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

”Bogen” om Bibelen
Manden, som Johannes talte om,
stod en dag ved Jordanfloden og
ventede på, at det skulle blive hans
tur til at blive døbt.

Bibelselskabet har udgivet
”Bogen”, en genfortælling af 60
fortællinger fra Bibelen af den
kendte forfatter Bjarne Reuter.
Forfatteren er en rigtig sprogmester, ordene flyder let, og fortællingernes forløb står klart.

Det var ikke første gang, Jesus stod
på denne plet. Som ung mand havde
han ofte siddet i flokken og lyttet til
Johannes og fra tid til anden taget
ordet i en åben diskussion om fortolkningen af lovteksterne, men
denne dag stod han ved floden parat
til blive døbt.

Men jeg oplever, at indholdet
er vekslende. Bedst er ”Bogen”,
når fortælleren digter løs og lader fantasien udfylde det, som
evangelierne ikke fortæller. Fx
er påskeberetningen god, for
her får lokal research og den frie
fantasi lov til at komplementere
det bibelske indhold.
Derimod synes jeg, at det let bliver
en lidt fad og bleg fortælling, når
Reuter søger at gengive Bibelen
kort og præcist. Det virker, som om
dybderne i de bibelske beretninger
ikke helt er nået forfatteren, før han
forsøger at genfortælle dem.
Det, Bibelen vil sige os om Gud,
kommer ikke videre klart frem.
Det er mest en fortælling om de
menneskelige aspekter i livet.
Men måske er det mig, der har
en faglig fordom?
Her bringer vi en af de mere
”fade” fortællinger. I anledningen af fasten: Jesu dåb. Så kan
du jo selv vurdere, om der er liv i
fortællingen?

Johannes var dog af en anden mening. Han slap alt, hvad han havde
i hænderne, da Jesus trådte ud i floden.
Bibelselskabets forlag - 300 sider
Paperback ca. Kr. 280

Efter at have introduceret Johannes Døberen fortæller Bjarne
Reuter:
Johannes’ budskab havde så stor
gennemslagskraft, at mange betragtede ham som den længe ventede befrier.
Til det sagde Johannes:
- Jeg døber jer med flodens vand,
men blandt jer står der én, som I
ikke kender, og han vil døbe jer med
Helligånden.

- Det er ikke mig, som skal døbe dig,
sagde Johannes, men dig, som skal
døbe mig.
Jesus lagde hånden på Johannes’
skulder.
- Jeg er kommet for at lade mig døbe
af dig, så lad det nu ske. Johannes
døbte Jesus, og flere blev der ikke
døbt den dag, men om aftenen, da
Johannes sad omgivet af sine disciple sagde han:
- Jeg kendte ham ikke, vidste ikke,
hvem han var, men jeg så Guds ånd
dale ned som en due, og jeg hørte en
røst fra himlen, som sagde: »Dette
er min elskede søn.«

”Se, Jeg er med jer. . .”
I Fasten kan vi beskære, så vore liv bærer bedre frugt.
Her ses det samme træ i februar og ...
Bemærk beskæringen

... og i september.

Askesen/øvelsen er givet os for at luge ud. Det lille stykke
jord, vores liv er, kan umuligt bære ubegrænsede mængder af
planter, hvis vi samtidig ønsker, at frugten skal blive rigelig
og velsmagende. Vi kan ikke nå alt, være alt og gøre alt, hvad
der står på vores ønskeseddel og samtidig forvente et rigt indre liv.
At rydde ud i bunkerne med ulæste bøger, at rense ud i alle
de indre stemmer, der afkræver os opmærksomhed, at skære
de grene væk, der får livet til at sprede sig i alle mulige og
umulige retninger – det er ganske vist smerteligt, men alligevel
uundgåelige indgreb for den, der vil dyrke sit livs have…
Det er nødvendigt skånselsløst at luge ukrudtet væk, men det
er endnu mere virkningsfuldt at lade den gode vækst brede
sig i en sådan grad, at ukrudtet kvæles.
Peter Halldorf
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Når du vil bede.
Februar
Barmhjertighedens Gud,
ved din hellige Ånd
gør du os i stand til at vove
at følge Kristus og
at turde sige til dig,
sammen med Jomfru Maria:
Lad det ske mig efter dit ord!
Marts
Kristus Jesus,
som ethvert menneske
erfarede du frygt,
sorg og at blive forladt.
Ved din Hellige Ånd
tilbyder du
ethvert menneske
trøst og tillid.
Br. Roger af Taizé

Inspiration til fasten
Hvorfor faste?
Faste er en forberedelsestid på
vej mod påske og forårets nye liv.
Påsken handler om, at noget må
dø, for at noget nyt kan komme
til. Det, der må dø, kvæler vi i fastetiden. Faste handler derfor om
at give de indre dæmoner ”et gok
i nødden” og ”et lods bagi”.
Måske bliver de så forskrækkede,
at de helt forsvinder?
Jesus taler gentagne gange om øre
at høre med, øje at se med og et
hjerte at fatte med. Fastens frugt
er skærpede sanser, så vi kan
sanse Guds nærvær, dit medmenneske, dig selv og verden - lidt
enklere, klarere og smukkere.
Hvordan faste?
Vælg dig én eller få ting, som du
ønsker at blive befriet for i fasten.
Du kan fx vælge:
Mundens faste: Vælg én ting, du
er træt af, at du indtager (fx slik,
vin, chokolade, cigaretter eller
noget helt andet). Hold en pause
med det, som du vælger, og se
efter påske, om du måske kan leve
fint uden.

bringer dig selvkritikkens frugt.
Det kan fx være, at du bliver vred,
stresset, presser andre, sladrer
om andre, hævder dig på andres
bekostning, har en usund konkurrencementalitet, ikke føler dig god
nok, eller noget du frygter.
Kort sagt: En tilstand, du oplever
tage magten fra dig. Fokuser frem
til påske på den ene ting, du har
valgt. Notér dagligt, hvad der
lykkes og ikke lykkes. Gå i den
retning, der lykkes. Glæd dig over
selv små fremskridt. Se efter påske,
om du ikke nu har mere magt over
det, der kontrollerer dig.
Du kan vælge ét fasteområde
(mund, øre, øje, hjerte) eller flere
områder. Men vælg højst én ting
inden for hvert område. Vælg ikke
nu, men brug det næste døgn til at
gå og overveje, hvad det skal være.
Det, som er vigtigt for dig om 24
timer, kan let være det, som Helligånden ønsker at lede dig til.

Ørernes faste: Slå lyden fra på din
PC, så du slipper for lyde hver
gang, der kommer en mail, du
laver fejl, tænder og slukker. Lyt
efter påske, om du ikke er glad for
stilheden.

Fyld derfor det rum, som fasten
giver dig, med noget enkelt, godt
og smukt. Find det, der passer dig
bedst, måske skal du:
- Gå en tur på 5 minutter hver
dag. Gå måske et ekstra busstoppested.
- Bruge 7 minutter dagligt på
bøn, bibellæsning og stilhed.
Lad Gud fylde dit hjerte med
alt godt fra ham.
- Bruge 10 minutter dagligt på
uforstyrret at give opmærksomhed til én, du holder af.
- Lave en liste over ting, du er
taknemmelig for. Tak Gud
hver dag for én ting på listen.
- Lave en liste over ting, der
gør dig glad. Vælg én ting fra
listen at gøre hver dag. Tak
Gud for den ting, du gør.
Afslutning
Du faster ikke alene! Jesus beder for dig, at din tro må være
stærk (Se Luk 22,31-32), nu hvor
du øver dig i at gå imod død,
Djævel og dæmoner. Og Helligånden går i forbøn for dig i din
skrøbelighed (Se Rom 8,26). Du
er ikke alene. Hele treenigheden
er med dig. Bringer fasten dig
det mindste lille skridt nærmere
Gud, så har du haft en rigtig god
faste. Selv det mindste lille frø
kan jo vokse til en stor plante.
God fornøjelse.

Øjnenes faste: Vælg ét TV-program, som du er lidt træt af, at du
følger med i, og som du ofte føler
dig tom, trist og ligegyldig efter
at have set. Hold en pause med
det program og se efter påske, om
du ikke lever lykkeligt uden. Det
samme kan du gøre med en PCvane, du har (fx tjekke mails sent
om aftenen, et spil som du spilder
tid på eller andet).
Hjertets faste: Vælg én dårlig
vane du har og som ofte kun

Fastens (for)mål
Jesus fortæller en indsigtsfuld
lignelse om mennesket som et
hus (Se Luk 11, 24-26). Pointen
er, at når du er sluppet af med
én (indre) dæmon, skal dit hjerte
fyldes med andre gode vaner.
Ellers vender den gamle dæmon
tilbage sammen med 7 andre
dæmoner, og så holder de en
værre fest i dig. Det bliver ikke
spor sjovt.

Glæden
over dåbens renselse
indleder i kirken fasten.

Poul A. Beck
Lavet i samarbejde med kristendom.dk

