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    kan være tilfredse og glade, også selv om vi slet ikke har alt, hvad man kan få. Nøjsomhed 

    have som mål, at vi især tager hensyn til de fattige og svage i denne verden. Så vi må 
    tilstræbe så retfærdig en fordeling af denne verdens goder som muligt.

    at vi kristne skal have. Formuleringen: «En enkel og retfærdig livsstil» er hentet fra en 

    sundt åndeligt liv. Vi kaldes til at modarbejde den tendens i samfund, der siger, at vi alle har 

    rapport fra Lausanne-bevægelsen. Det er et forsøg på at beskrive, hvordan vi kan leve lidt 

Sprint foreslår 4 grund-regler i Guds brugsanvisning i Bibelen, som vi kristne kan tage med os 
ind i klima-debatten og klima-kampen:

1. Vi er Guds forvaltere i virkelighedens verden. Verden er Guds, ikke vores - vi er sat til at 

    «ret» til mere og mere og mere ...

    gratis gaver fra ham. Det må medføre taknemmelighed og dermed også den indstilling, at vi 

2. Næste-kærlighed med guddommelig stil. Gud er kærlighed. Han skabte os til at elske 
    ham og til at elske vore medmennesker - og i særlig grad de andre kristne. Vi må hele tiden 

4. Enkel livsstil. Ud af punkt 3 springer et forsøg på at formulere den livs-stil, som Gud ønsker 

    at vi hverken altid kan finde ud af, hvad der er rigtigt, eller gøre det rigtige.

2. Hvad i alverden har klima-politik med Gud og kristendommen at gøre?

3. Taknemmelige mennesker. Gud kalder os til at se, at alt, hvad vi har i denne verden, er 

    anderledes end det moderne forbrugersamfund hele tiden prøver at få os til.

    dyrke og vogte den. Guds kærlige tilgivelse sætter os fri til at arbejde - også selv om vi ved, 

Samtale-ark.   Sprint Korsholm: Klima-alarm og kristendom

Spørgsmål til samtale:

1. Er alt det der med klima ikke bare en fis i en hornlygte? 

3. Hvad kan jeg gøre for at støtte klimaet? Gavner det overhovedet noget, hvad lille jeg (og min 
menighed/kirke) gør?

    er en dyd, Bibelen gør meget ud af (fx 1 Tim 6,6-8) - også som en vigtig del af det at have et 

Hvordan kan vi være sikre på, at GUDs tilgivelse ALTID gælder - også for mig?

Hvordan forklarer vi det til kirkefremmede i dagens Danmark?

2. For tilgivelsens skyld

3. For skammens skyld

Jesus tog al vores skam! Hvad betyder det for dig - også ind i nutidens megen tale om «skam»?

4. For fællesskabets skyld

Samtale om hele videoen på én gang:

Vælg frit de forskellige spørgsmål til de 4 afsnit ovenfor.

Fungerer det i praksis hos jer?

Hvorfor var korsfæstelsen den mest ydmygende dødsform?

Hvorfor gør Jesu korsfæstelse op med alle «opdelinger i forskellig betydning» i menighedens 
fællesskab? 

Bibelvers, der nævnes i videoen:

Luk 24,13-35;
1 Kor 11,21;

Gal 3,28;
Gal 3,13;

Hebr 12,2

1. For forbandelsens skyld
Hvorfor skulle Jesus tage forbandelsen?

Samtale-ark     Morten Hørning: Korsfæstelsen

Denne video er opdelt i fire dele. Man kan stoppe efter hver del og snakke om et spørgsmål, eller
man kan se alle fire dele ud i ét og snakke om spørgsmål bagefter.

Hvorfor skulle Jesus korsfæstes for at dø?
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