
kontakt Nr. 2
Februar
Marts
2008

B A P T I S T K I R K E
med

Der var engang en ung mand som 
kom til sjakbajsen for et hold skov-
huggere og bad om et job. 
’Det kommer an på’, sagde sjak-
bajsen. ’Lad mig se dig fælde dette 
træ.’

Den unge mand gik frem og fæl-
dede meget talentfuldt et stort træ. 
Imponeret udbrød sjakbajsen: 
’Du kan starte på mandag.’

Mandag, tirsdag, onsdag og tors-
dag gik – og torsdag eftermiddag 
kom sjakbajsen hen til den unge 
mand og sagde ’Du kan hente din 
løn, når du går!’

Overrasket sagde den unge mand: 
’Jeg troede, vi fik løn på fredag?’ ’Det 
gør vi normalt’, sagde sjakbajsen, 
’men vi lader dig ikke blive her, for 
du er begyndt at sakke bagud. Vo-
res daglige grafer over fældningen 
viser, at du er faldet fra at ligge på 
førstepladsen i mandags til at ligge 
på sidstepladsen i dag.’

’Men jeg arbejder jo hårdt’, prote-
sterede den unge mand. ’Jeg kom-
mer som den første, jeg går som den 
sidste, og jeg har endda arbejdet i 
mine kaffepauser!’

Sjakbajsen kunne fornemme den 
unge mands skuffelse og tænkte 
over det et øjeblik og spurgte så: 
’Har du fået slebet din økse?’

Den unge mand svarede: ’Nej hr. 
Jeg har arbejdet alt for meget til at 
få tid til det!’

På mange måder ligner denne hi-
storie vores liv. Vi har sommetider 
så travlt, at vi ikke engang tager os 
tid til at få ’slebet øksen’.  Det mest 
nødvendige for at leve i nuet og 
virke effektivt.

I dag virker det som om, alle er 
mere travle end nogensinde, men 
mindre lykkelige end nogensinde. 
Hvordan kan det være? Kan det 
være fordi vi har for travlt til at 
skærpe sanserne?

Fasten, i år tiden fra d. 2. februar 
til d. 16. Marts, er helt fra kirkens 
første tid til i dag reserveret til at 
skærpe sanserne, så vi kan fejre 
påsken med friske sanser. 

Derfor er den tradition kommet 
på mode igen at skære ned på 
det, der slider på vores opmærk-
somhed: Overarbejde, radio, tv, 
megen mad, mobil-telefon, mp3, 
computerspil, mails, internet og 
hvad vi mere kan nævne. 
Fasten giver os ro og frihed fra 
unødvendige sanseindtryk til 
at ”slibe øksen” og fejre livets 
sejr med nærvær og skærpede 
sanser.

SKÆRPEDE SANSER

Efter nedskæring
kan nyt spire frem



Påskejubel

Lad jorden, himlen, universet
løfte sig, le, juble,
hvirvle, danse
som aldrig før!
Det er sket,
det er nyt, 
det er her: 
Friheden, sejren, nyskabelsen:
Kristus har overvundet døden!
Han har befriet verden, universet,
du og jeg og alle ting er frie igen,
nye igen, levende igen.

Lad os feste og fejre det
overalt.
Lad ham komme og befri vores by,
rydde op i alt det mørke,
begynde alting på ny.

Du, som har sejret,
fortsæt med at kæmpe i os.
Du, som opstod,
fortsæt med at give os liv.
Du, som spiste med disciplene,
hold måltid med os.
Du lever.
Du er ny.
Du er her!

Fra Bønnebogen ”I Dit nærvær”

Februar
Jesus, du vort hjertes fred,
dit evangelium kommer 
for at åbne vore øjne
for fylden i din kærlighed:
Den er tilgivelse;
Den er indre lys.

Marts 
Al kærligheds Gud,
når vi søger dig i tillid,
venter vi, at selv vore indre 
modsigelser må åbnes for 
din HelligÅnds nærvær. 

Broder Roger af Taizé

Når du vil bede...
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Faste bønner

Højeste Gud, fuld af ære,
oplys mit hjertes mørke
og giv mig dyb tro,
fast håb og fuldkommen kærlighed, 
indsigt og erkendelse, Herre,
så jeg kan fuldføre
de opgaver, du lægger på mig
- hellige og sande. 

Frans af Assisi

Milde lys, i en dunkel, tåget verden.
Led du mig frem.
Natten er mørk og 
jeg er langt fra mit hjem.
Led du mig frem.
Styr du min fod.

Martin Lönnebo

På www.aandeligvejledning.dk kan du 
finde flere bønner og mere inspiration

Matt. 
6,6

… er ”Den Nye Aftale - Det nye 
testamente på nudansk” en af de 
bøger, man må have.

Det er en ny oversættelse til et nudansk, 
som alle skulle have mulighed for at 
forstå. Også hvis man ikke i forvejen 
er kendt med de kirkelige termer. 

Mange afsnit, ikke mindst i brevene, 
flyder langt lettere og ligetil end i 
storebroderen: Den autoriserede bibel 
fra 1992. Men Den Nye Aftale er fra 
Bibelselskabets side ikke tænkt til at 
afløse 92-udgaven, men til at supplere 
denne. Det synes jeg er en god under-
stregning af, at de to udgaver med 
stor fordel kan læses side om side. 

Der er nogle ting, som undrer mig. 
Bl.a. at det meget misforståede ord 
”synd” er genbrugt, mens ”nåde” og 
”barm-hjertighed” er afløst af andre 
til tider svære udtryk. Det er også 
underligt, hvorfor Jesu elever nogle 
gange kaldes det meget kirkelige 
”disciple” og andre gange det fine 
nudanske udtryk ”tilhængere”. 

Så bare læs løs, men med begge ud-
gaver ved hånden.

Poul A. Beck

Hvis du 
vil læse...

Du den opstandne Kristi Ånd, 
hemmelighedsfulde Nærvær, giv 
os at rodfæste vore liv i din tillid, så 
jubelens kildevæld aldrig tørrer ud.

Br. Roger i Taizé kilder

Bibelselskabet

528 sider kr. 169.



Engang, midt i et smukt kongerige, 
var der en dejlig have. Der gik Gud 
en tur, når dagen blev kølig. 

Af alle planter i haven, var den 
smukkeste den noble Bambus. År 
efter år voksede Bambus sig mere 
storslået, bevidst om Guds kær-
lighed, men stadig ydmyg.

En dag kom Gud helt tæt på og 
så på Bambus med nysgerrig 
forventning. Bambus bøjede sit 
hoved ned til jorden i en kærlig 
hilsen.

Gud sagde: ’Bambus, jeg vil 
bruge dig.’ Bambus svingede 
sit hoved op imod skyerne i ren 
glæde. Dagenes dag var kommet 
– den dag han var blevet skabt til. 
Stille sagde han: ’Mester, jeg er 
rede. Brug mig som du vil.’ 

’Bambus’, sagde Gud alvorligt, 
’jeg må hugge dig ned!’

Bambus blev rystet af rædsel 
”Hugge mig ned?” Mig, som du 
har skabt til at være det smuk-
keste i din have! Åh nej, ikke det. 
Brug mig til glæde, brug mig til 
ære, men hug mig ikke ned!’

’Kære Bambus’, Guds stemme 

blev endnu mere alvorlig. ’Hvis 
jeg ikke hugger dig ned, kan jeg 
ikke bruge dig.’

Haven blev stille. Vinden holdt 
sit vejr. Bambus bøjede langsomt 
sit stolte og ærværdige hoved. 
Der lød en hvisken: ’Mester, hvis 
du ikke kan bruge mig uden at 
hugge mig ned… så ske din vilje 
og hug.’

’Kære, elskede Bambus. Jeg ville 
også skulle skære dine blade og 
grene af dig.’ 

’Mester, lad mig slippe. Hug mig 
ned og læg min skønhed i støvet, 
men er det nødvendigt at tage 
mine grene og blade fra mig?’

’Bambus, hvis jeg ikke skærer 
dem væk, kan jeg ikke bruge dig.’

Solen gemte sit ansigt. En som-
merfugl fløj skræmt væk. Og 
Bambus rystede i frygtelig for-
ventning og hviskede stille: Gud, 
skær blot.’

’Bambus, jeg ville også skulle 
flække dig i to dele og skære dit 
hjerte ud, for hvis jeg ikke gør 
det, kan jeg ikke bruge dig.’
Da bøjede Bambus sig til jorden: 

Livets overskud!
’Så hug og flæk.’

Så tog havens Gud Bambus og
huggede ham ned…
skar grenene af ham…
fjernede bladene…
delte ham i to…
og skar hans hjerte ud.

Forsigtigt bar Gud Bambus ud 
til et lille kildevæld midt i hans 
tørre marker. Han lagde den ene 
ende af den ødelagte Bambus 
ind i kilden og den anden over i 
vandkanalen i marken. 
Og kilden sang velkommen og 
det klare rislende vand løb hur-
tigt ned gennem kanalen lavet af 
Bambus’ ødelagte krop og ned i 
de ventende marker. Risen blev 
derefter plantet, og dagene gik, 
skuddene skød op og høsten 
kom.

Den dag blev den før så ærefulde 
og stolte skønhed Bambus mere 
glorværdig i sin ødelagthed og 
ydmyghed. For i sin skønhed var 
han livets overskud, men i sin 
ødelagthed blev han en kilde til 
overskud af liv i Guds verden.

I påsken lod Jesus sig ødelægge 
og ydmyge for at vi måtte få li-
vets overskud gennem ham, som 
risen fik livet gennem Bambus.

Rigtig glædelig påske, må den 
overrisle dine indre marker på ny.

Jesus siger: Sandelig, sandelig 
siger jeg jer: Hvis hvedekornet 
ikke falder i jorden og dør, bliver 
det kun det ene korn; men hvis det 
dør, bærer det mange fold. 

Den, der elsker sit liv, mister det, 
og den, der hader sit liv i denne 
verden, skal bevare det til evigt liv. 

Joh 12,24– 25


