kontakt

Nr. 4
Juni
Juli
2008

d

me

B

A

P

T

I

S

T

K

I

R

K

E

Hvem er han for dig?
I juli måned fejrer Baptistkirken
i Danmark sit store sommerstævne i Mariager.
Temaet er: Hvem siger I, jeg er?
Et spørgsmål, Jesus til hver en
tid stiller enhver af os: Hvem vil
du sige, at han er? Hvem er han
for dig? Forhåbentligt bliver
vi aldrig helt
færdige
med:
Hvem
er Jesus Kristus for os?

Han har kendt trætheden, men
han er hvilestedet for dem, ”som
slider sig trætte og bærer tunge
byrder” (Matt 11,28). Han beder,
men han opfylder bønner. Han
græder, men han får gråd til at
ophøre. Han spørger, hvor man
har lagt Lazarus, for han er
menneske.
Men han
opvækker
ham,
for han er Gud.

Et af de ældste og mest
slidstærke svar bringer
vi her. Det beskriver med
liv og passion, med engagement og glød, det, som
gennem nogle århundreder
voksede frem til at blive kirkens officielle svar: Han er både
ægte, sandt og troværdigt menneske, samtidig med han er lige
så ægte, sand og troværdig Gud.

Han bliver solgt
til den usle pris
af tredive sølvpenge, men
han løskøber
verden til den
høje pris: Sit eget blod... Han
har lidt og været såret, men han
helbreder enhver sygdom og
lidelse. Han er blevet hejst op
på et træ og naglet fast til det,
men han bringer os på fode igen
gennem livets træ… Han dør,
men han giver liv og tilintetgør
døden med sin egen død. Han
bliver begravet, men han genopstår. Han går til dødsriget, men
han tager sjælene med derfra.

Og det er just det enestående
ved Jesus Kristus: På én gang
menneske som dig og mig, og
Gud, som vor Far i himlene.
Det skal vist mere tros, takkes og
lovprises for end noget andet.
Som mand blev han døbt, men
som Gud har han slettet vore
synder. Han havde ikke brug

for at blive renset, men han
ville helliggøre vandene. Som
mand blev han fristet, men som
Gud sejrede han og tilskynder
os til at have tillid, for han har
”overvundet verden” (Joh 16,33).
Han har følt sult, men han
har givet føde til tusindvis af
mennesker, han er ”det brød, som
er kommet ned fra himlen” (Joh
6,41). Han har følt tørst, men han
udbrød: ”Den, der tørster, skal
komme til mig og drikke”, og han
lovede, at de troende skulle blive
kilder af levende vand (Joh 7,37).

Gregor af Nazianz (år 330-390).
Her fra bogen Kilder s. 39, se også
omtalen side 2.
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Stængt inde i mig selv

Grundtvigs morgenbøn

Herre, hør mig.
Jeg er stængt inde i mig selv,
min egen fange.
Jeg hører kun min egen stemme.
Jeg ser kun mig selv,
og rundt omkring mig lever
menneskene.
Herre, jeg vil ud.
Jeg ved, at glæden findes.
Jeg skimter den i enkelte ansigter.
Jeg ved, at lyset findes.
Du lader mig se det i nogle
menneskers blikke.
Men Herre, jeg kommer ikke ud.
Jeg elsker mit fængsel,
selvom jeg hader det.
Fordi mit fængsel er mig selv.
Herre, vis mig, hvor vejen er,
vejen til menneskene,
til glæden og lyset.

Det hellige korses tegn
både for mit ansigt (...)
og for mit bryst (...)
draget i den hellige dåb
i Jesus Kristus Navnet
til fuld og klar skilsmisse
mellem mig og den onde
og til et evigt vidnesbyrd om,
at jeg hører dig til,
korsfæstede og genopstandne
Herre og frelser, Jesus Kristus,
vor guddommelige forløser
fra synd og død og Satans rige,
ikke med sølv eller guld,
men med dit eget dyrebare blod,
som du udgød for os i urtegården (Getsemane have)
og på korsets træ
til syndernes forladelse
og til genløsning af dit ejendomsfolk
dygtigt og flittigt til al god gerning. Amen

Michel Quoist - f. 1921

JUNI
Fredens Gud,
du elsker og
du opsøger enhver af os.
Du ser på ethvert menneske
med uendelig ømhed
og dyb medfølelse.
JULI
Hellige Ånd
Åndedrag af Guds kærlighed.
Vor bøn kan være ganske
ydmyg,
men gennem evangeliet
forstår vi, at du beder,
selv i vort hjertes stilhed.
Broder Roger af Taizé

Grundtvigs morgenritual

At møde dagen
Herre, min Gud! Du er med mig.
Jeg skal efter din vilje og på dit
bud i gang med dagens mange
gøremål.
Jeg beder dig om nåde til fortsat at leve i dit nærvær.
Tag imod mit arbejde, og tag
mit hjerte i din hånd.

Broder Laurent

På www.aandeligvejledning.dk
finder du bønner, retræter,
tidligere numre af ”kontakt”
og anden inspiration.
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Hvis du
vil læse...
… er Olivier Clément’s ”Kilder, Kirkefædrene om troens liv. Tekster og kommentarer” en righoldig mulighed.

Bogen består af tekster fra kirkens
første frugtbare århundrede. Den tid,
hvor troen var ny og glødende. Den
tid, hvor formuleringer blev skabt,
som aldrig siden er blevet slidt op.
Det er et kildevæld, som mest er bevaret i den ortodokse kirke, og derfor
virker både fremmed og fornyende
for protestantiske frikirke-ører.
Hvis du tænker, du har fået nok af
rappe replikker, troens døgnflue og
fikse floskler, så findes alt det modsatte her. Rige traditioner, ældgamle
lovprisninger og kilder så dybe, at de
ikke tørrer ud. Bogen er ikke let læst,
men uopslidelig. Den er ikke hurtigt
læst, men man bliver aldrig færdig
med den. Se forsiden af dette blad,
hvis du vil have en smagsprøve.
Bogen består af 4 dele om Gud, sakramenterne, det åndelige liv samt
beskrivelser af de mange forfattere troens pionerer. De er dygtigt samlet
og kommenteret af forfatteren.
Poul A. Beck
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At være kære!
En sygeplejerske fulgte en ung,
nervøs mand hen til en gammel
mands sengekant.
’Din søn er her’, hviskede hun til
patienten. Hun blev nødt til at gentage ordene flere gange, før patientens øjne åbnede sig. Han var stærkt
bedøvet på grund af smerterne fra
sit hjerteslag og han så svagt den
unge mand stå udenfor ilt-teltet.
Han rakte sin hånd ud, og den unge
mand tog den og klemte den hårdt
som opmuntring. Sygeplejersken
hentede en stol. Hele natten igennem sad den unge mand ved sengen, holdt den gamle mands hånd
og ytrede håbefulde ord. Den døende mand sagde ikke noget, mens
han holdt godt fast i sin søn.
Kort inden morgenen kom, døde
patienten. Den unge mand lagde
den livløse hånd, som han havde
holdt, op på sengen, og så gik han
ud for at give sygeplejersken besked.
Mens hun gjorde,
hvad der skulle
gøres, ventede
den unge mand.
Da hun var færdig, begyndte
hun at udtrykke
sin medfølelse
overfor den unge
mand. Men han
afbrød hende:
’Hvem var den
mand?’, spurgte
han. Den overraskede sygeplejerske svarede:
’Jeg troede, han
var deres far.’

’Nej, det var ikke min far’, svarede
han. ’Jeg har aldrig set ham før.’
Hvorfor sagde du så ikke noget,
da jeg tog dig med ind til ham?’,
spurgte sygeplejersken.
Han svarede: ’Jeg vidste også, at
han manglede sin søn, og hans søn
var her ikke. Da jeg fandt ud af, at
han var for syg til at kunne skelne,
om jeg var hans søn eller ej, vidste
jeg, hvor meget han havde brug
for mig…’
Nogle gange får vi lov at være
kære for andre. Nogle gange for
kendte, andre gange for ukendte.
Det er altid en stor gave, som vi
med fordel kan værdsætte højt.
Ovenstående fortælling udtrykte
Grundtvig i salmen: At sige verden ret farvel. Et vers udtrykker en
bøn om, at Jesus vil komme til os i
skikkelse af en af vore kære.

Kom i den sidste nattevagt
i en af mine kæres dragt,
og sæt dig ved min side,
og tal med mig, som ven med ven,
om, hvor vi snart skal ses igen
og glemme al vor kvide!
Sådan kan Jesus Kristus også være
for os. En af vore kære.
Smil — Du kan være Jesus
En mor var ved at lave pandekager til sine sønner, Peter på
5 og Jens, som var 3. Drengene
begyndte at skændes om, hvem
der skulle have den første pandekage. Deres mor så muligheden for at lære dem lidt om moral; ’Hvis Jesus sad her, ville han
sige ’Lad min bror få den første
pandekage. Jeg kan vente’. Peter
vendte sig om mod sin bror og
sagde: ’Jens, du kan være Jesus!’

Når vor livs sol går ned, kommer Jesus og rækker os hånden, så vi
kan stå op igen på Livets kyst hjemme hos Gud. Kristus er vor frelser.

