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

Nu er vi kommet til 2008.
Vi er nået rigtigt langt i viden, 
teknisk kunnen og materiel velstand.
Så langt, så godt.
Men hvor langt er vi egentlig nået?

Vi har lært, hvordan man lever, 
men ikke, hvordan man lever et liv. 
Vi har tilføjet år til livet. 
Men ikke liv til årene. 
Vi har højere bygninger, 
men kortere temperament. 
Vi har bredere veje, 
men snævrere synspunkter. 
Vi forbruger mere, men har mindre. 
Vi køber mere, men nyder det mindre.
Vi har været hele vejen til månen og 
tilbage igen, men har svært ved at gå 
over vejen for at besøge vores naboer.

Vi har besejret det ydre rum, 
men ikke det indre. 
Vi har splittet atomet, 
men ikke splittet fordomme. 
Vi skriver mere – planlægger mere, 
– men udretter mindre. 
Vi har lært at haste, 
men ikke lært at vente. 
Vi har højere indkomst, 
men mindre moral.
Vi bygger flere og større computere 
til at indeholde mere information, 
mens vi kommunikerer mindre 
med hinanden.

I dag har vi større huse 
og mindre familier, 
mere bekvemmelighed, 
men mindre tid. 
Vi har højere uddannelse, 
men mindre sund fornuft. 
Vi har mere viden, 
men mindre dømmekraft. 
Vi har flere eksperter, 
men har flere problemer, 
mere medicin, 
men mindre velbefindende.
Vi forbruger for ubekymret, ler for lidt, 
kører for hurtigt, bliver vrede for hurtigt, 
går for sent i seng, læser for lidt, 
ser for meget tv, beder for lidt…?

Vi mangedobler vores besiddelser, 
men reducerer vores værdier. 
Vi taler for meget, elsker for lidt 
– lyver for ofte.
Vi går op i kvantitet, 
men mindre i kvalitet. 
Dette er tiden for hurtig føde 
og langsom fordøjelse. 
Høje mænd og lidt særpræg. 
Mere fritid og mindre sjov. 
Flere slags føde – mindre næring. 
To indkomster – flere skilsmisser. 
Flottere huse, men brudte hjem!
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Du har flettet os sammen
O Gud, du, som er kærligheden.
Befri mig fra kulden i mit eget hjerte.
Dage og uger går, men jeg forbli-
ver låst inde i mig selv og finder 
ingen vej til andre mennesker.
Lad de simple gerninger, jeg ud-
fører i min dagligdag, nå frem og 
hjælpe nogen, om det så kun var et 
eneste menneske. 

Du har flettet os sammen, du ser de 
tråde, som knytter et usynligt fæl-
lesskab mellem trætte og stærke, 
modløse og tapre. 
Jeg ved, at jeg er i din hånd, og at jeg 
daglig modtager gode gaver fra de 
mennesker, som er længere nede i 
fortvivlelse end jeg selv. 

Tag mine daglige gerninger, 
og lad dem komme derhen, 
hvor du vil.
Herre, 
lær mig at vænne mig til natten. 
Når pligterne tærer på mine kræfter, 
lad mig da genkende min kom-
mende død i trætheden, 
og lad mig bevare troens vished, 
at død er liv for den, som er i Jesus 
Kristus. 

O Gud jeg takker dig for, 
at han har levet og været en af os.
Intet mørke er uden lys, 
når han er med mig.

Gustav Wingren. Credo. 1974.

December
Hellige Ånd,
du fylder universet.
Med stilhedens åndedræt
siger du til enhver af os:
”Frygt ikke, i dit dybeste indre
er Gud nærværende:
Søg og du vil finde.”

Januar
Gud, du elsker os, 
og den stille undren over
din tilgivelse,
bliver en lysstråle af godhed
i det ydmyge hjerte, 
som ved dag og ved nat,
betror sig til dig.

Broder Roger af Taizé

Når du vil bede...
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Hjælp mig tage vare på tiden
Gode Gud,
hjælp mig til at lytte, når du kalder,
hjælp mig til at tage vare på den tid, 
du giver mig.
 

Den svenske Kirke: Korte bønner.

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

Matt. 
6,6

… er ”Hvisken fra katakomberne. 
Skitser til en kristen modkultur” 
af Magnus Malm en mulighed.

Bogen består af 9 selvstændige 
kapitler, hvor forskellige emner 
tages op. Fx om at se verden med 
begge øjne: I sin helhed som både 
guddommelig og menneskelig 
frem for et énøjet, sort/hvidt syn 
på tilværelsen. 

Eller inspirerende refleksioner over, 
om kontaktfladen til Gud er i for-
nuften eller i følelserne. Malm viser 
stilsikkert, at svaret er begge dele.

Andre afsnit minder derimod 
mest af alt om en Michael Moore 
film, hvor mennesker og menin-
ger afsløres og spiddes. Skarp-
sindigt og dybt underholdende, 
men samtidig så unuanceret, at 
man selv sidder tilbage med den 
uoverkommelige opgave at skille 
skidt fra kanel.   

Så er man til nådesløs debat og 
endeløs samfundsrevselse, så er 
bogen god. Er man mere til det 
opbyggelige, finder man et par 
guldkorn.

Poul A. Beck

Hvis du 
vil læse...

Boedals forlag

208 sider kr. 199.

Om vi tror eller tvivler Herre!
Mød os, hvor vi er, 
om vi tror, eller tvivler!
Vis os, hvem du er, 
om vi tror, eller tvivler!
Gør, at vi føler os elsket af dig, 
om vi tror, eller tvivler!

Helena Hauge, Natkirken, Roskilde



For nylig udsendte Bibelsel-
skabet ”Det nye Testamente på 
nudansk”. En ny oversættelse, 
som matcher vores tid. Den har 
fået titlen: 
Den Nye Aftale (DNA). 

En af de nye 
oversættere er 
præst i Øst-
himmerlands 
Baptistmenig-
hed, Raymond 
Jensen. Vi har 
spurgt ham:

Hvem får glæde af nyt DNA?
Det vil tiden vise. Tanken er 
at man skal kunne gå til Guds 
Ord uden forkundskaber. Det 
er derfor håbet at man kan 
bruge ”Den Nye Aftale” f.eks. 
i skoler og andre steder, hvor 
mennesker i alle aldre præ-
senteres for Guds Ord, også 
udenfor kirkelige kredse. Dog 
må jeg sige at der ikke er tale 
om en børnebibel eller en læse-
let udgave. Det er de originale 
grundskrifter der er oversat 
på ny med troskab overfor 
indholdet. Oversat til et sprog 
som er umiddelbart forståeligt 
for den moderne dansker.

Vil den moderne dansker op-
leve noget nyt?
Ja, det håber jeg. Jeg synes vi 
har ramt en sprogtone som går 
lige ind. Man støder ikke foden 
på tunge, uforståelige eller ind-
forståede begreber, men føres 
igennem de gamle skrifter af et 
direkte og også til tider poetisk 
sprog som kan gå lige til hjer-

tet. Hvis man er klar til det! 
Og løftet fra Gud gælder stadig: 
”Troen kommer altså af at man 
hører budskabet om Kristus” 
(Romerbrevet, kapitel 10:17).

Er forkortelsen DNA bevidst?
Nej, det er vist det, man kalder 
et tilfælde. Med betydning. 
DNA er vores genetiske kode. 
Men nu også koden for ”Den 
Nye Aftale”. Den aftale, som 
bygger på, at Gud står ved sit 
ord og binder livet sammen 
for os med sin tilgivelse. Det 
er stadig kærligheden og det 
sociale, som binder de kristne 
sammen – og vender dem mod 
verden: ’Men viden gør os ind-
bildske, mens kærligheden får 
os til at hjælpe andre’, Paulus 
første brev til menigheden i 
Korinth 8:1b.

Juleevangeliet i flg. DNA
1 På den tid gav Kejser 
Augustus ordre til at der skulle 
holdes en folketælling i hele Ro-
merriget. 
2 Det var den første folketælling 
der blev holdt mens Kvirinius 
var guvernør i Syrien. 
3 Alle skulle rejse hjem for at 
blive registreret i den by deres 
familie kom fra. 
4 Det gjaldt også Josef, der rejste 
fra byen Nazaret i Galilæa til 
Betlehem i Judæa. Det var Da-
vids by, og Josefs familie ned-
stammede direkte fra David. 
5-6 Josef blev skrevet på folketæl-
lingslisten sammen med sin for-
lovede Maria. Hun var højgravid 
med sit første barn og mens de 
var i Betlehem, 
7 fødte hun sin søn. Hun pak-
kede ham godt ind og lagde ham 
til at sove i en krybbe i en stald, 
for der havde ikke været plads til 
dem på kroen.
8 I nærheden var der nogle hyr-
der der overnattede på marken 
mens de vogtede deres får. 
9 Pludselig blev de badet i et 
guddommeligt lysskær, og en af 
Guds engle stod foran dem på 
marken. De var lammet af frygt, 
10 men englen sagde: “I skal ikke 
være bange, for jeg kommer med 
en god nyhed. Den vil blive til 
stor glæde for folk. 
11 I dag har I fået en frelser. Det 
er Messias, jeres herre, og han er 
blevet født i Betlehem, Davids by. 
12 I kan kende ham på at han lig-
ger i en krybbe, pakket godt ind.” 
13 I det samme var der en hel 
hær af himmelske væsener sam-
men med englen, og de sang:
14 “Vi hylder Gud i den højeste 
himmel.
Han kommer med fred til menne-
sker på jorden,
til dem som han har udvalgt.”

Nyt DNA i julen!


