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

Han gav mig lov til det på en 
måde, så han til sidst fra sin 
lomme tog en gammel konvo
lut, fra den endnu en konvolut 
og så endnu en. Han begyndte 
at åbne den ene efter den an
den, og inden i dem var der 
et lille fotografi af hans far, og 
det viste han mig. Jeg så på bil
ledet, og jeg så på ham, og jeg 
sagde: »Du ligner virkelig din 
far.« Han blev så utrolig glad 
over, at jeg kunne se ligheden 
med faderen i hans ansigt. Jeg 
velsignede billedet og gav ham 
det tilbage, og igen kom det i 
en konvolut, endnu en konvo
lut og så en tredje konvolut, og 
fotografiet kom igen tilbage i 
lommen nær hans hjerte. 

Efter at jeg havde gjort rent 
i rummet, fandt jeg en stor 
lampe i hjørnet, der var meget 
beskidt, og jeg sagde: »Tæn
der du ikke denne her lampe, 
den er så smuk. Tænder du 
den ikke?« Han svarede: »For 
hvem? Der er gået måned efter 
måned efter måned, og ingen er 
nogensinde kommet på besøg 
hos mig. Hvem skal jeg tænde 
den for?« Så sagde jeg: »Vil du 
ikke tænde den, hvis søstrene 

kommer hen til dig?« Og han 
sagde: »Jo.« 

Så begyndte søstrene at gå hen 
til ham bare 510 minutter hver 
dag, men de begyndte at tænde 
den lampe. Efter nogen tids for
løb kom han ind i vanen med 
at tænde den. Langsomt, lang
somt, langsomt holdt søstrene 
op med at komme hos ham. 
Men de plejede at kigge forbi 
hos ham om morgenen. 

Så glemte jeg fuldstændig alt 
om det, og så efter to års forløb 
sendte han en besked   
»Sig til Moder, min ven, at det 
lys, hun tændte i mit liv, stadig 
brænder.«

Af Mother Teresa
Fra Bogen ”Kom vær mit lys”

Måske kender du også én, der 
har sin ”lampe”, men bare al
drig tænder den. Fordi ingen 
kommer på besøg.  
Ingen kikker forbi.  
Måske kunne et rutinemæssigt 
besøg på bare 5 til 10 minutter 
gøre en forskel, så ”lampen” 
blev tændt i 2010. Vi kunne da 
prøve at tænde et lys i mørket.

Jeg vil aldrig glemme den før
ste gang, jeg kom til Bourke og 
besøgte søstrene. Vi gik ud til 
udkanten af Bourke. Der var et 
stort reservat, hvor alle austral
negerne boede i små hytter, der 
var lavet af bølgeblik, gammelt 
pap osv. 

Så gik jeg ind i et af de små 
rum. Jeg kalder det et hus, men 
det er kun et rum, og inde i 
rummet har de alting. Så jeg 
sagde til den mand, der boede 
der: »Må jeg ikke godt få lov til 
at rede din seng, vaske dit tøj 
og gøre rent i dit hus?« Og han 
blev ved med at sige: »Jeg har 
det fint, jeg har det fint.« Og jeg 
sagde til ham: »Men du vil have 
det bedre endnu, hvis du lader 
mig gøre det.« Så gav han mig 
til sidst lov. 

Lyset brænder stadig



Jesus Kristus, du verdens lys! 
Det går mod vinter og mørke dage,  
men jo mere det mørkner  
i vor verden, 
jo klarere stråler dit lys for os.
Lys for os, når vi lider  
og famler efter en mening, 
vi ikke selv kan finde. 
Hjælp os til at se, at du er hos os 
som den, der helbreder, 
hellere end sårer, og tilgiver, 
hellere end straffer. 
Ja, giv os selv at lyse for andre, 
så ingen skal sidde alene med sin 
sorg og sit savn, men alle må vide 
sig inde under Guds kærlighed, 
der i dig lyser i verden

Holger Lissner

Herre, skab fred på denne jord. 
Skab fred mellem nationer og 
mellem mennesker. Du, som 
kaldes fredsfyrsten, er den eneste, 
der kan skabe fred. Tak, fordi du 
stiftede fred ved blodet på korset. 
Så sænk du ”nu” din fred ned i 
ethvert uroligt og ensomt hjerte 
og lad bitterhed og broderhad vige 
for tilgivelse og næstekærlighed. 
Herre, skab fred på jorden. 
Du, som kan forvandle alt,  
kan også forvandle vredens dal  
i det lille hjertekammer  
og mellem folkeslag  
til en fredens dal. 
Herre, tænd lys, hvor der er mørke. 
Skab håb, hvor der er håbløshed. 
Stift fred, hvor der er ufred. 
Amen

Gert Grube

DEcEmbEr
Hellige Ånd,
Du Indre Lys,
du oplyser vore lykkelige dage 
såvel som de perioder i vore liv,
som er fyldte af prøvelser.
Og når lyset synes at forsvinde,
så forbliver du nær.

Januar 
Gud, du elsker os.
Døbt i den Hellige Ånd har vi 
for evigt modtaget Kristus.
Og til hver eneste af os siger du: 
”Du er enestående for mig,  
i dig finder jeg min glæde”. 

Broder Roger af Taizé

Når du vil bede...
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Evige Fader, jeg ved, du har skabt 
mig i dit billede. I Kristus har du 
bøjet dig ned til mig, taget mig til 
dig og skænket mig din hellige Ånd. 

alligevel frygter jeg, at du ikke 
vil kendes ved mig, og at andre 
ikke agter mig. Jeg vover ikke at 
fremstå som den, jeg er. Jeg aner, 
at det er en ond fantasi,  
men kan ikke finde et holdepunkt. 

Kom mig til hjælp, så jeg kan 
bære dette kors. Lad mig ikke 
slides op og troen sygne hen.  
Send en bror eller søster på min 
vej, der kan være din mund og 
hånd. Evige Fader, forkast mig 
ikke i min selvkredsen. 

Løft mit hoved, så jeg ser din Søn 
bære sit kors. 

Salmebogens bønnebog nr. 17

Matt. 
6,6

… lidt let sammen med børn eller 
børnebørn er ”Luk-op-og-kig 
bibelhistorier” en mulighed. Hvert 
opslag fortæller i enkle sætninger 
det centrale i en bibelhistorie. 
Beretningen får dynamik, ved at de 
mindste folder en flap til side, og så 
er der pludselig mere at fortælle. 

Vores 2årige barnebarn var 
ekspertpanel. Hun udtaler: ”Sol”, 
og fingrene finder hurtigt, at der 
er en sol ved skabelsen og igen 
ved opstandelsen. Det er en fin 
pointe, at de to fortællinger hænger 
sammen. Hun går videre ”Stor” 
og åbner den store dør til stalden 
i Bethelem. Den blev snart hendes 
foretrukne flap. Hun fortsætter 
”Mose” og viser mig Moses i 
kurven bag flappen med siv på. 
Men hun er tavs og ser bekymret 
ud, da Goliat får en sten i hovedet. 
Det er vist for tidligt.
Protesten udtales klart og tydeligt: 
”NEEEEJ”, hver gang vi kommer til 
lågen over løven i Daniels løvekule. 
Den farlige løve så vi kun første 
gang. Men hvalen, der spytter 
Jonas ud, er sjov. Så får hun en idé: 
Bruger hænderne som låger og 
siger bøh, da hun kikker frem. Så 
køb den bare til jul. 

Savannah Højriis Ernen & Poul A. Beck

Hvis du 
vil læse...
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 Som et 
En glæde, som skal være for hele 
folket: I dag er der født jer en frel-
ser. Tegnet på, at det er ham, er, 
at han ligger svøbt i en krybbe, 
sådan hedder det bl.a. i juleevan-
geliet. Men hvad betyder disse 
kendte og elskede ord i dag?

Da Gud kom selv
Jesu fødsel er blevet kaldt ”hi
storiens vigtigste begivenhed”. 
Da Gud ikke ville nøjes med at 
udtrykke sin gode vilje for os i 
10 punkter på stentavler. Da han 
ikke mere ønskede blot at kom
munikere gennem tegn og ydre 
handlinger. Da han ikke længere 
syntes, det var tilstrækkeligt at 
sende profeter og prædikanter. 
Da kom han selv. I form af sin 
egen kødelige og guddommelige 
søn. Han kom for at vise os, hvad 
det er, Gud har på hjerte, når 
det gælder vores fortid, nutid og 
fremtid. At fortiden tilgives og 
forsones; at nutiden fyldes med 
taknemmelighed, glæde og fred; 
at fremtiden formes af håb og 
virkelyst. Han kom og fyldte ti
den. Han kom som vores frelser. 

Vippebræt
De tidlige kirkefædre bruger bil
ledet af et vippebræt, som vi ken
der fra enhver legeplads, hvor 
børnene tumler. Når Gud i Jesus 
Kristus sænker sig ned ved at an
tage vor menneskelighed, ophø
jes mennesket og bliver genskabt 
til vor oprindelige værdighed. 
At leve og være i Guds billede. 
Kristus aflagde sig æren, magten 
og herligheden for at bøje sig lige 
så langt ned, som vi er kommet. 
Der  helt nede fra  løfter Han os 

magt. Kærlighedens magt. Som 
drager én. Suger én til sig. Kalder 
alt det bedste frem i én. Vipper 
én op til det, man ikke vidste, 
man var: Et ægte og godt men
neske. Det ægte menneske, der 
formår at elske den sårbare, mag
tesløse, ydmyge og skrøbelige 
lille stump, med ægte uselvisk 
kærlighed. Ikke at vi altid gør det 
– desværre  men det er barnet, 
der magter at kalde det frem i os.

Derfor erklærer Jesus også uden 
forbehold, at Guds rige hører 
børnene til. Ja mere end det. Den, 
der ydmyger sig og bliver som et 
barn, er faktisk den største i Him
meriget. Og det er tilmed sådan, 
at den, der tager imod et barn i 
Jesu navn, tager imod Jesus selv 
(se Matt 18,45). Jesu komme til 
os julenat gentager sig hver gang 
et lille barn strækker armene 
ud efter vores ægte, uselviske 
kærlighed. Og når vi i Jesu navn, 
på vegne af ham, besvarer dette 
komme, med et: ”Velkommen 
her ved mit hjerte”. Løfter barnet 
til barmen, der hvor hjertet sid
der, og således viser, at vi har 
hjerte i barmen: Barmhjertighed. 
Jesus og barnet formår at få os 
målrettede, travle, optagede, ofte 
selvoptagede og profitjagende 
mennesker til at vise barmhjer
tighed. Det løfter os op til det, vi 
oprindelig var: Smukke unikke 
mennesker skabt i Guds billede. 
Han formår at frelse os. Sikke 
”en glæde for hele folket”.

Poul A. Beck
Artiklen er lavet i samarbejde med 

baptist.dk

så lige så højt op, som han selv 
kom fra. Fra værdigheden som 
Guds elskede barn. 
Alt det rod vi går og laver for 
os selv. Alt det miskmask vi får 
skabt. Alt det vi gentagne gange 
gør forkert og ofte bliver ved 
med at slå os selv oven i hove
det med: Hvorfor lærer du det 
aldrig? Hvornår begynder du at 
handle på en ny måde? Alt det 
løfter Han os ud af i ét nu. ”I dag 
er der født jer en frelser”, én der 
kan løfte os ud af dyndet.

Svøbt
Han blev svøbt og lagt i en 
krybbe. For der var ikke rigtig 
plads til ham. Det kniber måske 
stadig med pladsen i hjertet og 
ikke mindst tiden til at tage imod 
ham, som det han er: En glæde 
for hele folket. Da Gud selv kom, 
kom han som et lille magtesløst 
barn. Blev svøbt i ydmyghed. 
Anbragt i en skrøbelig krybbe. 
Placeret i en sårbar stald. Nu var 
og er han helt udleveret vores 
for-godt-befindende. Vi kan gøre 
med ham, som vi vil. Det kan vi 
stadig! Sådan valgte Gud at træ
de ind i vores verden. Han ville 
vinde vore hjerter. Ikke ved kraft 
og magt, men ved ægte uselvisk 
kærlighed. Ønskede at genskabe 
os indefra, efter sit billede. Med 
vort frivillige: ”Ja tak”. Give os et 
nyt hjerte. Et hjerte af kød frem
for sten.

Ethvert barn
Sådan kommer ethvert barn til 
verden: Magtesløs. Ydmyg. Skrø
belig. Sårbar. Ethvert barn rum
mer samtidig denne mageløse 

vippebræt


