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Når jeg elsker Gud som det første og største, så sker der noget i mig, 
mit selvbillede og i atmosfæren omkring mig! 
 
Elske og søge ham så meget, at der ikke er plads til synd eller andre 
destruktive og selviske tilbøjeligheder 
 
Kaldet til en hellig livsførelse 1 Peter 1, 13-16:   
 

Vær derfor årvågne, gør sindet rede, bind op om lænderne, og sæt alt 
jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. 14 

Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres 
uvidenhed; 15 men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal 
også I være hellige i hele jeres livsførelse, 16 for der står skrevet: 
»I skal være hellige, for jeg er hellig.« 
 
Hvis du elsker Jesus, ønsker du at blive mere hellig 
 
1 Peter 5, 8-9:    
Vær årvågne og på vagt!  
Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve  
og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen,  
I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden… 
 
Passivitet er vores fjende 
 
Passivitet afføder ligegyldighed 
Passivitet tilslører fjendens tilstedeværelse / blinder os 
 
”Tag derfor afstand fra din lunkenhed  
og bliv brændende i din iver” - Åb 3,19 (HvD) 
 
1 Sam 14 - Sauls passivitet og manglende lederskab blev lammende 
for hele hæren, på trods af hans kaldelse, salvelse og Guds ark. 
 
 

• David og Goliat 
Vi kan ikke hindre fjenden i at tale  
F.eks. Djævelens fristelse af Jesus – men vi må ikke forholde os tavse 
 
Passivitet ser på - Passivitet avler frygt  
 
David og Jonathan havde samme ånd, udløste mægtig kraft 
 
1 Kor 16, 13-14: 
Vær vågne, stå fast i troen, vær mandige og stærke!  
Alting hos jer skal ske i kærlighed 
 
Intensitet 
 

Særlige tider og i vores hverdagsliv 
 

• Lovsang  
 

• Bøn 
(HvD) Ef 6, 18: Vær altid i bøn til Gud under Åndens inspiration, hvad 
enten det er forbøn eller bøn om hjælp. Vær udholdende og årvågne, 
når I beder for alle dem, der hører Kristus til.  
 

• Ordet – Amos 8, 11 
 

• Dele evangeliet 
 

• Kærlighed 
 
Rom 12, 10-11: ”Elsk hinanden som kristne brødre og søstre.  
Kom hinanden i forkøbet med at vise respekt.  
Bliv ikke sløve. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. ”  
 
Fornyet intensitet i alle livets aspekter 
• i dit liv • i kirkens liv 
 
 

Forslag til samtale: 
• Hvordan kan passivitet være en fjende? 
• Hvad betyder lunkenhed i Guds øjne? 
• Hvordan kan vi holde os (år)vågne? 
• Intensitet - brændende, iver, nidkærhed – hvad betyder det for os  
  i vores dagligdag og i kirkens liv? 


