Onsdag d. 1. juni 2016
Morten Aagaard

Salme DDS nr. 192: Hil dig frelser og forsoner
Ordet: Korsfæstelsen
De førte Jesus ud til stedet Golgata – det betyder Hovedskalsted. De ville give
ham vin krydret med myrra, men han tog det ikke. Så korsfæstede de ham og
delte hans klæder ved at kaste lod om, hvem der skulle have hvad. Det var den
tredje time, da de korsfæstede ham. Og indskriften med anklagen imod ham
lød: »Jødernes konge«. Sammen med ham korsfæstede de også to røvere, den
ene på hans højre, den anden på hans venstre side. De, der gik forbi, spottede
ham og rystede på hovedet og sagde: »Nå, du, som bryder templet ned og
rejser det igen på tre dage, frels dig selv og stig ned fra korset! Også
ypperstepræsterne og de skriftkloge hånede ham på samme måde og sagde til
hinanden: »Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels
konge – lad ham nu stige ned fra korset, så vi kan se og tro!« Også de, der var
korsfæstet sammen med ham, hånede ham.
Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den niende
time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Eloí, Eloí! lamá
sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?«
Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: »Hør, han kalder på Elias. Så
løb én hen og fyldte en svamp med eddike, satte den på en stang og gav ham
noget at drikke, idet han sagde: »Lad os se, om Elias kommer og tager ham
ned. Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede. Og forhænget i templet
flængedes i to dele, fra øverst tilnederst. Da officeren, som stod lige over for
ham, så, at han udåndede sådan, sagde han: Sandelig, den mand var Guds
søn.
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Torsdag d. 2. juni 2016
Morten Aagaard

Salme DDS nr. 218: Krist stod op af døde

Ordet: Jesu opstandelse
Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene
og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv.
For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og
satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne.
De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen
sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den
korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se
stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået
fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu
har jeg sagt jer det.«
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Fredag d. 3. juni 2016
Jørgen Lasgaard

Diakonhøjskolens diakonisalme: Der gik én i menneskevrimlen/
DDS nr. 365: Guds kærlighed ej grænse ved
Der gik én i menneskevrimlen
og slettede nederlag ud
så kærligt som var det i himlen
og ansigt til ansigt med Gud.
Ham er det, vi prøver at huske,
han gør, at vi daglig må fuske
med godhed – og kommer til kort
Den tanke er stadig utrolig,
at Skaberens evige ord
fik ansigt og krop og tog bolig
blandt os på den rejsende jorrd,
og det var i byer som vore,
de mindste blev regnet for store,
de svage var nærmest ved Gud.
En fremmed, der glemte sit eget
på grund af et offer for vold,
en luder, der elskede meget
og ødslede uden kontrol,
dem gav han en plads i sit rige
så fornem, som ville han sige:
”Se, dér er min søster og bror!”
Han bragte Guds kærligheds tider
til angstens og underets jord,
og søger man folket, der lider,
så følger man bare hans spor,
der går han, alverdens forsoner
og uddriver sindets dæmoner
og læger med Skaberens hånd.

Og følger vi tøvende efter
og tjener hans store projekt,
så deler han nok sine kræfter
med os og gi’r handlingen vægt.
Han kender jo Skaberens kilde
og ved, hvad han drømte og ville
med os på sin hellige jord.
Tekst: Lars Busk Sørensen, 1995. Melodi: Willy Egmose, 1995.
Skrevet til Diakonhøjskolens 75 års jubilæum i 1995.

Bibellæsning Luk. 19, 1-10:
Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand, som hed
Zakæus, han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var,
men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og
klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte komme den
vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: »Zakæus, skynd dig at
komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.« Så skyndte han sig ned og tog
glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde: »Han er gået ind
som gæst hos en syndig mand.« Men Zakæus stod frem og sagde til Herren:
»Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har
presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.« Da sagde Jesus om
ham: »I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams
søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.«

Fadervor

Mandag d. 6. juni 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 41: Lille Guds barn, hvad skader dig?

Bibeltekst: fra bekymringsløshedsevangeliet i Matthæus 6,25:
”Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller
for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?”

For ca. 25 år siden var der en sommersang med god rytme, der hed ”Don’t worry, be happy” –
”Vær ikke bekymret, og vær lykkelig”.

Johannes Møllehave har selvironisk sagt: ”Jeg ærgrer mig over de mange skuffelser, der ikke er
gået i opfyldelse”.

Fadervor

Tirsdag d. 7. juni 2016
Morten Aagaard

Salme DDS nr. 305: Kom Gud Helligånd, kom brat

Ordet: Pinsedagen
Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd
som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som
af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev
de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter
hvad Ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle
folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de
blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var
ude af sig selv af forundring og spurgte: »Hør, er de ikke galilæere, alle de, der
taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi
parthere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og
Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og
Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere
–vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål.« Alle var ude
af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden: »Hvad skal det betyde?«
Men andre spottede og sagde: »De har drukket sig fulde i sød vin.«

Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Onsdag d. 8. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 736: Den mørke nat forgangen er

Gud Fader, Søn og Helligånd.

Vi takker dig for dagen, vi har foran os,
og for arbejdet,
vi udfører sammen her i Kirkens Korshær.

Vi takker dig for uforudsigeligheden, der hører til livet.
Selv om den nogle gange kan være svær at bære.

Vi beder dig, gør det klart for os,
at du bærer med på alt det smertelige, tilværelsen indebærer,
og at du glædes med os, når det glædelige sker.

Lær os at mærke dit nærvær,
så vi selv kan være nærværende overfor de mennesker, der udgør vores liv.
Giv os mod til at leve et liv, hvor vi har øje for andre end os selv.

Fadervor…

Torsdag d. 9. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 69: Du fødtes på jord

Lovet være du, vor Gud,
for at du ikke skjulte dig bag al din magt,
men vovede at blive et menneske som os.

Du gik ind i livet på de vilkår,
der gælder for enhver af os,
og erfarede alt det smertelige, tilværelsen indebærer,
sådan som vi kan erfare det.
Du ville herske ved at tjene,
Selv om det indebar din domfældelse og død.

Lær os at tro ved Helligåndens magt,
at det var for kærlighedens og for vores skyld,
at du blev menneske i Jesus Kristus.

Gør den tro og det håb levende i os alle, så vi får mod og styrke
til at være sammen på forgængelighedens betingelser.

Fadervor…

Fredag d. 10. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 678: Guds fred er glæden i dit sind

Kære Gud,
det er tydeligt for enhver –
og måske særlig tydeligt for os her i Kirkens Korshær –
at der findes mennesker, som misbruger sig selv og hinanden.
Hverdagen er fyldt med lidelser,
der er svære at lægge ører til og hårde at være vidne til.

Men vi beder dig om,
at vi ikke må blive ligegyldige over for den smerte, vi møder,
men være engagerede i at rumme den og holde den ud.

Lær os at se din nåde i verden.
Mød os i den fremmede og gør os åbne over for hinanden.

Lær os at leve ud af din godhed i troen på Jesus Kristus.
Befri os fra frygt, så vi får mod til at tage andre menneskers
ukendte dybder og byrdefulde erfaringer til os
og stifte fred med dem.

Fadervor…

Mandag d. 13. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 290: I al sin glans nu stråler solen

Gode Gud,
i dag vil vi glæde os over det under,
at du pinsedag udrustede dine disciple med Helligånden,
så de kunne gå ud i alverden og bringe budskabet om Kristus
til mennesker af alle slags.

Gud Helligånd, hvis ikke det var for dig,
ville ingen i dag tro på den frelse, Guds søn bragte til verden.
Verden ville være et sted, hvor mørke og tomhed rådede alene.

Men nu er det sådan, at midt i livet ånder du.
Den tvivl, vi kan hjemsøges af, vender du om til fornyet tro.
Du berører verden, Gud Helligånd,
og vi styrkes af din
nådige gerning.

Fadervor…

Tirsdag d. 14. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 726: Gak ud, min sjæl, betragt med flid

Kære Gud.

Tak for sommeren og de lyse nætter!
Tak for dine gaver: de grønne træer, de gyldne marker, den milde luft.
Tak for himlens tryghed, stjernerne og fuglenes sange.
Tak for det medmenneske, der løsner mine bekymringer op med et smil.

Tak for, at vi ved Helligåndens kraft kan tro på dig.
Tak for, at du ved Åndens magt virker i verden som et evigt håb,
der vækker vort mod og vor vilje til livet,
når vi føler os tomme og triste.

Tak for, at du ved Åndens gerning lod os forstå, at du er kærlighed.
Fadervor…

Onsdag d. 15. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 29: Spænd over os dit himmelsejl

Gode Gud,
du, som kender enhver af os og vil være sammen med os på trods af alt –
på trods af de fejl og forbrydelser, vi begår mod os selv og andre.
Selvom vi tit har svært ved at se andet end os selv, tilgiver du os.
Du ved, hvad vi hver især er gode til, og hvad vi har svært ved.

Vi beder dig, giv os glæden ved at have et arbejde,
der kræver alt det gode, du har udrustet os med.
Lad os få den opmuntring, vi behøver for at kunne gøre det, du vil have.
Lad os hver især erfare, at vi ikke er verdens centrum,
og finde tryghed, fællesskab og glæde i,
at vi heller ikke behøver at være det,
for at livet lykkes.
Fadervor…

Torsdag d. 16. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 365: Guds kærlighed ej grænse ved

Gud,
du skabte verden ud af kærlighed, fordi du ikke kunne lade være.
Så lad os da leve ud af din kærlighed, fordi vi ikke kan lade være.

Gud,
du viste os dit væsen ved at komme til os som et menneske,
der bar kærligheden gennem livet, lidelsen og døden.

Giv os troen på,
at kærligheden også kan bære igennem alt det, livet byder os.
Fadervor…

Fredag d. 17. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 289: Nu bede vi den Helligånd

Gud Helligånd,
vi takker dig for,
at du lader Guds verden åbne sig for os .

Du gør os fri af vore begrænsninger,
så vi ikke gror til i dem.

Vi beder dig,
opfyld os med din livgivende kraft,
så vi får øjnene op for Guds levende nærvær
og ikke forstenes i tvivlens død.

Trøst os,
når vi bliver bekymrede over skrøbeligheden,
vi ser og mærker på egen krop.

Lær os at finde ro i, at ethvert menneske er i din hånd.
Fadervor…

Mandag d. 20. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 696: Kærlighed er lysets kilde

Kærlighedens Gud,
du, som vil,
at vi skal leve et liv i evigt fællesskab med dig,
et liv befriet fra selvoptagethed og isolation.

Vi beder dig,
gør det klart for os,
at du ikke vurderer os efter, hvad vi præsterer,
men elsker os alle med den samme kærlighed.
Fadervor…

Tirsdag d. 21. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 749: I østen stiger solen op

Gud,
du vil, at vi deler alle livets forhold med hinanden
– også livets mørke og umulige sider.
Du vil, at vi skal være sammen om det smertelige,
dét, vi har svært ved.

Vi beder dig, gør den tro levende iblandt os,
at du ved din søn, Jesus Kristus, er gået helt ind i den jordiske verden
for selv at leve og lide med det levende og lidende menneske.

Vi takker dig for,
at med hans død og opstandelse
er håbet kommet ind i verden.
Håbet om,
at selv når den værste håbløshed tynger os ned,
er intet umuligt for dig og din kærlighed.

Fadervor…

Onsdag d. 22. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 367: Vi rækker vore hænder frem

Tak, Gud,
for at du igen og igen skuffer vores forventninger om, hvordan vi skal leve!

Du skuffer os på den gode måde ved at vise os,
at vi ikke skal være dygtige for at blive elsket af dig.

Vi beder dig,
lær os at give det videre, så vores medmennesker
heller ikke skal være dygtige for at elskes af os.

Tak, Gud, for fællesskabet her i Kirkens Korshær,
for hjertets slag, for hverdagen og den varme mad,
for kaffen og brødet og for mennesket ved min side.
Fadervor…

Torsdag d. 23. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 294: Talsmand, som på jorderige

Gud,
det er så let at blive vred på livet.
Let at føle sig helt afmægtig, ked af det og uden ord.
Der er så megen uretfærdighed,
så mange mennesker, der har det svært,
så mange liv, der ser ud til at gå til grunde meningsløst.

Derfor beder vi dig om,
at du må lære os,
at vi godt må blive vrede på dig.
At du aldrig kunne finde på at forlade os.
Selv om vi skælder dig ud og bebrejder dig den afmagt, vi føler.

For du er fællesskabets Gud,
du blev menneske i Jesus Kristus for at gøre erfaringer som os –
for at lære afmagten, ensomheden og ordløsheden at kende.

Men du brød deres forbandelse gennem din søns opstandelse.
Nu har vi en lidelsesfælle og et håb i dig.
Fadervor…

Fredag d. 24. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 747: Lysets engel går med glans

Kære Gud,
vi takker dig for lyset, som skinner i mørket,
og som skinner gennem evighedens sommer.

Vi takker dig for dit ord om syndernes forladelse,
som lyder i din kirke.
Tilgivelsen fra dig
sætter os fri til at være mennesker, så godt vi kan.

Vi takker dig for det håb,
du har skænket os gennem din søns opstandelse fra de døde.

Vi takker dig for, at du pinsedag lod Helligåndens kraft komme over dine disciple, så vi i
dag kan kalde Jesus Kristus ved navn og tro hans gerning.
Fadervor…

Mandag d. 27. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 10: Alt, hvad som fuglevinger fik

Tålmodige Gud,
nogle gange er vi så fortravlede,
at vi ikke har øje for dit vidunderlige skaberværk.
Det eneste, vi ser, er os selv.

Vi beder dig,
gør os opmærksomme på det skønne i det små,
på alt det, vi ser forbi i det daglige.

Lær os at sætte pris på naturen,
på rapsmarkernes gule farve,
på sandet ved havet,
vinden mellem træerne i skovene,
på himlens fugle,
på sommerens glæde og lange timer,
på dyrene, der lever iblandt os.

Lær os at få blik for det, vi plejer at overse.
Det beder vi om i Jesu navn.

Fadervor…

Tirsdag d. 28. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 402: Den signede dag med fryd vi ser

Livets Gud,
tak for at du lod høre fra dig ved din søn Jesus Kristus!

Tak for, at du ikke var en selvtilfreds Gud,
der havde nok i din himmel.

Tak for,
at du ved Helligåndens kraft lader os vide,
at du er kærligheden, der tåler alt
– også vores allerstørste fejl.

Vi beder dig om,
at vi må leve med og for hinanden
ud af din tålende kærlighed.
Fadervor…

Onsdag d. 29. juni 2016
Rasmus Valentin

Salme DDS nr. 259: Din Himmel-krone ser vi stråle

Kære Gud,
tak for at du lod os kende din vilje ved din søn Jesus Kristus.
Du vil, at vi skal leve for hinanden, ligesom Kristus levede for os.
Du vil, at vi skal leve sammen i den evige kærligheds fællesskab.

Ligesom Kristus aldrig gik forbi den nød, han så,
vil du, at vi altid skal standse og gå ind i den nød, vi ser.
Men det er svært at leve op til!

Derfor beder vi dig,
giv os din kærligheds styrke
og modet til at stoppe op og bære med på lidelsen,
når vi kan,
og tilgiv os, når vi ikke formår det.
Fadervor…

Torsdag d. 30. juni 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 374: Herre Jesus, stærk og mild

Tilværelsen har altid budt på op- og nedture.
Nu skal vi først høre, hvad Paulus skrev for næsten 2000 år siden.
Dernæst beder vi en bøn, Bjarne Lenau Henriksen har formuleret.

Bibeltekst: ”Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud,
ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.” (1. Kor. 13,12b)

Bøn:
Himmelske Far
Lad mig være.
Lad mig være til.
Lad mig være til, som
du har tænkt dig mig
og skabt mig.

Giv mig livskraft
og livsmod,
giv mig tillid
og håb,
giv mig kærlighed
og handlekraft,
så jeg tør
gøre oprør mod

det, der nedgør
dit skaberværk

Giv mig forstand
og klarsyn
så jeg kan se, når
jeg selv gør alting galt.
Giv mig indsigt og klogskab,
så jeg kan gøre
det godt igen, som kan tilgives
og bede om tilgivelse for det,
der ikke kan tilgives.

Du er skaberen, som kan gøre
mig til et levende menneske,
der hver dag har
en dyb længsel efter
at være, som
du har tænkt dig mig
og skabt mig
Jeg beder dig: Gør det!
Amen.

Fadervor

