Peace, love and happiness
Fred i verden!

Shalom
”Shalom” kan måske i sin mening bedst
oversættes til dansk med ”Guds skabende,
proaktive, involverende, kærlige, himmel på
jord stræbende, harmoni og fredsskabende
indsats og ønske for denne jord om fred,
kærlighed, lykke og retfærdighed og for dig og
mig!”

Gud sagde…
• »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!
De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget,
alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«
v27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede
skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.

Gud sagde…
• v28 Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv
frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer
den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr,
der rører sig på jorden!« … Og det skete. v31 Gud så
alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det
var… (1 Mos 1, 26-31)

Jesus sagde…
• v12 Atter talte Jesus til dem og sagde: »Jeg er verdens
lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,
men have livets lys.« (Johs, 8,12)

Jesus sagde…
v46 Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som
tror på mig, ikke skal blive i mørket. v47 Og den, der
hører mine ord og ikke holder fast ved dem, ham
dømmer jeg ikke; for jeg er ikke kommet for at dømme
verden, men for at frelse verden. (Joh 12,46-47)

Jesus siger:
v44 Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi
dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller
syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig?
v45 Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt,
hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I
heller ikke gjort mod mig! v46 Og de skal gå bort til evig
straf, men de retfærdige til evigt liv.« (Matt 25,31-46)

Vi er blevet skabt til fællesskab
med Gud, med andre, med
vores skaberværk og os selv.
Vi er blevet skabt til at være
med-skabere, med-forvaltere af
vores liv og denne verden.

Værdier er noget vi er, det er
ikke noget vi har!

”Fra konflikt til fællesskab – sammen i håbet”

Hvad kan vi gøre for at være fredsstiftere…
• Hvis vi kan gå foran og blive forsonet med de mennesker som er
omkring os,
• Hvis vi kan gå foran i at tilgive og blive tilgivet af vores ægtefælle,
børn, kollegaer, studiekammerater og alle som omgiver os,
• Hvis vi vil være aktive fredsstiftere og bruge tid og energi på at ændre
på uretfærdighed og gå i aktiv dialog, hvor dialogen er stoppet,
• Hvis vi stiller os til rådighed for fredens evangelium, så er vi godt på
vej til at skabe fred i verden.

Livet efter Guds vilje…
v9 Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold
jer til det gode. v10 Vær hinanden hengivne i
broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse.
v11 Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i
ånden, tjen Herren. v12 Vær glade i håbet, udholdende i
trængslen, vedholdende i bønnen. v13 Vær med til at
hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt
på at være gæstfrie.

Livet efter Guds vilje…
• v14 Velsign dem, der forfølger jer, velsign, og forband
ikke. v15 Glæd jer med de glade, græd med de
grædende. v16 Hold sammen i enighed. Stræb ikke
efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på
jeres egen klogskab. v17 Gengæld ingen ondt med
ondt; tænk på, hvad der er rigtigt over for alle
mennesker. v18 Hold fred med alle mennesker, om det
er muligt, så vidt det står til jer.

Livet efter Guds vilje…
• v19 Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv
plads for Guds vrede, for som der står skrevet:
»Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,« siger Herren.
v20 Men »hvis din fjende er sulten, så giv ham noget
at spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at
drikke; for gør du det, samler du glødende kul på hans
hoved.« v21 Lad dig ikke overvinde af det onde, men
overvind det onde med det gode. (Rom 12,9-21)

