TGF – Gospel Celebration
Tema: Hvad er virkelig værdifuldt for dig?
Serie: Lev livet bedre (3)

•

Vi er i gang med en ny serie af prædikener her i foråret, som
jeg har kaldt ”Lev livet bedre” prædikener.
Vi kommer igennem forskellige temaer, som med
udgangspunkt i visdom fra Bibelen, kan åbne vores sind og
hjerter og give os inspiration til at begynde en rejse, hvor vi tør
stille nogle vigtige spørgsmål til os selv og søge svar, som
hjælper os til… at leve livet bedre!

•

Mange af os har overvejelser omkring det liv vi lever og de
valg, som vi tager. Det kan føles som om, at livet løber afsted
med os og vi oplever, at vi befinder os midt i nogle valg, som
måske ikke helt er os. Og vi undrer os. Er dette mit liv?
Mange mennesker ved ikke hvad der er virkelig værdifuldt for
dem og derfor så lider de i det stille, ubevidst. Mange
mennesker nøjes med det liv, som de har skabt sig, men får
ikke tænkt igennem eller mærket efter, hvad der er virkelig
vigtigt for dem.
Kan du genkende dig selv eller har du ikke fået mærket efter
og tænkt igennem, hvad der er virkelig vigtigt for dig, så er
denne søndag en god dag, at blive udfordret og inspireret af.
Derfor er dagen tema: Hvad er virkelig værdifuldt for dig?
Overvejelser
• Det kan være, at du har en god ide om, hvad dine drømme
er og hvad du gerne vil med dit liv, men de valg du tager,
får dig ikke i mål.

•

•

Det kan være du har svært ved at finde ud af, hvordan du
skal bruge din tid, dine penge og din energi.
Det kan være du slås med nogle store beslutninger og du
ved ikke, hvad det rigtige valg er.
Det kan være du har mistet dig selv og ikke ved, hvad du
vil.
Det kan være du undrer dig over, hvem du egentlig er, når
alt det udenom bliver skrællet af.

Hvis du kan genkende dig selv i nogen af disse udfordringer, så
er det måske fordi, du ikke er sikker på, hvad dine
grundlæggende værdier er.
Det kan være du har en vision for dit liv eller nogle drømme,
som du gerne vil se komme til virkelighed, men det kommer
ikke til at ske, hvis du ikke har nogle værdier, som understøtter
din vision.
Drømme og visioner kan vende sig imod os og få os til at føles
som en fiasko, når vi ikke lever op til de forventninger, vi har til
os selv. Men hvis vi ikke skal nøjes med at overleve og vi ikke
skal føle os som fiaskoer, så er det vigtigt, at vi kender vores
grundlæggende værdier, så vi kan bygge vores liv op omkring
dem eller ændre dem til noget, som er mere værdifuldt for os,
værdier, som hjælper os til at leve livet bedre.
Her kommer Gud os i møde. Han vil at vi skal lykkes med vores
liv og han har givet os guidelines, som blandt andet er så
enkelt skrevet ned i de 10 bud og i Bjergprædikenen, men også
i de mange citater af Jesus i evangelierne. At bruge tid på at
læse i Bibelen og tale med nogen om det, som det betyder,
bærer stor frugt i vores liv.

Jesus giver os i vores forståelse af Guds rige en vejledning til at
sortere i vores værdier, så vi bliver tydelige omkring, hvad
vores værdier er og skal være og derfra kan bygge vores liv op
omkring vores værdier:
”v44 Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en
mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han
hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark.
v45 Igen: Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter
smukke perler; v46 og da han fandt én særlig kostbar perle, gik
han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den.” (Matt
13,44-46)
v28 Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først
ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre
det færdigt? v29 – for at man ikke skal se ham lægge en sokkel
uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham v30
og siger: Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke
fuldføre det! (Luk 14,28-29)

Det kan være respekt, integritet, ærlighed, rejser, sjov, fritid,
arbejde, eventyr, image, loyalitet, familie, tro, sundhed,
komfort, risiko, gavmildhed… alt sammen er eksempler på
beskrivelser af de værdier, som jævnligt dukker op i
menneskers liv.
Værdier er ikke værdier, bare fordi vi synes de er vigtige. De er
ikke teoretiske. Vores værdier er kun vores virkelige værdier,
hvis de bliver omsat i praksis. Alt andet er kun ønsketænkning
eller bedrag eller et ønske om at lyde rigtige i bestemte
sammenhænge.
Hvis du tænker, at familie og nærvær er vigtige værdier i dit
liv, men samtidig står du tidligt op og går på arbejde og
arbejde mange timer og også lige lidt i weekenden, så vil et
mere ærligt udtryk for dine værdier måske være: Succes! Der
er intet galt med succes, men det er ikke det samme som
nærvær og tid til familien.

Værdier – hvad er det?
For at skabe et fælles sprog omkring vores refleksion, så har vi
brug for en definition af begrebet værdier: Værdier er
grundantagelser omsat i praksis. Eller sagt på en anden måde:
Værdier er effekten af det levede liv, den praktiske måde, vi
lever vores liv ud på.

Overvejelser
• Overvej kort, hvad du tænker, er dine værdier?
• Hvad ville du sige, er det mest vigtige for dig i dit liv?
• Har du svært ved at finde et svar, så overvej at spørge de,
som er tættest på dig: Hvad tænker I, er det som er vigtigst
for mig, som motiverer mig, som fanger min
opmærksomhed, som har mest værdi i mit liv? De kan
måske give dig nogle ærlige svar!

Vores værdier kommer til udtryk på den måde, vi lever vores
daglige liv i hverdagen. Værdier er omsætningen af det, som er
mest betydningsfuldt i vores daglige liv.

Hvad så, hvis det som du kommer frem til, ikke er helt det du
havde regnet med. Måske finder du ud af, at dit selvbillede og
dit hjerte, gemte på noget andet, end du havde forestillet dig?

Well, det bedste vi kan gøre for os selv, er at stoppe op og
være helt ærlige overfor os selv. Uanset hvad vi finder ud af, så
er et realitetscheck altid en god begyndelse.
Hvordan påvirker vores værdier os i vores beslutningstagen?
Vi lever alle vores liv ud fra vores værdier. Vores handlinger er
vores værdier udlevet i praksis.
Vores værdier har konsekvenser for alle de beslutninger vi
tager og den måde vi lever vores liv på. Når vi ikke gør det, så
oplever vi en spænding i vores liv, som først stopper, når vi
igen lever efter vores værdier.
Hvis dine værdier er, at du er en lovlydig borger, så vil det at
køre over for rødt eller arbejde sort skabe en spænding i dig,
som ikke føles behagelig.
Nogle mennesker undrer sig over, at de ikke har det liv, som
de godt kunne ønske sig. De beslutninger som de tager, får
dem ikke nærmere deres drømme eller hjælper til at opfylde
deres mål eller ambitioner. Sandheden er, at deres værdier
ikke understøtter deres ønsker og derfor skaber det forvirring i
deres liv.
Og for at gøre det endnu mere forvirrende, så har vi som regel
en serie af værdier, som samarbejder eller modarbejder
hinanden i praksis.
Hvis dine drømme er, at få en karriere indenfor et bestemt
område, men det er vigtigt for dig med tid til hygge og
hobbies, så vil du have svært ved at få en karriere, fordi det
kræver mere tid, end en 37 timers arbejdsuge.

Overvejelse
• Hvad var din sidste store beslutning?
• Hvilke værdier var i spil i forbindelse med at træffe denne
beslutning?
Hvordan påvirker vores værdier vores tid og vores kalender?
Vores værdier kommer helt konkret til udtryk i den måde vi
organiserer vores liv på. Det kan ses af vores kalender. Den
måde vi lever vores dage på, er den måde vi lever vores liv på!
Grunden til at vi bruger mere tid på bestemte mennesker og
bestemte projekter er farvet af vores værdier.
Meget frustration omkring organiseringen af vores tid kommer
sig af, at vi bruger vores tid på andre ting, end det som i
praksis er værdifuldt for os. Når vi prioriterer de ting, som er
mest vigtige for os, så oplever vi en større grad af fred og
tilfredshed i vores liv. Vi bliver mere engagerede og mere
motiverede.
At leve intentionelt og være bevidst om de nødvendige til- og
fravalg i vores liv, er til tider svære og har konsekvenser. Men
det er vores ansvar at leve vores værdier ud, ingen andres.
Når vi kender vores værdier, kan vi nemmere sige: Nej! …
selvom det kunne være fint eller det er de sødeste personer
som spørger eller det kunne være fornuftigt.
Overvejelse
• Kig tilbage på den seneste uge og måned. Kig igennem din
kalender. Dette er, hvordan du lever dit liv! Hvilke værdier
er kommet til udtryk her?

Hvordan påvirker vores værdier vores økonomi – hvordan vi
tjener vores penge og hvordan vi bruger vores penge?
Vores tilgang til økonomi er meget styret af vores værdier.
Hvordan vi vælger vores levevej – lønmodtager eller
selvstændig, er være farvet af vores værdier. Typen af
uddannelser og jobs vi vælger, er farvet af vores værdier.
Måden vi bruger vores penge på, fortæller meget om vores
værdier. Bruger vi alt, som vi har eller sparer vi op? Giver vi
ikke til godgørende formål eller giver vi meget og hvad vi giver
til?
Overvejelse
• Tænk over hvordan du tjener dine penge. Hvilke værdier
afspejler dette?
• Se på dit forbrug og dine udgifter i den seneste måned.
Hvilke værdier kommer til udtryk her?
• Hvad siger dit syn på godgørenhed omkring dine værdier?
Hvordan påvirker vores værdier vores relationer?
Måden vi er sammen med andre mennesker på, fortæller
meget om vores værdier. Vores værdier fortæller os ikke bare
hvem vi gerne vil være sammen med, men også hvordan vi
gerne vil være sammen, uanset om det gælder familie, venner,
interesser, kirke, arbejde eller andet.
Et interessant kendetegn på vores værdier komme til udtryk,
når der kommer konflikter eller spændinger ind i relationen
eller når nogen har det svært eller der sker ting, som slider på
relationen. Her får vi et tydeligt billede af, hvilke værdier vi
har.

Overvejelse
• Hvordan påvirker dine værdier dine relationer: Hvem
danner du relationer med og hvorfor?
• Hvordan håndterer du konflikter i dine relationer? Hvilke
værdier kommer i spil, når du skal håndtere konflikter og
spændinger?
Hvordan påvirker vores værdier vores engagement, uanset
om det er arbejde, studier, pligter i hjemmet, bilvask,
organisering af familielivet, fritidsaktiviteter eller socialt og
kirkelige arbejde?
Det som får os til at engagere os og indstillingen vi har det det,
som vi engagerer os i, er styret af vores værdier. Hvor meget vi
arbejder og måden vi arbejder på, er styret af vores værdier.
Hvad vi forventer at få for vores engagement i form af løn,
tilfredsstillelse, mening, anerkendelse eller andet, er styret af
vores værdier.
Vores værdier styrer vores engagement og påvirker hvordan vi
bruger os selv og vores ressourcer i praksis.
Vi har desværre kun en vis mængde energi og tid at gøre godt
med og derfor vil det, som er virkelig vigtigt for os også være
det, som vi er villige til at betale den største pris for.
Overvejelse
Hvilke værdier kommer til udtryk omkring dit engagement:
• Hjemme
• På arbejdet
• På studiet
• I kirken
• I nabolaget

Værdier hjælper os i vores valg
Værdier påvirker alle dele af vores liv. Derfor er det vigtig, du
kender dine værdier, så du kan tage gode beslutninger og ikke
gå glip af det liv, som er mest værdifuldt for dig.
Megen støj i vores liv, megen stress i vores liv, kommer af
manglende erkendelse af vores værdier, uanset om det
handler om store livsvalg, håndtering af vores relationer eller
arbejdsmæssige konflikter og spændinger.
Hvor kommer vores værdier fra?
Vi er ikke født med vores værdier. De er ikke genetiske eller
givet os på forhånd. De er blevet til i relation til andre
mennesker og inspirationskilder. Nogle værdier har vi
overtaget, andre har vi valgt.
Men skal vi i gang med at ændre på vores værdier, så har vi
brug for at vide, hvor de kom fra, så vi kan sætte ord på dem
og placere dem og begynde at arbejde med dem.
Vi former vores værdier i relation til autoritetsfigurer i vores
liv. Vores forældre og vores primære relationer har haft en
stor indflydelse på vores værdier. Fra før vi var bevidste og
havde sprog til at forklare vores værdier, blev vi introduceret
til værdier som kærlighed, respekt, omsorg eller mangel på
samme. Er jeg elsket? Er jeg værdifuld? Er mennesker generelt
gode eller onde? Alt dette har vi opfanget tidligt i vores liv og
er en del af vores sociale arv.
Nogle værdier vil vi gerne holde fat i, andre vil vi måske gøre
op med. At sætte ord på det, er første del i at leve livet bedre,
så vi kan gøre op med det, som vi ikke ønsker at bringe videre i
vores liv.

Men vi har også samlet værdier op i forhold til andre
autoritetsfigurer i vores liv, uanset om det har været en
skolelærer, en træner, en tante, en søskende, en kirkeleder
eller præst, en kendis eller kæreste.
Det kan også være religiøse tekster, som Bibelen, der har
været med til at forme dine værdier eller andet litteratur.
Overvejelse
Hvilke værdier har du fået fra autoritetsfigurer i dit liv:
• Forældre?
• Andre autoriteter?
• Andre kilder?
Vi samler også værdier op gennem vores erfaringer. Mange af
os finder ud af, hvad vi har af værdier, når vi kommer ud for
livskriser, store skift, muligheder eller succeser.
Det kan også være værdier, som er blevet givet videre til os, af
vores tidligere generationer og som vi har overtaget
(janteloven).
Overvejelse
• Hvilke erfaringer har været mest centrale i dannelsen af
dine værdier (succes, tab, traumer, muligheder)?
• Hvad har du lært af disse erfaringer, som har været mest
værdifulde for dig?
Vores kultur er en central del af vores værdiskabelse. Vi lever
og ånder nærmest kultur, som fisk ånder vand. Hele tiden er vi
omgivet af input fra en mængde kilder, som påvirker vores
værdier, uanset om det understøtter eller udfordrer vores
værdier.

Vi bliver oversvømmet med input fra forskellige sociale
medier, uddannelser, gennembrud i teknologi, medicin eller
geopolitik eller miljøet eller sport eller underholdning.
Kulturen er massivt tilstede i vores liv.

Uanset hvor dine værdier kommer fra og hvordan de bliver
vedligeholdt, så er bevidstheden om denne proces med til at
hjælpe os til at stoppe op og overveje, om vi har de værdier,
som vi ønsker.

Overvejelse
• Hvad er din favoritfilm? Hvad fortæller den dig om dine
værdier?
• Hvad var dit favoritprogram i TV, da du voksede op? Hvilke
værdier tog du med fra dette program?
• Hvad er dit favoritband? Har du taget nogle værdier med
fra deres sange?
• Hvilken litteratur har formet dine værdier?
• Hvilke hobbies kan du lide? Hvad fortæller det om hvad
der er vigtigt for dig?
• Hvilke nationale og internationale begivenheder har
formet dit verdensbillede?

Det er nemt, når vi kommer i menneskeligt uvejr, men det er
godt at bruge tid til at overveje det, når vi har energi og
overskud til at gøre det i ro og mag. Så står vi bedre, når
stormen kommer.

Vi former også vores værdier i relation til vores ligesindede,
uanset om det er venner, studiekammerater, kolleger eller
andet.
Gruppepres og mobning har for nogle haft en stor negativ
effekt på deres liv og har været med til at forme deres
værdier.
De mennesker som vi tilbringer megen af vores tid sammen
med, er med til at forme vores værdier.
Overvejelse
• Hvilke værdier har dine nærmeste venner? Hvordan har de
været med til at forme dine værdier?
• Hvilke værdier har din arbejdsplads eller dit studie?
Hvordan har disse værdier formet dig?

Hvordan kan vi ændre og styrke vores værdier?
De fleste af os ved, at det er rigtig svært at ændre på vores
værdier. Det bliver ikke nemmere, jo ældre vi bliver.
MEN det kan lade sig gøre. Og det kan ses hos mennesker,
som over tid eller pludselig begynder at skifte adfærd. Skift i
adfærd, signalerer skift i værdier.
Uanset om det et skift i vores sprogbrug eller et misbrug som
stopper eller om du kommer til tro og bliver kristen, så
signalerer det et skift i værdier og adfærd, uanset hvordan det
først kommer til udtryk.
De fleste værdiændringer i vores liv indebærer en
grundlæggende og intentionel indsats af os. Det kommer ikke
af sig selv.
Der er 3 enkle øvelser, som kan hjælpe dig på vej til at blive
bevidst om dine værdier og hvad der er mest værdifuldt for
dig i livet.
Kom i gang med en værdi-afklaringsproces
• Brug tid alene og gerne sammen med andre til at arbejde
med de refleksionsspørgsmål, som vi har nævnt i dag.

•

•
•

Kig grundligt på dit forbrug, din kalender, dine vaner, dine
relationer, dit åndelige liv, dine tankemønstre, så du kan
se, hvad dine værdier er i virkeligheden. Få sandheden
frem og se om du er tilfreds eller om noget skal være
anderledes.
Lav en plan for hvornår du vil gå i gang og afslutte denne
proces.
Beslut hvem du ønsker at involvere i processen.

Skab nogle zoner, hvor du kan øve dig på de nye værdier,
som du ønsker at have
• Værdier er vaner omsat i praksis. ”Først former vi vores
vaner, så former vores vaner os!” Det betyder, at du skal
praktisere dig til nye værdier og dermed arbejde dem ind i
dit liv. Vil du være mere givende, så meld dig som frivillig i
en organisation eller begynd at støtte et formål! Vil du
have mere glæde i dit liv, så sæt tid og penge af til sjov og
lystbetonede aktiviteter.
• Vær intentionel. Sæt tid, penge og ressourcer af til at
styrke eller forme de værdier, som er vigtige for dig.
• En ny værdi og en ny vane tager op til 3 måneder at
etablere. Indtil da kan det være svært at holde fast.
• Vælg en værdi, som du ønsker at styrke. Hvordan vil du
gøre det (tid, penge, energi)? Hvornår vil du begynde?
Vær ansvarlig
• De vigtigste ting i livet er værd at kæmpe for og kommer
ikke af sig selv (Up hill expectations – down hill habits).
Sørg for at skrive dine værdier og dine planer ned og del
dem med nogen, som skal holde dig ansvarlig og som kan
opmuntre dig i processen, når det ikke er nemt. Overvej:
Hvem skal holde dig ansvarlig? Hvordan skal denne

ansvarligheds-model se ud i praksis? Hvornår vil du
begynde?
Mennesker som vil leve livet bedre, har ikke bare fundet ud af
hvad de vil og hvorfor, men de har også fundet ud af, hvad der
virkelig vigtigt for dem. De kender deres grundlæggende
værdier og de lever dem ud.

