Fredag d. 1. april 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 241: Tag det sorte kors fra graven
Utrættelige Gud
Hold din flamme lysende i os,
så al smålighed og frygt brænder ud af os,
og vi bliver frie til at gå ad dine veje.
Gå med os ud i vor hverdag.
Gå med os ind i vort mørke.
Send os til de lidende,
de bange og de modløse,
der længes mod lyset,
så også de må mærke,
at de lever i Guds kærlighed
og skal mættes med liv og glæde
Fadervor …

Mandag d. 4. april 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 249: Hvad er det at møde den opstandne mester
Jesus Kristus!
Kom til os, når vi har mistet modet
og ikke kan se vejen frem.
Overvind vor tvivl og frygt
Giv os tro, selv når vi intet kan se
og håb, selv når alt synes umuligt.
Giv os af din kærlighed, så at der, i kraft af dig,
bliver nærvær,
hjælpsomhed
og glæde i vores liv med hinanden.
Når vi så ser dig i vor næstes ansigt,
er det,
som at møde den opstandne mester i live igen.
Fadervor …

Tirsdag d. 5. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 365: Guds kærlighed ej grænse ved
Jesus siger:
Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem
(Matt 7,12).
Lad os bede:
Jesus Kristus, kærlighedens Herre,
hjælp os i dag med at kunne se vores næste,
fordi vi selv har brug for at blive set.
Hjælp os i dag med at kunne lytte til vores medmenneske,
fordi vi selv har brug for at blive lyttet til.
Hjælp os i dag med at dele ud af din kærlighed,
så vi selv får del i den.
Fadervor …

Onsdag d. 6. april 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 582: At tro er at komme til det, der er større
Ifølge Markus evangeliet sagde en mand en dag til Jesus:
Jeg tror, hjælp min vantro! (Mark 9,24).
Lad os bede:
Kære Jesus Kristus,
vi takker dig, fordi du ser bort fra vores vantro
og tilregner os for at være troende.
Hjælp os, når vi tvivler!
Hjælp os til at leve i tillid til dig og til hinanden!
Hjælp os til at tro på hinandens vegne
og til at gå i forbøn for hinanden,
ligesom du tror på vores vegne,
og går i forbøn for os.
Fadervor …

Torsdag d. 7. april 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 309: Bøj, o Helligånd, os alle
Jesus siger:
Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til
mig, vil jeg aldrig vise bort (Joh 6,37).
Lad os bede:
Jesus Kristus, Guds søn,
vi takker dig for,
at vi kan komme til dig
og du vil aldrig vise os bort.
Vi takker dig for,
at vi dagligt kan komme i dit fællesskab her i Korshæren
og aldrig blive vist bort.
Hjælp os i dag med at tage imod din kærlighed
og give den videre til hinanden,
ligesom du har taget imod Faderens kærlighed
og givet den videre til os.
Fadervor …

Fredag d. 8. april 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 69: Du fødtes på jord
Jesus siger:
Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig
(Joh 14,6).
Lad os bede:
Himmelske far,
vi takker dig,
fordi du er kommet til os ved din søn, Jesus Kristus,
så at vi ved ham kan komme til dig.
Vi takker dig,
fordi du ved Kristi kærlighed har åbenbaret os
sandheden om os selv:
At vi er elsket af dig.
Vi beder om,
at du i dag vil hjælpe os med at blive i din sandhed
og dermed være vej
til kærlighed og liv for hinanden.
Fadervor …

Mandag d. 11. april 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 368: Vintræ og grene og frugt hører sammen
Jesus siger:
Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer
megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre (Joh 15,9).
Lad os bede:
Jesus Kristus, opstandne Herre,
vi takker dig,
fordi vi har del i dit liv,
ligesom grenene har del i vintræets liv.
Uden dig kan vi intet,
og uden fællesskabet med hinanden
kan vi ikke bære frugt.
Vi beder dig om at hjælpe os i Kirkens Korshær
til at blive ligesom en frugtbar vingård
og lade vores arbejde bære megen frugt i dag.
Fadervor …

Tirsdag d. 12. april 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 678: Guds fred er glæden i dit sind
Apostlen Paulus skriver:
Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi
Jesu dag (Fil 4,4).
Lad os bede:
Himmelske far,
vi takker dig for,
at du med Jesus Kristus er begyndt din gode gerning i os.
Vi beder dig om,
at du i dag vil tilføje endnu en dag
til din gerning med os.
Gør os til redskaber for din kærlighed,
og hjælp os til at fuldføre dit arbejde på jorden
indtil Jesu Kristi komme.
Fadervor …

Onsdag d. 13. april 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 716: Guds godhed vil vi prise
Gavmilde Gud!
Din godhed strømmer imod os,
ufortjent og overvældende.
At vide det og kende dig
kan kun fylde os med stolthed og glæde.
For du giver i din kærlighed mere
end vi på nogen måde kunne forvente.
Lad din godhed sætte sit præg på os,
så vi under hinanden det godt,
og trofast gør det, som du forventer af os.
Fadervor …

Torsdag d. 14. april 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 217: Min Jesus, lad mit hjerte få
Letsindige Gud!
Mægtige kræfter har du sat os til at forvalte.
Dit evangelium lægger du i vore hænder,
og mennesker har du givet i vores varetægt
med alle muligheder for at gøre godt og ondt.
Hvor tør du?
Har du da glemt, hvad vi er i stand til at gøre?
Vi ber dig:
Gør os varsomme og trofaste som dine tjenere.
Skab i os hjerter,
der gavmildt giver til vore medmennesker,
hvad vi selv har modtaget fra dig.
Fadervor …

Fredag d. 15. april 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 696: Kærlighed er lysets kilde
Barmhjertige Gud!
Du, som elsker alle, onde som gode,
vi ber dig:
Overvind vores modvilje mod dem,
vi ikke bryder os om.
Befri os fra bitterhed mod dem,
der gjorde os ondt.
Hjælp os til at se ethvert menneske,
som det er,
elsket af dig.
Når du lader din kærlighed lyse i os,
vil jorden blomstre af glæde.
Fadervor …

Mandag d. 18. april 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr.655: Er du modfalden, kære ven
Herre Jesus Kristus!
Vi beder dig:
Tag vores frygt fra os,
og driv tvivlen og vantroen ud af os,
så vi går, hvor du byder os at gå
og gør, hvad du vil, at vi skal gøre.
Lad os se, at du har muligheder,
hvor vi kun ser forhindringer
og alt det, der kan gå galt
For når du vil, kan underet ske,
at vi ser din magt og herlighed
og den velsignelse,
som strømmer imod os.
Fadervor …

Tirsdag d. 19. april 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 370: Menneske, din egen magt
Forunderlige Gud.
Du har betroet os livet med hinanden,
for at vi skal elske det og værne det.
Vi ved, at den dag du kalder os til regnskab,
kan du dømme os med rette,
for vi har misbrugt den jord, du skabte,
og handlet uretfærdigt mod de mennesker, du elsker.
Men du er en nådig Gud.
Derfor
-stands os, før det er for sent,
og hjælp os til at være ansvarlige over for alt det,
som du har lagt i vore hænder.
Det ber vi om i Jesu navn
Fadervor …

Onsdag d. 20. april 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 36: Befal du dine veje
Kærlige, gavmilde Gud!
Så rigt har du velsignet os,
så ofte har du mættet os,
at vi må takke dig af et fuldt hjerte.
Alligevel lader vi os gang på gang binde
af bekymringer og begærlighed,
så vi vender os fra de mennesker,
du har givet os
og lukker os om os selv.
Vi beder dig, åbn vore hjerter!
gør os frie til at se,
at hos dig får vi alt, hvad vi trænger til,
og at glæden bliver stor,
når vi deler den med andre.
Fadervor …

Torsdag d. 21. april 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 52: Du, Herre Krist
Jesus Kristus, du livets herre!
Vi takker dig for den glæde, du spreder,
når du kommer til os.
Du ser os, som vi er,
selv når vi gemmer os bag et afvisende ydre.
Kom til os, når vi lukker af for andre,
bryd ind i vor ensomhed,
og kald os ud til livet med hinanden.
Hjælp os til at se, at alt, hvad vi har,
er en gave fra dig, og må deles med andre
for at blive til liv og glæde.
Fadervor …

Mandag d. 25. april 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 70: Du kom til vor runde jord
Gavmilde Gud!
Din godhed strømmer imod os,
ufortjent og overvældende.
At vide det og kende dig
kan kun fylde os med stolthed og glæde.
For du giver i din kærlighed mere
end vi på nogen måde kunne forvente.
Lad din godhed sætte sit præg på os,
så vi under hinanden det godt,
og trofast gør det, som du forventer af os.
Fadervor …

Tirsdag d. 26. april 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 374: Herre Jesus, stærk og mild
Herre Jesus Kristus!
Du er vort håb,
når vor tro brænder så svagt,
at et vindpust kan slukke flammen,
og vor tillid er så spinkel,
at et slag kan knække strået.
Vi beder dig:
Gør os stille, så vi kan høre dig.
Gør os tro, så vi går dine veje,
selv når vi ikke forstår.
Styrk os, når vi vakler,
og bær os når vi segner.
Fadervor …

Onsdag d. 27. april 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 29: Spænd over os dit himmelsejl
Barmhjertige Gud!
Du, som elsker alle, onde som gode,
vi takker dig for,
at du vil,
at vi alle skal have et godt liv.
Hjælp os til at se ethvert menneske, som det er,
elsket af dig.
Hjælp os til at give af os selv, til hver eneste,
der kalder på vores hjælp.

Fadervor …

Torsdag d. 28. april 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 51: Jeg er i Herrens hænder
Herre Jesus Kristus!
Vi beder dig:
Tag vores frygt fra os,
og driv tvivlen og vantroen ud af os,
så vi går, hvor du byder os at gå
og gør, hvad du vil, at vi skal gøre.
Lad os se, at du har muligheder,
hvor vi kun ser forhindringer
og alt det, der kan gå galt
For når du vil, kan underet ske,
at vi ser din magt og herlighed
og den velsignelse, som strømmer imod os.
Fadervor …

Fredag d. 29. april 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 234: Som forårssolen morgenrød
Herre Jesus Kristus!
Nu hvor dagene bliver lysere og længere,
og foråret viser os din herlighed på mange måder,
kommer vi til dig med tak og glæde.
Men vi kommer også til dig, fordi der skal så lidt til,
for at vi bliver urolige og bange.
Tit gruer vi for, hvad andre kan gøre ved os,
og hvad vi selv kan finde på.
Lad os vide, at vi er i Guds hånd,
hvad der end sker.
For hvor du er, må frygten forstumme
og fordømmelsen ophøre.
Fadervor …

