En bøn for verden
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tiden er borte, smerten har
forladt ham, og han har ikke
brug for at gå tilbage og genopleve den. Han er ikke længere afhængig af alt det, der
skete for at være den, han er.
Han ved, hvem han er: Elsket
og set af Gud.

Bøn
Jesus, du har set mig, som
den jeg er. Giv, at mine minder ikke volder mig smerte,
men lad mig juble over din
evindelige barmhjertighed og
kærlighed.
Amen.

V E R D E N

tefulde år. Som for de fleste
af os.
Jeg forstiller mig Zakæus som gammel mand. Husker han den tid, som ligger
bag ham, med al dens kamp
og smerte, dens ensomhed?
Husker han sin længsel efter fællesskab og at blive set
som det menneske, han er?
Vil han huske denne vej som
hans egen vej, der førte til
et nyt liv? Eller vil fortiden
stadigvæk forvolde Zakæus
smerte?
Måske fortæller han sin
livshistorie til sine børn, venner eller menighed på en anden måde. Uden at det gør
ondt, men fuld af glæde. For-

F O R

Torben Andersen
Baptistkirkens generalsekretær

Luk 19,1-10

B Ø N

Tak til Vibeke Dalsgaard, som er redaktør af årets Fastehæfte.

Zakæusfortællingen er min
helt personlige fortælling:
Jeg er også lille af vækst.
Sjovt, at denne beretning
var dagens evangelium den
dag, jeg blev født. Der er gået over 50 år siden da, og det
har være gode og også smer-

E N

Peter Halldorf skriver i bogen „Det hellige år. En bog om kirkeåret“, Boedal Forlag 2013 (s.107):
„Det er godt, at fastetiden er så lang.
Vi behøver ikke svinge os op til noget
stort, som om det hele skulle nås på et
par dage. Vi kan stille og roligt bevæge os hen imod vores destination. Det
er retningen, ikke tempoet, der er det
vigtigste, når det handler om at nå sit
mål. Og målet er påsken. Ikke bare som
det punkt, hvor fasten slutter, og vi kan
spise og drikke som før, men som det
punkt, hvor det gamle liv er slut, og det
nye begynder. I fastetiden hører vi Herren sige: ‚Kom til mig, så skal I leve’.“

M A R T S

•

Fasten er i kirkeåret de 40 dage op mod
den store højtid påsken. Tidligere handlede det meget om at spise og drikke
noget mindre. Det må det gerne stadig
gøre, men mange i dag vælger snarere
at fokusere på mindre alkohol, mindre
skærmtid, mindre slik, mindre … Egentlig er det væsentligste i fasten snarere
et mere af … Mere stilhed, mere tid til
refleksion, mere nærvær i familien, mere kærlighed til medmennesket, mere
målrettethed i troen på og efterfølgelsen af Jesus. Dybest set mere af Jesus
og hans vilje i den enkelte.

9 .
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Jeg skriver dette forord til Fastehæftet
2022 uden at kende de daglige bibelord,
refleksioner og bønner, som hæftet indeholder, men jeg glæder mig til at læse og bede sammen med andre. Personer fra mange kirkelige sammenhænge
bidrager, men alle har det til fælles: at
være i tjeneste for Guds rige i verden.
Temaet „En bøn for verden“ rører ved
noget eksistentielt for enhver kristen og
ethvert menighedsfællesskab. Vi kaldes
til at være med i Guds mission i verden.
Den verden, Gud elsker. Her er bønnen
et godt udgangspunkt.

O N S D A G

Medlem af Den Katolske kirke

F A S T E N

V E R D E N

Fasten 2022 – En bøn for verden

Eva Maria Nielsen
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Fra sårbare, nøgne stængler
hjembragt fra et besøg, står
der nu en smuk, stærk plante
i min vindueskarm. At følge
Helligåndens inspiration, tage stænglerne med hjem, for
derefter at lade naturen gå
sin gang, dette var min lille,
ubetydelige rolle.

store eller små – i Hans tjeneste og ikke gemme dem væk.

Bøn

1 1 .

jordisk stykke have, der under
gunstige forhold kan fremspire Himmerigets vækst og
frugter.
Som kristen er det umuligt
at lukke øjnene for de politiske forfulgte, de fortiede
og svageste, nødlidende, udstødte, dem ingen ser eller vil
erkende. Som kvinde, at lade
Jesu næstekærlighedsbudskab runge dybt, at stræbe
efter at være Herrens tjenerinde; dette er et kald, jeg kun
kan nå, hvis jeg overgiver mig
helt til Gud og lader Ham være Skaberen, der på ny skaber
den have, Han tildeler mine
små, ufrugtbare hænder.

Luk 1,38

M A R T S

Bøn
Jesus,
Du ved, at jeg brænder efter
at se de smukkeste rosenbuske vokse ud fra de haver, der
lider af den største menneskelig smerte. Lad Din store
Kærlighed til mine medmenneskers smerte krænge dybt
ind i min sjæl for derefter at
flyde over til de svageste. Lad
alt blive nyskabt i Dit Kærlighedsbillede, så ethvert menneskeliv vil blive set, hørt,
respekteret og elsket. Det beder vi om i Dit hellige Navn.
Amen.

V E R D E N

Kære Gud og Far i himlen.
Tak for de evner og talenter,
du har givet os. Hjælp os til

at turde bruge dem i Din tjeneste, til ikke at skjule dem,
fordi vi er bange eller føler os
utilstrækkelige.
Når vi bruger os selv i tjeneste for Dig og vores medmennesker, ærer vi Dig.
Amen.

Guds skaberkraft virker
i alt. Alle er under Hans Almægtighed. Hvert menneske
har en ubeskrivelig vital rolle
i Skaberens mesterværk. Den
Almægtige Gartner har tildelt
hvert eneste menneskeliv et
område, som han/hun inviteres til at tage ansvar for. Et

F R E D A G

F O R
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Caritas

B Ø N

Matt 25,14-30

Udsendte til Burundi og Rwanda
Baptistkirken i Danmark

Maria Krabbe Hammershøy

E N

fordi man er bange for at være utilstrækkelig. Nogle gange kræver det et kærligt skub
fra en anden person.
Som lærer er jeg god til formidling, og ellers er jeg god
til at strikke. Det lyder nok ikke umiddelbart som „talenter“, men en dag var der én,
der så, at lige mine evner kunne bruges på en særlig måde, og nu kan jeg som en del
af min tjeneste her i Burundi undervise fattige kvinder
i at strikke, så de får lidt indtjening og derfor hjælp til et
værdigere liv.
Gud kender os, og han har
givet os vores talenter og evner. Vi skal turde bruge dem –

Lise og Jep Emming

•
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Lignelsen om de betroede
talenter kan læses på mange måder. Jeg har i mange år
været medarbejder i børnekirken, og det giver tit et andet perspektiv på bibelteksterne at læse dem for og
med børn. Ordet „talent“ i lignelsen tolkes her som en evne, og Sigurd Barret synger i
sangen til lignelsen: Brug det
talent, du har fået af Gud.
Så er spørgsmålet, hvad mit
talent egentlig er, og hvordan
kan jeg bruge det i tjeneste?
Selv hvis man godt véd, at
man er god til noget, kan det
være nemt at gøre som den
sidste tjener og gemme sit
talent eller sin evne lidt væk,

1 0 .

F A S T E N

V E R D E N

T O R S D A G
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F O R

Valg som den 266. pave 13. marts 2013
Født 17. december 1936

Luk 6, 20-21
Bøn
Pave Frans siger
Hvor jeg dog gerne ville have
en kirke, der er fattig og er til
for de fattige.

Kære Jesus
Tak for den velstand, du har skænket os. Velstand både økonomisk og ved at kende dig. Hjælp os til at bruge både vores
kræfter og vores penge til gavn for vores næste.
Amen.

S Ø N D A G

I

F A S T E N

Uden dig forråder vi hinanden,
uden dig går vores sind i chok.
Uden dig går folket fra forstanden,
hele verden går mod ragnarok.
Derfor råber vi i angst og smerte:
Lær os én gang til, hvad Jesus lærte:

Du, som åbner døren gennem døden,
når vi drikker af dit hjerteblod,
vis os midt i mørket morgenrøden,
giv os hvedekornets kraft og mod.
Du, som åbner bøgehækkens blade,
giv os liv og lys, og gør os glade!

2 0 2 2
F A S T E N
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Luk 22,24-32

Hans Anker Jørgensen,
1982 og 2009.

Kære Far i himlen!
Tak, fordi du elsker os, selv om vi tit forbryder os mod dit ord.
Tak, fordi vi kan have tillid til din nåde og
barmhjertighed.
Vi beder dig sende din hellige ånd til at
lede vores færden her på jorden.
Gør vore hjerter stærke, så vi kan bringe
din kærlig til verden og vores næste.
Amen.

V E R D E N

I skal se med kærlighedens øjne,
alt det skabte skal I passe på.
I skal ikke tro på gyldne løgne,
i mit rige er de store små.
I skal ikke frygte nogen fjende,
kærlighedens liv har ingen ende!«

Bøn

F O R

Uden dig har kolde spekulanter
skabt en hverdag uden lys og luft,
uden tid til børn og gamle tanter,
uden fuglesang og blomsterduft.
Uden dig må glæden gå på krykker,
uden dig må livet gå i stykker.

M A R T S

B Ø N

I kan ikke tjene Gud og Fanden,
I må vælge mellem liv og død.
I skal ikke tjene på hinanden,
I skal dele glæde, sorg og brød.
Tjen hinanden, I er alle lige,
I er alle rige i mit rige!

1 3 .

E N

Du, som gir os liv og gør os glade,
du, som holder af os, som vi er,
du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde

•

Og han løftede sit blik, så på
sine disciple og sagde:
„Salige er I, som er fattige,
for Guds rige er jeres.
Salige er I, som sulter nu,
for I skal mættes.
Salige er I, som græder nu,
for I skal le.“

1 .

•
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Pave Frans

M A R T S
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Bøn

Matt 26,36-39

Når man er langt hjemmefra,
kan der være en dyb længsel
efter det kendte derhjemme
… familien, vennerne, fred
og ro … og et par ører, der vil
lytte til min lille bekymring.

1 5 .

Sådan har jeg ofte oplevet
det. Selv da jeg var udsendt
som præst for soldater, havde jeg som menneske det
samme behov for normalitet,
et andet menneske, et hjem,
tryghed i hjertet.
Så har det været godt for
mig at gå ud under åben himmel for at se op i stjernerne.
Jeg kender ikke deres navne, men jeg ved, at det er
den samme nattehimmel,
mine kære kan se op i. Så er
det pludselig som om, der ikke er så langt, selv om det er
via noget, der er så uendeligt
langt væk.
Så synger ordene i mig,
at det er Gud, der har skabt
stjernehimlen, og alligevel
har han også omsorg for lille mig.

M A R T S

Bøn
Kære Gud!
Tak. Du er så stor, at du skabte hele min verden med de
mange stjerner udenom.
Du er så storsindet, at du har
blik for lille mig midt i den
store verden.
Vær du også nær hos dem,
jeg holder allermest af.
Amen.

V E R D E N

Kære Far i himlen!
Tak, at der er nogen, der kan

Salme 8

T I R S D A G

F O R

Jesus udtrykker sit ønske i
bøn til Gud, men alligevel prioriterer han Guds vilje og bestemmelser.
Hver gang vi holder familiebøn, beder vi tit om vores ønske for familien og for os selv,
men Gud svarer altid med
det, vi har brug for og godt
for os. Guds svarer aldrig for
sent.
Når vi beder til Gud, er det
også væsentligt, at vi ikke beder kun for os, men også for
andre og verden.

trøste os, når vi er bange eller kede af det. Vi beder dig,
at du vil velsigne os alle i din
kærlighed. Giv os tro på, at du
er med os til verdens ende.
Amen!

Formand for KFUM’s Soldatermission i Danmark
Provst for Lemvig Provsti

B Ø N

F A S T E N

Ledelsesmedlem i Baptistkirken i Danmark
Medlem af Integrationsudvalget

Ole Rasmussen

E N

levelser og følelser, hvis vi er
ked af det, beder vi om trøst,
og når vi er glade, takker vi
Gud for det, han har gjort
for os.
Vi tænker kun på vores
egen behov, og vi glemmer at
tænke på det, der er Guds vilje. Gud ved, hvad vi har brug
for – det, der er godt for os
– allerede inden vi beder til
ham.
Når vores børn beder om
noget, giver vi ikke altid det,
de har bedt om. Vi giver det,
vi mener, som er bedst for
dem. Gud elsker os mere, end
vi selv gør, derfor svarer han
altid på vores bøn - ikke med
det, vi vil have, men med det,
vi har brug for.

Moses Peng

•
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Gud hører altid vores bøn,
uanset hvem vi er. Når vi beder til Gud, beder vi kun om,
hvad vi vil have. Vores bøn afhænger meget af vores op-

1 4 .

F A S T E N

Bøn er at fortælle Gud, hvad
jeg har på hjerte. Gud vil altid
høre og svare vores bøn. Men
ikke som jeg ville og ønskede.

F O R

M A N D A G
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Job svarede Herren:
Nu ved jeg, at du formår alt,
intet, du har besluttet, er umuligt for
dig.

John Wesley sagde
Gør alt, hvad du kan, på alle de måder
du kan, på alle de steder du kan, al den
tid du kan, mod alle de mennesker du
kan, så længe du nogensinde kan.

M A R T S

Ordene: „Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord“ var
Marias reaktion på Guds plan med hende. Modsat de fleste af os andre satte Maria ikke sine egne behov i første
række, men sagde ja til at tjene Gud og
mennesker. For mig hænger de to ting
sammen – at tjene Gud og at tjene mennesker. Hendes ydmyge attitude er til
stadig inspiration for mig.

Luk 1,38
Bøn
Kære Gud!
Tak, fordi du altid ser os og hører os. Giv
os ydmyghed til at tjene evangeliet og
vores næste.
Amen.

V E R D E N

Kære Far.
Tak, fordi du formår alt. Vi formår så lidt,
men giv os lidt af dine kræfter og kærlighed til at gøre godt i verden.
Amen.

1 7 .

F O R

Bøn

Da jeg blev valgt og indsat i embedet i
Maribo Domkirke i september 2017, fik
jeg en håndmalet ikon af Tegnets Moder
med indskriften „Se, jeg er Herrens tjenerinde“. Marias ord gav mig inspiration
til det embedssyn, at man som biskop
først og fremmest skal være tjener for
alle de mange mennesker, der også har
valgt at være tjenere for evangeliet ved
at arbejde i stiftets kirker, ansatte så vel
som frivillige.

T O R S D A G

B Ø N

•

Job 42,1-2

Biskop i Maribo stift

E N
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John Wesley

Marianne Gaarden

•

F A S T E N

Stifteren af Metodistkirken
28. juni 1703 - 2. marts 1791

M A R T S
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I mit arbejde i Alpha er det
spændende at tale med mange mennesker, og ofte nogen som har en helt anden
opfattelse af tro og mening.
Det er inspirerende og lærerigt at opleve andre tanker

end dem, jeg selv er kommet
frem til gennem mit liv som
troende.
Mange søger efter mening,
nærvær og fællesskab og gør
det i forskellige sammenhæn-

ste. Farer jeg for hurtigt frem
i min iver for at fortælle om
Jesus, mister jeg måske en
mulighed, men kan jeg tålmodigt vente til, at jer bliver
spurgt, er der større mulighed for at blive hørt.
Det er tankevækkende, at
Gud ikke har travlt, men heller ikke kommer for sent. Må
jeg lære af det.

Bøn

M A R T S

I mit arbejdsliv har jeg ofte tænkt på
soldaten, der har så stor en tro, at han
ikke har brug for at kunne se undere eller Jesus’ fysiske tilstedeværelse for at
stole på ham. Hvilken styrke det giver at
tro på andre og være parat, når tilværelsen kalder. Når troen på Gud og troen
på andre mennesker hænger sammen,
så lykkes verden. Den tro, som Jesus
genkender hos soldaten, er dog svær at
leve, for det er bestemt ikke altid, at tilværelsen giver den sikkerhed.

Bøn
Herre, vi beder dig om, at vi må have tillid til dig, så troen kan virke i os og give
os kræfter til at leve efter dit ord.
Amen.

Luk 7,6-9

V E R D E N

Kære Gud.
Tak for din omsorg og tålmodighed med mig. Vil du hjælpe mig til at være lige sådan
over for min næste.
Amen.

1 9 .

F O R

ge, og ofte er det mange fornuftige ting, de finder frem
til. Mange opfatter sig som
kristne, fordi vi er et kristent
land, og det stadig er rimelig
almindeligt at gå i kirke til jul
og højtidelige begivenheder.
Dette bibelvers minder mig
om, at jeg med respekt og interesse skal møde min næste og lytte til den enkeltes
opfattelse af livet og måske
derefter gribe chancen for
at fortælle om min tro, når
der bliver spurgt ind til det.
Det er den betænksomhed,
der her tales om, og jeg bliver mindet om, at mine relationer er afgørende for den
adgang, jeg får til min næ-

Jeg er vokset op med kirkegang hver
søndag. Da vi var små, bad min far aftenbøn med os fire, og vi havde bordbøn før aftensmaden. Kirken og troen
på Gud var på mange måder ikke spørgsmål, der var til diskussion.
Vi gentager dette skriftsted ved hver
gudstjeneste, men det har ikke forhindret min fascination. Det handler både
om ydmyghed over for den guddommelige autoritet og om at være parat til
det, der skal komme, når Gud vil det.

L Ø R D A G

B Ø N

•

Kol 4,5-6

Sekretær i Resam og katolik

E N
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Landsleder Alpha Danmark

Nik Bredholt
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Karsten Bach

M A R T S
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Du skal bringe verden fred,
dagligt brød og kærlighed.
Livets Gud har dine hænder,
derfor er det dig, han sender,
når din næste lider nød.

Menneske, dit liv er stort,
uden dig blir intet gjort,
synker du til bunds i sorgen,
rejser Gud dig op i morgen
med din næstes milde hånd.

Lars Busk Sørensen, 1986.

Du skal værne det, der gror
overalt på denne jord.
Gennem dine varme hænder,
dine ansigtstræk, de kender,
kommer Gud til sine børn.

I det blanke morgengry
skaber Gud dit liv på ny.
Dag er optakt, muligheder
for at hjælpe dem, der beder
om et værdigt liv på jord.

Bøn
Kære Herre!
Vi takker for at trods vores svaghed,
så vogter du over os.
Tak fordi du valgte at blive vores hyrde.
Vi rammes tit af tvivl og fristelser.
Vær hos os, for kun i din favn
findes freden og frelsen.
Amen.

Luk 2, 13-14
Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker
med Guds velbehag!

Frans af Assisis bøn
Herre, gør mig til redskab
for din fred.
Lad mig bringe kærlighed,
hvor hadet råder.
Lad mig bringe tilgivelse,
hvor uret er begået.
Lad mig skabe enighed,
hvor uenighed råder.

Lad mig bringe tro,
hvor tvivlen råder.
Lad mig bringe glæde,
hvor sorg og bedrøvelse råder.
Lad mig ikke så meget søge
at blive trøstet
som at trøste.
Ikke så meget at blive forstået
som at forstå.
Ikke så meget at blive elsket
som at elske.
For det er ved at give,
at man får.
Det er ved at glemme sig selv,
at man finder sig selv.
Det er ved at tilgive andre,
at man får tilgivelse.
Det er ved at dø,
at man opstår til evigt liv.

V E R D E N

Mark 9,14-29

Frans af Assisi

M A R T S

F O R

Og når du har brugt din dag
til det sidste åndedrag,
standser Gud din gråd og klage,
tar en misbrugt dag tilbage,
nådig glemt i evighed.

2 1 .

B Ø N

Ingen træffer livets Gud
mellem fjerne stjerneskud.
Han er Gud blandt mænd og kvinder,
der hvor han hver morgen finder
redskab for sin kærlighed.

M A N D A G

E N

Menneske, din egen magt
gør dig svimmel og forsagt,
du skal selv på denne klode
skelne ondskab fra det gode,
dybt ansvarlig for din jord.

Stifteren af Franciskanerordenen
5. juli 1182 – 3. oktober 1226
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T I R S D A G
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Tak, fordi du er nærværende
også i livets svære stunder.
Hjælp mig til at turde sætte
min lid til din kærlighed og
omsorg, når jeg har svært ved
at tage vare på mig selv. Giv
mig kræfter til at bringe bud
til verden om din velsignelse
og fred.
Amen.

Desmond
Tutu

1 Mos 1, 27
Gud skabte mennesket i sit billede; i
Guds billede skabte han det, som mand
og kvinde skabte han dem.

Desmond Tutu sagde
„Vi er knyttet sammen af et skrøbeligt
net af gensidige afhængighedsforhold,
eller som vi siger på de afrikanske sprog:
et menneske er et menneske i kraft af
andre mennesker. At umenneskeliggøre
andre vil uvægerligt føre til umenneskeliggørelse af en selv.“

V E R D E N

Kære Far!
Tak, fordi du skabte mennesket i dit billede. Lad os omslutte andre mennesker
med den samme kærlighed, som du lagde i dit skaberværk.
Amen.

M A R T S

F O R

Bøn
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O N S D A G
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Verdens Herre, men at Herren er hos mig og rækker mig
sin hånd – også når tingene
er svære.
Gud giver os hjælp, støtte
og fred, når vi i vores afmagt
tør sætte vores lid til Ham.

Es 55,8-9
Livet lykkes ikke altid. Vores
planer kan gå itu og vores ønsker går måske ikke i opfyldelse. Vi eller vores nærmeste kan blive ramt af sygdom
eller ulykker. Vi kan opleve
at vandre i mørkets dal. Når
vi gør det, så kan det være
svært at holde kompasset på
den kurs, som vi godt ved,

Næstformand for Baptistkirken i Danmark

Sydafrikansk ærkebiskop
Modtager af Nobels Fredspris 1984
7. oktober 1931 – 26. december 2021

•
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F O R

V E R D E N

at vi bør følge. Det kan også
være svært at finde kræfter
til det arbejde, som vi ved, at
Gud har valgt til os.
I mørke tider har jeg fundet kræfter ved at erindre
mig selv om, at jeg ikke er

Vibeke Dalsgaard
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F A S T E N

M A R T S

F A S T E N
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Martin Luther King

Det er jo en forfærdelig angst at rende
rundt med som lille barn. En angst, der
bunder i en teologi, der glemmer dette
ord fra Jesus: „Frygt ikke, du lille hjord!
Thi jeres Fader har besluttet at give jer
Riget!“
Sikke en trøst! Det hele afhænger ikke af os, om vi nu lykkes eller ej, men af
Gud, som på forhånd har fastlagt, at vi

Martin Luther King
sagde

må modtage ham og alt det, han står
for. Han er en far, der vil give alt for sit
barn og samtidig opdrage det til at kunne varetage arven.

Kære Herre Jesus!
Tak, fordi du valgte at komme til os som vores frelser
og herre. Hjælp mig til at sige det gode, gøre det gode
og altid være på de svagestes
side.
Amen.

V E R D E N

Tak Gud, for at du giver mig Riget: dit
nærvær og dine værdier. Giv mig mod
til at føre dem ud i livet her og nu til din
ære!
Amen.

Bøn

Den, som vil elske livet
og se lykkelige dage,
han skal vogte sin tunge for ondskab
og sine læber for at tale svig;
han skal holde sig fra det onde og gøre det gode,
søge freden og stræbe efter den.
For Herrens øjne hviler på de retfærdige,
hans ører hører deres råb om hjælp.
Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt.

M A R T S

F O R

Bøn

Den, der passivt accepterer
ondskab, er lige så involveret
i den som gerningsmanden.
Den, der accepterer ondskaben uden at protestere imod
den, samarbejder i virkeligheden med den.

1 Pet 3,10-12

2 5 .
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F R E D A G

E N
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Presseansvarlig - Mission Øst

Amerikansk borgerretsforkæmper og baptistpræst
15. januar 1929 – 4. april 1968

•

F A S T E N

Jeg husker fra min barndom en frygt for
ikke at komme med, når Jesus kommer
igen for at hente mennesker op til himlen. Når jeg kom hjem til et tomt hus,
ville min første tanke være: „Åh nej! Nu
har Jesus været her og hentet min mor,
far og søskende, og jeg var ikke med!“
Men så ville mor komme ind ad døren,
så pyha, nu kunne jeg ånde lettet op …

Svend Løbner

M A R T S

2 0 2 2
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F A S T E N

V E R D E N

T O R S D A G
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F O R

Biak Chin Par Lian (Chin Chin)
1. suppleant til ledelsen i Baptistkirken i Danmark

delige ofre og til at forkynde hans guddomsmagt.
Ja, at have kendskab til, at alle troende i sandhed tilhører præstestanden,
som skal tage lederskab gennem tjeneste, som de sagtmodige og ydmyge, og
ikke ved magt.

•
2 0 2 2

Gud, vi er i gode hænder,
dine hænder, gode Gud!
som alt ondt med visdom vender,
så det godt må falde ud,
trods al synd og død og pine,
godt for dig og godt for dine.

Gud, vi er i dine hænder,
kærlighedens hænder to;
sandhed du og nåde sender
til med fred hos os at bo.
Vige må for dem tilbage
synd og død og Helveds plage.

Synd og død og Helveds plage,
al vor magt mod dem er tant,
kaldtes en af dem den svage,
os dog brat den overvandt.
Helten under korsets mærke,
han alene bandt de stærke.

Dine hænder, sang de ældste,
er din Søn og Helligånd,
thi med dem vor sjæl du frelste,
løste vore trællebånd,
og af dem på barnesæde
evig mættes vi med glæde.

Synd og død og Helveds plage,
som med ret ej kom ham ved,
bar kors-helten uden mage,
bandt dem med sin kærlighed.
Aldrig mer de dem kan skade,
som i Jesu navn dem hade.

N.F.S. Grundtvig, 1853-55

Joh 8,42-51

2 7 .

M A R T S

Bøn
Kære Far i himlen!
Tak, fordi du kommer os til hjælp, når vi
beder om det.
Hold os fast, når vi tror, vi kan selv.
Og hjælp os med at bringe ordet om din
nåde og kærlighed ud i verden.
Styrk os til at være dine tjenere og budbringere til søgende mennesker.
Amen.

V E R D E N

F A S T E N

F A S T E N

F O R

Jesus, tak fordi Du udvalgte mig.
Dit kald til mig hviler ikke i mig selv,
men i Dit ejerskab.
Herre, hjælp mig til
at mærke Dit hjerteslag.
Jesus, Du er det lys,
jeg ønsker at udstråle.
Helligånd, gør mig til et redskab
for din fred i verden.
Amen.

I

B Ø N
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Bøn

S Ø N D A G

E N

E N

1 Pet 2,9

3 .

•

Jeg er opvokset i et kristent miljø og
har altid været nysgerrig inden for det
åndelige og kirkelige felt. Jeg har godt
kunnet lide at læse i biblen og i kirkelige
og teologiske bøger, og jeg føler altid
det beriger livet.
Det er meningsfyldt for mig at være
opvokset med Gud som Skaberen, der
forligte os i Jesus Kristus og har kaldet
os med lige ret og pligt til at bringe ån-

M A R T S
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Formand for Frikirkenet

T I R S D A G

Martin Luther sagde

Bøn

Gud har ikke skabt verden, som en skomager eller tømrer, som ikke bekymrer sig for, om huset bliver revet væk
af vand eller ødelagt af brand. Men når
Gud har skabt noget, så går han ikke
væk, men bliver der og opholder og sty-

Kære Far!
Vi takker dig for skabelsens under.
Hjælp os at være dine gode forvaltere
og bevare den med al den skønhed og
kærlighed, som du har lagt i dit værk.
Amen.

Bøn
ofret til afguderne. Støttede man så ikke „afgudsoffer
industrien“ og var det ikke
det liv, som de nye troende havde vendt sig fra? Den
modsatte side holdt fast i, at
alt i verden tilhører Gud, og
er det derfor ikke ok at nyde det?
Paulus slår fast, at begge
sider har masser af kundskab,

men kundskab gør os opblæste. Kun den, som elsker, kan
have sand kundskab. Kundskab starter ikke med logik,
men med viljen til at elske og
møde et andet menneske. På
det fundament kan vi bedre
træffe det rette valg.
Gud elskede os først, og sådan er vi kaldet til at elske videre, og det er kun i kærlig-

Jeg beder om, at jeg i min hilsen må videregive din hilsen
At jeg i mine ord må videregive dit ord
At jeg i mit hjerte må bære
dit hjerte
Lad mig ikke være optaget af
menneskers tanker, men af
dine tanker
Og lad mig være fyldt med
din nåde og kraft.
I Jesu navn
Amen.

V E R D E N

rer det, som han har begyndt. Og når
det er fuldendt, bliver han der fortsat.

hedens lys, at vi kan finde ud
af at navigere klogt og rigtigt
i de mange spændinger, der
kan være mellem kirken og
samfundet omkring os.

F O R

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.
Jorden var dengang tomhed og øde, der
var mørke over urdybet, og Guds ånd
svævede over vandene.
Gud sagde: „Der skal være lys!“ Og der
blev lys. Gud så, at lyset var godt, og
Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte
lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så
blev det aften, og det blev morgen, første dag.

M A R T S

1 Kor 8,3

Formuleringen af dette vers
er hentet fra én af de gamle
alexandrinske grundtekster.
Den slutter verset med „Den,
der elsker véd“, fremfor det
lidt mere indviklede i sammenhængen: „Men den, der
elsker Gud, er kendt af ham.“
Paulus skriver til en menighed, der befinder sig i en
splittelse over blandt andet
spørgsmålet, om det er ok
at spise kød, som har været

1 Mos 1,1-3

2 9 .

B Ø N

•

Martin Luther

Mikael Wandt Laursen

E N
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Tysk reformator og teolog
10. november 1483 – 18. februar 1546
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M A R T S

2 0 2 2

22

2 8 .

F A S T E N

V E R D E N

M A N D A G

23

F O R
B Ø N
E N
•

Billy Graham

leder i troen. Innovative forbilleder, der
går nye veje. Og vi, der med årene har
fået marginalt mere erfaring, er forpligtet til at være læhegn, så en ny generation af forbilleder kan vokse til og skabe
en nutidig og relevant kirke.

og misunder, men kan intet udrette; I
strides og kæmper, men opnår intet,
fordi I ikke beder.

Bøn

Billy Graham sagde
Gud skabte ikke striden mellem racerne
og havde heller ikke til hensigt, at det
skulle være sådan. Strid mellem racer
og etniske grupper kommer fra synd, og
synd ligger i det menneskelige hjerte.
Når én gruppe hævder, at den er bedre end en anden, har stolthed taget kon-

1 Tim 4,12
Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke, fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? I begærer
brændende, men opnår intet; I myrder

M A R T S

trol – og stolthed er en synd. I stedet
ønsker Gud, at vi lærer at acceptere hinanden og elske hinanden – og det bliver muligt, når vi vender vores liv over til
Kristus, og lad ham ændre os indefra.

Bøn
Herre!
Tak, fordi du har lært os at kende din vilje. Giv os nu at gøre det rigtige og omfatte alle mennesker uanset hudfarve
med respekt og kærlighed.
Amen.

V E R D E N

Jak 4,1-2

3 1 .

F O R

Kære Far i himlen!
Tak at du opmuntrer alle generationer
til at følge og tjene dig. Hjælp os i dag at
opmuntre nye generationer til at tage
nye skridt. I tro. I tjeneste. Hjælp os erfarne at tage de værste vindstød, så en
ny generation kan vokse op og selv træde i karakter.
Amen.

T O R S D A G

B Ø N

2 0 2 2

Bestyrelsesmedlem i Bibelselskabet

Amerikansk baptistpræst
7. november 1918 – 21. februar 2018

E N

F A S T E N

Andreas Højmark Søndergaard

•

Jeg har i mange år været privilegeret
at få et dåbskort. En lille hilsen til minde om, at det nu var x-antal år siden, at
jeg blev døbt. Jeg har mange gange – i
hvert tilfælde fire – fået en opmuntring
fra 1. Timotheus 4,12. Det er Paulus‘
ord til unge Timotheus, som sin alder til
trods opmuntres til at være et forbillede
i ord og handling.
Det er store ord. Og når det samme
vers tilmed dumpede ind ad brevsprækken flere år i træk, er det tæt på, at jeg
tør antage, at ordene ikke bare var et
udtryk for afsenderens manglende kartotek over foregående års uddelte vers.
Men ordene forpligter. For også i dag
har vi brug for unge forbilleder. Forbil-

M A R T S
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Rick Warren
Bøn
Kære Far!
Tak for din vedholdende kærlighed til
os. Giv os mod til at
bringe denne videre ved, at vi er opmærksomme på andre mennesker, vi
møder på vores vej.
Amen.

Bøn
„Herre, lad det være sådan,
at når nogen møder mig, så
kommer de til at tænke på
dig“ (Bo Giertz).
Amen.

Rick Warren siger

Men da Guds, vor frelsers,
godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os, ikke fordi vi havde
gjort retfærdige gerninger,
men fordi han er barmhjertig.

Kærlighed er opmærksom.
Kærlighed lytter til andres
frygt og tvivl og behandler
dem med respekt. Kærlighed
accepterer andre, som Jesus
accepterer dig.

V E R D E N

Tim 3,4-5

A P R I L

F O R
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får mennesket mod til at respektere sig selv og smage på
egen værdighed. Gæstfrihedens forbillede er Jesus. Han
tog imod mennesker, så de
stod ved deres liv og inviterede ham længere ind.

2 .

B Ø N

1 Pet 4,9

L Ø R D A G

Formand for Blå Kors Danmark og sjælesørger i Agape

E N

F A S T E N

velsen af at være taget imod
er vejen til selv at åbne sig for
den anden. Gæstfrihed giver
erfaringen af at være gæster
i hinandens liv. Vi venter på
at blive inviteret længere ind
i fortrolighedens rum. Gæstfrihed er at møde det andet
menneske med respekt og
værdighed. Hvor det sker,

Amerikansk baptistpræst

•

Vær gæstfrie! En kort og præcis kærlig opmuntring fra
apostlen Peter. Gæstfrihed
betyder at være tilgængelig og modtagelig. Netop det
ønsker jeg, at mennesker oplever i den sjælesørgeriske
samtale, og når de træder indenfor i et af Blå Kors Danmarks diakonale tilbud. Ople-

Dan K. Månsson

A P R I L
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Nøglen er din kærlighed,
og når vi – bag tid og sted –
ser dig i din stråleglans,
vil dit åsyn ligne hans.

F A S T E N

2 0 2 2

•

E N

B Ø N

Alt med hver sin egenart:
Rosen, sommerfuglen – sart
drager skabelsens mystik
klædt i støv forbi vort blik.

28

Lisbeth Smedegaard Andersen, 1993.

Joh 6,24-35

Bøn
Kære Far i himlen!
Du, som bespiste tusinder i ørkenen, vi beder dig være hos os
med din velsignelse.
Hjælp os til ikke kun at have øje for vores egen lykke og velfærd,
men at kunne se dit ansigt i de mennesker, vi møder.
Giv os din hjælp og velsignelse til at kunne række ud og drage
omsorg for vores næste både nær og fjern.
Amen.

Fil 4,4

A P R I L

Bøn
Kære Fader i Himmelen. I en
verden, som er præget af
uro og usikkerhed, lad mig aldrig glemme at Glæden I DIG
overskygger min egen uro og
famlen.
Amen.

V E R D E N

at du bag ved gådens slør
åbner os en anden dør,
og at Jesus er den vej,
der skal føre os til dig.

Glæden i Herren er ikke på
grund af omstændighederne; det er faktisk på trods af
omstændighederne. Glæden
ved at kende Ham og vide, at
man er i Hans trygge hænder,
overskygger alt det, der kommer ud gennem TV, radio og
sociale medier.

4 .

F O R

verdens overdådighed
opstå, skabes i dit fjed,
lysets skælven, varsomt lagt
i naturens farvepragt.

Bemærk, der er et udråbstegn efter sætningen i Filipperbrevet 4,4. Det er ikke et
forslag. Det er et påbud. Der
er så meget, vi kan bekymre
os om. Vort helbred, sundhedskrise og vore børn/børnebørn, hvordan skal det gå?
Glæden er den stik modsatte følelse.
Glæden ved årstidernes
skift, den første sne, den første vintergæk, eller solens
første forårsstråler. Glæden
ved julegaver og fødselsdagsgaven.
Glæden er flygtig, lige som
en sæbeboble, man glæder
sig over farvespillet, og puf,
så er den væk.

M A N D A G

B Ø N

Skærm vor undren, og bevar
gåden om det sidste svar;
lad os tro, at vi er mer
end en skal af støv og ler –

Formand for Kirkernes sociale Arbejde i Silkeborg

E N

Men dit ansigts stråleskær,
det kan ingen skue her,
Moses så kun, skærmet trygt
bag din hånd, med ærefrygt

Kurt Sørensen

•

Undrende betages vi,
når din skønhed går forbi;
vil vi se dit væsens grund,
ser vi nat og mørke kun.

A P R I L

2 0 2 2

Gådefuld er du, vor Gud!
Du, som sender storme ud,
gav dog midt i ørknens sand
Moses råd – som mand til mand.

3 .
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S Ø N D A G
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M I D T F A S T E
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Moder Teresa

A P R I L

V E R D E N

Bøn

F O R
•

E N
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Moder Teresa sagde

Joh 3,16-17

Vi ved meget godt, at det vi laver, er kun en dråbe i havet. Men
hvis den dråbe ikke var der, ville havet savne noget.
© Manfredo Ferrari (CC BY-SA 4.0)

V E R D E N

Et af de skriftsteder i bibelen, som er
vigtigt for mig, er Johannes 3, vers 1617, hvor vers 16 sikkert er kendt af mange som „Den lille bibel“. I mine tjenester
har dette skriftsted været et ord, som
jeg er vendt tilbage til gang på gang.

F O R
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Kære Gud i
Himlen.

B Ø N

F A S T E N

Bøn

Tak at du ofrede din søn for vores skyld.
Lær mig at have det for øje, så jeg så
godt, som det er muligt, kan gi’ igen.
Amen.

E N

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du satte der,
hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?
Du har gjort det kun lidt ringere end Gud,
med herlighed og ære har du kronet det.
Du har gjort det til hersker over dine hænders værk,
alt har du lagt under dets fødder.

Det Gud gjorde, ved at give sin søn, er
det største offer, som jeg overhovedet
kan forestille mig, og det er godt at have for øje hele tiden og også gi’ videre
til andre.

A P R I L

•

30

Salme 8

Jeg er opvokset hos og adopteret af
min fars forældre. De tilhørte folkekirken og kom der som så mange andre
kun, når det var „nødvendigt“. Det var
en lejer hos mine forældre, som fik mig
med i søndagsskole i Baptistkirken, hvor
hun var medlem. Det åbnede dørene til
tjeneste i søndagsskolen, hornorkester,
ungdomsforening, kor og spejderarbejde. Julen 1958 fik jeg af mine forældre
en bibel. Man kan stadig ane, hvad der
er skrevet med fyldepen: Julen 1958. Til
min kære dreng fra Fader.

6 .
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Kære Gud
Vi ved godt, at et menneske er som græs – ubetydeligt og
svagt. Vi takker for, at du har givet os betydning, og at vi kan
gøre godt i verden og for verden. Hjælp os med at gøre det,
som du har bestemt os til at gøre. Amen.

O N S D A G

Hjørring Baptistkirke

F A S T E N

Katolsk nonne, saligkåret i 2003
26. august 1910 – 5. september 1997

Carl Peter Bylund

31
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blev grebet i ægteskabsbrud – meget
aktuel for mig. „Den af jer, der er uden
synd, skal kaste den første sten på hende“, sagde Jesus. Hvorefter de gik væk,
en efter en ...
Evangeliet afslører mennesket; men
bringer også heling, fred og forsoning.
Derfor er det vigtigt for mig at gå ud
med budskabet om Jesus til alle folk.

Bøn

Cliff Richard

Vær altid glade, bed uden ophør, sig tak
under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.

Cliff Richard siger
Vi er nødt til at bede og læse i Bibelen
hver dag, og uanset hvad, der ellers sker
med dig, har det en tendens til at holde dig tæt på ham, fordi du konstant er i
kontakt gennem hans ord.

Bøn

V E R D E N

Vi takker for, at du har givet os budskabet om Jesus Kristus i Bibelen. Tak, fordi
vi hver dag kan læse og høre dit ord til
os. Lad ordet være vores rettesnor i livet, og giv os at kunne bringe det videre
ud i verden, som længes efter dig.
Amen.

A P R I L

F O R

Kære himmelske Far!
Tak for din barmhjertighed, og for at vi
må kaldes dine døtre og sønner.
Tak, fordi du udruster os til at gå ud
med dit Ord og gøre din gerning lige dér, hvor du vil have os.
Amen.

1 Thes 5,16

8 .
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Matt 28,18-20

F R E D A G

E N

2 0 2 2

Landsformand, Danmarks Økumeniske kvindekomite

Engelsk popsanger siden 1958
Født 14. oktober 1940

•

F A S T E N

Ellen Margrethe Gylling

2 0 2 2

Mission har altid været vigtigt i mit liv.
Lige fra den dag jeg som lille pige i søndagsskolen hørte missionæren fortælle
om sit liv og gerning i Afrika, og jeg forstod, at det kristne budskab bragte en
afgørende forskel med sig til de enkelte
mennesker, til landsbyen og til hele samfundet.
Det blev senere endnu tydeligere for
mig, da jeg som ung teologistuderende
var på studieophold i Pakistan. Her sad
en ung tjenestepige fængslet i Lahore´s
fængsel. Hun var blevet voldtaget af sin
arbejdsgiver og hun risikerede nu at blive stenet ihjel; medens voldtægtsmanden skulle „nøjes“ med at blive pisket.
Da blev Jesu fortælling om kvinden, der

A P R I L

© Eva Rinaldi (CC BY-SA 2.0)
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Kære far i himlen!
Giv mig dit klarsyn, at være sandheden
tro i kærlighed og barmhjertighed.
Giv mig vilje og evne til at være i din tjeneste.
Amen.

B E D U D E L S E S D A G

Vi synger med Maria
vor store glæde ud
til ham, som gav os Jesus,
til Himlens høje Gud.
For helligt er hans navn,
ja, helligt er hans navn.

Se, alle folk på jorden,
det storværk, Gud har gjort:
De sultne gir han gaver,
de rige sendes bort.
For helligt er hans navn,
ja, helligt er hans navn.

Hans arm er stærk og mægtig,
med vælde går han frem,
men ser de små og svage
og elsker netop dem.
For helligt er hans navn,
ja, helligt er hans navn.

Istem den store lovsang
om al Guds kærlighed!
Syng glædens sang om Jesus
i tid og evighed!
For helligt er hans navn,
ja, helligt er hans navn.

Luk 1,46-55

Eyvind Skeie 1980.
Dansk 1993.

Kære Far i Himlen!
Vi takker for, at du
har givet os Jesus
som vores frelser.
Tak for, at du har
gjort os til et særligt folk, til dine
børn.
Vi kan ikke gøre meget til gengæld, men giv os
mod og styrke til
at fortælle om din
kærlighed til verden.
Lad os få kræfter
til at give dit ord
og din nåde videre, så flere kommer til at kende
og elske din søn.
Amen.

A P R I L

V E R D E N

Han lar sin nåde strømme
mod sine børn på jord.
Han holder det, han lover.
Vi stoler på hans ord.
For helligt er hans navn,
ja, helligt er hans navn.

Bøn

1 0 .

F O R

F A S T E N

Bøn

M A R I Æ

B Ø N

Fil 1,15-18

Fondsdirektør Borgfonden

E N

Det synes ofte som en stor opgave at
søge at vurdere, hvordan dette bedst
fremmes.
Her finder jeg stor trøst hos Paulus,
når han taler om, at motiverne for evangeliets forkyndelse kan være mange.
Proklamationen af Kristus kan ske af
mange årsager. Og det kan være svært
at skelne mellem motiverne. Både hos
andre – og hos mig selv. „Men hvad!
Kristus bliver i alle tilfælde forkyndt,
hvad enten det er på skrømt eller oprigtigt, og det glæder jeg mig over.“
Det giver frimodighed i hverdagen,
når jeg skal vurdere, hvordan evangeliets frie udbredelse bedst fremmes. For
Guds tanker er større end mine, og Han
finder altid en vej for evangeliet, trods
min manglende formåen.

Henrik Søgaard Kofoed

•

Min opvækst var præget af stærke værdier. Noget af det, jeg har taget med
mig hjemmefra, er tanken om, at den,
der har evnen, har pligten. Altså at du er
forpligtet til at bruge de evner og muligheder, du har fået givet til gavn for dig
selv og andre.
Som medarbejder i en fond arbejder
jeg dagligt for at fjerne hindringer for at
evangeliet udbredes. På tværs af organisationer og kirkeskel skal evangeliet løbe frit mellem mennesker.

A P R I L
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1 Mos 1, 9-13

Jeg opdagede, at naturen var konstrueret på en vidunderlig måde, og at vo-

Kære himmelske Far!
Vi takker for, at du har skabt verden
med hele dens pragt. Tak for blomster
og træer, dyr og fisk og insekter. Tak for,
at alt, som du har lavet, er givet til os.
Giv os nu som dine børn også at være dine gode forvaltere af det paradis, som
du har givet os.
Amen.

A P R I L

Jeg er vokset op på landet og kørte
derfor med bus til og fra spejdermøderne. Når jeg stod af bussen, havde jeg
nogle få hundrede meter at gå i mørke. Jeg følte mig utryg her, men sang så
meget højt hele salmen „Jesus for verden hengav sit liv“.

Bøn
Kære Gud!
Tak, at du døde for hele vores verden.
Tak for de mange, som lever din kærlighed ud både i ord og gerning. Hjælp mig
at tage omsorg for min næste.
Amen.

Joh 3,16

V E R D E N

Albert Einstein sagde

Bøn

Engang spejder altid spejder. Hele min
barndom og ungdom var spejderlivet
en væsentlig del af tilværelsen. Jeg er
mine spejderførere dybt taknemlig for
det præg, som de var med til at sætte
på mit liv. Her lærte vi livets grundlove,
vi fik respekt for Guds skaberværk. I patruljen var der plads til alle, vi lærte at
elske vores næste, her blev store ord levet ud.
Møderne sluttede altid med en andagt, her blev „den lille bibel“ (Johs.
3,16) og „den gyldne regel“ (Matt. 7,12)
ofte nævnt. Særlig en salme af Lina Sandell „Jesus for verden hengav sit liv“ var
populær hos os spejdere.

1 2 .

F O R

Gud sagde: „Vandet under himlen skal
samle sig på ét sted, så det tørre land
kommer til syne!“ Og det skete. Gud
kaldte det tørre land jord, og det sted,
hvor vandet samlede sig, kaldte han hav.
Gud så, at det var godt.
Gud sagde „Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal
være på jorden.“ Og det skete; jorden
frembragte grønt, alle slags planter,
der sætter frø, og alle slags træer, der
bærer frugt med kerne. Gud så, at det
var godt. Så blev det aften, og det blev
morgen, tredje dag.

res opgave er at finde den matematiske struktur i naturen. Det er en slags
tro, som har hjulpet mig gennem hele
mit liv.

T I R S D A G

Formand for Baptisternes Kvindenetværk

B Ø N

•

Albert Einstein

Anne-Marie Broholm Møller

E N
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Tysk fysiker
Modtager af Nobels Fredspris 1921
14. marts 1879 - 18. april 1955
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A P R I L

1 Tim 4,12

got to stay here for quite some time. So
I need to know: That even though I‘ve
done my share of crime, I‘ll be given the
chance to grow.”

Men den anden satte ham i rette og sagde: „Frygter du ikke engang Gud, du som
har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort.“

“I need a sign. Just one. To keep my
dream alive – to keep me hanging on.
Send me one sign. I Pray. Help me to
survive. Living with the fact that I have

(„Jeg har brug for et tegn. Bare ét. For
at holde min drøm i live – for at holde
mig fast. Send mig et tegn. Jeg beder.
Hjælp mig med at overleve. At leve med,
at jeg er nødt til at blive her i et stykke
tid. Jeg har behov for at vide: Selvom
jeg har gjort min del af kriminalitet, så
får jeg chancen for at vokse.“)

Bøn
Kære Jesus!
Tak, fordi du tog vores skyld med i graven. Tak, fordi vi ved, at når vi angrer, så
bliver vores synder tilgivet.
Send din Helligånd til os, så vi kan finde
de mennesker, som har særligt brug for
tilgivelse og tro på dig.
Amen.

V E R D E N

min ungdom – om end det er i alder eller af sind – ikke være en hindring, men
må jeg være et forbillede, når det gælder kærlighed, trofasthed og renhed.
I Jesu navn – Amen!

Luk 23, 40-43

Og han sagde: „Jesus, husk mig, når du
kommer i dit rige.“ Og Jesus sagde til
ham: „Sandelig siger jeg dig: I dag skal
du være med mig i Paradis.“

F O R

Kære Far!
Giv mig styrke og visdom til at gå ud i
verden. Må jeg være et lys, hvor end jeg
kommer, og må det stå klart for de mennesker, jeg møder på min vej, at mit lys
kommer fra dig, og må jeg hver dag få
ny energi fra dig, og må jeg være til glæde og gavn for mine medmennesker. Må

T O R S D A G

fra Vridsløse Statsfængsel
under ledelse af Louise Adrian

jeg har dog mødt det. Derfor har dette skriftsted indirekte haft en væsentlig
betydning. For som der står – „Lad ingen
se ned på dig, fordi du er ung …“, så skal
min ungdom ikke være til hindring for,
at jeg også kan være et forbillede og
tjene mine medmennesker. Lad dette
skriftsted være til opmuntring, hvad enten du er ung eller gammel – for „ung“
tror jeg ikke kun relaterer til alder, men
også til „ung i troen“. Vi kan alle bidrage
med noget – for vi er skabt i Guds billede, skabt til at gøre gode ting. Skabt til
at elske vores næste.

Bøn

Fangekoret

B Ø N
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Formand for Baptistkirkens Børne- og Ungdomsarbejde
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Nogle gange kan vi måske komme til at
glemme eller negligere vores unge i kirken. De har ikke visdommen fra et levet
liv som de ældre i menigheden, de har
ikke ansvar som de modne mennesker.
Det er ikke noget, jeg tit har mødt, men

Nicolas Ditlev Fromsejer

•

F A S T E N

Jeg tror aldrig rigtig jeg har tænkt dybt
over, hvordan „lille jeg“ gennem tjeneste har kunnet gøre en forskel for mine
medmennesker. Og så alligevel har min
kristne opvækst lagt grundstenen til noget helt fundamentalt i min tro – nemlig at vi alle bærer på en del af Gud. Vi er
skabt i hans billede og derfor har vi alle
noget at byde ind med.

A P R I L
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Ved afslutningen af min tid
på studenterkurset i Odense var jeg blevet meget interesseret i statskundskabsuddannelsen på SDU. Men en
god ven udfordrede mig og
stillede mig spørgsmålet, om
det nu var det helt rigtige for
mig. Jeg stoppede op og besluttede mig til at faste en

Kære Far i himlen.
Tak at „i dit lys skuer vi lys“. Selv om dunkelhed og usikkerhed
ofte fylder vort sind, så udfordrer du os til at søge dit åsyn og
bede bønnen: „Ske ikke min – men din vilje“.
Amen.

Hvis vi lukker os om os selv – hver for
sig eller som samfund – isolerer vi os fra
medmennesker. Så er vi løbet fra ansvaret. Ansvarsfølelsen er trådene i et net,
som binder os sammen – i familien, i
vort land, ja, ud over verden.

Bøn

Kære Far!
Tak Gud, at du i din store kærlighed har
givet os mennesker, som elsker os og vil
hjælpe os. Giv, at vi kan bringe den kærlighed videre ud i verden til mennesker,
som vi møder og som har brug for vores
hjælp.
Amen.

V E R D E N

Bøn

Dronning Margrethe siger

Dronning Margrethe
den anden

F O R

weekend fra mad
og radioavisen. Det
blev til to dage med
hel ro i sindet og en
bøn til Gud om Hans
ledelse over resten
af mit liv. Da weekenden var omme,
var jeg ikke i tvivl:
Jeg skulle søge ind
på seminariet i Herning og læreruddannelsen blev senere helt afgørende for, at jeg seks år senere
kunne blive efterskoleforstander i Mariager.

Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal
gøre mod jer, det skal I også gøre mod
dem. Sådan er loven og profeterne.

A P R I L

B Ø N

Kong Davids ord fra Salmernes bog: „I dit lys skuer vi lys“
har for mig ofte været knyttet sammen med fasten. I forbindelse med vigtige og afgørende beslutninger i mit liv,
har fasten og bønnen været
de åndelige discipliner, som
har hjulpet mig til af „få lys
over vejen“.

Matt 7,12

1 6 .
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Salme 36,10

L Ø R D A G
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Formand for Landskomiteen for Danske Kirkedage

Danmarks Dronning siden 1972
Født 16. april 1940

2 0 2 2

F A S T E N

Poul Kirk
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© Johannes Jansson (CC BY 2.5)
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Se, hvilken kreativ
kærlighedsmagt.
Hør de fantastiske
ting, han har sagt.
Fest for de fattige!
lyder hans bud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvor han kæmper for
frihed og fred.
Se, hvor han fængsles og
dræbes derved.
Se, hvor han følger sin
kærligheds bud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvilket menneske,
se, hvilket mod.
Se, hvor han angriber
ondskabens rod.
Mærk, hvor hans Ånd driver
dødsangsten ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Joh 12,1-16

Kære Far i Himlen!
Vi takker for, at Jesus var villig til at ydmyge sig for vores
skyld.
Tak fordi han tålte både pinsel og død for at frelse os.
Hjælp os til at lære af Ham,
så vi går ud i verden med ydmyghed og fortæller om dig.
Velsign os, når vi med de ringe evner vi har prøver at være Jesu efterfølgere.
Giv os at kunne nå mennesker med dit ord om din kærlighed.
Amen

V E R D E N

Hans Anker Jørgensen ,1987.

Bøn

F O R

Se, hvor han gør sig til
brød og til vin.
Mærk, hvor han nu gør din
byrde til sin.
Mod til de modløse
deler han ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

B Ø N

Se, hvor han helbreder
hjerte og krop.
Se, hvor han slider og
slæber sig op.
Se, hvor hans kraft driver
kræmmerne ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

E N

Se, hvilket menneske,
se, hvilket sind.
Se, hvor han glad lukker
udskuddet ind.
Brød til de sultende
deler han ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

•
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