmyghed og selvransagelse
at leve det liv, Bibelen kalder os til at leve – så mennesker kan se, at vi i praksis anerkender Bibelens
autoritet over vort liv.
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DAG

Læsning

Refleksion

Dagens bøn

Kristus, du er sandheden. Tak fordi du ved din Ånd
har givet os at tro på dig.
Vi beder dig om tro, mod og kærlighed til at være
vidner om din sandhed – både i det vi siger, og i det,
vi gør.
Vi beder om, at vi med dit ords gennemslagskraft
og i din kærlighed må hjælpe mennesker til at finde
dig som sandheden og livet.

Fordybelse

Gud, også i vore hjerter hviskes der, at du slet ikke
har patent på sandheden. Vore liv præges ikke kun
af din sandhed, men også af fortielse, hvide løgne
og handlinger, der modsiger vores flotte ord om dig.
Opfrisk sandheden om din kærlighed og tilgivelse
for os.

Vidner om
Kristi sandhed
Læsning: Jesus sagde til ham: „Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved
mig“. Joh 14,6.
1 Joh 4,6; Kol 2,6-15; Ef 1,3-14; 2 Kor 10,4-5
Som disciple af Kristus er vi kaldet til at være sandfærdige.
1. Vi må leve sandheden. At leve sandheden er at
være Jesu ansigt, hvorigennem evangeliets herlighed åbenbares for det forblindede sind. Mennesker
vil se sandheden i de menneskers ansigt, der lever
deres liv for Jesus i trofasthed og kærlighed.
2. Vi må forkynde sandheden. En mundtlig forkyndelse af evangeliets sandhed forbliver af største
betydning i vor mission. Men dette kan ikke adskilles fra at „leve“ sandheden. Ord og gerninger må
følges ad. CT

Dagens lærdom – skriv selv

I dag er det ikke populært at tale om absolutte sandheder. Noget kan godt være „sandt“ for dig, men det
behøver ikke være „sandt“ for mig. Kristus kalder
os til at stå fast på den sandhed, der går længere
tilbage end tidens tilblivelse (Ef 1,3-14; Kol 2,6-15):
Der er kun én sand Gud. Han, der i kærlighed sendte
sin søn, for at enhver som tror på ham, skal frelses.
Kristus er efter sit eget udsagn vejen, sandheden
og livet. Han er Guds frelsesplan for hele Universet.
Som hans efterfølgere bekræfter vi dette ved i vores
hverdag at leve og forkynde sandheden. Og undertiden også ved direkte at tage kampen op mod de
tankesystemer og underliggende åndsmagter, der
modarbejder Guds sandhed (2 Kor 10,4-5; 1 Joh 4,6).
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DAG

Læsning

Refleksion

Dagens bøn

Redskaber
for Kristi fred

Kristus, du er vor fred. Tak fordi du på korset skaffede os fred med Gud.
Vi beder dig om mod, visdom og kærlighed til at
stifte din fred overalt, hvor vi møder ufred.
Vi beder for alle i hele verden, der lider under ufreden.

For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét,
og med sin legemlige død nedrev han den mur af
fjendskab, som skilte os. Ef 2,14.
Ef 4,1-6; Gal 3,6-8
Forsoning med Gud kan ikke adskilles fra forsoning
med andre mennesker. Kristus, som er vor fred, tilvejebragte fred ved sin død på korset og prædikede
fred for den delte verden af jøder og hedninger.
Guds folks enhed er både en kendsgerning („han
gjorde“ Ef 2,14) og en opgave („fastholde Åndens
enhed med fredens bånd“ Ef 4,3). Guds plan for
integration af hele skabningen i Kristus har som
forbillede den etniske forsoning af Guds nye menneskehed. Sådan er den evangeliets kraft, der blev
lovet Abraham (Gal 6,8). CT

Fordybelse

Gud, din gode skabning er så splittet. Noget af det
er vores skyld. Kun du kan gøre vore hjerter fredfyldte. Kun du kan gøre os til redskaber for Kristi
fred. Vi kan let give op i fortvivlelse eller fortrængning. Men du kan opmuntre os til at gøre det, vi kan
og lade dig om resten.

Dagens lærdom – skriv selv

Kristus ønsker at bringe fred ind i alle de former for
ufred, som synden medfører: fred i hverdagens stridigheder; fred i etniske konflikter; fred mellem de
forskellige kirkesamfund; fred for de fattige og undertrykte; fred for mennesker med et handicap eller
en livstruende sygdom; fred for det lidende skaberværk. Kristus kalder os til gennem bøn, forkyndelse
og modig handling at udbrede hans fred overalt.
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DAG

Kristi
kærlighed til
ikke-kristne

Læsning

Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til
erkendelse af sandheden. 1 Tim 2,4.
Matt 10,16-20; 1 Tim 2,1-8; 2 Tim 1,6-8

Refleksion

Som disciple af Jesus Kristus kaldes vi til at se mennesker med en anden religion som vor næste. De er
mennesker skabt i Guds billede, som Gud elsker, og
for hvis synder Kristus døde. Vi kaldes til at være
næste for dem. Vi er kaldet til at være milde, men
ikke naive; til at være kritiske men ikke godtroende;
til at være på vagt over for de trusler, der kan møde
os, men ikke til at være styret af frygt. Vi er kaldet
til at fremlægge evangeliet åbent og ærligt, og give
alle, der vil lytte, absolut frihed til selv at tage stilling til det. Vi ønsker at respektere dem, der har
en anden tro, og vi tager afstand fra enhver fremgangsmåde, der søger at tvinge dem til omvendelse.
CT

Dagens bøn

Fordybelse

Kristus, du elsker os alle, uanset vores tro. Tak for
din helt ubetingede kærlighed.
Vi beder dig om, at din kærlighed må smitte af på
os, så andre derigennem må få øje på din kærlighed.
Vi beder dig for alle kristne, der forfølges for deres
tros skyld.

Kristus, det er sjældent nemt for os at forholde os
positivt til mennesker, der er meget anderledes end
os. Heller ikke til mennesker, der har en anderledes
tro. Din kærlighed gik over alle grænser, selv til
dine bødler. Lad din Ånd inspirere os til at gøre det
samme.

Dagens lærdom – skriv selv

Vi kaldes til at møde anderledes troende med venskab og hjælpsomhed. Vi kaldes til at arbejde for
religionsfrihed. Vi kaldes undertiden til at lide for
Kristi skyld, når vi ikke selv møder religionsfrihed,
men forfølges. ( Matt.10,16-20; 2 Tim 1,6-8).
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DAG

Læsning

Refleksion

Dagens bøn

Evangeliet
til hele verden

Gud, tak, fordi du elsker verden så højt, at du gav
Jesus hen til kors-døden for at kunne tilbyde alle
evigt liv.
Vi beder for alle de mange, der ikke har mødt evangeliet endnu. Lad dem møde det, mens det endnu
er tid.
Velsign alle, der arbejder med at nå nye folkegrupper.

Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, Matt 28,19.
Matt 28,18-20; Joh 3,16; ApG 1,3-8
Guds hjerte længes efter, at alle mennesker får
adgang til kendskabet om Guds kærlighed og hans
forsoningsværk gennem Jesus Kristus. Vi erkender
med sorg og skam, at der er tusindvis af folkegrupper rundt om i verden, som ikke har fået adgang til
det gennem et kristent vidnesbyrd. Det er folk, som
ikke er nået, i den forstand at der, så vidt vides, ikke
er nogen troende og ingen menigheder iblandt dem.
Mange af disse folkeslag er heller ikke forsøgt nået,
i den forstand at vi ikke i øjeblikket har kendskab til
kirker eller missionsselskaber, der forsøger at dele
evangeliet med dem. Ja, kun en lille procentdel af
kirkens ressourcer (menneskelige såvel som materielle) er rettet mod de mindst nåede folkeslag. CT

Fordybelse

Gud, dit hjerte brænder af kærlighed til alle. Vore
hjerter har ofte kun små gløder. Pust du til dem
med din Ånd. Vis os hvor vi hver især kan få vores
lille plads i din verdensomspændende mission. Kald
os til bøn og givertjeneste. Dit rige komme, din vilje
ske.

Dagens lærdom – skriv selv

Gud elsker hele verden (Joh 3,16). Derfor skal hele
verden høre hans tilbud om frelse. Som Kristi disciple kaldes vi til i Åndens kraft at gøre alle folkeslag til Kristi disciple (ApG 1,3-8). Vi kaldes til bøn;
givertjeneste; plantning af nye kirker; støtte til de
kirker ude i verden, der har brug for hjælp til at
oplære de nyomvendte.
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DAG

Læsning

Refleksion

Dagens bøn

Vi skal gå
den rigtige vej
I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i
kærlighed, Ef 5,1-2.
Matt 5,13-16; Ef 4,17-5,20.
Guds folk vandrer enten på Guds vej eller på andre
guders veje. Bibelen viser, at Guds største problem
ikke er verdens folkeslag, men det folk, han har
skabt og kaldet til at være et middel til at velsigne
folkeslagene. Og den største hindring for at opfylde
den mission er afgudsdyrkelse blandt Guds eget
folk. For hvis vi er kaldet til at bringe folkeslagene
til at tilbede den eneste sande og levende Gud,
kommer vi ynkeligt til kort, hvis vi selv løber efter
de falske guder hos folkene omkring os. CT
Forskellen på kristne og ikke-kristne er dybest set
troen på Kristus. Samtidig siger Guds ord helt entydigt, at denne indre forskel også fører til en ydre
forskel: kristne er kaldet til at leve et liv i Guds lys,
i kærlighed og ærlighed (Matt 5,13-16; Ef 4,17-5,20).
Et vidnesbyrd om Kristus opleves kun ægte, når ord
og gerninger følges ad.
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Herre, vi tilbeder dig, fordi du er den eneste sande,
levende Gud.
Vi beder dig om din Ånds lys ind i vore liv, så vi ikke
overlistes af afguder, men holder os til dig alene.
Vi beder dig om, at du må hjælpe os til at vandre
som dine børn, så vore medmennesker får lyst til at
søge dig.

Fordybelse

Herre, du er den eneste sande Gud! Det tror vi. Og
alligevel er vi ikke ukendte med afguder som griskhed, selvdyrkelse, egoistisk seksualitet, succes og
magt. Rens vores hjerte, så vores vandring sætter
spor, der giver andre lyst til at søge dig.

Dagens lærdom – skriv selv
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DAG

8

Gud, vi takker dig fordi du dybest set kun har én
kirke, ét folk – og fordi vi af din nåde får lov til at
være med.
Vi beder dig om, at denne åndelige enhed må nedbryde fjendskab og mistænksomhed mellem kristne.
Vi beder dig om at vi – så forskellige vi end er – må
vise enheden i dig, så verden kan se den.

Fordybelse

Herre, det er ofte så svært for mig at kunne acceptere andres måder at være kristne på. Hjælp mig til
at se, at den ene sande tro på dig kan bo i mange
skikkelser hos os. Lad mig kunne takke for mangfoldigheden i stedet for at begræde den. Lad mig
se mig selv og mit fællesskab som et lem på Kristi
verdensomspændende legeme, der holdes sammen
i kærlighedens bånd.

Kristi kirkes
enhed

Læsning

Stræb efter at fastholde Åndens enhed med fredens
bånd, Ef 4,3.
Ef 4,1-6; Rom 14,1-13; Joh 17,19-23

Refleksion

Paulus lærer, at kristen enhed er skabt af Gud og
har sin grund i vor forsoning med Gud og med
hinanden. Denne dobbelte forsoning er blevet tilvejebragt ved korset. Når vi lever i enhed og arbejder
sammen, demonstrerer vi korsets overnaturlige,
modkulturelle kraft. Men når vi demonstrerer vor
manglende enhed ved ikke at kunne arbejde sammen, kaster det skam over vor mission og vort budskab og fornægter korsets kraft. CT
Historien og nutiden viser, at vi kristne meget nemt
kan få mere fokus på vores egen lokale identitet i
stedet for at se på vores fælles identitet i Kristus,
hvor vi i hans herlighed er ét (Joh 17,19-23). Kristne
fra forskellige kirker og organisationer må – ligesom
medlemmer i en menighed – vise praktisk kærlighed gennem ydmyghed, mildhed, tålmodighed og
accept i samspillet med hinanden (Rom 14,1-13;
Ef 4,1-6).

18

Dagens bøn

Dagens lærdom – skriv selv
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Indsamling
Det har været en stor glæde at se, hvorledes indsamlingerne til EA’s projekter er steget de seneste
år. Derfor beder vi også i år frimodigt om en gave –
denne gang til Det Danske Bibelselskab.
Bibelselskaberne har overalt i verden til opgave
at sørge for, at Guds ord bliver oversat og kommer i
hånden på ethvert menneske i netop den form, som
han eller hun har brug for i tekst, lyd eller billede.
Læs mere om dette på omslaget af bibellæseplanen, der følger med denne brochure.
Tak for din gave
De indsamlede beløb sendes til Evangelisk Alliances konto, Regnr.: 9570 Kontonr.: 6402151. Gaven
mærkes: Bedeuge 2012. Fik du ikke dine penge med
til en af indsamlingerne, kan ovenstående kontonr.
også anvendes af private. Husk at mærke indbetalingen: Bedeuge 2012.

Blev du nysgerrig?
Læs den meget inspirerende lille
bog, Cape Town Erklæringen, og
lad dig udfordre ikke bare på troen,
men også på troens konsekvenser. Bogen er et koncentrat af den
årelange research, der lå forud
for konferencen i Cape Town, de
oplæg, der blev givet i møder og
seminarer samt det resultat, som
samtalen mellem de mange kulturer og kirker affødte. – Yderst velegnet til et studiekredsarbejde.

Forlagsgruppen Lohse sælger den 95 siders bog til kr. 25,-.
Tilbud: Køb ti, betal for ni: I alt inkl. forsendelse Kr. 270,-.
Bestil hos www.lohse.dk eller på tlf. 7593 4455.

