
kontakt
Nr. 4

Juni
Juli

2015

O U R E  B A P T I S T K I R K E

Me n n e s k e t s  d y b e s t e  n a t u r

Der er en fælles bestemmelse for 
alle mennesker, uanset hvilken tid, 
kultur, religion eller samfundsklasse, 
de tilhører. Denne bestemmelse er 
kærligheden. Kærligheden er men-
neskets dybeste natur. Ved skabelsen 
blæser Gud sin egen Ånd ind i men-
nesket, og denne Ånd er den personi-

Betyder dette, at det ikke spiller no-
gen rolle, om man er kristen eller ej, 
om man tilhører Kirken eller ej? Nej, 
tværtimod, det spiller en stor rolle. 
For den, som i løbet af sit liv har 
mødt Jesus, opdaget og indset, at han 
er sendt af Gud for at vise os vejen 
til Faderen, er det nødvendigt at leve 
i hans efterfølgelse, i tro og tillid til 

ham. Men selv dér er kærligheden 
det bånd, der giver fuldkommenhed 
(Kol 3,14).

Det er kærligheden, der giver me-
ning til alt, hvad Jesus har sagt.  
Dåben betyder, at man lader sig ind-
pode på ham, som er selve kærlig-
heden. At være medlem af Kirken 
betyder at ville tilhøre det fællesskab af 
mennesker, der med Kristus som ho-
ved, vil grundlægge kærlighedens rige.

Det eneste Jesus havde at gøre her 
på jorden, var at åbenbare Faderens 
kærlighed og på den måde lære 

og hjælpe menneskene til at elske 
hinanden. Hele Kristi budskab kan 
sammenfattes i disse ord: ”I skal elske 
hinanden, ligesom jeg har elsket jer” 
(Joh 15,12).

Kendetegnet på den yderste dag 
vil være kærligheden. Kun den, der 
elsker, kan overtage det rige, som har 
været beredt siden verdens skabelse 
(Matt 25,34 - Læs mere side 3). Det er 
kærlighed, og alene kærlighed, der 
giver alting mening. Uden kærlighe-
den er mennesket ingenting.

Af Wilfrid Stinissen

Dette nummer handler om Mission, 
dvs. vores grundlæggende opgave 
som kirke og som mennesker. I mis-
sion oplever vi, at der brug for os. 
At vi kan bidrage med noget, som 
andre har brug for. Derfor er Mis-
sion ikke en tung byrde, men en 
dyb glæde. 

”Det eneste, Jesus havde at gøre her 
på jorden, var at lære os at elske hin-
anden”, sådan lyder et bud på vores 

Mission er at få lov til at være Guds 
medarbejder på den Kærligheds-
Mission, han er i gang med for 
tiden. På side 3 kan du læse 7 enkle 
bud på noget, du kan gøre. 

God og glædelig Mission. 
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Når du vil bede.
Barmhjertige Kristus,
du tager imod os
med vore gaver  
og med vor skrøbelighed.
Og ved din Helligånd 
sætter du os fri, du tilgiver.
Du fører os helt frem 
til at give vore liv for kærlighed.

Jesus, vor glæde,
du kalder os til at følge dig.
Og vi forstår, at dit evangelium
kan forvandle såvel vort hjerte 
som vort liv.

Broder Roger af Taizé

Du er alle tings ophav  
Herre, du har skænket os
solen, månen og stjernerne,
jorden med dens skove  
og bjerge, 
havene med alt, hvad der lever 
og bevæger sig.
Markerne, der grønnes,
har du skænket os, 
og alt, hvad der blomstrer  
og bærer frugt, 
også alt det, vi strides om, 
og alt, hvad vi har vendt ryggen.
Nu kommer vi til dig  
med vore talenter, vore bønner, 
os selv.

Vi kommer til dig med disse gaver; 
de kommer fra dig, 
og vi bringer dem tilbage til dig, 
alle tings ophav.

Filippinsk bøn

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.

og tag mit hjerte i din hånd.

Broder Laurent

Herrens troskab er ikke hørt op, hans 
barmhjertighed er ikke forbi, den er ny 
hver morgen; din trofasthed er stor. Så-
dan hedder det i Klagesangene 3,21-22.

Ordene vidner om tillid til, at Gud 
hver eneste morgen sammen med sol-
opgangen rækker os en ny dag.  Fuld 

og alene fordi Gud selv er trofast. 

I Danmark gives vi netop nu en 
smuk, smuk natur. 
Vi får skønne, lange, lyse aftner og 
nætter så milde og korte, at enhver 

vinterdepression må forsvinde. 
I stedet kan vi glæde os over, at alt 
i naturen netop nu vidner om Guds 
trofasthed og barmhjertighed.

Hver ny solopgang forkynder det: 
Gud er der stadig. 
Lige trofast. Lige barmhjertig. 
Lige kærlig. Lige omsorgsfuld. 

”Se, han er med os alle dage” for-
kynder naturen os netop i disse dage. 
Det er nu dens mission! 

Poul A. Beck

Guds nåde er ny hver morgen



Guds mission: Her er 7 små 
ting med en stor betydning  
- som du kan gøre.

Guds mission oplever jeg som 
at blive båret gennem op-
gaverne. At gøre lidt, der 
har stor betydning for 
andre. Men som samti-
digt paradoksalt nok 
også giver én selv en 
masse. Når det sker, 
så tror jeg, det er Guds 
mission. 

Sådan tror jeg, det er, 
fordi Guds mission i 
grunden handler om kær-
lighed. Og det er kærlig-
hedens paradoksale væsen 
at kun ved at give den videre, 
kan vi bevare den. Når vi giver 
Guds kærlighed videre, så op-
lever vi på forunderlig vis, at 
vi får mere, end vi giver.

Når Jesus beskriver, hvad han 
lægger vægt på i sin mission, 
sker det fx i en stor lignelse 
(Matt 25, 31-46). Her giver 
Jesus os nøglen til det, der be-
tyder noget for ham. Det, som 

Jesus nævner 7 små ting med 
en stor betydning i Guds mis-
sion, som du kan gøre. 

1. Jeg var sulten,  
og I gav mig noget at spise.

2. Jeg var tørstig,  
og I gav mig noget at drikke.

3. Jeg var fremmed,  
og I tog imod mig,

4. Jeg var nøgen,  
og I gav mig tøj,

5. Jeg var syg,  
og I tog jer af mig, 

6. Jeg var i fængsel,  
og I besøgte mig.

Ingen af disse ting er van-

enkle, ligetil og dagligdags, at 
vi næsten overser dem. Den 
lykkelige selvforglemmelse 
er en del af den ægte kærlig-
heds sande natur. Når det går 
sådan, er Guds mission smuk-
kest og lettest. Så er det som 

Jesus tillægger disse små 
ting den største betydning. 
Lidt mad, et glas vand til en 
tørstig, lidt genbrugstøj til en 
frysende eller venlighed over 

på himmel og helvede for den, 
som du rækker disse små ga-
ver til. 

Det samme gør et besøg hos 
en syg. Det betyder kolossalt, 

når 
man 

er ramt 
af syg-

dom, at man      
ikke også er 
glemt. 

Måske ved 
du ikke, hvad 
du skal sige 
eller gøre på 

sygestuen, så 
bare vær der. 

Det er alt nok. Job 
havde også mest gavn af 

sine venners sygebesøg, før 
de begyndte at sige noget 
(Job 2,13). 
Arbejder du på et sygehus el-
ler et plejehjem og hver dag 
kan tage dig af syge, ja så gør 
du langt mere end at behandle 
diagnoser. Du arbejder med på 
Guds mission. Du lindrer Jesu 
smerter i den anden. 

7. Siden Kirkens første tid 
har man regnet det at be-
grave de døde for en dyd. 
Det at deltage i en begra-
velse har uvurderlig betyd-
ning. At få sagt ordenligt 
farvel, kan næppe overvur-
deres. Det kan man ikke 
gøre alene. Derfor gør du 
en forskel, bare du er der. 

Guds velsignelse med at være 
en del af Guds mission i dag. 

Poul A. Beck

7 ting du kan gøre


