
 
 

Tænk på Gud og din næste 
 

Nr. 327 - søndag den 28.11.21 - Frank Ahlmann Kristensen 
 
”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af 
hele dit sind og af hele din styrke.‹ 31 Dernæst kommer: ›Du skal elske 
din næste som dig selv.‹ Intet andet bud er større end disse.” Mark 12, 30 
 
1) Tænk på Herren din Gud  
 

Da vi blev kristne, blev vores sind og tanker ikke forvandlet 
Det er nu vores opgave at lade os forvandle  / modsat nåden. 
 
Vi kan ikke lukke for billeder i vores sind, men vi kan omdirigere dem.  
Vi kan erstatte mørke tanker med nye lyse tanker.  
 
Let my people GO!  Let my people THINK!  
 
Guds udfriede dem fra Egyptens trælleåg – tog dem ud af mørket. 
De havde set og oplevet det samme, men tænkte ikke Guds tanker. 
 
Det vi tænker har konsekvenser! Vore tanker er skabende… 
 
”Som en mand tænker i sit hjerte, sådan er han” Ords 23.7 (engelsk) 
 
Vore tanker former vores forståelse af Gud, os selv og vores fremtid 
 
Læs: Rom 8, 5-6 (HvD) 
 
”Når jeg ligger mine bekymringer i mine egne hænder,  
 finder jeg kun mine egne svar” 
 
Ef. 4,23-24 (HvD) ”I stedet skal I fornyes i tanker og sind. 
I skal iklæde jer det nye liv, som Gud har givet jer, så I kan ligne ham og 
leve med en ren samvittighed i lydighed mod sandheden.”  
 
Paulus 1 kor. 2,16: Vi har Kristi tanker… 
 
Fornyelse og iklædelse - er det umuligt? Nej!  Vanskeligt? Ja! 
GIV IKKE OP! Han vil om-programmere dit sind – det tager tid! 
 

Lukas 12, 29-31: Tænk ikke på, hvordan I får noget at spise og drikke, 
og vær ikke ængstelige. Alt dette søger hedningerne i verden jo efter, 
men jeres fader ved, at I trænger til dette. Søg derimod hans rige, så 
skal det andet gives jer i tilgift. 
 
Kol 3, 2-3: Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske.  
 
Læs: 2 Kor 10, 3-6  
 
Rom 12,1-2 (HvD) ”Jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang.  
Lad i stedet Guds Ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde 
ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne.” 
 
I stedet for at anstrenge dig med at udvise streng selvkontrol, skal du 
hengive dig til åndelige discipliner og udvikle dit forhold til Helligånden. 
 
Lade ham gøre det – Helligånden gøre det: 
”Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skrifterne” Luke 24, 45-46 
 
”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han 
skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.” Joh 14, 26  
 
Ef 1, 17-20 / Kol 1, 9-11 
 
2) Tænk på din næste 
 

Læs: Filip 2, 2-5 
 
• Tænk på hvordan du kan være en velsignelse for et andet menneske! 
• Fra selvcentreret til at elske Gud og mennesker  
 
Zak 8, 17: Tænk ikke ondt i jeres hjerte mod hinanden,  
elsk ikke den falske ed; for alt dette hader jeg, siger Herren. 
 

Spørgsmål og samtale 
 

• Prøv at læse nogle af nøgleversene – hvad taler til dig eller  
  udfordre dig i f.eks. Rom 8, 5-6 / Ef. 4, 23-24 / 2 Kor 10, 3-6 
• Er du bevidst omkring fornyelse og forvandling af dit sind? 
• Hvad kan være et ”fæstningsværk i dine tanker?” 
• Hvad er dit sind/dine tanker typisk fyldt af? 
• Hvordan kan vi elske Gud med vores sind/tanker? 
• Hvad taler til dig/udfordrer dig i Filip 2, 2-5? 
• Hvordan kan vi have ”vores næste i tanke” og handle på det? 
 


