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Velkommen 
Velkommen på vores fælles vandring i fasten.

Vi vandrer ad en gammel og solid, trefoldig vej. At 
den er trefoldig vil sige, at tre spor fletter sig dyna-
misk ind og ud af hinanden i en stadig bevægelse, 
der former vandringen mod en nærmere og dybere 
relation til Gud. 

Langs vejen har vi hele tiden et tre-tvundet tov, vi 
kan støtte os til og holde fast i, så vi ikke falder eller 
bliver væk. Tovet følger vejen tæt og leder naturlig-
vis til samme erfaring: Guds nærvær. 

Gud behøver ikke at blive mere nærværende, ”Han 
Er”. Men det er godt for os at blive mere nærværende, 
så vi kan blive stadig mere på opmærksomme på Gud. 

Så vi bedre kan se, høre, føle og fornemme Gud, der 
allerede er sansbar for alle vore sanser.

Den trefoldige vej og det tretvundne tov består af 
disse velafprøvede spor: 

ÅÅ Renselse (Katarsis på græsk, Via Purgativa på latin). 
ÅÅ Oplysning (Fotosis, Via Illuminativa) og 
ÅÅ Forening (Teosis, Via Unitiva). 

Farverne går igen i overskrifterne, så du får et fin-
gerpeg om, hvor du går. 
Og en daglig refleksion kan godt gå ind på mere 
end ét af disse spor. Vejen og tovet er dynamisk. Vi 
bevæger os frit og uhindret fra det ene til det andet. 
Til tider næsten som en dans. 

 
 
 

Renselse - Katarsis

Men vejen begynder med renselse af din sjæl og dit 
indre. En renselse, der leder til frihed. 

Forestil dig, at du i det fjerneste hjørne af haven har 
et gammelt hus stående, du ikke har brugt længe. 
Det var engang et dejligt sted. Et skønt havehus. En 
lise for sjælen. Men med tiden er det blevet tilgroet, 
beskidt, forfaldent. Men nu vil vi igen have glæde af 
huset, der har rummet så mange gode timer. 

Det første, vi gør, er at fjerne skodderne fra vindu-
erne. Hive de gamle gardiner ned. Samle gammelt 
affald, skrald og andet og smide det ud. Det gør os 
godt at blive fri af alt det gamle. 

Så finder vi kosten og giver os til at feje. Vi fjerner 
spindelvæv, insekter og andet kryb, vi nemt kan 
undvære.

Så gør vi rent, vasker ned, fjerner støv og giver alle 
flader en tur med vand og sæbe. 

Det føles velgørende at rydde ud i alt det gamle. 
Men i takt med, at vi gør rent og lukker mere lys 
ind, opdager vi også mere snavs og støv i krogene. 

På samme måde renser vi under denne del af van-
dringen hjerte, sjæl og sind, så der langsomt bliver 
mere og mere plads til Guds tanker og drømme, 
ønsker og håb. 

Den trefoldige vej er en proces, hvor vores vilje, 
følelser, tanker, ord og handlinger i stigende grad 
bliver ét med Guds vilje – følelser – tanker - ord og 
handlinger. Vi vokser stille og roligt til at blive ét 
med Gud. Vores personlighed bliver ikke tilintet-
gjort i denne proces, tværtimod. Vi kommer hjem 
og bliver dem, vi oprindelig var skabte til at være. 
Under denne del af vandringen kan vi være surdejs-
kristne, der tillidsfuldt og frimodigt renser den 
gamle surdej ud, så Livets nye surdej kan overtage 
gærings- og vækst-processen. 
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Oplysning - Fotosis

Alle planter og næsten alt levende vender sig mod 
lyset, mod solen. Vi strækker os kåde i forårssolens 
første stråler. Det er også i solens varme, at vi tør 
op, de indre knuder smelter, og vi åbner os for lyset. 
Åbner os for det nye Liv, som oplysningen, Fotosis, 
åbner vore øjne for.
Parallelt med, at lyset strømmer ind i vores sjæls 
havehus, får vi tillige nye øjne at se med. Vi får 
langsomt givet at se verden med Guds øjne, at se 
på alt det skabte med Faderens kærlige blik og Jesu 
milde øjne. Så vi kan se os selv og hinanden – som 
vi virkelig er. Se de smukke søskende, Gud dybest 
inde har skabt os til at være. Se med Guds blik: Se 
at hinsides det, vi umiddelbart kan se, der er den 
anden og verden smuk.
 
Oplysningsdelen af vejen knytter sig til, at Jesus 
gang på gang helbreder fysisk blinde. Det er sam-
tidig en helbredelse af disciplenes øjne. Så de og vi 
bliver åndeligt seende. Kommer til at se Guds nær-
vær midt i verden og opdager, at Gud er her – i ét 
og alt. 

At få øjne at se med, at få nye øjne, er en af Oplys-
ningens, Fotosis’, store gaver. 

 

Lys er forudsætningen for at kunne se. I takt med, 
at vi lukker lyset ind, indser vi også, hvad vi før var 
blinde for: Vores gamle fejl og misforståelser. Vi får 
derfor også behov for at vende tilbage til renselsen 
og gøre os fri af endnu mere. 
Det er som med et barn: Det lærer først at gå og si-
den at løbe. Men selv om vi har lært at løbe, holder 
vi ikke op med at gå. Det har vi brug for hele livet. 
Sådan har vi også brug for hele livet at vende tilbage 
til renselsen. Når nye fejltrin kommer til, når lyset 
åbenbarer mere gammelt støv. 

En solsikke er en fantastisk plante. Den vender sig 
gennem dagen mod solen. Om morgenen, når so-
len er i øst, så vender den sin store, smukke, gule 
blomst i den retning. Midt på dagen vender den 
sin krone mod syd. Til aften vender den mod vest. 
Den vender sig hele tiden mod lyset. Mod livet. På 
denne del af vandringen får vi lov at være solsikke-
kristne, der kontinuerligt vender os mod Lyset. 

Lyset får os også til at strække os mod solen. Det 
fremkalder længslen efter at blive forenet med lyset. 
Lyset kalder længslen frem fra sit hidtil mørke bo i 
det dybe. 

 
Forening - Teosis

I vores gamle havehus, der nu står smukt, rengjort 
og oplyst, kan vi omsider tage kaminen i brug. Ilden 
varmer på de kolde forårsaftner. Vi kan lave en skøn 
kop the over den åbne ild. Hertil må vi bruge en 
jernstang. En ilddrager. 

Når vi efterlader ilddrageren i gløderne, bliver 
den lidt efter lidt selv glødende. Det er jernets 
egenskab, dets natur, at være hårdt, koldt, mørkt. 
Men det er ildens natur, dens egenskaber er at 
være varm, glødende. Ildens natur er stærkere end 
jernets natur. Derfor trænger ilden langsomt og 
roligt ind i jernet og overtager dets natur. Så jer-
net, der før var hårdt, koldt og mørkt, bliver varmt 
og glødende. Ilden og jernet forenes, så jernet 

forvandles og antager ildens naturlige egenskaber: 
Varme, glød, oplysning. 
På samme måde forenes vores natur med Guds na-
tur på denne del af vandringen. Da Guds natur er 
langt stærkere end vores natur, forvandles vi, - når 
vi bliver længe nok i Guds nærhed, - så vi får del i 
Guds naturlige egenskaber: Kærlighed, barmhjer-
tighed, tilgivelse, ild. 

Den trefoldige vej er en proces, hvor vores vilje, 
følelser, tanker, ord og handlinger i stigende grad 
bliver ét med Guds vilje – følelser – tanker – ord - 
handlinger. 
Vi vokser og formes stille til at blive ét med Gud. 
Vores personlighed bliver ikke tilintetgjort i denne 
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proces, tværtimod. Vi kommer hjem og bliver dem, 
vi oprindelig var skabte til at være. Her hører vi til. 
Her er vort sande tilhørsforhold. Vor ægte identitet. 
Vort sande jeg. Vi er hjemme ...

Men jernet bevarer kun ildens natur, så længe det 
befinder sig i ilden. Når jernet trækker sig fra ilden, 
får det igen sin gamle natur: Hårdt, koldt, mørkt. 

Verden har trukket sig fra Gud. Derfor er verden 
alt for hård, kold og mørk. Som solsikken længes 
efter solen, længes vi efter Gud. Efter ilden, varmen. 
Vi søger at blive genforenet med Gud. Vi søger for-
ening - Teosis. 

Men vi søger ikke foreningen, Teosis, blot for vores 
egen skyld, også for verdens skyld. Vi søger at elske 
det, Gud elsker. Og vi undlader at elske det, Gud 
undlader at elske: Alt det gamle affald, snavs og 
skidt, der var i huset, da vi begyndte. 

Når ilddrageren ligger i ilden, er den del, der er 
inde i gløderne, helt hvidglødende, lidt længere væk 
er jernet rødglødende, og endnu længere væk er det 
sort - men helt varmt. 

Vi søger ikke forening, Teosis, på bekostning af 
andre mennesker, men til gavn for dem. Vi søger 
ikke forening for at fjerne os fra dem, der stadig er 
kolde og hårde, men for at være et led i en kæde, en 
del af en konvektionsproces, der er med til at varme 
verden op. Vi bliver glødende, for at andre kan blive 
varme. 

Målet for denne del af vores trefoldige vej er at blive 
forenet med Gud, Ilden, Varmen, Livet.

(Du kan læse mere om den trefoldige vej i Brian 
McLaren: Vejen tilbage, Scandinavia 2008).

Velkommen på den trefoldige vej, konstant ledsaget 
af det tresnoede tov, som du hele tiden kan holde i, 
så du ikke bliver borte eller snubler. 

Det vigtigste er: Du er ikke alene. Kristus følger dig. 
Helligånden er med dig. 

Og jeg lover at bede for dig hver dag.  
Vil du også bede for mig? Det behøver jeg. 
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Rytmen når vi går den trefoldige vej

Hvordan
Benytter du dig allerede af en praksis, der nærer 
din daglige relation til Gud, kan det være, det er 
bedst, at du fortsætter med at bruge din metode. 

Ønsker du at benytte disse 40 dage til at tilegne dig 
en trospraksis, en rytme for stille bøn og fordybelse, 
kan du afprøve disse trin:

	Læs dagens refleksion og evt. tilhørende 
bibeltekst. 
Læs den helst langsomt 2-3 gange, så du 
stort set kan den udenad. 

	Prøv så at falde lidt til ro. Det giver dig fred. 
Sæt fx fødderne solidt på jorden. Det giver 
dig jordforbindelse. 
Læg hænderne i skødet fx med håndfladerne 
mod hinanden. Det giver dig samling.  
Luk øjnene. Det giver dig nærvær. 
Træk vejret dybt nogle gange. Det giver dig 
liv. 

	Prøv så at finde indre samling, idet du luk-
ker alle andre tanker og krav ude.  
Dette er din kravfrie zone.  
 
Lige nu handler det kun om Gud og dig.  

	Fortæl så Gud, hvordan dagens bibeltekst 
og refleksion berører dit liv.  
Hvad bliver særlig vigtigt for dig?  
Godt, glædeligt eller måske provokerende?

	Find gerne langsomt frem til de få ord i tek-
sten, der har størst betydning for dig. 
Tal blot fortroligt og nært med Gud om det, 
som ven til ven. Han elsker dig.  
Er der noget, der tynger dig?  
Noget, der liver dig op?  

Noget, du må gøre?  
Noget, du længes efter at ændre i dit liv?  
Tag disse følelser og tanker alvorligt. Det er 
ofte tegn på noget, Gud vil sige dig. 

	Lyt nu stille og forventningsfuldt til, hvad 
Gud vil fortælle dig. 

	Efter din indre samtale med Gud, kan du 
skrive de vigtigste 2-3 ting ned. Dette kan 
være ganske enkelt. 

Tid
Det er nemmest at gøre det på samme tid hver dag, 
så det bliver en naturlig del af din dagsrytme. 

Tag så lang tid du vil. Fem minutter er bedre end 
intet. 10-15 min er nok passende for mange. Prakti-
serer du allerede stille bøn eller ønsker at genoptage 
det, vil 20-30 minutter måske være mere passende 
for dig.

Sted
Gør det, når du vil, og hvor du vil. 
Har du mulighed for at sidde et stille sted, et friheds-
rum, et kærlighedens hjertekammer, så er det godt.  

Indret gerne dit særlige sted. Måske et lys, et bil-
lede, en ikon, en blomst, gør dig godt. 

Har du muligheden, medens du ordner vasketøj, 
under madlavning eller i toget, er det bedre end 
ingenting. 
Vi må være sammen med Gud på den måde, som 
vi kan, ikke på den måde vi ikke kan. Gør det, som 
nu falder dig naturligt. Tal blot med Gud på den 
måde, som er mest hjælpsom for dig.

God fornøjelse. 
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Trospraksis +

Ønsker du at uddybe din trospraksis med mere, 
kan du lade den vokse med følgende praktikker. 

Aften
Rund dagen af med at genlæs dagens refleksion og 
se tilbage på, hvordan Gud har været med dig i dag.  
Hvordan har dagens refleksion talt til dig gennem 
dagen eller på anden måde været levende i de gøre-
mål, som du har udført, gennem de mennesker du 
har mødt?

Læg også mærke til det, som du synes har været 
vanskeligt med dagens input. Det er ofte bagsiden 
af en medalje, som Gud ønsker at vise dig. Bag 
frustrationen kan skjule sig en længsel efter liv. 
Dette kan tage fem til syv minutter. Begynd med 
det, som har berørt dig mest i dag.

Repetition er al lærings moder.  

 
 
I løbet af dagen
Har du mulighed i løbet af dagen, så brug fem til 
syv minutter på at grunde over, om det har betydet 
noget for dig eller rørt noget hos dig, fra du læste 
den første gang til nu.

 
Medvandrer-gruppe
Hvis I er to til fire, der mødes regelmæssigt og i al 
fortrolighed og nærhed taler sammen om, hvordan 
jeres vandring går, vil det højst sandsynligt befrugte 
jeres vandring mange gange. 

 
På aandeligvejledning.dk kan du hente en enkel 
vejledning i at vandre sammen i troens landskab.
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Askeonsdag, 40 hverdage før påske: 

Jeg vil selv vogte mine får  
Jeg vil vogte [fårene] på Israels 
bjerge, ved vandløbene og overalt 
i landet, hvor de bor. På gode enge 
vil jeg vogte dem, og på Israels høje 
bjerge skal de finde deres græs-
gange. Der skal de lejre sig på gode 
græsgange og græsse på frodige 
enge på Israels bjerge. 
Jeg vil selv vogte mine får og lade 
dem lejre sig, siger Gud Herren. 
De vildfarne vil jeg lede efter, 
de bortkomne vil jeg føre tilbage, 
de kvæstede vil jeg forbinde, 
de syge vil jeg styrke, 
de fede og stærke vil jeg passe på. 
Jeg vil vogte dem [alle] på rette måde. 
Ezekiel 34, 13b-16

På forsiden af dette materiale ser du en tegning.  
Den er ren-tegnet af Camilla Ernen-Lyngholm efter 
et oplæg af undertegnede. Den forestiller de frodige 
høje med grønne enge med de krystalklare vandløb 
- sådan som profeten Ezekiel beskriver det. Måske 
et billede på det landskab, som vi sammen vandrer 
igennem i disse 40 dage frem mod påske. Et billede 
på det smukke landskab som den trefoldige vej snor 
sig gennem (se evt. afsnittet: Velkommen).

Guds løfte er, at han selv – personligt - vil vogte sine 
får: Lade os lejre os på de nærende bakker og ved 
det rene og forfriskende vand. Gud selv vil tage vare 
på os dag for dag. Vi er i gode hænder. 

Han vil møde os hver især med det, vi behøver. 
Er vi faret vild, så leder han efter os. Lige indtil han 
finder os. 
Er vi kommet bort fra ham, fører han os blidt og 
ømt tilbage i hans barmhjertige favn. 
Er vi kvæstede af livets hårdhed, forbinder han os 
omsorgsfuldt.
Er vi syge på legeme eller sjæl, vil han give os styrke 
på ny. 
Er vi fede, velnærede og stærke, vil han passe godt 
på os.

Han vil møde os hver især på den rette måde. På 
den måde, vi behøver. 
Ingen af os bliver overladt til os selv. Uanset vor 
livssituation, formåen og behov, tager Gud selv vare 
på os. Han lader os lejre os på de grønne græsgan-
ge, ved det klare vand. Alt sammen i hans nærhed, 
vogtede, passet godt på, af hans styrke og vejled-
ning. 

Hvordan er ”den rette måde” i dit tilfælde?

Torsdag, 39 hverdage før påske:  

At luge ud
”Fasten eller øvelsen (egentlig: Askesen) 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 ret-

ninger – det er ganske vist smerteligt, men alligevel 
uundgåelige indgreb for den, der vil dyrke sit livs 
have… 

Når det drejer sig om ukrudtet, skal der overhove-
det ikke vises nogen nåde. Den, der vil holde sin 
have ren, afsætter ikke et hjørne til ukrudt. 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: Hellige rødder s. 42, Boedals Forlag
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Fredag, 38 hverdage før påske:  

Frihed fra griskhed
Læs Lukas 12, 13-21 Om den rige og griske bonde. 
”Vogt jer for al griskhed, for vores liv afhænger ikke 
af, hvad vi ejer, selv om vi har overflod”. Sådan lyder 
Jesu opfordring til os, nok fordi han vil befri os fra 
griskhedens ødelæggende kræfter. Og sandt er det 
jo, at vores liv i bund og grund ikke afhænger af, 
hvad vi ejer. Selv om vi har overflod, gør det os jo 
sjældent lykkelige eller frie. Især ikke, hvis vi er un-
derlagt griskhedens nådesløse krav: Mere. Skaf mig 
mere. 

Jeg kender en garvet erhvervsrådgiver. Det er hans 
erfaring, at når det går godt i virksomhederne, 
som han er konsulent for, så medfører det sjældent 
glæde, frihed, eller personligt overskud. I stedet 
medfører det alt for ofte griskhed efter mere og 
deraf større ufrihed, mindre glæde, ingen taknem-

melighed. 

Jesus viser os i stedet en vej ud af griskheden: At 
være rige hos Gud frem for at samle os flere skatte 
(v21). Rigdom hos Gud forbinder jeg med: 
Troens tillid: Det skal nok gå. 
Kærlighed: Du er elsket pga. den, du er, ikke pga. 
hvad du ejer.
Håb: Livet er større end tingene. 
Bekymringsløshed: Jeg klarer mig nok med det, jeg 
har. 
Frihed: Skønt ikke længere at være underlagt kravet 
om mere, større, flottere. 
Den rigdom i Gud er der ingen, der kan tage fra 
dig. 

 
 

Lørdag, 37 hverdage før påske: 

Tilbageblik
Se tilbage på de seneste dages vandring. 
Se dine notater igennem, eller kik denne uges mate-
riale igennem igen. 
Hvad blev særligt levende for dig?

Dvæl ved det, som på en særlig måde er blevet 
levende for dig eller er kommet til overfladen gen-
nem dagenes meditationer. 

Det er ofte udtryk for behov i dit liv, som Ånden vil 
gøre dig opmærksom på.

Tag det med ind i dagens stille bøn, ind i din kær-
ligheds-relation til Gud. 
Brug fx vejledningen: Rytmen når vi går den trefol-
dige vej på side 5
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Mandag, 36 hverdage før påske:  

En at følges med

”Dette er en kopi af en koptisk ikon fra det syvende 
århundrede. 

Den forestiller Jesus med sin arm om skulderen på 
en ukendt ven. Med denne gestus tager han den an-
dens byrder og den andens fejl på sig selv: Alt det, 
der kan tynge ham ned.  

Han står ikke ansigt til ansigt med sin ven men står 
ved hans side. Han følges med ham. 

Den ukendte ven er hver eneste af os. Allerede i det 
syvende århundrede var det kendt, at Kristus ikke 
kommer for at straffe mennesker.

Han kommer og rækker dybt ned i vores menne-
skelige situation. Han efterlader os ikke med selv 
den mindste del af det, som kan tynge os. Han siger: 
”Frygt ikke, selv om jeg er usynlig, er jeg altid hos dig”.
Br. Roger af Taizé.  

Kristus, som altid er usynlig ved din side, følges 
også med dig på de kommende 36 dages vandring. 
Forestil dig, at du er vennen, og at Jesus går ved din 
side. Hvordan er det? 

Du kan se billedet i en større udgave på aandelig-
vejledning.dk

 
Tirsdag, 35 hverdage før påske:  

Gæstfrihed 
”Legenden fortæller, at Abraham en dag gen-
nem døråbningen fik øje på en gammel mand, 
der kom vandrende langs vejen. Det virkede, 
som om man den var træt og havde været på vej 
i lang tid, - hans tøj var støvet, og fød derne var 
fyldte med sår. 
Abraham fyldtes af medfølelse og inviterede 
manden indenfor, så de kunne dele et måltid, og 
så kunne gæsten bagefter tillbringe natten i lej-
ren i en blød seng. Vandreren tog taknemmeligt 
imod til buddet. 
Ved middagen noterede Abraham sig, at hans 
gæst hverken velsignede maden eller takkede 
Gud for den, og Abraham kunne ikke lade være 
med at spørge hvorfor. ”Jeg dyrker ildens Gud 

og ingen an den”, blev der svaret. 
Svaret gjorde Abraham så vred, at han straks 
smed manden ud. Han fik ikke engang lov til at 
afslutte sit måltid. Senere samme aften talte Gud 
til Abra ham. ”Hvad skete der med din gæst, den 
trætte vandringsmand?” 
Abraham forklarede, at han ikke kunne tolerere 
en gudsbespotter som gæst i sin lejr. Da svarede 
Gud: ”Jeg har passet på denne mand i tres år på 
trods af, at han aldrig har tilbedt mig. Kunne du 
så ikke have holdt ud en eneste aften for på den 
måde at vise ham min kærlighed til ham?”
 
Kristina Reftel: Altid elsket, Unitas forlag 
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Onsdag, 34 hverdage før påske:  

Bøn er relation
Bøn er for nogle blevet tomme ord, der remses op. 
Eller en tung ”burde-byrde”, der aldrig rigtigt vil 
lykkes. Eller en gold, ørkesløs vandring, der aldrig 
får ende. 

For andre er bøn blevet kommercielt. Man beder 
for at få. Får man ikke, er bønnen ”mislykkedes.” 
Man beder måske ikke ”rigtigt”? Et nederlag. Bøn, 
der skulle være det åndelige livs åndedrag og puls-
slag, ja lige så naturligt og livgivende som at trække 
vejret, er blevet et problem for mange. 

For Jesus var bøn en uudtømmelig kilde til fælles-
skab med Faderen. Her styrkedes og voksede relati-

onen til hans far. Her hentede han konstant inspira-
tion, trøst og overskud. Eller kraft til at vandre den 
vanskelige vej, han måtte gå. Bøn var Jesu daglige 
kærlighedsmøde med Faderen i Åndens fællesskab.  

Hvorfor er vores bøn ofte kommet så langt fra 
Jesu bøn? Mange af os har måske brug for at bede 
som disciplene: ”Herre, lær os at bede... ” og (gen)
opdage bøn som fællesskab, kærlighedsmøde og 
krav-fri relation mellem Faderen, Sønnen, Hellig-
ånden – og dig. 

Hvordan længes du efter, at din bøn skal være?

 
Torsdag, 33 hverdage før påske:  

Ren bøn
”Når et sundt bønsliv vokser frem, er det tydeligt, 
at bønnen - efter først at have været et krav om 
det ene eller det andet - mere og mere bliver rettet 
mod et og det samme. I stedet for at bede: Herre, 
giv mig penge, giv mig helbred, giv mig venner, 
beder man mere og mere: Herre, lær mig at elske, 
giv mig kærlighed, vis dit ansigt, send din Ånd 
over mig.

Ifølge en gammel definition er bøn at anråbe Gud 
om det, man har brug for. I begyndelsen synes du, 

at du har brug for en masse forskellige ting, men 
efterhånden som du kommer videre, bliver beho-
vene færre. Til slut reduceres og koncentreres alt i 
et eneste behov: Behovet for Gud selv, for hans hel-
lige Ånd...
Hans eget liv, hans Ånd, kommer ind i os med en 
glæde uden grænser.”

Wilfrid Stinissen: I dag er Guds dag d. 9.9.
Du kan købe hele bogen hos pastoralcentret.dk el-
ler læse den på levendevand.dk/month 

At lytte er den fornemmeste form for gæstfrihed…  
gæstfrihed er ikke at forandre mennesker,  

men at tilbyde dem et rum, hvor forandringen kan finde sted. 
Henry Nouwen



Vi vandrer – 40 dage i fasten  -  Poul A. Beck,  aandeligvejledning.dk  -  Udgivet af Baptistkirken i Danmark

11

Fredag, 32 hverdage før påske:  

Om taknemmelighed
Læs Lukas Kap 17, 11-18. Om den ene spedalske, 
der takkede. 

En af de planter, der gror alt for godt hos mange 
af os, er utaknemmelighed. Vi bliver sjældent helt 
tilfredse og taknemmelige. Måske er det bedste, vi 
kan gøre, at kvæle utaknemmelighedens ukrudt ved 
at kvæle den i taknemmelighed?

Jesus spørger i dagens beretning: Hvor er de ni? Ja, 
hvor mon de ni er blevet af?

Har de blot været så jublende lykkelige, at de har 
skyndt sig hjem til deres familier, så de ikke haft 
tid til at takke Jesus og give Gud æren? Det kan 
vi vel godt forstå. Hvor ofte mon det sker for os? 
At vi gives store gaver af Gud, og så skynder vi os 
videre i livet, så vi ikke får sagt ordenligt tak. For 
nu skal gaven omsættes og bruges. 

Eller har nogle af de ni ikke set sammenhængen? 
Nå ja, vi blev helbredte, men det kan jo skyldes så 
mange ting. Hvem siger, det er på grund af Jesu 
ord?  Og kan de ikke se det, ja, så kan de jo ikke 
se det. Hvor ofte mon det sker for os? At vi over-
ser den dybe sammenhæng og ikke lige kan se, 

hvad vi skylder Gud tak for.

Eller måske nogle af de ni ikke synes, der er nogen 
særlig grund til at give Gud æren. 
Det kan jo være, de selv synes, de har lidt nok 
under den sygdom. At de så at sige allerede har 
betalt prisen. Hvor ofte mon det sker for os? 
At Gud ikke får æren, fordi vi synes, vi selv har 
skabt mulighederne, arbejdet hårdt eller betalt en 
pris. Så vi selv er årsag til den lykke og de gode 
kår, som er blevet os til del. Så takken fortæres af 
utaknemmelighed. 

Ja, hvor er de ni? Hvor er de 9/10 dele af os, der 
ikke får sagt ordentlig tak? Hvis jeg skal være ærlig, 
så er det nok et præcist billede på, at jeg også kun 
får sagt tak 1/10 af de gange, Gud har givet mig så 
rig anledning til det. 

Men i dag kan vi da få sagt Gud lidt tak for hans 
nærhed, barmhjertighed og nye livsmod og lade det 
overskygge utaknemmeligheden og således blive 
renset (Katarsis).

Finder du det hjælpsomt, kan du lave en liste med 
fx fem ting, du er Gud taknemmelig for. 

 
Lørdag, 31 hverdage før påske: 

Tilbageblik
Se tilbage på de seneste dages vandring. 
Se dine notater igennem, eller kik denne uges mate-
riale igennem igen. 
Hvad blev særligt levende for dig?

Dvæl ved det, som på en særlig måde er blevet 
levende for dig eller er kommet til overfladen gen-
nem dagenes meditationer. 

Det er ofte udtryk for behov i dit liv, som Ånden vil 
gøre dig opmærksom på.

Tag det med ind i dagens stille bøn, ind i din kær-
ligheds-relation til Gud. 
Brug fx vejledningen: Rytmen når vi går den trefol-
dige vej på side 5.
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Mandag, 30 hverdage før påske:  

Uslebne diamanter 
Vi er som uslebne diamanter. Inderst inde skøn-
ne, smukke, vidunderlige, dyrebare og ufatteligt 
kostbare - ikke mindst i Guds øjne. Set med hans 
barmhjertige blik. 

Men mon ikke de fleste af os også fornemmer et 
behov for at blive slebet til, blive renset og pole-
ret, så det smukke og skønne træder noget tyde-
ligere frem? Så det bliver synligt for enhver – os 
selv og andre - hvordan Gud i virkeligheden har 

skabt os. Renselse, (Katarsis) handler om at blive 
slebet til. 

Og en væsentlig bivirkning er, at vi ”af os selv”, 
uden yderligere belastning eller byrder, ”bør” blive 
bedre til at reflektere sollyset til omgivelserne. Du 
kan bedre funkle, og solens stråler kan bedre glimte 
hos andre, når de ser dig – som en sleben diamant.

Hvad i dit liv trænger til at slibes bort?

 
Tirsdag, 29 hverdage før påske:  

Giver-glæde 
Begær efter stadig mere er en ukrudtsplante, der alt 
for let får rodfæste i vort indre. Men den må give op 
over for sin endnu mere livskraftige modsætning: 
Giverglæden. At give med glæde og opdage, at vi 
bliver frie, kan tage livet af ethvert begær.

Her er der fuld frihed og ingen tvang. Hver enkelt 
må give, som Gud nu taler til den enkeltes hjerte. 

For det at give er en hjertesag: At kunne give med 
glæde, fordi vi først har modtaget så rigt fra Gud. 
Gud elsker en glad giver (2. Kor 9,7). Alt, hvad vi 
med glæde kan give fra os, tager Gud glad imod og 
giver straks videre gennem Kirken til dem, der be-
høver det mest.

Prøv at overveje, hvad du kan give - med glæde.

 
Onsdag, 28 hverdage før påske:  

Den vise kvinde 
”En kvinde havde rejst langt omkring, da hun 
en dag nåede hen til bjergene. Der fandt hun en 
værdifuld sten, næ sten skjult i en bæk. Kvinden 
pakkede stenen ned i sin taske og vandrede vi-
dere. Senere den samme dag, mødte hun en van-
drer, der var meget sulten. Vandreren spurgte, 
om hun kunne give ham lidt mad, og det ville 
kvinden gerne.

Men da kvinden åbnede sin taske for at tage no-
get brød op af den, fik manden øje på den vær-
difulde sten. »Ville jeg kunne få stenen i stedet 
for?« spurgte manden, næsten lidt på skrømt.

Uden den mindste tøven svarede kvinden ja og 
gav manden den værdi fulde sten. Manden tog 
forbavset imod gaven, takkede ydmygt og van-
drede videre. 

Kvinden blev på stedet og slog lejr for natten. 
Men der gik ikke lang tid, før manden vendte 
tilbage. Han rakte stenen til kvinden og sagde: 
»Jeg har fortrudt. Vil du i stedet for give mig det, 
du har, der gjorde det muligt for dig at give mig 
stenen uden at tøve?« ”

Christina Reftel,: ”Der er altid en vej”, Unitas forlag
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Torsdag, 27 hverdage før påske:  

Fri af synden
Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på 
vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender 
vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgi-
ver os vore synder og renser os for al uretfærdighed. 
(1. Johannesbrev 1, 8-9)

Synd bliver ofte udlagt som en række forholdsvis 
håndterbare enkelthandlinger: Løgn, druk, kort-
spil, dans osv. Den fatale følge er, at den virkelige 
synd skjuler sig under disse relativt mindre skade-
lige handlinger, der blot tiltrækker sig al opmærk-
somheden. Men ofte er de kun toppen af isbjerget. 

Den virkelige synd er alle de ting, der ødelægger 
livet for os. Kræfter, der er så stærke, at vi ikke har 
magt over dem, men de har magt over os. Derfor 
behøver vi Guds hjælp og Kristi kærlige nåde for 
at blive fri af synden. For at blive tilgivet.

Synd er derfor også malende beskrevet som de 
tunge byrder, vi må bære, og det, der så let om-
klamrer os (Hebræerbrevet 12,1), så vi ikke kan 
vandre frit. Synd hindrer os i at nærme os Gud og 
ultimativt i at nå frem til vort livs store fylde: For-
eningen, i Guds grænseløse kærlighed (Teosis).

Det glade Budskab er, at Gud godt ved, hvilke byr-
der vi tungt slæber med i livets bagage. Og Han 
kender de destruktive kræfter, der omklamrer os, 
så vi har svært ved at komme videre i livet. 

Han ved også godt, at alene har vi ikke en chan-

ce. Derfor kom Jesus for at bære vore byrder og 
tage vores skyld. Alt, han venter på, er, at vi skal 
bekende det. Sige: ”Ja, sådan er det. Det er sand-
heden om mit liv. Men nu er det også slut med at 
føre sig selv på vildspor”. I samme sekund vi bli-
ver klar til dette - til at vende om fra vildsporet 
- er Gud både trofast og retfærdig. Så tilgiver han 
os! Selv det værste af det værste vi nogen sinde 
har gjort mod andre eller os selv. Og hans nåde 
vil rense os fra alle former for uretfærdighed. 

”Gå, synd ikke mere” siger Jesus ofte. Alt, der 
behøves for at disse nådefulde ord kan lyde i dit 
hjerte, er, at du bekender det. At du står ved det. 
Indrømmer det for dig selv og siden for en an-
den, fx en præst. Så er Gud mere end villig til at 
rydde det af vejen. Få det ud af verden. Borte.

Ønsker du at være fri af synden og at erfare den 
kolossale lettelse, der snart spreder sig til hver en 
fiber i din krop, så opsøg - når du er klar til det - 
en præst (ikke nødvendigvis din egen) og fortæl 
ganske enkelt og konkret, hvad det er, du føler, du 
har gjort forkert, og som du ikke længere orker at 
slæbe med dig.

Så er præsten udrustet med myndighed til at 
udtale de mægtige ord: ”På vor Herre Jesu Kristi 
befaling tilsiger jeg dig alle dine synders nådige 
forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens 
navn! Amen.  
Gå bort med fred og synd ikke mere”.

 
Fredag, 26 hverdage før påske:  

Fordi Gud elsker dig
”Guds kærlighed er en skabende kærlighed. 
Han elsker dig ikke, fordi du er til. 
Du er til, fordi han elsker dig.”

Wilfrid Stinissen: I dag er Guds dag d. 6.9.
Du kan købe hele bogen hos pastoralcentret.dk, eller 
læse den på levendevand.dk/month
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Lørdag, 25 hverdage før påske: 

Tilbageblik
Se tilbage på de seneste dages vandring. 
Se dine notater igennem, eller kik denne uges mate-
riale igennem igen. 
Hvad blev særligt levende for dig?

Dvæl ved det, som på en særlig måde er blevet 
levende for dig eller er kommet til overfladen gen-
nem dagenes meditationer. 

Det er ofte udtryk for behov i dit liv, som Ånden vil 
gøre dig opmærksom på.

Tag det med ind i dagens stille bøn, ind i din kær-
ligheds-relation til Gud. 
Brug fx vejledningen: Rytmen når vi går den trefol-
dige vej på side 5
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Mandag, 24 hverdage før påske:  

Zebra-sammenhæng 1  
I forbindelse med Nelson Mandelas begravelse 
fortalte Ulla Terkelsen, TV2, at i Sydafrika ser de 
landet som en zebra. 

Den har sorte og hvide striber. Selv om man kun 
skyder på de hvide striber, så dør hele Zebraen. 
Hvis de sorte dræber de hvide, eller omvendt, så 
dør landet. Vold avler vold. Et billede, der skulle 
modvirke, at de sorte hævnede sig på de hvide 
efter mange års undertrykkelse.

Sådan er det vel også i mange andre fællesskaber, 
de består af ”sorte” og ”hvide” striber. Vi tror 
måske, vi kan ”dræbe” de andre uden at skade 

os selv. Får vi bare fjernet dem og dem fra sam-
fundet eller fra menigheden, så bliver alt godt. 
Kommer vi af med dem, vi er bibelsk uenige 
med, så bliver vi enige, og så bliver alt såre godt 
– tror vi. 

Men ofte overser vi Zebra-sammenhængen. At vi 
er forbundne på en forunderlig og uforudsigelig, 
ja mystisk, måde. Sådan, at når vi skader ”de an-
dre”, skader vi - i grunden - også os selv. Når vi 
undertrykker de andre eller sætter dem på plads, 
så er det på en underlig måde os selv, vi rammer. 
Vi dør også lidt selv, ligesom en Zebra, skønt 
kun ramt i de hvide striber.

 
Tirsdag, 23 hverdage før påske:  

Zebra-sammenhæng 2  

Vi læste i går:
I forbindelse med Nelson Mandelas begravelse fortalte 
Ulla Terkelsen, TV2, at i Sydafrika ser de landet som 
en Zebra. 

Den har sorte og hvide striber. Selv om man kun sky-
der på de hvide striber, så dør hele Zebraen. Hvis de 
sorte dræber de hvide, eller omvendt, så dør landet. 
Vold avler vold. Et billede, der skulle modvirke, at de 
sorte hævnede sig på de hvide efter mange års under-
trykkelse.

Nogle gange flytter kamppladsen ind i os selv, og vi 
tror, at får vi bare bugt med de mørke sider i os selv, 
så bliver der kun lyse tilbage. Men virkeligheden er 
en anden.

Det vidste Jesus alt for godt. Han vidste, at hvede 

og ukrudt må gro side om side. At vi er ét legeme 
- forbundet ved Helligåndens enhed. Så hver gang, 
vi bekæmper de andre, er det os selv, vi kæmper 
imod. Også når vi forsøger at dræbe det onde i vort 
indre. 

Det må i stedet løftes frem for Gud, så vi med Hans 
øjne kan se den dybe sammenhæng. Lade alle de 
mørke og hvide striber i vores sjæl og i hans menig-
hed blive til Hans mangfoldighed og rigdom. Med 
Guds kærlige øjne kan vi se Zebra-sammenhængen 
i vort eget indre.

Det er påskens hemmelighed. Korsets gåde! At 
Kristus ikke søgte at dræbe hverken de sorte eller 
hvide striber i vores sjæl, men forsonede os med 
Gud og forenede os til en spraglet Zebra. Den dybe 
Zebra-sammenhæng.



Vi vandrer – 40 dage i fasten  -  Poul A. Beck,  aandeligvejledning.dk  -  Udgivet af Baptistkirken i Danmark

16

Onsdag, 22 hverdage før påske:  

Den gode hyrde

Her ser du ”Den gode hyrde” af Chresten Skikkild 
(1885-1927), opstillet 1925 i gavlen på Rudkøbing 
præstegård.

Umiddelbart springer hyrdens kolossale omsorg 
i øjnene. 
Jesus har lagt sig på knæ for at komme helt tæt på 
det får, som han elsker og holder af. 
Her er intet fjernt og distanceret. Men nærhed og 
ømhed, umiddelbar tillid og fortrolighed præger rela-
tionen mellem hyrden og hans kære får. Det under-
streges af hyrdens hånd, der blidt og barmhjertigt 

hviler på fårets ryg. 

Hyrden giver mad på den mest ømme og omsorgs-
fulde måde. Han rækker roligt skålen med maden. 
Den bliver ikke blot hældt i et trug, så det er op til 
fåret selv at tage næring til sig. Nej, den gode hyrde 
her rækker både føde, nærhed og omsorg i én be-
vægelse.

Dernæst bemærker man hyrdens stærke benmusk-
ler og i baggrunden den kraftfulde hyrdestav. Det er 
en hyrde, der også er på vagt. Klar til forsvar, hvis 
farer skulle dukke op, eller vilde dyr går til angreb. 
Denne gode hyrde passer på sit får. På dig. 

Det understreges af hyrdens blik, der årvågent spej-
der rundt. Og ved, at kun det ene ben er på knæ. Den 
gode hyrde her kan hurtigt komme på benene og være 
klar til at risikere sit liv for fårets, for din, skyld. 

Se, Jeg er Den gode Hyrde

Du kan se billedet i en større udgave på aandelig-
vejledning.dk

 
Torsdag, 21 hverdage før påske:  

Hvordan elsker jeg mine fjender? 

På Kirkedagene i Aalborg 2013 talte Biskop Munib 
Younan fra Jordan om fred og forsoning i Mellem-
østen. Fred mellem Jøder, Muslimer og Kristne. 

Efter sit foredrag fik han et spørgsmål fra salen: 
Hvad med det nok så vanskelige at elske sine fjen-
der, som Jesus jo siger, vi skal?

Biskoppen trak vejret dybt og sagde så:  
Følgende svar er baseret på hele mit liv  
(dvs. 40 år erfaring med fredsarbejdet i Mellem-
østen):

1. Vi må indse, at den anden ikke er en fjende, 
men et menneske ligesom du er.

2. Vid, at du er elsket af Gud, sådan som du 
er. Det giver overskud og indre ro, balance 
og rodfæstethed til at møde den anden. Jo 
bedre du står på dine egne ben, jo bedre står 
du rustet til at møde den anden.

Biskop 
Munib 
Younan
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3. Se dine egne fejl i øjnene. Når man hader 

noget hos den anden, er det noget hos os 
selv, vi hader. Elsk det - og du kan elske dig 
selv. Had det - og du vil hade din fjende. 

4. Først når du ikke længere hader noget i dig 
selv, kan du elske din fjende.

Så enkelt var hans svar på det spørgsmål, der har 
udfordret mennesker i to årtusinder. 

 
Fredag, 20 hverdage før påske:  

Noget nyt er blevet til 
Her ses flere store, væltede stammer. Blæst om, men 
ikke døde. Derfor skyder der masser og atter mas-
ser af nye skud fra hvert et gammelt træ. 

Nogle gange er det os, der blæses om af livets stor-
me. Det er tungt og ofte smertefuldt. Vi må til tider 
sige farvel til noget gammelt og velkendt. Ja, måske 
endda tage afsked med en af vore kære. Det gør ofte 
ondt og opleves meget svært. 
Men Gud er ved sin Helligånd med os alle dage, 
stormfyldte såvel som fredelige. Og efter en svær tid 
lader Gud ofte nyt liv spire frem. Eller endda Evigt 
Liv hvis livet her er til ende. Nyt liv er aldrig lig det 
gamle. Og ikke sjældent finder det nye liv en mere 
frodig form. Som træerne her, der skyder masser af 
nye kviste. 

Hvordan har du oplevet, at livet er blevet nyt - trods 
storme og omvæltning?

Du kan se billedet i en større udgave på aandelig-
vejledning.dk

Lørdag, 19 hverdage før påske: 

Tilbageblik
Se tilbage på de seneste dages vandring. 
Se dine notater igennem, eller kik denne uges mate-
riale igennem igen. 
Hvad blev særligt levende for dig?

Dvæl ved det, som på en særlig måde er blevet 
levende for dig eller er kommet til overfladen gen-
nem dagenes meditationer. 

Det er ofte udtryk for behov i dit liv, som Ånden vil 
gøre dig opmærksom på.

Tag det med ind i dagens stille bøn, ind i din kær-
ligheds-relation til Gud. 
 
Brug fx vejledningen: Rytmen når vi går den trefol-
dige vej på side 5.
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Mandag, 18 hverdage før påske:  

Øve sig i kærlighed
”Faste hører af og til sammen med et centralt be-
greb i den tidlige kristne vejled ningstradition, 
nemlig askese. Ordet kom mer fra græsk, den unge 
kirkes sprog, og betyder ”øvelse”. Mens askese i 
vores op fattelse har fået en negativ klang og ofte 
forbindes med at sulte sig og at plage og for agte sin 
krop, blev ordet oprindeligt brugt i helt profane 
sammenhænge, fx inden for idræt eller i militæret. 
Dets betydning er slet og ret træning. Ved at bruge 
dette ord i den åndelige vejledning viser ørkenfæd-

rene i 300-tallet, at virkelig fremgang forudsætter 
øvelse. Det gælder alt i livet -  ikke mindst kærlig-
heden! - og burde egentlig være selvfølgeligt. Uden 
askese er det ikke muligt at vokse i kærligheden, 
som er målet for alt menneskeligt liv.”

Peter Halldorf, Vejledning om fasten s. 19.  
Credo forlag 

Hvordan kan du øve dig i kærlilghed?

 
Tirsdag, 17 hverdage før påske:  

At fødes på ny

Denne altertavle har Niels Larsen Stevns lavet til Vrensted Kirke ved Løkken i 1918.

I midten ser vi Jesus i samtale med Nikodemus 
(Johannes 3,1-13). Han er højt på strå i samfundet 

og en respekteret lærd. Men Jesus forvirrer ham og 
har bragt uro i hans ellers velordnede og fornemme 
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tilværelse. Derfor opsøger han Jesus om natten – i 
ly af mørket - for at blive oplyst (Fotosis) og finde 
afklaring i hjertet. 
Jesus taler med ham om ”at blive født på ny”, om at 
”se Guds rige” og at få et helt andet fundament og 
en ny retning i livet. Dette sker ved Ånden, der blæ-
ser, hvorhen den vil, og kalder på enhver, der hører 
dens sagte susen. 

Nikodemus sidder sammenbøjet, lukket om sig 
selv, med bøjet hoved og knyttet hånd. Men han lyt-
ter intenst til Ordet, til Jesus, der frit og åbent lader 
lyset og det nye liv komme til Nikodemus. 
Han er ved at blive født på ny af Ord og Ånd. 
Dette forstærker kunstneren mesterligt ved de 

to billeder på fløjene: Bag Nikodemus: Korset, 
døden, mørket. Det gamle, der må dø, for at det 
nye liv kan komme til. Bag Kristus: Lyset, livets 
begyndelse. Ånden, der overskygger Maria og 
skaber nyt liv i hende, på samme måde som den 
nu er ved at føde Nikodemus på ny. Nikodemus 
er på vej fra Døden til Livet ved nyskabelsens 
livgivende Ånd. 

Forestil dig, at du er med på billederne. Hvor befin-
der du dig?

Du kan se billedet i en større udgave på aandelig-
vejledning.dk

 
Onsdag, 16 hverdage før påske:  

Bliv i kærligheden
Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, 
bliver i Gud, og Gud bliver i ham.  
1. Johannesbrev 4,16.

At forenes med Gud (Teosis) er at blive i hans 
kærlighed. 
Det er alt, der behøves. Bliv i kærligheden, og du 
er i Gud. 

Og nok så vigtigt: Gud er i dig. Sammen er I no-
get enestående. Den, der er i Gud, har alt. 

 

Læs eventuelt indledningen: ”Velkommen” 
igen især afsnittet om forening (Teosis), side 3 
og betydningen af at forblive i Guds nærhed.
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Torsdag, 15 hverdage før påske:  

Lad dig forvandle
Læs Romerbrevet 12, 1-2, om at lade dig forvandle 
af Guds barmhjertighed. 

At forenes med Gud (Teosis) er bl.a. at kunne skøn-
ne, hvad der er Guds vilje. Det er en proces, Bibelen 
her opfordrer os til, når den opmuntrer os til at brin-
ge vore legemer som en levende og hellig gave, der er 
Gud til behag. 

Paulus opmuntrer os ved Guds barmhjertighed. 
Det er der ikke noget skræmmende eller noget 
utrygt ved. Det er Guds barmhjertighed, der er den 
ny-skabende kraft, som vi inviteres til at komme 
nærmere. 

Og kom ikke kun med en lille del af dig, men med 
dig selv. Hele dig. Alt hvad du rummer af sjæl og 
sind. Ånd og krop. Tanker og følelser. Alt er vel-

kommen hos Gud. Kom med det hele, og lad der-
på Gud forny dig gennem hans barmhjertighed.

Og tilpas dig ikke denne verden. Tilpas dig ikke 
denne forgængelige verden med alle dens krav og 
normer om effektiviseringer, rationaliseringer og 
stadig mere og mere vækst. 
Gå ikke på kompromis med det, som er Guds 
barmhjertige og gode vilje. 

Men lad dig forvandle, lad dig transformere, til 
en ny og bedre udgave af dig selv. 

En udgave, hvor sindet er fornyet, så vi kan skøn-
ne, hvad der er Guds gode og kærlige vilje. Det 
er Guds mission i verden. Det, som Gud er i færd 
med at gøre: Det gode, det, der behager ham, det 
fuldkomne.

 
Fredag, 14 hverdage før påske:  

Ubegrænset kapacitet
Læs Romerbrevet 12, 1-2 igen i dag. 
Én har sagt det sådan: 

”Det, du giver til Gud, alt i dit liv, som du villigt 
ofrer til ham, får du tilbage i ny skikkelse, for at du 
skal give det videre til andre. 

Intet af det, du giver Gud, vil han tage fra dig, han 
vil bare have mulighed for at give det en ubegræn-
set kapacitet til at blive til liv og næring for mange”.

Wilfrid Stinissen: I dag er Guds dag til d. 8.8.

 
Lørdag, 13 hverdage før påske: 

Tilbageblik
Se tilbage på de seneste dages vandring. 
Se dine notater igennem, eller kik denne uges mate-
riale igennem igen. 
Hvad blev særligt levende for dig?

Dvæl ved det, som på en særlig måde er blevet 
levende for dig eller er kommet til overfladen gen-
nem dagenes meditationer. 

Det er ofte udtryk for behov i dit liv, som Ånden vil 
gøre dig opmærksom på.

Tag det med ind i dagens stille bøn, ind i din kær-
ligheds-relation til Gud. 
Brug fx vejledningen: Rytmen når vi går den trefol-
dige vej på side 5.
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Mandag, 12 hverdage før påske:  

Du ser mig, som jeg virkelig er   
Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus’ søn, sidde 
ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« 
Og han rejste sig og fulgte ham. Markus 2,14.

Levi er endnu en gang stået op til en tom og 
indholdsløs dag. Men pludselig denne morgen 
kommer denne milde mand, Jesus, forbi og ”ser” 
ham. Ikke kun ser på ham. Men virkelig ser ham. 
Ikke ser ham for hvad han er, men ser, hvad han 
kan blive. Ikke blot ser hans sorte liv, men virke-
lig ser Levi som det menneske, det elskede Guds 
barn, han også er. 
Den, som ser den dybe sandhed om en anden, 
ser altid, at han er skabt i Guds billede, til at blive 
elsket og at elske. 

Og Jesus siger blot ”Følg mig”. 
 

To små ord: ”Følg mig”.

Kom og vær en del af mit fællesskab. Kom og vær 
min ægte ven. Kom og vær sammen med mig og 
alle de mange andre, der har det som dig, og som 
du kan se også følger mig.
Følg mig. 

Og så sker det under, som kun kan ske ved Guds 
nåde og tilgivelse. Levi rejser sig op, træder ud af 
sit gamle liv, fuldt af lappeløsninger og iturevne 
kompromiser. Han rejser sig. 
Står op. Og følger med Jesus og alle de andre syn-
dere - ind i den nye fremtid.

Jesus ser også os, sådan som vi virkelig er. 

Under dine øjne
Under dine øjnes barmhjertige blik 
bekender jeg min skyld, 
vedgår jeg mit svigt. 

Under dine øjnes kærlige blik 
ser jeg mig, som jeg er 
og jeg begynder, at forstå mig selv. 

Under dine øjnes opmuntrende blik 
begynder jeg at blive, 
som du har villet mig. 

Gisela Baltes

Du kan se billedet i en større udgave på aandelig-
vejledning.dk
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Tirsdag, 11 hverdage før påske:  

Historien om, hvorfor du ikke er dig?
”Pastor Jansen drømte, at han kom til himlens 
port efter et langt, arbejdsomt og slidsomt liv, 
hvor tingene langt fra altid var gået, som han 
havde håbet. Megen anstrengelse, der ikke var 
kommet noget videre ud af, var ligesom livets 
hovedsum. 

Da han ankom til perleporten, blev han ikke 
spurgt om, hvorfor han ikke havde været som Pe-
ter: Den klippe, Kristus kunne bygge sin kirke på. 
Han blev heller ikke spurgt om, hvorfor han ikke 
havde været som Paulus, der havde rejst land og 
rige rundt for at forkynde.

Han blev blot spurgt om, hvorfor han ikke havde 
været Pastor Jansen…”

Vi bliver heller ikke spurgt om, hvorfor vi ikke 
har været Peter eller Paulus, men hvorfor vi ikke 
har været Rikke, Trine, Niels, Poul, …

Gud ønsker ikke, at vi skal være nogen anden 
end den, han har skabt os til at være. 
Gud ønsker, du skal være dig.

Hvordan vil det være i dag kun at skulle være dig 
- og ikke nogen anden?

 
 

Onsdag, 10 hverdage før påske:  

Pottemagerens bøn

Kristus, du sande Menneske.
Genskab os efter dit billede.

Gør os til et kar
Åbent til at tage imod

Og åbent til at give bort.
Formet til at blive beriget og

Formet til at dele med hinanden. 
Gør du os levende ved din Hellige Ånd. 

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Amen
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Torsdag, 9 hverdage før påske:  

Ny-skabt i Kristus 

Denne fresko har Richard Ferrer lavet i 2011 til en kirke i badebyen Blanes på Costa Brava i Spanien. 

Billedet viser, hvordan alle kommer til Kristus i cen-
trum med hver deres hverdags-gøremål: Fiskeren og 
hyrden. Bonden og bageren. Kvinderne kommer med 
havens frugter og havets frugter. Land og vand mødes 
her. Alle kommer med resultatet af deres daglige virke 
og lader Jesus velsigne det til større fylde. 

I forgrunden ser vi nøglen til forståelse af hele billedet. 
Drengen med duen ser indbydende ud på dig. Han 
spørger: Vil du også være med? Kommer du også med 
det, som er din almindelige hverdag og får det fornyet 
og velsignet i mødet med Jesus?

Kommer du også? Spørger drengen og viser glad en 
due med et olieblad i munden, og vi mindes om Noas 
ark. Om det nye liv (Fotosis), der tager sig begyndelse 
efter den store renselse (Katarsis).

Kunstneren optræder selv nede i hjørnet. Han er en 
integreret del af kunstværket og vidnesbyrdet om 
Kristus, der forvandler det velkendte til noget langt 
rigere, smukkere, større.

Kunstneren har sat sig her. Hans tegne-redskaber skal 
nu vidne om Gud. Tydeligst ved trekanten, der vender 

som det klassiske symbol på den Treenige Gud.

Han har taget sine sko af, som Moses gjorde ved 
Tornebusken. For dette er hellig grund. Det er her, vi 
forvandles som fårehyrden Moses, der formes til fol-
kets store leder og befrier. Til folkets hyrde. Nu skal du 
ikke længere være fårehyrde, men folkehyrde. Nu skal 
du ikke længere være fisker, men menneskefisker, lød 
den lignende invitation før Peters nyskabelse.

Kunstneren peger glad og afklaret på Kristus i midten. 
Han ønsker ikke længere blot at være en kunstner, der 
laver kunst for at provokere, tjene penge, eller hvad 
motiv en kunstner nu kan drives af. Han ønsker med 
sin kunst at pege på Kristus, vidne om ham, der for-
nyer os. Ja, ny-skaber os i sit billede. 

Kunstneren er selv et lysende eksempel på én, der 
stiller sin hverdag til rådighed for Guds forvandlende 
kraft. Én, som betror Kristus sit liv og bliver en langt 
bedre udgave af sig selv. Nu ny-skabt i Kristus Jesus, 
verdens Herre og vort livs centrum. 

Forestil dig, at du er med på billedet.  
Hvor befinder du dig?
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Fredag, 8 hverdage før påske:  

En sommerfugle-kristen

Her ser vi et såkaldt emblem-maleri, der udsmyk-
ker Sortebrødre Kirke i Viborg.

Det viser en lys himmel. Åbent vand og et bak-
ket landskab med træer. I forgrunden ses gyldne 
sommerfugle-pupper. Nogle er endnu helt lukkede, 
andre har allerede åbnet sig, og sommerfuglene ses 
svæve glade og lette mod den lyse åbne himmel. 

Øverst står med gamle bogstaver og den stavemåde, 
der hører 1700-tallet til: Er nogen i Kristus, er han 
en ny skabning (2. Korinterbrev 5,17). Sådan jubler 
Paulus over livet, der bliver nyt, når vi får lov at leve 
vort liv i Jesus Kristus. 

At være i Kristus er at være en ny skabning. Vi bli-
ver i dåben føjet sammen med Jesus Kristus. Vi bli-
ver hans. Vi fødes på ny. Så hans liv bliver vores liv. 
Så hans kærlighed bliver vores kærlighed, så hans 
sind bliver vores sind. I dåben genskabes vi i Kristi 
billede. Det er nyskabelsens gave. 

Så fantastisk er forvandlingen ved at være i Kristus: 
Som en overgang, en transformation, fra den blinde 
sommerfuglelarve, over den tillukkede puppe, til 
den fine, skønne, frit svævende sommerfugl, der 
glad åbner sig mod livet og verden; folder vingerne 
ud og flyver. Vi må være sommerfugle-kristne.

Forestil dig, at du er med på billedet. Hvor befinder 
du dig?

Du kan se billedet i en større udgave på aandelig-
vejledning.dk 

 
 

Lørdag, 7 hverdage før påske: 

Tilbageblik
Se tilbage på de seneste dages vandring. 
Se dine notater igennem, eller kik denne uges mate-
riale igennem igen. 
Hvad blev særligt levende for dig?

Dvæl ved det, som på en særlig måde er blevet 
levende for dig eller er kommet til overfladen gen-
nem dagenes meditationer. 

Det er ofte udtryk for behov i dit liv, som Ånden vil 
gøre dig opmærksom på.

Tag det med ind i dagens stille bøn, ind i din kær-
ligheds-relation til Gud. 
Brug fx vejledningen: Rytmen når vi går den trefol-
dige vej på side 5.
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Mandag, 6 hverdage før påske:  

Vintræ og grene 
Læs Johannes 15, 1-8.

Jesus beskriver her relationen til ham, så tæt som 
relationen mellem et vintræ og dets grene. Den dy-
beste forening (Teosis).

Som stammen og grenene er vokset tæt sammen til 
ét indbyrdes liv, sådan får vi lov til at leve og vokse 
tæt forbundet med Jesus Kristus, Livets kilde. I dyb 
forening og nær relation. 

Stammen på vintræet suger vand, næring og kraft 
fra jorden og deler det ganske uden forbehold med 
alle grenene, så de kan bære frugt.
Det er ikke stammen selv, der bærer frugten, det 
er grenene. De grene, der får næring fra stammen 
og lys fra solens varme stråler. Det er denne sam-
mensmeltende dynamik (Fotosis), der frembringer 
frugten på grenen. 

Samme dynamiske livskilde virker mellem stammen, 
Kristus, og dig. Det er stammens guddommelige kraft, 

der flyder til os. Jesus giver os uden det mindste for-
behold af hans liv og kærlighed. Liv af hans liv. Kær-
lighed af hans kærlighed. Så kan vi bære kærlighedens 
frugt. Uden frygt og præstation, uden at måle og veje, 
- ja, til tider endda uden helt at vide det. Men ved at 
blive i ham. For han bliver altid i os. 

Naturligvis kommer der også mange vildskud: 
Unødige blade og kviste, der blot suger energien. 
Men Faderen selv vil rense os (Katarsis, v 2) for alt 
det unødvendige, så vi får tid, ressourcer og energi 
til det langt væsentligere: At bære kærlighedens 
frugt. 
En renselse, der løbende fortsætter, hver gang vi 
forener os i og med Jesu ord (v3), fx i daglig, stille 
bøn, i en fælles bibelmeditation eller ved at deltage i 
en gudstjeneste. 

Alt, der behøves, er, at vi tålmodigt og ubekymrede 
bliver i Kristus, så bliver han også i os. Og da bærer vi 
megen frugt.

 
Tirsdag, 5 hverdage før påske:  

At forenes med Gud 
”Min Herre og min Gud

Tag alt det fra mig,
Som hindrer mig i at komme til dig.

Min Herre og min Gud
Giv mig alt det,

Som leder mig til dig.

Min Herre og min Gud
Tag imod mit ego,

Og lad mig leve helt i dig.
Amen”

Efter inspiration fra 
Niklaus von Flüe (1417-1487)
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Onsdag, 4 hverdage før påske:  

Som et hvedekorn 
Jesus siger: »Timen er kommet, da Menneskesøn-
nen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer: 
Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver 
det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det 
mange fold…
Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, 
frels mig fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er 
nået til denne time. (Johannes 12,24-28) 

Dette lille afsnit rummer hele påskens nyskabende 
og forbavsende hemmelighed. 
Jesus beskriver sig selv som et hvedekorn: ”Hvis 
ikke hvedekornet dør, bliver der kun ét korn. Men 
hvis det dør, bærer det mange fold.” Det er et enestå-
ende billede på påskens begivenhed. På kors, død 
og opstandelse. At Jesus giver sit liv og lader det 
lægge i jorden og dø, for at det skal blive til liv for 

mange. Som det ene hvedekorn giver liv til mange 
nye korn, giver Jesu død liv til mange ved troen på 
ham. Kors, død og opstandelse i et og samme bil-
lede. Her ser vi hans herlighed. Som et hvedekorn. 

Populært sagt: Noget må dø, for at noget nyt kan 
komme til. Selv om vi nok ved det og sikkert godt 
forstår det, så er det slet ikke så let. For vi ved, 
hvad vi har, men ikke hvad vi får. Mange af os har 
derfor lettere ved at klamre os til dét ene korn, vi 
har i hånden, end at give det fra os og lægge det 
i jorden. Det er såre menneskeligt. Men på den 
måde erfarer vi heller ikke, at Gud, som skaber, 
udfolder sin herlighed. Derfor har vi stor brug for 
at kende Gud, vor far, som en kærlig skaber. Én, vi 
kan betro vort livs hvedekorn og siden stole på, at 
han vil give dem nyt liv.

 
 

Skærtorsdag, 3 dage før påske:  

Som dit hvedekorn 
Det er ikke nogen let proces at betro vort livs hve-
dekorn til Gud og siden stole på, at han vil give 
dem nyt liv. Selv Jesus kommer i tvivl og i indre 
kamp: Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? 
[Skal jeg sige] Fader, frels mig fra denne time? Nej, 
[det er ikke det, jeg skal, for] det er derfor, jeg er nået 
til denne time. (Johannes 12,27)

Ligesom Jesus i Getsemane have måtte kæmpe med 
fristelsen til at beholde, hvad han havde: ”Lad dette 
bæger gå mig forbi”, så kæmper Jesus her med, om 
han kan give slip på det kendte og stole på Gud? 
Men Jesus får i Getsemane hjælp til at sige: ”Din 
vilje ske, ikke min”. Ligeså får han her en indre fred. 
En overbevisning om, at døden er vejen til en ny-

skabende kraft, som vi først ser udfolde sig i herlig-
hed, efter at hvedekornet er lagt i jorden. 

Tænk om vi vil betro ham vores vrede og lade den 
opstå som mildhed. 
Sæt vi kunne lade vores travlhed dø og opstå som 
fordybelse. 
Hvad hvis vi fik nåde til at lægge vores selvoptaget-
hed i jorden og dø og opstå som tjenende fælles-
skab?
Hvilken påske, om vi kunne få Guds fred til at grav-
lægge vores frygt og bekymring og stole på, at Gud 
vil herliggøre sit navn ved at lade det opstå som lov-
prisning og taknemmelighed. 
Tænk hvilken påske, hvis …
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Langfredag, 2 dage før påske:  

Fader, i dine hænder… (Luk 23,46)

Hvordan kan vi på én gang opleve den største 
smerte og dog tro, at vi stadig er i Guds gode hæn-
der? Dette troens paradoks åbner Jesus for os med 
sine tillidsfulde ord om, at selv på korset er han i 
Faderens stærke hænder.

Dette gamle kunstværk, der hænger i en uanseelig, 
svensk landsbykirke, viser os, hvordan dette kan 
være virkeligt. Ufatteligt, men sandt. 

Kan vi se med-lidenheden i deres ansigter? 

Tør vi tro det? At Han er med os alle dage, ja selv de 
lidelsesfulde? At vi er i Faderens stærke hænder på 
trods af sorg, smerte og lidelse. Det bedste sted vi 
kan være under alle forhold. 

Du kan se billedet i en større udgave på aandelig-
vejledning.dk

 
Påskelørdag, 1 dag før påske:  

Kærlighed stærkere end døden
En for mig ukendt kunstner har lavet denne skulp-
tur af Jesus som korsfæstet. Han hænger stadig på 
korset. Blodet fra tornekronen og fra siden løber 
endnu. Vi ser tydeligt hullet i siden, stort nok til at 
tvivleren kan stikke sin hånd ind.

Men enestående er armene. For Jesus har allerede 
vristet sine hænder fri af dødens favntag. Han hol-
der sine arme, som en mor eller far holder et lille 
barn: Varsomt på armen. Her kan vi putte os. Her 
kan vi finde hvile og tryghed. 
Selv om smertens nagler endnu stikker sylespidst 
ud af Jesu omsorgsfulde hænder, så er her allerede 
et sted, hvor vi kan finde trøst. 
Selv når døden rækker ud efter os med sin kolde 
hånd, kan vi finde frelse i Kristi kærlighed: ”Stær-
kere end døden”.

Du kan se billedet i en større udgave på aandelig-
vejledning.dk
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Mandag, 2 . påskedag:  

Tilbageblik
Se tilbage på de seneste dages vandring. 
Se dine notater igennem eller kik dette materiale 
igennem igen.
Hvad blev særligt levende for dig?

Dvæl ved det, som på en særlig måde er blevet 
levende for dig eller er kommet til overfladen gen-
nem dagenes meditationer. 

Det er ofte udtryk for behov i dit liv, som Ånden vil 
gøre dig opmærksom på.

Tag det med dig ind i dagens stille bøn, ind i din 
kærligheds-relation til Gud. 
Brug fx vejledningen: Rytmen når vi går den trefol-
dige vej på side 5.
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Her ser du igen tegningen fra forsiden. Det landskab, 
vi har vandret i. Med de frodige bakker og det forfri-
skende vand, som Gud selv har ladet os hvile ved. 
(Du kan se mere om landskabet og Gud selv, der 
leder os i afsnittet i 40 hverdage før påske, da vi be-
gyndte vandringen.) 
Gennem det seneste år har bakkerne fået navne i 
mit liv. De er derved også blevet et billede på tros-

praksis, på syv åndelige praktikker. 
Nærmest korset til venstre: Daglig, stille bøn. Det er 
den åndelige praksis, vi nu har praktiseret dagligt 
med udgangspunkt i materialets oplæg. 

Nedenfor: Åndelig Vejledning. Det handler om 
med regelmæssige mellemrum at kunne tale med 
en anden om din personlige vandring. Måske med 

 

Vejen videre   
Tillykke! Du har nu gået en vigtig vandring, der har 
kunnet bidrage til at styrke din relation til Gud og 
forny din karakter. Der er mit håb, at Gud og du er 
kommet hinanden blot lidt nærmere disse dage. 

Materialet her er BaptistKirkens gave til dig. Ønsker 
du også at give en gave - måske som et udtryk for 
taknemmelighed over det, Gud har mødt dig med 
- er en ”glædes-gave” velkommen på konto reg. nr. 
3201 (Danske Bank) konto nr. 3201182417, mærket: 
”40 dage”. Så går din gave til børneprojektet i Rwanda 

”Let the Little Children Come To Me”. Sådan kan du 
lade nogle af verdens mest udsatte komme nærmere 
Jesus og vokse op i hans kærlighed. 

Vil du give mig et lille respons på materialet her, 
vil det være en stor hjælp til ændringer og forbed-
ringer. Skriv til mig på beck@paradis.dk med din 
umiddelbare reaktion. Hvad var godt? Hvad var 
mindre godt? Hvad var svært? Hvad hjalp dig mest? 
Eller hvad du måtte ønske at give udtryk for. Jeg er 
taknemmelig for alle mails og meninger. 
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udgangspunkt i det, som har berørt dig under den 
daglige, stille bøn. Hvad bevæger mig i retning af 
Gud? Hvad hindrer mig i at gå vejen? Det er væ-
sentlige spørgsmål, som det er yderst hjælpsomt at 
kunne dele med én, der selv har gået vejen.

Nederst: Åndelig litteratur. Kirkens store skatkam-
mer bugner med åndelig visdom, erfaring og rig-
dom, nedfældet i ældre eller nyere litteratur. Det er 
en stor lise for sjælen at øse stille og roligt af denne 
dybe kilde. De gange, jeg har nævnt, hvor du kunne 
læse mere, har det været en invitation til at lejre sig 
på denne bakke og drikke af kilden her. 

Disse tre bakker har ét får på hver bakke. For det er 
praktikker, vi udøver alene. Når og hvor det passer 
ind i vort livs rytme. 

Nærmest korset til højre: Fælles bibelmeditation. 
Her mødes vi sammen med andre for i fællesskab at 
læse, reflektere og meditere over en kort bibeltekst. 
Der findes et gammelt navn til denne bakke: Lectio 
Divina, direkte oversat: ”Guddommelig læsning”, 
men også kaldet ”Hellig Læsning”, ”Åndelig læs-
ning” eller ”Meditativ Læsning”. 
I alle tilfælde er det samme guddommelige måde at 
læse på: Bibelen er blevet skrevet ved hjælp af Hel-
ligånden, og her læser vi ved hjælp af Helligånden. 
Forbavsende ofte er det utroligt givende at læse og 
meditere sammen - hjerte til hjerte - under Hellig-
åndens vejledning og inspiration. 
Oplæggene til ”Fælles Bibelmeditation” i tillægget 
er tænkt som inspiration til at hvile lidt på denne 
bakke og at lade sig favne af Den gode Hyrde i Hel-
ligåndens Fællesskab.

Åndelig medvandring er bakken, hvor vi mødes 
2-4 personer og sammen deler det, som nu sker 
under vores vandring på den trefoldige vej. 
Som nævnt under Trospraksis+ side 6 finder du 
på aandeligvejledning.dk en enkel vejledning i at 
vandre sammen i troens landskab. Måske har du 
allerede nu erfaring i ”Åndelig medvandring”.

Nederst: Retræter, der er en enestående mulighed 
for at trække sig tilbage nogle få dage i smukke om-
givelser. Lukke ned for alt forstyrrende: TV, telefon, 
avis osv. og så erfare Guds barmhjertige nærvær i 
stilheden. Blot hvile på denne vidunderlige bakke. 
Et sted helt uden krav. Fyldt af Guds nærvær. Så 
enkelt og dog med så rig en frugt. 

På disse tre bakker er der flere får sammen, for dis-
se praktikker udøver vi i fællesskab. Det er en stor 
styrke at have nogle at følges med på vores åndelige 
vandring. 

Over det hele stråler solen: Kilden for alt liv og al 
oplysning (Fotosis). Det er gudstjenesten, det sted, 
hvor vi modtager Guds fylde: Kærlighed, Ånd og 
Lys på en ganske særlig måde. 
Her er Helligåndens fællesskab trådt i en unik ka-
rakter: Kristi legeme. 
Her hører vi den opstandne, Ordet, levendegjort 
ved Ånden, der møder os med tilgivelsens livsfor-
vandlende evangelium og nåde. 
Her modtager vi Kristus selv i brød og vin, kærlig-
hedens ypperste måltid: Nadveren. 
At deltage i en gudstjeneste er den ældste og mest 
grundlæggende af troens praktikker. 

Vi kan bevæge os frit rundt i landskabet mellem 
bakkerne, som vi nu finder det mest frugtbart, 
givende eller nødvendigt. I perioder af livet vil én 
åndelig praksis måske være netop det, man behø-
ver, medens det til andre tider er en anden praksis, 
man har gavn af. 
Én praksis vil man måske vende tilbage til årligt, en 
anden månedligt, en tredje dagligt. Der findes ikke 
en fast rute, vi skal gå. Heller ikke et bestemt tem-
po, vi skal vandre i. Vi er alle forskellige, og Gud 
selv passer på os og leder os på den rette måde. Det 
vigtigste er at gå, hvor vi bliver ledt af Hyrden. 

Måske har du efter disse 40 dage fået nok. Er blevet 
mættet og ønsker at lade alle indtrykkene bund-
fælde sig. Så vær blot glad og tilfreds med det.
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Måske ønsker du at gå lidt videre på en af bakkerne. 

På andeligvejledning.dk ved Bente Lybecker 
(Øst-Danmark) eller aandeligvejledning.dk 
(Vest-Danmark) kan du læse mere om åndelig 
vejledning og finde en vejleder.

På www.retraete.dk/index.php/bogliste finder du 
mange, givende bøger, der kan lede dig videre på 
din vandring.

På retraete.dk, der dækker hele landet, eller på 
aadalenretraete.dk, Danmarks nyeste retræte-cen-
ter ved Randers, finder du mange forskellige for-
mer for retræte. Sikkert også én, der passer til dig. 

Måske er der en trospraksis, der ikke er med på 
billedet her, som Gud ønsker at vise dig. 

Måske vil du prøve at deltage i Bibliodrama. Det 

er at ”læse” bibelen med hele kroppen. En virkelig 
dynamisk vej ind i Bibelens fortællinger. 
På bibliodrama.dk ved Bente Højris kan du se me-
get mere.

Måske er det en pilgrimsvandring, der venter som 
de næste skridt på vejen. 
Måske et gospelkor eller (Baby)salmesang. 

På www.baptistkirken.dk/vaerktoejskassen/ressour-
cebank: Vejen - en fælles trosrejse, kan man også 
finde inspiration til at vandre videre i menighedens 
fællesskab ved at fremme disse trospraktikker.

Mulighederne er mange: Må du finde den vej, Gud 
har til dig!
Guds velsignelse over vejen videre!

Poul A. Beck, 2016
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Tillæg:  

Fælles Bibelmeditation   
Her følger en enkel vejledning, som man kan bruge 
til fælles bibelmeditation i en gruppe i løbet af ugen. 
Bibelmeditationen forbereder os på at gå til guds-
tjeneste på søndag og der møde den Opstandne. 
Han er det naturlige centrum for vores vandring i 
fasten. Måske vil du opleve, at ugens fælles bibel-
meditation summer videre indtil søndag, og at du 
derved får givet en frugtbar dynamik.

Kan du ikke komme i en lokal baptistkirke, så findes 

der sikkert en anden kirke i nærheden af, hvor du bor. 
Du kan også vælge at se TV-gudstjenesten på DR-K. 

I mange frikirker, i folkekirken og på DR-K vil 
præsten komme ind på de tekster, der er valgt her. 
Spørg jeres præst, hvilken tekst han eller hun vil 
bruge på søndag. Metoden kan bruges på de fleste 
tekster. 

Begynd hver samling med at læse vejledningen højt. 

Vejledning til gruppelederen 

Alle i gruppen skal have en bibel. Men ingen behø-
ver at forberede sig. 
Brug ca. 1 time på samtalen og rund så af med bøn, 
evt. fælles fadervor. 
Stop efter ca. en time - også selv om I slet ikke er 
færdige med Bibelen og den livgivende samtale.

Begynd samlingen med bøn. En bøn, du 
selv formulerer, eller fx denne:
Herre,
luk os ind i stilheden for dit ansigt
bare for en kort stund.
Luk alt det ude,
der tynger vort sind
og ødelægger vor fred.
Gør os stille, så vi kan høre, hvad du vil sige os.

Tal til os, Herre,
og lad os mærke din nærhed, 
så vi kan gå styrkede ud
til dagens opgaver og arbejde, 
til dens sorger og glæder,
og det, som du vil bruge os til. 

(Ellen Lissner, Den danske Salmebogs Bønnebog nr. 6,  
her redigeret til flertalsform)

Introduktionen her læses højt:
Velkommen til fælles bibelmeditation:

•Å Vi lytter til Ordet, til Kristus, bag ordene.
•Å Vi læser ikke for at læse om Kristus, men for 

at møde Kristus.
•Å Her deler vi det, vi har på hjertet. Det, som 

nu lige kommer til os. 

•Å Så længe vi siger det, vi har på hjerte, kan vi 
ikke sige noget forkert.

•Å Derfor er vi også dejligt frie for at skulle 
overbevise andre om, at vi har ret, og at de 
tager fejl. 

•Å I virkeligheden tilkommer det slet ikke os at 
bedømme eller vurdere det, de andre siger.

•Å I stedet tager vi det, vi kan bruge, og lader 
resten ligge.

•Å Vi skal ikke engang give hinanden svar, for-
klaringer eller holde små taler. 

•Å I stedet deler vi blot ganske enkelt - fra 
hjerte til hjerte. 

•Å Hvad du ser og hører her, lad det blive i dit 
hjerte, når du går herfra.

•Å Efter mødet tager vi ikke det op, som andre 
har delt.

•Å Vi kan evt. søge yderligere samtale eller vej-
ledning om det, vi selv har delt.

Rytmen i gruppen er, at vi læser den kommende 
søndags tekst tre gange.
Første gang giver vi kort respons på:  
Hvad fanger din opmærksomhed?
Anden gang kan vi dele lidt længere om:  
Hvordan berører disse ord mit liv i dag?
Tredje gang kan vi dele igen kort om:  
Hvad kalder Kristus mig til at gøre?
Man kan frit vælge, om man ønsker at dele noget 
eller blot lytte.

Lad gerne tre forskellige fra gruppen læse aftenens 
tekst højt. Læs så langsomt, som I kan. (Typisk un-
der halvt tempo af det, vi oftest gør.)
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Efter hver læsning gentager du spørgsmålet, der 
står med grønt her ovenfor. 
Giv så to minutters stilhed, hvor deltagerne selv 
reflekterer over spørgsmålet. 
Inviter herefter alle, der ønsker det, til at dele 
det, de nu har på hjertet. Vil nogle springes over, 

er det helt i orden. 
UNDLAD at kommentere, vurdere eller bedømme 
det delte. 
Når alle har delt det, de ønsker, kan du evt. læse 
mine overvejelser højt, der står herunder. 
Læs så bibelteksten igen i næste runde.

 
 

Før første søndag i fasten, 6 søndage før påske . 

Læs først vejledningen side 32 højt.

Læs ganske langsomt Lukas 22, 24-32. Diskussio-
nen om hvem, der er størst. 

Lad først gruppens medlemmer dele efter hver 
runde, hvad de har på hjertet. 
Her står mit bidrag. Ikke fordi det er bedre eller 
mere rigtigt. Slet ikke en facitliste. Men blot fordi 
det er det, som kommer til mig, og som jeg derfor 
kan bidrage med.
 
Første runde: Jeg bliver fanget af, at det er sidste af-
ten, Jesus er sammen med disciplene. Han har lige 
delt nadveren, kærlighedens måltid, med dem. Al-
ligevel opstår der en fuldstændig ligegyldig diskus-
sion om, hvem af de 12, der nu er den største. 
Det gør mig tit ked af det, når den slags tåbelige 
debatter om ”først, størst og mest” forgifter Kirkens 
fællesskab. Især fordi Jesus er det største. Og han er 
midt iblandt os. 

Anden runde: Det berører mit liv i dag, at Jesus viser 
dem et utroligt forbillede. Han forklarer omhyggeligt, 

hvordan det omgivende samfund er domineret af 
konger, velgørere og herskab, der blot sidder til bords. 
Men sådan skal Kristus-fællesskabet ikke være. Det 
skal være en modkultur, hvor vi prøver - bare lidt - at 
efterligne Jesus. Og han er her som én, der tjener. Der-
for er den, der tjener, i virkeligheden den største. 

Tredje runde: Jesus indbyder Simon til at vende om 
fra den golde diskussion om ”først og størst”. Det 
er Satans måde at skabe splid og at prøve at skille 
hvede fra avner blandt Kristus-fællesskabets med-
lemmer. I stedet opfordrer Jesus os til - som Simon 
- at ”bruge” vores tro til at styrke hinanden. 
Kristus kalder mig til også at vende om. Når engang 
vi vender om (v32) til denne rensende (Katarsis) 
tro, kan vi tjene som Kristus og være til glæde for 
andre på deres trosvandring. 
Tænk sig, at Kristus beder for os, han beder, for at 
det må lykkes. Det er der trøst i. Så der håb om, at 
det nok lykkes, når Kristus selv beder for os...

(Måske har I glæde af at læse indledningen til dette 
materiale - navnlig afsnittet om renselse (Katarsis) 
side 2.

 
 

Før anden søndag i fasten, 5 søndage før påske

Læs først vejledningen side 32 højt. 
Læs ganske langsomt Markus 9, 14-29: Om den 
vantro far og hans syge søn.

Lad først gruppens medlemmer dele efter hver 
runde, hvad de har på hjertet. 
Her står mit bidrag. Ikke fordi det er bedre, eller 
mere rigtigt. Slet ikke en facitliste. Men blot fordi 
det er det, som kommer til mig, og som jeg derfor 
kan bidrage med.

Første runde: Det fanger min opmærksomhed, at 
Jesus lige har været på bjerget og blevet forvandlet. 
Han har åbenbart stadig en enorm udstråling og 
tiltrækningskraft, siden skaren gribes af ærefrygt, 
stopper diskussionen og i stedet løber hen til Jesus. 

Anden runde: Det berører mit liv i dag, at Jesus 
såre menneskeligt er lidt træt af disciplenes vantro 
(v19), men ikke mere, end at han straks efter barm-
hjertigt hjælper faderen. Jesus spørger kærligt og 
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omsorgsfuldt til drengen, om hvor længe han har 
haft det sådan osv., næsten som en god læge eller 
sygeplejerske, der går stuegang, sådan spørger Jesus 
interesseret og empatisk. Det berører mig. 
Det berører også mit liv, at jeg til tider har haft det 
som drengen. Det har hevet og slidt i mig, for at jeg 
skulle sige noget. Måske skulle jeg sige fra over for 
en urimelighed - fx på arbejde eller i kirken. Men 
jeg har været en tøsedreng og har holdt min mund. 
Stumhedens dæmon (v25) vandt.

Tredje runde: Kristus kalder mig til - når jeg står 
magtesløs over for noget, som disciplene og farisæ-
erne her - da at stoppe de dræbende diskussioner 

og i stedet skynde mig til ham, tiltrukket af hans 
stråleglans og udstråling. 
Og han kalder mig til - når jeg har det som den 
stumme dreng - da at møde Jesus i bønnen og at 
bede om visdom og frimodighed til ærligt, men 
også kærligt, at gøre opmærksom på det, jeg ser 
og hører. For den slags drives åbenbart kun ud ved 
bøn (v29).
Og han kalder mig til - når jeg som faderen ram-
mes af vantro, og jeg ikke synes, at min tro duer til 
selv det mindste – da at gå ”inden døre” og i bøn-
nens fortrolige rum fortælle ham om min vantro, 
så hjælper han mig nok igennem, som han kærligt 
hjalp faderen her.

 
 

Før tredje søndag i fasten, 4 søndage før påske

Læs først vejledningen side 32 højt. 
Læs ganske langsomt Johannes 8, 42-51: Om Djæ-
velen som løgnens far. 

Lad først gruppens medlemmer dele efter hver 
runde, hvad de har på hjertet. 
Her står mit bidrag. Ikke fordi det er bedre eller 
mere rigtigt. Slet ikke en facitliste. Men blot fordi 
det er det, som kommer til mig, og som jeg derfor 
kan bidrage med.

Første runde: Det fanger min opmærksomhed, at 
jeg ikke kan få hoved eller hale i alle disse ord. Det 
siger mig ingen ting! Kunne vi prøve at læse hele 
sammenhængen, som det står i - altså Johannes 8, 
31-59. Det har tit hjulpet mig, når der noget i bibe-
len, som jeg ikke fatter, så at læse det, der står før og 
efter. 

Anden runde: Nu er der pludselig tre sætninger, der 
står og blinker:
- Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig (v42).
- Den, der er af Gud, hører Guds ord (v47).
- Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i 

evighed se døden (v51).

Og det berører mit liv, at der rundt om disse tre 
dejlige sætninger står hel masse om, at Djævelen er 
løgnens – altså al løgns - far. Og at når jeg lytter til al 
Djævelens løgn, så kan jeg ikke høre Jesu ord (v43). 

Jeg begynder så småt at få et billede af, at al Djæ-
velens løgn fylder mine øregange. At der ligger 
ligesom et stort, tykt lag klæbrig beg af løgn i mine 
ører. At jeg har proppet ørerne til med løgn. Derfor 
kan jeg ikke høre, hvad Jesus vil sige mig. Det er 
ligesom, når man stikker hovedet under vand, fx 
på en badetur, så kan man heller ikke længere høre, 
hvad de andre siger. Men kun støj. 

Så vokser det for mig, at det er Djævelens løgn, 
der hindrer mig i at elske Jesus (42) og høre, når 
han taler sandt ind i mit liv (v45). Løgn som: Du 
duer ikke. Du er ikke god nok. Hvordan kan du 
dog tro, at Gud elsker dig? Gud er jo en streng, 
straffende, dømmende Gud, så hvad skal du dog 
med ham som far? 
Det er sådanne løgne, der hindrer mig i at komme 
til at elske Jesus og hans far, som har sendt ham. 
Som hindrer mig i at høre Guds kærlige ord og 
holde fast i det til liv og evigt liv. 

Tredje runde: Kristus kalder mig i den grad til at få 
renset (Katarsis) mine ører, så jeg kan komme til at 
høre Jesu sande, milde og barmhjertige stemme. Og 
at elske ham og vores fælles Far. 

(Måske har I glæde af at læse indledningen til dette 
materiale - navnlig afsnittet om renselse (Katarsis) 
side 2.)
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Før Midfaste søndag, 3 søndage før påske

Læs først vejledningen side 32 højt. 
Læs ganske langsomt Johannes 6, 24-37: Om Livets 
brød. 

Lad først gruppens medlemmer dele efter hver 
runde, hvad de har på hjertet. 
Her står mit bidrag. Ikke fordi det er bedre eller 
mere rigtigt. Slet ikke en facitliste. Men blot fordi 
det er det, som kommer til mig, og som jeg derfor 
kan bidrage med.

Første runde: Det fanger min opmærksomhed, at Je-
sus dagen før har bespist 5.000 mennesker med næ-
sten ingen ting. Alligevel får det ikke folk at til spør-
ge eller undre sig over, hvem Jesus dog er, men alene 
hvor han er - så de kan få mere brød. Med andre ord: 
De leder ikke efter ham, fordi de fik et tegn på noget 
større, men bare for at få mere at spise (v26). 

Anden runde: Det berører mit liv i dag, at Jesus 

opfordrer os til at gå efter eller arbejde på det, som 
mætter og består evigt, og ikke blot at arbejde på et 
eller andet, der snart forgår igen (v27).
Og det berører mig, at den mad, de fik i ørkenen, 
var let forgængelig manna. Det holdt kun én dag, så 
skulle der nyt til. Det får mig til at tænke på, at det er 
lækkert med en ny t-shirt, en ny telefon, eller hvad 
det nu kan være. Men det varer også kun godt ”én 
dag”, så skal der nyt til. Det mætter så kortvarigt. 
Men Jesus vil åbenbart gerne give os noget, der kan 
mætte - ikke bare kroppen og alt det på overfladen - 
men noget, så vi ikke behøver at sulte eller tørste igen. 

Tredje runde: Jesus kalder mig til at tage imod Ham. 
Ham selv. Livets brød. Det sande brød. Guds brød, 
der giver Liv til hele verden. Det, som virkelig mæt-
ter både mit legeme, min sjæl og min ånd. Mit dy-
beste behov. 
Og tænk sig, når jeg beder Ham om det, vil Han 
aldrig vise mig bort. Tak for det (v37).

 
 
 

Før Maria bebudelse, 2 søndage før påske

Læs først vejledningen side 32 højt. 
Læs ganske langsomt Lukas 1, 46-56: Marias Lovsang. 

Lad først gruppens medlemmer dele efter hver 
runde, hvad de har på hjertet. 
Her står mit bidrag. Ikke fordi det er bedre eller 
mere rigtigt. Slet ikke en facitliste. Men blot fordi 
det er det, som kommer til mig, og som jeg derfor 
kan bidrage med.

Første runde: Jeg synes, det er lidt svært med sådan 
et digt. Jeg får brug for at læse de foregående vers, 
1, 39-45. Da fanger det min opmærksomhed, at 
Maria lige efter englens besøg ikke siger noget til 
nogen, men hun skynder sig ned til Elisabeth. Den 
slægtning, der også på forunderlig vis er blevet gra-
vid (1,39). Og efter at Elisabeth overrasket og over-
raskende bekræfter, at det er Herren, der har fundet 
bolig i Marias Liv (1,40-45), så bryder Maria ud i 
denne lovsang. 

På mig virker det som om, at først nu, da Elisabeth 
udefra bekræfter det, tør Maria tro og sætte ord på, 
at det er Gud, der har rørt hendes liv. 
Sådan oplever jeg også, at mange har det, når Gud 
har berørt deres liv. Først tænker man, at man er 
ved at blive skør, men siden går det op for én, at det 
virkelig er Gud, der har rørt ens liv. Og som Maria 
var svanger med Kristus i sit skød, bliver man svan-
ger med Kristus i sit hjerte.

Anden runde: Det berører mig, hvor berørt Maria 
er. Såvel hendes sjæl som hendes ånd fryder sig og 
tager del i lovsangen. Hun føler sig ”set” og beæret 
– mange slægtled frem - over at være Herrens 
tjenerinde.
Jeg tror, jeg i det små godt kan forstå hende. Det er 
en kolossal bevægende og bjergtagende oplevelse, 
når det med ét går op for en, at Gud virkelig har 
brugt en til noget, der synes stort. Det er så smukt. 
Rørende. Enestående. Alt andet bliver så lige meget 
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- for en stund. Man mangler ord. Så lovsang er 
vel det eneste, man kan synge. 

Tredje runde: Det provokerer mig, at denne fan-
tastiske lovsang om Livet, der bryder frem i Ma-
ria, såvel som i os; om Gud, der griber ind og af 
barmhjertighed husker på sine løfter; at denne 
lovsang også er iblandet sætninger om at sende 
de rige tomhændet bort (v 53), om at styrte mæg-

tige fra troen (v 52) og splitte de hovmodige (v 51). 
Er det virkelig nødvendigt? 
Men på den anden side: Det fredsrige, som Jesu 
fødsel er begyndelsen på, er vel netop et fælles-
skab uden hovmod, mægtige konger og overrige, 
der udnytter andre? Så måske hører det med? Men 
Jesus kalder mig til at prøve at finde ud af, hvad jeg 
skal stille op med det. Især med mit hovmod, min 
rigdom og min lyst til at være mægtig.

 
 

Før Palmesøndag, 1 søndag før påske

Læs først vejledningen side 32 højt. 
Læs ganske langsomt Johannes 12, 1-16: Jesu indtog 
i Jerusalem 
(OBS: Der er to tekster til denne søndag. Alternativet 
er Markus 14, 3-9).

Lad først gruppens medlemmer dele efter hver 
runde, hvad de har på hjertet. 
Her står mit bidrag. Ikke fordi det er bedre eller 
mere rigtigt. Slet ikke en facitliste. Men blot fordi 
det er det, som kommer til mig, og som jeg derfor 
kan bidrage med.

Første runde: Det fanger min opmærksomhed, at 
det er seks dage før påske. Det er, som om det hele 
strammer til nu. 
Og det fanger især min opmærksomhed, at de hol-
der festmåltid for Jesus. Lazarus sidder der. Oprejst 
fra de døde! Martha sørger glad for maden. Maria 
giver uhæmmet udtryk for sin dybe glæde og hen-
givenhed. Det må have været noget af et festmåltid. 
Sikken en fest for Livet! 

Anden runde: Det berører mit liv, hvordan spæn-
dingerne synes at vokse og vokse. 
Først Maria, der salver Jesu fødder og tørrer dem 
med sit hår. Hele huset fyldes af en velduft af glæde, 
kærlighed og hengivenhed. Jeg tror, at Maria bare 
er så jublende lykkelig over, at Jesus er der, brode-

ren lever og alt er skønt, så hun bare må give kon-
kret fysisk udtryk for den overstrømmende glæde.
Gennem denne velduft skærer så Judas’ stemme som 
en motorsav: HVORFOR…? Hvorfor… er de penge 
ikke brugt til noget, som JEG synes er bedre...? Men 
det er ren griskhed, der styrer ham. Hengivenheden 
saves i stumper. Jesus må gå forsvarende ind. Og 
med ét er der begravelsesstemning (v 7).

Så er der også Lazarus. Han har fået livet tilbage! 
Jubii! Og det hjælper mange til tro (v. 11). Men min-
sandten om ikke netop det gør, at nu vil ypperste-
præsterne have ham slået ihjel igen. Stakkels mand. 

Kan spændingerne og kontrasterne være større? 
Festmåltidet, der bliver til begravelses-øl. Glædes-
fyldt hengivenhed, der saves i stykker af pengebe-
gær. Og endelig den opstandne, der på ny må dræ-
bes, fordi der er for mange, der tror på det? 

Tredje runde: Jesus kalder mig kraftigt til at være 
opmærksom på, hvornår jeg vælger dødens og 
mørkets side frem for Livet. Altså vælger tristhed 
og begravelsesstemning frem for fest. Hvornår 
jeg vælger det kritiske HVORFOR? Frem for del-
agtighed i glæden og hengivenheden? Hvornår 
jeg prøver at udrydde en voksende tro, der måske 
strider med mine erfaringer, frem for at nære 
Opstandelsens nye Liv?


