Om I-Mesterens-Lys-trioer
Trioer er en tjenesteform, som er kendt både i kristen tradition, f.eks. i form af bedetrioer,
og i de nye spirituelle miljøer, ikke mindst “Triangler” i forlængelse af A. A. Bailey’s
skrifter. Tre personer udgør et dynamisk fællesskab. Fordi gruppen ikke er større, er den
lettere at få dannet end stor gruppe som cellegrupper eller IML-cirkler. Samtidig har trioen
et større potentiale i tjenesten for verden end en enkeltperson eller et par.
Treheden kender vi fra Guds eget væsen; netop fordi Gud er treenig er Guds enhed
dynamisk. Guds Treenighed udtrykker, at Gud efter sit væsen ikke er selvtilstrækkelig,
men netop rækker ud over sig selv i tjeneste for verden. Gud er skabelsens Gud, og Gud
har en plan for sin skabning, som skal føre den til fuldendelse i en helliggørelsesproces,
hvorigennem skabningen finder sig selv i Gud; se f.eks. Paulus’ brev til Efeserne, 1.
Kapitel:
Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al den
himmelske verdens åndelige velsignelse. Thi før verdens grundvold blev lagt, har han
udvalgt os i ham til at være hellige og uden dadel for hans åsyn, og han har i sin
kærlighed forudbestemt os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, ifølge sin egen viljes
beslutning, til lov og pris for sin nådes herlighed, som han skænkede os i den elskede. I
ham har vi forløsning ved hans blod, syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er. Den
gav han os i overstrømmende fylde tillige med al visdom og forstand, da han kundgjorde
os sin viljes hemmelighed ifølge den beslutning, som han havde fattet hos sig selv, om
den frelsesplan: i tidernes fylde at sammenfatte alt, både det himmelske og det jordiske, i
Kristus.
Denne trehed er også afspejlet i menneskets eget væsen; mennesket er krop, sjæl og ånd
og forener således i sig tre planer i naturen; den fysiske/materielle verden, den sjælelige
verden og den åndelige verden. Det betyder, at mennesket i den guddommelige plan har
til opgave at helliggøre den jordiske skabning ved at føre de forskellige naturriger
sammen, for at de kan sammenfattes i Kristus. Trioerne er redskaber i denne
helliggørelsesproces. Samtidig danner de basis for opbyggelsen af et tjenende netværk af
Jesu disciple og mennesker af god vilje.
I Mesterens Lys’ trioer har sin basis i forholdet til Jesus, sådan som det kommer til udtryk i
den påkaldelse og proklamation, som indleder vore tjenester:
Jesus, Retfærdighedens Konge,
Guds Søn og Menneskesøn!
Send os dit lys og din sandhed.
Jesus, Verdens Lys,
Guds Søn og Menneskesøn!
Vi ønsker at sidde ved dine fødder
Og modtage dit ord i hjerte og tanke.
Men vore trioer skal også ses i sammenhæng med de tilsvarende triangler i det
nyspirituelle miljø. Vi vil gerne udtrykke et fælles anliggende med andre mennesker af god
vilje i tjenesten for jorden til fremme af Guds plan og med henblik på jordens forvandling
og menneskehedens enhed. Men vi udtrykker dette anliggende udfra vort ståsted i kirken
som Kristi legeme og vor forståelse af Jesus, som den i hvem Gud møder os.

Hvordan dannes og opretholdes en IML-trio?
Den, som ønsker at være med i en trio, må afklare med sig selv, om hun eller han vil give
arbejdet sin fulde opmærksomhed og den nødvendige tid. Ønsket om at se en helliggjort
jord og menneskehed sammenfattet i Kristus må stå klart i ens tanker og følelser og være
forankret i hjertet. Der må være en villighed til at se Mesteren Jesus i sine meddisciples
hjerter og at forbinde sig med meddisciplene og mennesker af god vilje. Der må være en
villighed til at være aktivt nærværende i et discipelfællesskab i form af deltagelse i
tjenester og møder eller i det mindste til at være opsøgende i forholdet til Jesu disciple og i
forholdet til mennesker, som søger et åndeligt mål for deres liv.
En trio eller triangel begynder med, at én person taler med andre om Guds plan for
menneskeheden og jorden og om sin længsel efter at arbejde for Guds Rige og forberede
planens virkeliggørelse gennem bøn og meditation. Der kan være tale om, at du først
finder én ligesindet, og at I så sammen finder den tredje.
Deltagerne i en trio behøver ikke at bo i samme by eller egn, men det kan være gavnligt at
mødes som personer en gang imellem og også at aftale sammen at deltage i stævner,
retræter eller større tjenester. Trioens initiativtager har ansvaret for at holde kontakten
mellem trioens medlemmer levende - f.eks. ved breve, mails og telefonsamtaler.
Når trioen har eksisteret en tid, opfordrer initiativtageren de øvrige medlemmer til hver at
være initiativtager for en ny trio, samtidig med, at den oprindelige trio opretholdes.
Initiativtageren er også ansvarlig for kontakten mellem trioen og det større
discipelfællesskab, først og fremmest I Mesterens Lys, og formidler nyhedsbreve og
kursus-, stævne- og retrætetilbud herfra.
Hvis et medlem at trioen dør eller forlader tjenesten, er det godt at give en tilbagemelding
til I Mesterens Lys’ ledelse eller kontaktpersonen dertil - for evt. at få hjælp til at finde en
ny deltager. Hvis trioen nedlægges, er det også ønskeligt med en tilbagemelding til IML.
Hvad sker i Trioen?
1) Tjenesten udføres bedst, hvis du har et uforstyrret sted - ingen telefoner, ydre
distraktioner, måske et hjørne eller rum i dit hjem viet til bøn og åndeligt arbejde. Sid
afslappet, men rank. Påkald Guds Ånd: “Ære være dig, vor Gud, ære være dig!
Himmelske Konge, Sandhedens Ånd, som er på ethvert sted og fylder alle ting,
Velsignelsens Skat, Livets Giver, kom! bliv hos os! rens os fra al urenhed! og frels vore
sjæle ved din godhed! Amen!” Læs dagens bibeltekst. Bed Jesus-bønnen indtil du
hviler i Guds nærhed, idet du på indåndingen beder “Herre Jesus Kristus, Guds Søn!”
og på udåndingen: “Forbarm dig over mig!”
2) Forbind dig med din trios medlemmer. Du kan evt. se dem for dig, eller nævne og
gentage deres navne, og bed for hver enkelt af dem. Se din trio som en enhed. Gentag
processen for andre trioer, du er medlem af.
3) Se / forestil dig nu din(e) trio(er) som celle(r) i Kristi legeme, og som en del af et
netværk af trioer bestående af disciple af Jesus og af mennesker af god vilje, som
omspænder hele jorden.
4) Bekræft din intention:
“Som en del af min Trio bekræfter jeg overfor Gud mit ønske om at være ét i vilje med
Gud.

Jeg indvier mig til den tjenende kærlighed, som er Den hellige Treenigheds indre
væsen, og jeg erklærer, at intet skal bortlede min vilje fra at tjene med den kærlighed,
hvorved Gud tjener menneskeheden og den jordiske skabning.”
5) Se / forestil dig nu, at Helligåndens lys, Kristi kærlighed og Guds vilje strømmer ind i
hvert hjørne af trioen/trioerne og cirkler rundt i trianglen fra hjørne til hjørne og ud
gennem netværket og derfra videre ud i menneskeheden. Se, at Jesus er i midten af
hver trio og centrum i hele netværket, og at Jesus virkeliggør sit nærvær i verden
gennem netværket: heling og lægedom, fred og rette relationer mellem alle skabninger.
6) Bed for jorden, menneskeheden og medskabningen - evt. efter aftale mellem trioens
medlemmer om hvilke særlige forhold, I vil koncentrere jer om. Du kan evt. bruge
Jesusbøn, idet du i sidste halvdel siger: “Forbarm dig over …” (Du nævner bønsemnet
og visualiserer, hvordan Jesus Kristus sender sin Ånd med helende lys til helligelse eller
genoprettelse for den/dem, I beder for).
7) Bemærk evt. særlige ord, billeder eller råd fra Gud, og skriv dem ned for senere at dele
det med trioens øvrige medlemmer.
8) Afslut med discipelbønnen, tilflugtsbønnen og/eller Fadervor. (Se tillægget).
Husk at 10 minutters daglig koncentreret bøn er bedre end en halv eller hel times kamp for
at samle sig, evt. for at indhente det forsømte i en uregelmæssig bønspraksis.
Det er ikke nødvendigt, at I beder på samme tidspunkt, men det kan som nævnt være
nyttigt at mødes engang imellem, at være i kontakt med hinanden pr. telefon, brev, e-mail
eller lignende og aftale fælles bønsopgaver.
Du kan være med i flere trioer, men ikke i flere end du kan se dem klart for dig på én gang.
Tillæg
Discipelbønnen:
Gud, du, som er ’JEG ER’!
Jeg anerkender din Ånds virke
i menneskers længsel efter dit Riges fred,
efter det sande, det skønne og det gode.
Jeg anerkender nærværet af din tjenende kærlighed
i mennesker af god vilje og i enhver,
som ønsker at vandre discipelskabets vej.
Må din Helligånds kraft strømme i dem og lede dem
til erkendelse af Sandheden og til praktiks tjeneste.
Må dit menneskeblevne Ord, Jesus Kristus, inspirere dem
til tjenende kærlighed som medarbejdere for Guds Rige.
Må jeg finde min plads i din éne gerning
til jordens og menneskehedens forløsning
– med et ydmygt sind, i renhed og kærlighed.
Tilflugtsbønnen:

Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Gud,
Herskeren over alle ting, Universets Skaber,
den barmhjertige Fader og alt det godes ophav.
Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Kristus,
Forsoneren, Genopretteren af vor oprindelige natur,
den fuldkomne Åbenbarer og Guds uudgrundelige Ord.
Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Den hellige Ånd,
som gennemtrænger hele universet
og overalt har veje og midler til at påvirke sjælene,
den rene og stille virkende vind fra Gud!
(efter Ludvig Reichelt og som brugt ved I MESTERENS LYS)
Fadervor:
Vor Far! Du, som er i himlene!
Helliget blive dit navn!
Komme dit rige!
Ske din vilje som i himmelen således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød.
Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i al evighed. Amen!

