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

Fattig eller rig?
Høsten på marken, i haven og pensionskontoen står for døren. - Dette nummer handler derfor om:
Sand rigdom (side 1). Og om vejen ud af bekymringer for, om frugten nu er god og rigelig nok (side 3).
Samt den overstrømmende fylde fra Gud, Livets kilde, der giver os alt det, vi kan høste (side 2).

Dette er fortællingen
om en meget rig mand,
der ville vise sin søn, hvordan
fattige mennesker lever.
Faren og sønnen brugte derfor et
par dage hos en meget fattig familie, der boede i nærheden af deres
herregård. Da de vendte tilbage
efter besøget, spurgte faren:
»Forstår du nu, hvad fattigdom
er?«
»Ja, det gør jeg«, svarede sønnen.
»Kan du så forklare forskellen

mellem vort liv og deres«, bad
faren.
»Vi har kun en hund, men de
har fire.
Vi har en lille pool på gården,
men de har en hel sø.
Vi har forskelligfarv ede lamper i haven, men de har hele
stjerneh imlen.

Vi har en masse tjenere, der
hjælper os, men de hjælper
andre.
Vi har et hegn rundt om hele
vores gård, men de har venner, som beskytter dem.
Og så troede jeg, at vi var de
rige, og de var de fattige.«

”Se, Jeg er med jer. . .”

Når du vil bede.
August

Gud for ethvert menneske,
vi forbliver i din nærhed,
og vi beder for dem,
der erfarer frygt og vold.
Inspirer dem,
der søger freden
for alle mennesker på jorden.

September

Hellige Ånd,
du ånder på det,
der er skrøbeligt.
Og du opflammer den ild,
der ulmer i os,
i en sådan grad,
at selv vort hjertes nætter
kan blive til en ny morgengry.
Br. Roger af Taizé

Solsangen

Lovet være du, Herre, med alle
dine skabninger, især broder Sol,
som skaber dag, og du oplyser os
ved ham, og han er skøn
og strålende med stor glans,
på dig, du højeste, er han et billede!
Lovet være du, Herre, for søster
Måne og Stjernerne,
på himlen har du skabt dem,
klare og kostelige og skønne.
Lovet være du, Herre, for broder
Vind og for luften og skyerne
og godt vejr og al slags vejr,
hvorved du opholder
alle dine skabninger.

Gud, du er livets kilde,
Du er kærlighed, du er ild.
Kom, Gud Helligånd, fyld os,
Kom, Gud Helligånd, fyld os.
Taizé-sang
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Lovet være du, Herre, for søster
Vand, hvilken er såre nyttig
og ydmyg og kostelig og kysk.
Lovet være du, Herre, for broder Ild,
ved hvem du oplyser natten,
og han er skøn og liflig
og kraftig og stærk.
Lovet være du, Herre, for vor søster,
Moder Jord, som opholder os
og bærer os
og frembringer alskens frugter
og farvede blomster og græs.
Vi lover og priser Herren
og takker ham
og tjener ham i stor ydmyghed.
Amen.
Frans af Assisi

Det er ofte vores præstationstvang, der afleder os fra at
være fokuseret på Gud. I evangeliet beskriver Jesus sin relation til apostlene med billedet
af vinstokken (se Joh 15,1-8).
Han repræsenterer vinstokken,
apostlene grenene. De grene,
som bærer frugt, bliver renset
af vingårdsmanden, det vil sige
hans far. De grene derimod,
som ikke bærer frugt, bliver
fjernet. Kernen i dette billede er
orienteringen mod Jesus.

stokke og bilder sig ind, at druerne på de andre vinstokke allerede er større. De klager over, at
det ikke har regnet i lang tid, og
at de derfor ikke kan give deres
druer den tilstrækkelige mængde vand. Så måler de sig igen
med naboens druer og protesterer over, at solen tilsyneladende
kun skinner på de andre.
Jo mere de bekymrer sig for
deres frugter, jo mere de kredser omkring deres problemer,

Meningen med lignelsen er
at sige til grenene: ”Stop! Det
går ikke på den måde! I må
foretage en drejning på 180
grader! I stedet for at koncentrere jer om jeres druer, skal I
forbinde jer med vinstokken!
Så vil vinstokkens kraft flyde
igennem jer, og I vil frembringe rig frugt. Dermed vil I også
blive befriet for jeres præstationstvang, jeres trang til at
sammenligne jer med hinanden og jeres spændinger.

Hvad er grenenes opgave?
Det er at frembringe vindruer;
derfor leder de al deres kraft
ind i produktionen af druer.
De er bange for, at de ikke i
rette tid skal bære tilstrækkeligt med frugt. De gør sig
bekymringer om deres overlevelse. Med udgangspunkt
i denne bekymring kaster de
sig ud i frembringelsen af vindruer med et enormt præstationspres til følge.

I beskæftiger jer kun med jer
selv og jeres bekymringer og
jeres egen succes. Vend om
og forbind jer med vinstokken! Bliv med alle jeres sanser
og al jeres kraft ved den. Den
sørger for rig frugt. I er så op
taget af jer selv, at I slet ikke
mærker, hvordan jeres forbindelse med vinstokken allerede for længst er afbrudt, og
hvordan der ingen livskraft
mere flyder gennem jer.

Under dette pres beskæftiger de sig nat og dag med
deres frugter. Om vinteren,
hvor problemet slet ikke er
aktuelt endnu, lægger de allerede planer med henblik
på deres druer. De forestiller
sig i hundredvis af gange,
hvordan druerne skal være,
hvordan man får dem til at
vokse bedre og hurtigere og
producere sødere saft.

Vend jer mod jeres kilde, og
alt vil blive jer givet. Sol og
regn, livskraft og rig høst,
alt dette skal blive jer til del
ganske gratis. l tager fejl, når
I tror, at det er jer, der af egen
kraft frembringer druerne.
Det er kraften fra vinstokken, der virker gennem jer.
Det eneste nødvendige er den
tætte forbindelse med vinstokken. Vend jeres opmærksomhed væk fra druerne og
hen på vinstokken.”

Og allerede når de første
frugter dannes, forsøger de at
lede mere væde ind i dem. De
sammenligner deres frugter
med druerne på andre vin-

og jo mere de anstrenger sig
for at presse mere væske ind
i deres frugter, desto mindre
livskraft flyder der ind i de
små druer.
Jesus er enig i, at druerne skal
vokse. Men han ser, hvordan
grenene fulde af ængstelse og
bekymring og tyngede af problemer sætter sig selv under
pres, og hvordan de slider og
slæber i den forkerte retning.

Frans Jalics
I bogen: Kontemplative
åndelige øvelser

