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

Der boede engang to brødre 
på Moria bjerg. Den yngste var 
gift og havde to børn, den æld-
ste var ugift og alene. De arbej-
dede sammen, pløjede marken 
sammen og såede sammen. Da 
høsten kom, bragte de afgrø-
den ind og delte negene i to 
lige store bunker. 

Da det blev nat, lagde brød-
rene sig til at sove ved siden 
af hver sin bunke neg. Men 
den ældste kunne ikke finde 
hvile og sagde til sig selv: 
’Min bror har familie, men jeg 
er alene og har ingen børn. 
Alligevel har jeg taget lige så 
mange neg som han. Det er 
ikke retfærdigt’. Han stod op, 
tog nogle af sine neg og lagde 
dem lige så stille over i brode-

rens bunke. Så lagde han sig 
ned og faldt i søvn.

Noget senere den samme nat 
vågnede den yngste. Også han 
kom til at tænke på sin bror og 
sagde til sig selv: ’Min bror er 
alene og har ingen børn. Hvem 
skal sørge for ham på hans 
gamle dage’? Og han stod op, 
tog nogle af sine neg og bar 
dem over til sin brors bunke.

Da det blev dag, stod begge 
brødre op, og begge undrede 
de sig over, at deres bunke 
neg var den samme som af-
tenen før. Men ingen af dem 

sagde et ord til den anden.

Næste dag ventede de begge, 
indtil de mente, at den anden 
sov. Så stod de op og tog begge 
nogle af deres neg for at bære 
dem over i den andens bunke. 
På halvvejen stødte de ind i 
hinanden, og de blev begge 
klar over, hvor godt de undte 
hinanden det. De lod negene 
falde og omfavnede hinanden i 
broderkærlighed.

Men Gud i himlen så ned til 
dem og sagde: Her vil jeg bo 
blandt menneskene.

Af Kristian Bork Sørensen

Når du får dette nummer, 
er sommeren på sit højeste. 
Nætterne er lyse. Naturen 
blomstrer. Snart er det høsttid 
både på marken og i haverne. 
Dette nummer handler der-
for om Liv. Om Gud, som 
er Livets kilde, og hvordan 
han giver os liv. Og om 
hvordan Livet vokser, når vi 
deler Guds gode gaver med 
hinanden. 
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Hvis du vil bede
Hellige Ånd
Åndedrag af Guds kærlighed.
Vor bøn kan være ganske enkel, 
men gennem evangeliet
forstår vi, at du beder,
selv i vort hjertes stilhed. 

Medlidenhedens Gud,
du lider med dem,
som gennemlever prøvelser.
Og du modtager altid 
hvem som helst, der bringer
deres egne byrder til dig.

Br. Roger af Taizé.

Tak for din kærlighed til mig
Kære Herre Kristus, 
du skabte i kærlighed,
blev født i kærlighed,
tjente i kærlighed,
vandrede i kærlighed,
blev æret i kærlighed,
led i kærlighed,
stod op af graven i kærlighed.
Jeg takker dig  
for din kærlighed til mig  
og for din kærlighed  
til resten af verden,
og jeg beder dig hver dag:
Kan du ikke lære mig  
at vise kærlighed?
Amen.

Moder Teresa

Du er nær
Du er nær, min ven, mit værn,
Gud, uendelig og fjern,
nær som hunger og som tørst,
du er sidst, og du er først,
lyset først i verden sat,
lyset i den sidste nat.

Johannes Johansen

Giv mig din glæde
Herre,
giv mig dit lys,
giv mig din kraft,
giv mig din glæde.

Anonym

Gud fornyer livet igen og igen. 
Hvert forår i naturen. Hver op-
standelse i os. 

Dette gamle døde træ giver os en 
levende illustration på, hvordan 
Gud skaber nyt ud af gammelt. 
Selv af et dødt træ.

Det gamle træ er omfavnet og 
omkranset af nyt, friskt vedbend. 
Den nye plante behøver en gam-
mel struktur for at kunne leve. 

Den gamle, døde struktur, træet, 
bærer på denne vigtige måde det 
nye liv. Bærer Livet videre. 

Mon ikke også Gud på mange, 
mange andre områder af vores 
liv genbruger noget gammelt og 
giver det nyt liv? Så det gamle og 
det nye beriger hinanden! 

Guds nye liv har mange former. 

Poul A. Beck

”Se, Jeg er med jer. .”



Hvordan er Gud?
Paulus beskriver Bibelens Gud 
med to korte sætninger: Gud, som 
gør de døde levende - og kalder på 
det, der ikke er til, så det bliver til. 
(Romerbrevet 4,17b)

Jeg er helt vild med den beskri-
velse af Gud. Gud, som gør de 
døde levende og kalder på det, 
der ikke er til, så det bliver til. 
Gud, kalder fx på lyset. Siger 
Lys… og så bliver Lyset til. Kal-
der: Hav… så bliver havet til. Det 
samme med dyr, fisk og fugle. Ja, 
han kalder på os hver især. Så vi 
bliver til: Anna og Ella. Peter og 
Poul osv. Så bliver vi til. 
 
Gud kalder på os før vi er til, så 
vi bliver til ved hans kærlige ord. 
Hvor det at kalde på det u-skabte, 
er nok til, at det bli-
ver skabt.

Men ikke alene det, 
for som Paulus også 
siger: Han gør de 
døde levende. Når vi 
har fået livet af Gud, 
så dukker der nemt 
noget død op. Livet 
stivner. Relatio-
nerne går i stykker. 
Tingene er ikke helt, 
som vi synes, de 
burde være. Træg-
hed, tristhed og 
åndelig død trænger 
sig på. Så vi måske 
nok er fysisk le-
vende, men allerede 
åndeligt døde. En af 
de levende døde.

Da gør Gud i sin 
kærlighed os døde 
levende igen. Lige-
som han oprejste 
Jesus Kristus af 
graven påskemor-
gen og gjorde ham 
levende igen. Sådan 

gør han os levende igen. Med 
samme opstandelseskraft virker 
Gud, så vi må leve på ny. Så vi 
liver op. Lever og er virkelig til og 
helt tilstede. 

Gud giver os altså livet på to må-
der. Da vi blev født, og hver gang 
han gør os levende igen. 

Det gør Gud, fordi han er over-
skud af liv, af lys og af kærlighed. 
Sand kærlighed. Da Gud er sand 
kærlighed, elsker han at give. 
Give ud. Give bort. Give fra sig. 
Give. 

Der findes et sagn om en konge, 
der var glad for guld. Og en dag 
får han det ønske opfyldt, at alt 
han rører ved, bliver til guld. Han 

rører ved et krus. Jubii! Det rene-
ste, pureste guld. Han rører ved 
en tallerken. Vips, så er den af 
guld. Det er da fantastisk. 

Men at det i virkeligheden er en 
katastrofe, det går først op for 
ham, da hans datter løber ham i 
møde og omfavner ham – og da 
bliver hun også straks til guld.

Men det skal om muligt blive 
endnu værre. Fortvivlet, fuld af 
sorg og tilmed sulten rækker han 
ud efter et æble. Og også det bli-
ver til guld. Da forstår kongen, at 
nu venter kun døden.

Det gamle sagn skal tydeligvis 
fortælle os, at begær og grådighed 
fører til død. Først dør vore relati-

oner, så vore kære. 
Til sidst dør vi selv. 
Grådighed: at sam-
le sammen og ville 
have mere og mere 
fører til død. Om 
ikke fysisk død for 
os, så helt sikkert 
åndelig død.

Men hos Gud er det 
lige omvendt. Han 
giver. Giver ud. 
Giver bort. Giver 
sig selv. 
Derfor bliver alt 
det, han rører ved, 
til Liv. Ja bare han 
kalder på det, som 
endnu ikke findes, 
så bliver det til. For-
di Gud selv er Liv. 
Én har sagt det så-
dan: Gud elsker dig 
ikke, fordi du er til. 
Du er til, fordi Gud 
elsker dig.  (Wilfrid 
Stinissen). Derfor 
er du til. Hver dag. 
Også i dag.

Poul A. Beck
Gustav Doré:  Gud kalder på lyset og giver Eva Liv. 

Hvordan er Gud?  -  Gud er liv og kærlighed  -  Derfor giver han os liv.


