Guds fodspor i mit liv
Guds fodspor
i mit liv

Et kærligt blik
Du lever under Guds kærlige blik, hvadenten du er bevidst om det
eller ej. Når Gud ser på dig, er det med kærlige og milde øjne. Når
vi begynder at leve med Guds kærlighed som fundament, svinder
frygten ind, og vi får mod til at være dem, vi er og er skabt til at
være. Frie til at leve, elske, give og tage imod.
Hæftet inviterer dig til, at du laver et lille ritual, hvor du ser tilbage på
din dag og leder efter Guds fodspor midt i din hverdag. Uanset om
dagen har været let eller tung.
Jeg tror nemlig, at vi kan øve os i at se, hvordan Guds kærlighed
strømmer til os. Gennem møder med mennesker, oplevelser og
glædelige stunder. Ja, også i sorgen og smerten. Gud er der hele
tiden og venter på, at vores blik møder Hans kærlige øjne.
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Måske vil du opleve, at ét spørgsmål bliver særligt vigtigt for dig, så
dvæl ved det og spring resten over. Brug denne stund sammen med
Gud og vid, at hvor Guds ånd er, er der frihed.
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Jeg opmuntrer dig til at bruge hæftet til en aftenstund. Sæt eller læg
dig godt til rette. Hvis du har brug for det, så put dig under et varmt
tæppe eller din bløde dyne. Måske har du lyst til en kop te og at
tænde et lys. Gør det, du har brug for, for at bringe dig selv i hvile,
førend du går i gang.

Jeg ønsker dig en dejlig stund i Guds kærlige selskab.

Hæftet er trykt på svanemærket genbrugspapir.
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Dato
Gud, dagen i dag har været fyldt af:

Jeg drømmer om at:

Gud, jeg fornemmer, at du i løbet af min dag særligt har glædet dig
over:

Jeg beder om fred i mit hjerte, når jeg i morgen skal:

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som
verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!”
Johannesevangeliet 14:27

Dato
Gud, i dag er jeg særligt taknemmelig for:

Gud, jeg lægger disse personer i dine kærlige og stærke hænder:

Gud, dit nærvær har i dag skinnet til mig igennem:

Gud, igennem dagen i morgen beder jeg om, at du må minde mig
om:

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre.
Men størst af dem er kærligheden.
1. Korintherbrev 13:13

Dato
Gud, i dag har jeg været fyldt af:

Gud, jeg beder om, at du vil guide mig til at finde svar på:

Gud, her har jeg fornemmet dit smil i dag:

Væk min sjæl blidt i morgen tidlig, hvisk til mig, at:

Herrens troskab er ikke hørt op,
hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen.
Klagesangene 3:22

