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Til baptistmenighederne i Danmark. 

 
 

Vejen – En fælles trosrejse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velkommen ombord  

Måske minder din menighed og din tjeneste om disciplene, der her kæmper med 
modgang og storme? Måske synes du også, at det føles, som om Jesus sover, og du får 
lyst til at råbe: Herre, frels os! Vi går under!  
 
Med ”Vejen – en fælles trosrejse” bevæger vi os væk fra et slidsomt og stridsomt 
menighedsmønster, hvor vi må kæmpe og knokle. I stedet vækker vi tilliden og troen på ny, og 
beder Jesus stille vores (menigheds-)livs storme og modgang. 
 
”Vejen – en fælles trosrejse” er ikke noget ekstra oven i det, I allerede gør. Heller ikke mere af det 
samme. Men en oprigtig længsel efter at gå fra det, der engang var rigtigt, men som ikke 
nødvendigvis er det længere, til et nyt menighedsmønster. Et mønster, der giver liv frem for at 
dræne for liv. Et mønster præget af glæde, enkelhed, frihed og barmhjertighed. 
 
Visionen – Et nyt menighedsmønster 

En proces fra aktiviteter til liv. Fra gøren til væren. Fra program til relation. Fra information til 
transformation. Et fællesskab, hvor vi søger at styrke og støtte hinanden i vores liv med Gud; hvor 
vi søger at vokse i kærlighed, sandhed og erkendelse.  
Sammen søger vi at leve et liv til Guds større ære.  
 
Væksten – Gud giver væksten 

Menigheden opbygges ved, at vi hver især bevæger os nærmere den levende, treenige Gud som 
vort fælles centrum. Kommer vi nærmere Gud, kommer vi også automatisk nærmere hinanden, og 
fællesskabet vokser i kvalitet og derfor i kvantitet. Ikke ved vore programmer eller anstrengelser, 
men ved at Gud giver væksten.  
 
Missionen – tiltrækning frem for agitation 
Det er et fællesskab, der ved, at vi kun kan bevare det, vi har fået, ved at give det videre. 
Et fællesskab, som ikke er sig selv nok, men er til for dem, der endnu ikke har erfaret, at Gud 
elsker dem og er hos dem alle dage, mørke såvel som lyse.  
Et fællesskab, der vokser ved tiltrækning frem for agitation. 
 
  

 

Jesus gik om bord i en båd, og hans disciple fulgte 
ham.  
Da blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden 
skjultes af bølgerne. Men han sov.  
Og de kom hen og vækkede ham og sagde: »Herre, 
frels os! Vi går under!« Men han sagde til dem: 
»Hvorfor er I bange, I lidettroende?« Da rejste han 
sig og truede ad storm og sø, og det blev helt 
blikstille.  
Men folk undrede sig og sagde: »Hvem er han, 
siden både storm og sø adlyder ham?«  

(Matt 8,23 – 27) 
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Vejen – En rejsebeskrivelse  

Denne rejse bliver konkret, ved at vi sammen tager skridt som nedenstående, der både kan berøre 
det enkelte menneske og hele menigheden. Men der er stor frihed for den enkelte til at tage de 
skridt, som Gud leder én til, og lade andre tage andre skridt.  
 
Personligt: 

 Stille bøn og bibellæsning. Her er vi optaget af bøn som en stille tid fyldt af fællesskab, 
kærlighedsmøde og krav-fri relation sammen med Gud. 

 
 Åndelig, personlig medvandring. At have en rejsefælle er dejligt, men også vigtigt. Det er 

væsentlig at have én at dele sine oplevelser og overvejelser med. Et par ekstra ører, der 
lytter kærligt til dig. Her respekteres du for den, du er, ikke for hvad du måske burde være. 

 
Fælles: 

 Bibelmeditationer. Vi fordyber os på en hjertenær, enkel og effektiv måde i Bibelen, hvor 
Gud igen og igen kommer os i møde, for at vi må komme nærmere ham. 

 
 Gudstjenester, der ærer Gud og nærer vores tro og liv.  
 
 Halv- eller helårlige retræter. Et åndehul præget af dyb stilhed og stor frihed til at hvile og 

være, til bøn og bibelmeditation, til natur og vandring. Ofte med nye håb og horisonter, når 
du vender hjem til dine kære og til dagligdagen. 

 
Lods ombord 

Med som lods ombord på denne rejse har I mulighed for at tilkalde præst Poul A. Beck, der siden 
2006 har arbejdet som freelancepræst med fokus på åndeligt liv. Poul er selv kommet Gud langt 
nærmere gennem bibelmeditationer, bøn og stilhed.  
 
De første skridt 

Hvis I mener, at ”Vejen – en fælles trosrejse” kunne være noget for jer, kontakter I Poul A. Beck 
med henblik på et indledende møde med menighedens ledelse. Til dette første skridt yder 
BaptistKirken et bidrag (kr. 1000). I står for resten af økonomien. 
Ikke to rejser er ens. Intet farvand er som det forrige, så på dette møde kan processen designes til 
netop jeres forhold, behov og ønsker. Hvad er vigtigt i præcis jeres situation? 
 
Herefter holder vi typisk et introducerende møde for hele menigheden eller dem, der overvejer at 
være med, hvor vi taler om ”Vejen – en fælles trosrejse”.  
Indhold, forventninger og spørgsmål belyses, og vi får et lille kik ud over horisonten.  
 
Dernæst beslutter I som menighed eller gruppe, om I tror, at denne rejse er frugtbar i jeres 
situation. Er det ikke tilfældet lige nu, kan det være, den bliver det senere. 
 
Mener I, at ”Vejen – en fælles trosrejse” kan bidrage til opbyggelse af mennesker og menigheden, 
aftaler vi et forløb, der passer til jer. Det kan være en rejse, der varer 6, 12, 18 måneder eller flere, 
så et nyt menighedsmønster kan slå rødder og bære frugt. Men Gud er med os og vil lede, 
velsigne og forbavse os på rejsen.  
Undervejs mødes vi løbende for at tjekke kurs og kompas. Velkommen ombord.  
 
Kontakt Poul A. Beck.  Tlf. 8661 4777 eller beck@paradis.dk  
 

God rejse! 
Poul Asger Beck og BaptistKirkens ledelse. April 2012 
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