
Ser Gud som Mester Ser Gud som en 
kærlig farGudsbillede

Uafhængig / egenrådig Gør sig/erkender sin 
afhængighedAfhængighed

Lever i kærlighed 
til loven

Lever i kærlighedens 
lov/opfyldelsen af...Teologi

Usikker / mangler fred Hvile og fredSikkerhed
Stræber efter menne-
skers opmuntring, 
anerkendelse og 
accept

Fuldstændigt 
accepteret i Guds 
kærlighed og retfær-
diggjort ved nåde

Behov for 
anerkendelse

Behov for personlig 
succes, mens man for-
søger at imponere Gud 
og andre/eller ingen 
motivation til at tjene

Tjeneste motiveret af 
en dyb taknemme-
lighed for at Guds 
ubetingede kærlighed 
og accept

Motivation 
i tjenesten

Pligt og for at fortjene 
Guds gunst eller 
manglende motivation

Glæde og fornøjelse/
kærlighed/hengivelse

Motivation i de 
kristne discipliner

“Skal” være hellig, for 
at opnå Guds favør,  
hvilket fremmer følelser 
af skam og skyld

“Ønsker” at være 
hellig; ønsker intet, 
som hindrer et nært
fællesskab med Gud

Motivation 
for renhed

Selv-forkastelse fordi 
man sammenligner 
sig selv med andre

Positiv og bekræftet 
fordi du ved, du har 
værdi for Gud

Selvbillede

Søger trøst i falsk 
kærlighed: rusmidler, 
tvangshandlinger, flugt 
fra virkelighed, travlhed, 
overdreven religiøsitet

Søger stille stunder og 
tid alene med henblik 
på at hvile i Faderens 
nærvær og kærlighed

Kilde for trøst

Det 
forældreløse 

hjerte

Forældreløs eller søn
Sønnens

hjerte

- fortsættes på bagsiden...



Ser autoritet som kilde 
til smerte; manglende 
tillid mod dem og 
manglende hjerte for 
at underordne sig

Respektfuld, ærefuld, 
du ser dem som 
Guds tjenere og en 
velsignelse i dit liv

Syn på autoritet

Har svært ved at blive 
irettesat; Du skal have 
ret - du bliver nemt 
såret og lukker af for 
disciplin

Ser en irettesættelse 
som en velsignelse og 
behov i dit liv, så dine 
mangler og svagheder 
bliver afsløret og lagt 
i graven

Syn på 
irettesættelse

Forsigtig og betinget; 
baseret på andres 
præstation fordi du 
søger at få mødt 
egne behov

Åben, tålmodig og
udtryksfyld, fordi du 
lægger eget liv og 
egen dagsorden ned, 
for at kunne møde 
andres behov

Kærlighedsudtryk

Betinget og fjernt Tæt og intimtFornemmelse af  
Guds nærvær

Fangenskab FrihedTilstand
Føler sig som en 
slave/tjener

Føler sig som en 
søn/datter

Position

Åndelige ambitioner; 
en længsel efter 
åndelig succes og 
udmærkelse og en 
stræben efter det
- et ønske om at blive 
set som en af de 
modne i troen

At opleve Faderens 
ubetingede kærlighed 
og accept dagligt, og 
derefter at blive sendt 
ud som repræsentant 
for hans kærlighed i 
familien og til andre

Vision

Kæmp for det, du 
kan få fat i!

At være Guds barn 
forløser din arv!Fremtid
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Konkurrence, 
fjendskab, misundelse 
af andres succes og 
position

Ydmyghed og enhed 
fordi du værdsætter 
andre og kan glæde 
dig over deres succes

Relationer

Anklage og afsløring 
med henblik på at stille 
sig selv i et godt lys 
ved at vise andre i et 
dårligt lys

Kærligheden dækker 
over fejlene, alt imens 
du søger at genoprette 
andre i kærlighed og 
mildhed

Reaktion på 
andres fejl


