De syv nøgleord og Bibelen
Et bibelord til hver dag i ugen
Langsomhed (mandag)
Stands, og forstå, at jeg er Gud, ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden!
Sl 46,11
Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra Jerusalem og hedder
Emmaus; de talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og
drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem.
Luk 24,13 – 15
Fællesskab (Tirsdag)
De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til.
De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. Hver og én blev
grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var
fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i
enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet
priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.
ApG 2,41 - 2,47
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder,
får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en
sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde,
kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver
til dem, der beder ham!
Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og
profeterne.
Matt 7,7 – 12
Bekymringsløshed (Onsdag)
I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj
på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men
søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede
for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.
Matt 6,31 - 34
- kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.
1 Pet 5,7
Stilhed (Torsdag)
Apostlene samledes igen hos Jesus og fortalte ham om alt det, de havde gjort, og alt det, de havde lært folk.
v31 Og han sagde til dem: »Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt.« For der var
mange, som kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise.
Mark 6,30 – 31
Lyt Job, hør på mig! Vær stille, så jeg kan tale. ¨
Job 33,31
Frihed (Fredag)
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
v2 han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
v3 Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier for sit navns skyld.
v4 Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt, for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst.
Sl 23,1 – 4

Enkelhed (Lørdag)
Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.
Matt 5,3
Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. v29 Men jeg siger jer: End
ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. v30 Klæder Gud således markens græs, som står i dag og
i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende?
Matt 6,28 – 31
Åndelighed (Søndag)
Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd.
Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud.
Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed.
Kol 3,1 – 4
Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer
skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din
skat er, dér vil også dit hjerte være.
Matt 6,19 – 21
Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem, og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!«
Åb 21,3 - 5

