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

Prædikerens bog Kap 3, vers 1-8

Ved indgangen til et nyt år gør vi os naturligt 
mange tanker om det år, der kommer. Hvad 
vil det bringe med sig? Hvad kommer vi til at 
bruge tiden på? 

Bliver det en tid til at fødes og plante, helbrede 

I de kommende tre måneder  
afrundes julen (se side 3) 
Vi fejrer Nytår (se side 1) 
og fasten begynder (se side 2). 
God fornøjelse med dette nummer.

Alting har en tid,
for alt, hvad der sker under himlen, 
er der et tidspunkt.

En tid til at fødes, en tid til at dø.
En tid til at plante, en tid til at rydde.

En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede.
En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
En tid til at græde, en tid til at le.
En tid til at holde klage, en tid til at danse.

En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten.
En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.
En tid til at opsøge, en tid til at miste.
En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.

En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen.
En tid til at tie, en tid til at tale.

En tid til at elske, en tid til at hade.
En tid til krig, en tid til fred.

og bygge op, le og danse, samle og omfavne, op-
søge og gemme hen, sy sammen og tale, elske og 
fred? Eller bliver dagenes indhold det modsatte? 
Som prædikerens bog her sætter ord på.

Måske tænker vi, at de unge vil drømme om frem-
tid og lykke? Men ofte bærer unge også megen 
bekymring og uro i hjertet. Det er både en tid til at 
plante nyt og rydde bekymringer af vejen. 

Måske tænker vi, at de midaldrende må bære 
store arbejdsbyrder og et tungt ansvar? Men 
ofte finder mange, der har rundet de 40, også 
en ny balance i livet og møder en mindre stres-
sende tid. Der er igen mere tid til at le og danse.

Måske tænker vi, at de gamle må have det svært 
med ensomhed, sygdom og den kommende død? 
Men ofte er det i den alder, vi finder den største 
taknemmelighed og en dybere afklaring. Det er 
blevet tid til at kaste bort og finde fred i hjertet.

Sådan rummer Bibelen visdomsord til os om, at 
alt har sin tid. Der er et tidspunkt for alt, hvad 
der nu sker med os. 
Gennem livet er det 
lige så varieret og 
vekslende som alt an-
det. Dage til at le og 
dage til at græde følges 
ad. Men uanset, hvad 
tid det nu er i vores liv, 
kan vi glæde os over 
altid at være i Guds 
gode hænder - til alle 
tider. Også hver dag i 
det nye år. Godt nytår!

Poul A. Beck



Faste og fred

En indre vandring 

Af Poul A. Beck
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Hvis du vil bede
Hellige Ånd
du ønsker ikke, 
at vi skal bekymre os,
men du tilbyder os din fred.
Den forbereder os på at leve
hver dag som en dag fra Gud.

Jesus, vor tillid,
vi ville gerne elske dig
med hele vor sjæl.
Giv os at vove at
forny vort livs gave
igen og altid.

Br. Roger af Taizé.

Mørket er ikke mørke
Jesus Kristus,
du gør ikke vore liv eller din Kirke
til skueplads for ensformighed;
for du giver  
hvert enkelt menneske  
helt forskellige gaver.

For at hver eneste kan blive,
som de er  
i deres hjertes inderste,
toner en sang frem i dem;

så prøvelserne ansporer troen
til at skabe noget konstruktivt
selv af livets  
sværeste hændelser.

På denne måde skænker du, 
Kristus,
et indre forår
og helt ned i det dybeste mørke  
i vort hjerte  
er din sang tilstede.

Den gennembryder vor nat:
thi mørket er ikke mørkt for dig,
natten er klar som dagen.

Anonym

Kristus, du har lovet
at være med os alle vore dage.
Tak, at du aldrig  
lader os være alene. 
Men du jubler med os,  
når vi er glade,
og du bærer os gennem den 
tungeste sorg.

 Poul A. Beck

Velkommen i en tid til 
faste. En hjertets van-
dring nærmere Gud. 
Den 1. februar udkom-
mer bogen Faste og Fred 
på forlaget Eksistensen.dk  
af undertegnede. 
Biskop Henrik Stubkjær, 
Viborg, beskriver den 
sådan: Med denne lille bog 
giver Poul A. Beck en hjælp 
til de mange mennesker, 
der midt i tidens travlhed, 
larm og overfladiskhed søger 
et gudsnærvær, der giver 
kræfter, skaber sammenhæng 
og finder ind til menneskets 
dybeste identitet. En fin 
praktisk indføring i fastens 
åndelige fordybelse gennem 
de tre centrale begreber: ren-
selse, oplysning og forening. 
En vigtig understregning af 
Guds tiltale, som sendelse og 
styrke til livet i tro og hand-
ling, i kirke og samfund. 

Fasten betegner de sidste 40 hverdage før påske. Bogen består derfor af 40 
refleksioner. Én til hver dag i fasten. I år fra d. 1.3. til d. 16.4.

Fastens formål. I middelalderen betød faste afsavn fra bl.a. kød, men 
det rammer kun delvist. Det er kun toppen af isbjerget. For vi faster for 
at give plads til noget nyt. Ved at skære ned på unødvendigt og overflø-
digt øver og øger vi vores opmærksomhed, vores nærvær. Ved at rense 
ud i det gamle giver vi grobund for noget nyt. Faste er derfor snarere at 
give plads. Skabe rum i dit sind og hjerte for den fornyelse, som Kristus 
og påskens nye liv rummer. Til glæde og forvandling for hele vores liv 
og dermed for den verden, som Gud har betroet os at leve i.

At vandre mod påske er så gammelt som evangeliet selv. Lukas for-
tæller, hvordan Jesus og disciplene vandrede mod Jerusalem, da på-
sketiden nærmede sig (Lukas, 9,51). Det er også en påskevandring, du 
indbydes til i bogen i fællesskab med disciplene og Jesus.

Her indbydes du til en indre vandring. En hjertets vandring. En van-
dring, der har til formål at bringe dig nærmere Gud og hans kærlig-
hed. Gud er kærlighed. Målet for vores hjertes vandring er at opdage 
Guds kærlighed. At erfare den kærlighed Gud altid omslutter os med 
og tillidsfuldt betro os til den. Det forandrer. Det skaber nyt. Opstan-
delsens nye liv i vores hjerter. Må du beriges af en god tid til faste! 

Poul A. Beck

En tid til Faste

Bogen kan bestilles på  www.eksistensen.dk



Julen rundes af med Hellig Tre 
Konger d. 6. januar. Festen fejres 
i kirkerne d. 8. januar.  
Det er Mattæus, der i kapitel 
to som noget af det første i sit 
evangelium fortæller om de vise 
mænd, der kom fra østerland, 
for at tilbede Jesus, den nye kon-
ge. De ledes frem af den store 
stjerne, de har set gå op, da Je-
sus blev født. De vise mænd fra 
Østen er nemlig stjernetydere. 
Så i Mattæus’ originale version 
af beretningen møder vi vise 
mænd fra øst, men vi ved ikke, 
hvor mange de var.

Det er en senere tradition, der 
gør dem til konger frem for vise 
mænd, og med tiden har traditi-
onen antaget, at der var tre. Men 
det er nu ikke grebet helt ud i 
den blå luft. For vi hører, at de 
vise mænd bringer guld, røgelse 
og myrra. De kommer med tre 
gaver, så har de nok væ-
ret tre, lyder logikken.

Gaverne har en dybere 
betydning. For guld giver 
man til en konge. De hyl-
der altså Jesus som deres 
konge. Røgelse giver man 
til Gud, så de ærer ham 
også som deres Gud. Myrra 
tilbydes Jesus på korset for 
at lindre smerterne. Men 
allerede i vuggegave får 
Jesus, hvad han senere får 
brug for, når han på korset 
- frivilligt og fuld af kær-
lighed - dør i vores sted. 
Tager vores smerte på sig. 
Han tilbedes altså for det 
tredje som vores frelser. 

Videre har man forestil-
let sig, at de tre måske 
ikke blot kom fra Østen, 
men repræsenterede hele 

den da kendte verden. Én kom 
fra Europa, én fra Østen og én 
fra Afrika. Heller ikke det er 
hverken tankeløst eller fri fanta-
si. For netop Mattæusevangeliet 
slutter med, at Jesus inviterer 
sine tilbedere og tilhængere til 
at dele disse fantastiske nyhe-
der, hvor end i verden de nu går 
hen. ”Indtil verdens ende”. Intet 
sted, intet folk, ingen nation er 
uberørt af Kongens, Guds, Frel-
serens livgivende gerning. Guds 
gode nyheder gælder alle folk. 
Det er denne universelle omfav-
nelse, som traditionen forestiller 
sig har været tilstede, da de før-
ste folk kom for at tilbede Jesus 
Kristus. Som evangeliet slutter, 
sådan begynder det også. Derfor 
ser vi, at hele verden er repræ-
senteret rundt om Jesu krybbe.

Denne århundred-lange traditi-
on er baggrunden for det billede, 

du kan se her. Til højre og lidt 
bag Jesus-barnet ser vi repræ-
sentanten fra Afrika, der holder 
en kongekrone i sine hænder. 
Han skænker Jesus guld og hyl-
der ham som kongen. 
I modsatte side, også bag barnet, 
ser vi den helt sorthårede asiat, 
der bærer et smukt udfærdiget 
bæger til røgelse. Østen ærer 
Kristus for sin guddommeliglige 
herlighed - nu tilstede midt i vor 
verden. 
Nærmest barnet, knælende til 
højre, ser vi europæeren, der 
holder et skrin fyldt af den kost-
bare myrra, som Jesus modtager 
på korset. Korsets frelsende my-
sterium har en lang tradition i 
Europa.

Men hvem er så den gamle 
halvskaldede mand, klædt i 
samme dragt som de hellige tre 
konger, der knæler til venstre, 

tæt på Jesus? Vi kan se, at 
han har foldede hænder. 
Han tilbeder, men har in-
gen kostbare gaver med. 

Han repræsenterer dig 
og mig. Han er der for 
at skabe en plads i bil-

ledet, hvor vi inviteres 
ind og må være med 
i hele denne brogede, 
mangfoldige skare, der 
fra første færd tilbeder 

Jesus. Han er den 4. af de 
hellige tre konger. Vi får 
lov at være blandt de hel-
lige konger. Han har in-
gen gaver i hænderne, for 
han skænker - usynligt for 
øjet - Jesus sit hjerte. Den 
mest kostelige gave vi kan 
give Jesus: Vores konge. 
Vores Gud. Vores frelser.

Poul A. Beck


