Tirsdag d. 1. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene
Jesus siger:
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil
give jer hvile (Matt 11,28).
Lad os bede:
Kære Jesus Kristus,
du som har båret hele verdens byrde og smerte,
befri vores sind i dag for alt det,
som slider på os og gør os trætte.
Befri os fra selvcentrering,
og lad os finde din fred,
ved at tjene dig og hinanden.
Lad vores arbejde bære frugt i dag.
Fadervor …

Onsdag d. 2. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 658: Når jeg er træt og trist, når modet svigter
Jesus siger:
Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund
af mig, skal finde det (Matt 16,25).
Lad os bede:
Kære Jesus Kristus,
du, som elskede os så meget, at du gav dit liv for os,
hjælp os i dag til at elske og tjene hinanden
ligesom du tjente os.
For kun ved at miste os selv
og ved at tjene dig og hinanden
får vi os selv tilbage og derved frelses.
Fadervor …

Torsdag d. 3. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 752: Morgenstund har guld i mund
Da Jesus blev korsfæstet, råbte han:
Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? (Mark 15,34)
Lad os bede:
Kærlige far,
vi takker dig for,
at du i din søns skikkelse er kommet ind i verden,
for at lide for os og sammen med os.
Jesus Kristus,
Du, som både kender lidelsen og opstandelsen fra de døde,
trøst os ved din ånd,
når vi føler os svigtet og forladt af alle.
Forny os
og lad os opstå fra de døde
sammen med dig hver dag.
Fadervor ….

Fredag d. 4. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 298: Helligånden trindt på jord
Jesus siger:
Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror
på mig, skal aldrig tørste (Joh 6,35).
Lad os bede:
Kære Gud,
uden dig kan vi ikke leve,
for dagligt sulter og tørster vi efter din kærlighed og omsorg.
Jesus Kristus, Guds søn,
du, som er livets brød og livets kilde,
vi beder om,
at du også i dag vil mætte os med dit liv og nærvær.
Hjælp os til både at give og modtage din kærlighed og omsorg,
så vi fatter mod og finder livsglæde.
Fadervor …

Mandag d. 7. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 374: Herre Jesus, stærk og mild
Disciplene sagde til Jesus:
Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord,
og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige (Joh 6,68-69).
Lad os bede:
Jesus Kristus, vor Herre,
endnu en gang
er vi kommet her i Korshæren
for at tjene dig
ved at tjene hinanden.
Vi tror og vi ved,
at det evige liv er et liv som dit eget –
et liv i tjeneste.
Giv os i dag en god dag sammen
og gør hver eneste dag af vores liv
til et glimt af det evige liv.
Fadervor …

Tirsdag d. 8. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 694: Jesus, at du blev min broder
Evangeliet om Jesus Kristus er sammenfattet med følgende ord:
Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som
tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin
søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham
(Joh 3,16-17, også kaldet Den lille Bibel).
Lad os bede:
Vor kærlige far,
vi takker dig for frelsen til det evige liv,
som du har skænket os
i din korsfæstede og opstandne søn.
Styrk os i dag i troen på, at vi er elsket og ikke dømt af dig.
Hjælp os derfor til ikke at dømme os selv eller hinanden.
Hjælp os til at se os selv og hinanden med dine kærlige øjne.
Hjælp os til at elske os selv og hinanden,
som Kristus elsker os.
Fadervor …

Onsdag d. 9. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 3: Lovsynger Herren, min mund og mit indre
Salmisten skriver:
Lovet være Herren dag efter dag,
Gud bærer os, han er vor frelse (Sl 68,20).
Lad os bede:
Himmelske far,
vi takker og lover dig,
fordi du sendte din søn Jesus Kristus
for at bære verdens kors
og bære os gennem livet.
Vi, som er magtesløse mennesker, kan ikke bære og frelse os selv.
Men du er livets ophav og frelsens kilde.
Hver dag får vi vores liv og frelse fra dig.
Vi beder om, at du ved Jesus Kristus,
som bærer os, også i dag
vil give os en god dag sammen.
Fadervor …

Torsdag d. 10. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 31: Til himlene rækker din miskundhed, Gud
Salmisten skriver:
Råb til mig på nødens dag,
så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig (Sl 50,15).
Lad os bede:
Kære far,
vi takker dig,
fordi vi som dine børn kan henvende os til dig på nødens dag.
Vi beder i dag for hinanden:
Du kender os hver især, vi, der er her i Korshæren i dag.
Du kender vores nød og vores personlige behov.
Vi beder dig:
Hjælp os til at støtte hinanden
og giv os hver især en ende på vores nød.
Fadervor …

Fredag d. 11. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 336: Vor Gud han er så fast en borg
Salmisten skriver:
Gud er vor tilflugt og styrke,
altid at finde som hjælp i trængsler (Sl 46,2).
Lad os bede:
Himmelske far,
vi takker dig for den tilflugt og styrke,
som vi har fundet i din søn Jesus Kristus.
Vi beder dig om at hjælpe os i dag
med at rette vores blik væk fra os selv og vores trængsler
og imod din faderlige hjælp og kærlighed,
som altid er at finde i Kristus
og i vores fællesskab i hans navn.
Lad os bruge dagen i dag
til både at modtage og videregive din hjælp og styrke.
Fadervor …

Mandag d. 14. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 441: Alle mine kilder skal være hos dig
Profeten Esajas skriver:
I skal øse vand med glæde af frelsens kilde (Es 12,3).
Lad os bede:
Hellige Gud,
Vi takker dig for din søn, Jesus Kristus,
som er kilden til vores liv og frelse.
Vi takker for,
at i ham er vi selv blevet til levende kilder –
til hjælp og støtte for hinanden.
Hjælp os i dag til
med glæde at øse af dit levende vand,
af din hellige ånd - Jesu Kristi ånd,
og dermed være til inspiration og støtte for hinanden.
Fadervor …

Tirsdag d. 15. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 736: Den mørke nat forgangen er
Salmisten skriver:
Når urolige tanker tog til i mit indre,
så gjorde din trøst mig glad (Sl 94,19).
Lad os bede:
Kære far i himlene,
Vi kommer til dig med vores uro i tankerne,
med vores bekymringer for fremtiden
og alt andet, som fjerner vores fokus fra den kærlighed og frelse,
du har skænket os i din søn, Jesus Kristus.
Vi beder dig om,
at du vil hjælpe os med at fokusere
på vores ansvar for et godt samvær med vort medmenneske
i stedet for at fokusere på uroen i vort indre.
Vi takker dig for,
at du også i dag har ført os sammen her i Korshæren
for at blive trøstet med hinandens nærvær i Jesus Kristus.
Fadervor …

Onsdag d. 16. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 34: Gud skal alting mage
Profeten Esajas skriver:
Frygt ikke, for jeg er med dig,
fortvivl ikke, for jeg er din Gud (Es 41,10).
Lad os bede:
Kærlige Gud,
vi takker dig,
fordi du altid er med os ved din søn Jesus Kristus.
Styrk os,
når vi bliver selvcentrerede
og forblindes af frygt for livet
og bekymringer for fremtiden.
Lad os i dag fokusere på dit nærvær iblandt os.
Fadervor …

Torsdag d. 17. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 541: Vær du mig nær! Nu aftnen sænker sig
Ifølge profeten Esajas siger Gud til os:
Glemmer en kvinde sit diende barn?
Glemmer en mor det barn, hun fødte?
Selv om de skulle glemme,
glemmer jeg ikke dig (Es 49,15).
Lad os bede:
Kærlighedens Gud,
vi takker dig,
fordi du husker os, når vi glemmer dig.
Vi takker for din kærlighed,
som er stærkere end vores forældres,
og som du har bevist
ved at give din eneste søn for os.
Hjælp os til at huske din kærlighed
og dele den med hinanden i dag.
Fadervor …

Fredag d. 18. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære
I Klagesangene står der:
Herrens troskab er ikke hørt op,
hans barmhjertighed er ikke forbi,
den er ny hver morgen;
din trofasthed er stor (Klages 3,22-23).
Lad os bede:
Gode Gud, vores skaber,
vi takker dig,
fordi du har forbarmet dig over os
ved at frelse os ved din søn, Jesus Kristus,
i hvis navn vi har fællesskab med hinanden her i Korshæren.
Vi takker dig for hver ny dag,
vi kan få lov til at dele vort liv med hinanden
og dermed tjene dig.
Vi beder om,
at du vil velsigne vores samvær
og lade vores arbejde bære frugt i dag.
Fadervor …

Mandag d. 21. marts 2016
Olesia Corfixen

Salme DDS nr. 380: Op dog, Zion! ser du ej
I dag, dagen efter Palmesøndag, skal det handle om Jesu indtog i Jerusalem:
Lovet være du,
Herre Jesus Kristus,
for at du red ind i Jerusalem,
selv om du vidste,
at domfældelse og død ventede dig.
Du ville herske ved at tjene,
og du var lydig mod dit kald
til døden på korset.
Lad os bede:
Herre og Frelser!
Giv os af din kærlighed og trofasthed,
så vi følger dig ved at leve for andre
og skabe fred og retfærdighed på jorden.
Fadervor …

Tirsdag d. 22. marts 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 224: Stat op, min sjæl, i morgengry
Jesus Kristus,
du er opstandelsen og livet.
Vi takker dig for det håb,
du kastede ind i verden,
da du væltede stenen fra graven
og gik ud i morgensolen
for at skabe verden på ny.
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,
så vi i kraft af dig vælger livet.
Fadervor …

Onsdag d. 23. marts 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder
Jesus Kristus!
Du er midt iblandt os,
og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed.
Men du kender også vores svigt
og vores forvirrede liv.
Og alligevel holder du fast ved os.
Vi ber dig:
Lad os se tegn på din magt, så vi forvandles
og formår at bruge de evner, du har givet os.
Til gavn og glæde for andre.
Fadervor…

Tirsdag d. 29. marts 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 218: Krist stod op af døde
Lovet være du, vor Gud og Far!
Himlen og jorden sang af glæde den dag,
da lyset sprængte sig vej ind i gravens mørke,
og Kristus stod op af døde.
Vi fatter det ikke,
det er for underfuldt for os,
at det, som skete den morgen i gravhaven,
også kan ske for os.
Derfor ber vi dig:
Giv dig til kende for os,
og tag frygten for døden fra os.
For kun da tør vi tro og håbe,
at som du lever, skal også vi leve.
Fadervor …

Onsdag d. 30. marts 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 234: Som forårssolen morgenrød
Herre Jesus Kristus!
Du kender den uro,
der bor i os og driver os frem
Du kender den frygt, vi nærer for andre
og for ikke at slå til.
Kom os til hjælp!
Vi vil så gerne hvile i troen,
men der skal så lidt til, før vi vakler og falder.
Derfor beder vi dig:
Tro for os, og styrk os!
Lær os at være tro,
så vi gør det vi skal.
Fadervor …

Torsdag d. 31. marts 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 236: Påskeblomst! hvad vil du her
Herre vor Gud!
Vi takker dig for alt det gode, du har givet os
og for det, som venter os af godt i fremtiden
Vi bønfalder dig:
Vis os, hvad vi skal bede om,
så vi ikke søger vort eget,
men bærer andres nød og smerte frem for dig.
Sig det ord, der lyser klart,
når mørket bliver tæt,
og modgangen er ved at knække os.
Og lad os mærke, at du bærer os,
når vore kræfter og livsmod slipper op.
Fadervor …

