Elske
værdi

Elske

”Elske”
• Kærligheden fra Gud afspejler sig ved, at vi elsker
hinanden og ser menigheden som familie
• Som fællesskab elsker vi både i ord og handling, så alle
oplever at høre hjemme i kirken – og er stolte af at
høre til
• Efter Jesu forbillede deler vi Guds kærlighed med
mennesker omkring os, så vi som kirke gør en forskel i
menneskers liv
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Opbygning og indhold
• En bevidst treklang (3x3)
– lære
– liv
– mission
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Kærlighed
•
•
•
•
•
•

Følelser og stemning
Omsorg og nærvær
Vilje og kald
Ærlighed og respekt
Lydighed og troskab
Prioritere hinanden (jf. kærlighedens fem sprog)

Guds kærlighed
”Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret
iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til
verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består
kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at
han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer
for vore synder.

Guds kærlighed

Kærlighedens liv

”Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen
siger: »Jeg elsker Gud,« men hader sin broder, er
han en løgner; for den, der ikke elsker sin broder,
som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke
har set. Og dette bud har vi fra ham: Den, der
elsker Gud, skal også elske sin broder.” 1 Joh 4,910.19-20

• Levende kærlighed – en giver og en modtager
• Treenighedens væsen (Gud er kærlighed)
• At give det gratis (nåde) uden fokus på betaling
eller gengældelse
• Kærlighed skaber liv, sætter fri, medfører et
bånd (relation)

Kærlighedens radikalitet

Lovens kærlighed

• Levende kærlighed – sætter en person i bevægelse (ord og handling); sund kærlighed dør når
den holdes fangen og dyrker egoismen
• Kærlighed kræver at gå dér, hvor man slipper
kontrol og vover for den andens skyld – fordi
man vil / skal / har et kald!

”Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge,
men i gerning og sandhed.” (1 Joh 3,18)
”Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns,
Jesu Kristi, navn og elske hinanden, som han har
påbudt os. Den, der holder hans bud, bliver i Gud
og Gud i ham. Og at han bliver i os, ved vi af
Ånden, som han har givet os.” (1 Joh 3,23-24)
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Barmhjertighed

Jesu familie

• Sammenhæng: Ordets hører og gører – lytte og
handle i tro!
• Kærlighed som et påbud (frivillig lydighed i tro)
– og som et kendetegn på Jesu disciple
• ”Det er fuldbragt” – lovens opfyldelse (kærlighed) + lovens forbandelse (sonet)

Så kom Jesu mor og hans brødre, og de sendte
nogle ind til ham for at hente ham, men selv blev
de stående udenfor. Han sad omgivet af en hel
skare, og de sagde til ham: »Se, din mor og dine
brødre og dine søstre står udenfor og spørger
efter dig.« Men han svarede dem: »Hvem er min
mor og mine brødre?«

Jesu familie

Refleksion

Og han så rundt på dem, der sad omkring ham, og
han sagde: »Se, her er min mor og mine brødre.
For den, der gør Guds vilje, er min bror og søster
og mor.« (Mark 3,31-35)

• Som menighed er vi en familie – Jesu
brødre og søstre!
Hvordan kommer det til udtryk i Aarhus
Bykirke?

Augsburgske Bekendelse

En hellig forsamling

Artikel 7:
• Ligeledes lærer de, at der stadig vil vedblive at
være én hellig kirke. Men kirken er de helliges
forsamling, i hvilken evangeliet forkyndes rent,
og sakramenterne forvaltes ret. …

• Jesu Kristi Kirke: Guds børns faderhjem med
moderomsorg (et fællesskab af mennesker)
• hellig og kaldet: indviet til en særlig tjeneste +
sat til side (Ordet og sakramenterne)
• kaldet ud (mission) – hvor Gud er nær
• kaldet sammen – en forsamling om Ordet
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Betydning og adfærd
• ”Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse”. (Rom 12,10)
• Stolte over at høre til: Sådan er min menighed!
• Mission (evangelisation) og diakoni:
– diakonale tiltag i kirken
– alpha-kurser
– klynger (m.fl.)

Betydning og adfærd
• Hvordan sikrer vi en menneskelig rummelighed og gensidig kærlighed i menigheden, samtidig med at vi fastholder en klar læremæssig linje (også etikkens område)?
–
–
–
–

som præster og hyrder (læreansvar, sjælesorg)
som menighedsråd (åndeligt ansvar)
som ledere og forkyndere
i de sociale relationer i gudstjenestefællesskabet, klynger,
celler, teams osv.

At høre til – elsket!

At høre til – elsket!

• ”Gud har nu engang givet hver enkelt del dens
plads på legemet, som han ville det.” (1 Kor
12,18)
• At se kroppen i et spejl – og hvad gøre ved det,
som man ikke kan lide at se eller det, som ser
underligt ud?

• Sef 3,17: Gud fryder sig over dig!
• Hver person i menigheden har en plads på
legemet, alle er en del af legemet – som er
elsket og villet af Gud
• Med det sindelag: Villig til at kæmpe for hele
legemet, støtte dem, der trækker mest, og elske
dem, der trænger mest

Refleksion
• ”Vi elsker, fordi han elskede os først!”
• Hvad betyder det for dig?
• Hvordan er det liv for dig?
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