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Velkommen

Dette hæfte udgives til inspiration for bedeugen i januar 
2022. Med inspiration fra materialet udarbejdet af Euro-
pean Evangelical Alliance har cand.pæd. Anna-Marie 
Hansen skrevet de danske forklaringer. Hæftet indehol-
der til hver dag i otte dage: 

• Tema 
• Bibelord 
• Tekst til refleksion over temaet 
• Forslag til bedeemner 

Evangelisk Alliances bedeuge ligger i dagene 9.-16. ja-
nuar 2022. Dag 1 er derfor lig med søndag d. 9. jan., dag 
2 svarer til d. 10. jan. og så fremdeles. Flere oplysninger 
kan findes på hjemmesiden www.evangeliskalliance.dk.

Evangelisk Alliance bruger hvert år bedeugen som an-
ledning til at samle ind til et vigtigt projekt. Se mere 
om dette på bagsiden. Nogle af de indsamlede penge 
vil blive brugt i andre internationale indsatser samt til 
Evangelisk Alliances arbejde i Danmark.

Du er velkommen til at skrive til os på kontakt@evange-
liskalliance.dk. Brevpost sendes til Menighedsfakultetet, 
Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N. I øvrigt er bestyrel-
sens medlemmer tilgængelige telefonisk. Kontaktoplys-
ninger findes på www.evangeliskalliance.dk

Bedeugens tid og rytme

Indsamling

Kontakt

http://www.evangeliskalliance.dk
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Hvile som mål for troen

Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance

»Hvilen er et kendt begreb i den åndelige litteratur: hvi-
len i Gud, den åndelige hvile eller troens hvile. Den er et 
mål for troen, men den er også vejen til den […] Menne-
sket er på vej mod den syvende dag, den evige hviledag.«
 Sådan skriver den svenske teolog Tomas Sjödin i bo-
gen Det sker, når du hviler. Det er en klog erkendelse, som 
vi har behov for at besinde os på, for vores samfund – og 
dermed også kirken – er præget af et højt livstempo, som 
både går ud over troslivet og de nære relationer. 
 Her er nogle af de konsekvenser, som jeg umiddelbart 
kan få øje på:

Vi fortrænger vores skyld – for man kan ikke skynde sig 

med tilgivelse. Vi ødelægger forholdet til Gud og men-

nesker – for man kan ikke skynde sig med kærlighed. Vi 

får sværere ved at sørge og slå følgeskab med den lidende 

– for man kan ikke skynde sig med sorg og smerte

Der er altså al mulig grund til, at Evangelisk Alliance i år 
sætter fokus på hvile og hviledage. Teksterne er skrevet 
af Anna-Marie Hansen efter inspiration fra det interna-
tionale oplæg. 
 Lad os benytte årets bedeuge til at reflektere over, 
hvordan vi kan lade hvilen være et mål for troen.

Velkommen til bedeugen 2022!
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På hebraisk betyder sabbat ophør. Ophør af arbejde og 
hverdagsaktivitet. Gud skabte verden på seks dage – og 
på den syvende dag hvilede han. Akkurat samme orden 
ønsker han at velsigne sine skabninger med. 
 Og vi har brug for det. Selv om vi i 2022 har mere fritid 
og frihed end nogen generation før os, har vi brug for 
ophør: ophør af aktivitet – og ophør af spekulationer. 
 Nogles liv er præget af konstant aktivitet og højt ar-
bejdspres – andres liv er præget af stress over ikke at have 
et arbejde. Nogles liv er fyldt af muligheder og vanskelig-
heder ved at vælge mellem mulighederne – andres liv er 
præget af mangel på muligheder. 
 Uanset vores livsvilkår har vi brug for de pauser, som 
Gud har tænkt ind i sin skaberorden. Læs og bed med i 
denne uge, og opdag, hvordan Gud ønskede at velsigne 
sit folk gennem sabbatten (hver 7. dag), sabbatsåret 
(hvert 7. år) og jubelåret (efter hvert 7. sabbatsår).  Og 
hvordan han fortsat ønsker at velsigne!

Årets tema er en invitation til at leve i Guds rytme. Hver 
dag vil der være fokus på et aspekt ved sabbatten: iden-
titet, omsorg, hvile, medfølelse, erindring, glæde, gav-
mildhed og håb.

Sabbat. At leve i Guds rytme
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2 . MOSEBOG 6,6  Sig derfor til israelitterne: Jeg er Herren! Jeg vil føre jer 
bort fra tvangsarbejdet i Egypten og befri jer fra trældommen. Jeg vil 
udfri jer med løftet arm og under hårde straffedomme.

Vi takker dig for, at du har 
skabt os og kender os fuldt 
ud. 

Vi bekender, at vi ikke 
altid søger vores identitet 
hos dig. 

Vi beder for alle, der kæm
per med deres identitet, at 
de må finde hjælp hos dig. 

Vi beder for alle, der lever 
som slaver på den ene 
eller anden måde, at du vil 
befri dem, som du befriede 
israelitterne.

Bedeemner

1 IDENTITET

Israelitterne var Guds udvalgte folk. Men de levede i 
trældom i Egypten, da Gud talte til Moses og lovede at 
befri dem. 
 Med Jesus (der var Guds udvalgte, og som gennem-
førte Guds frelsesplan) er også vi blevet udvalgt. Og 
løftet om befrielse fra det, vi måtte være slaver af, gælder 
stadig.
 Der er enkelte mennesker i Danmark, der lever under 
»slavelignende forhold«, men for de fleste af os er det 
»indre slaveri« et større problem. 
 I vores præstationsprægede samfund, kan det være 
en udfordring at finde eller hvile i sin gudgivne identitet. 
Vi kommer let til at satse på det, vi selv kan levere og 
kontrollere. Vi kommer let til at spejle os i »de rige, de 
unge og de smukke«, dem, der har succes, og som kan 
performe. 
 På den måde risikerer vi at blive slaver af egne præ-
stationer eller andres anerkendelse. Men også i dag – og 
også til os siger Gud: »Jeg er Herren. Jeg vil befri jer!«
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2 . MOSEBOG 20,8-1 1  Husk sabbatsdagen og hold den hellig.  I seks dage 
må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for 
Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du 
selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, 
og heller ikke den fremmede i dine byer.  For på seks dage skabte Herren 
himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende 
dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.

Vi takker dig for hellig
dagen, for hviledagen.

Vi bekender, at det ofte 
falder os svært at holde 
hviledagen hellig.

Vi beder dig lære os at have 
fuld tillid til dig.

Vi beder dig vise os, 
hvordan vi skal værne om 
flygtninge og migranter 
iblandt os.

Bedeemner

2 GUDS OMSORG

Gud har omsorg for sit folk. Som en del af omsorgen har 
han givet os sabbatten som helligdag og som hviledag – 
for alle! Ugens seks dage skal vi arbejde og gøre alt, hvad 
vi skal, men den syvende dag er hviledag, fordi hvile er 
en del af Guds gode skaberorden.
 Gud gjorde det meget tydeligt for israelitterne under 
ørkenvandringen, at han ville sørge for dem – også på 
den syvende dag! Hver dag lod han manna regne fra 
himlen, som de kunne spise. Og de måtte kun samle det, 
som de havde brug for den pågældende dag – ellers blev 
det til maddiker (2 Mos 16,27-30).
 Undtagelsen var dog sabbatten: Her skulle israelit-
terne dagen forinden samle ind til to dage. Dén manna 
forblev sund og god, fordi Gud ville, at de skulle samle 
sind og kræfter – ved at holde sabbat!
 Ordet manna betyder »hvad er det?«. Israelitterne må 
have undret sig over, hvad Gud havde gang i. Tør vi give 
Gud rum til at overraske og velsigne os med sin »man-
na« på vores vandring? I hverdagen og på sabbatten.
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Vi takker dig for hellig
dagens mulighed for hvile.

Vi bekender, at hellig
dagen alt for ofte ikke 
bliver en særskilt dag med 
fokus på dig.

Vi beder om syn for og 
vilje til at lade hviledagen 
adskille sig fra de andre 
dage.

Vi beder for dem, der gen
nem deres arbejde gør det 
muligt for andre at holde 
helligdag og hviledag.

Jøder og kristne har altid kendt til det at holde hviledag 
– direkte inspireret af Gud selv. I bibelcitatet står, at 
Gud helligede den syvende dag, men hvad betyder det 
egentlig?
 At Gud selv er hellig, betyder, at han er ophøjet, synd-
fri, majestætisk – adskilt fra det menneskelige. At Gud 
helliger syvendedagen betyder, at han adskiller den fra 
de andre dage – at han gør den til Guds dag. 
 Mange af os har en tendens til at ville have mest mu-
ligt ud af weekenden, men måske går vi glip af noget 
væsentligt, hvis vi ikke for alvor lader hviledagen adskil-
le sig. Ved at give den et andet tempo, et andet – særskilt 
– indhold end dagligdagen. 
 Jesus inviterede sine disciple: »Kom med ud til et øde 
sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt« (Mark 6,31). I 
vores moderne samfund har vi mindst lige så meget brug 
for at være alene og hvile os lidt.

Bedeemner

3  HVILE
1. MOSEBOG 2, 2-3A  På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, 
han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbej-
de, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den.
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På Jesu tid var der mange diskussioner om, hvad man 
måtte og ikke måtte på sabbatten. Med citatet ovenfor 
viser Jesus, at sabbatten blev givet til menneskene af 
kærlighed – og til kærlighed. 
 Gud gav sabbatten til os, fordi vi har brug for den. 
Men han gav den også som et pagtstegn: »… sabbatten 
er et tegn mellem mig og jer, slægt efter slægt, for at I 
skal vide, at det er mig, Herren, som helliger jer« (2 Mos 
31,13).
 Det er Gud, der kan hellige os – gøre os til noget sær-
ligt. Så lad os bruge sabbatten til at hvile os, til at tilbede 
Gud.  Til at suge så kraftigt til os af Guds kærlighed og 
barmhjertighed, så vore hjerter flyder over, og Guds 
barmhjertighed bliver andre til del gennem os.  
 Måske vi kun til fulde formår at udvise barmhjertig-
hed, når det går op for os, at vi selv har brug for Guds 
barmhjertighed – for hans hånd til at trække os op igen.

Vi takker dig, at du er en 
barmhjertig Gud.

Vi bekender for dig, at 
vi ikke altid selv ejer 
medfølelse og udviser 
barmhjertighed.

Vi beder om at kunne se, 
hvor der er brug for, at vi 
gør godt. 

Vi beder om villighed til 
at gøre godt – især når det 
kræver noget af os.

Bedeemner

M AT TH ÆUSEVA NGELI ET 1 2,1 1-1 2  Men han sagde til dem: »Hvem af 
jer, der har et får, ville ikke gribe fat i det og trække det op, hvis det faldt 
i grøften på en sabbat?  Et menneske er dog meget mere værd end et får. 
Derfor er det tilladt at gøre noget godt på en sabbat.«

4  MEDFØLELSE
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5 ERINDRING

Sabbat og erindring kædes sammen her. Israelitterne bli-
ver mindet om at huske to ting: at de var slaver i Egypten, 
og at Gud befriede dem fra slaveriet.
 Da de var slaver, blev de frataget retten til at holde sab-
bat. Nu bliver de mindet om, at de skal holde sabbat – og 
det gælder både dem selv, deres trælle og de fremmede. 
Alle har brug for sabbattens hvile og for sabbattens fejring! 
 Jeg har flere gange haft mulighed for at deltage i et 
sabbatsmåltid, og det har hver gang slået mig, at der er 
fokus både på det guddommelige og det menneskelige. 
Der er fokus på fortællingen om Guds indgriben i jøder-
nes liv, på det gode måltid og fællesskabet. 
 »Giv agt« er i det danske sprog en militær kommando, 
som skal skærpe opmærksomheden. Lad os skærpe op-
mærksomheden på Gud og hans gerninger. Så vi husker, 
at ligesom han befriede israelitterne, kan han befri os!

Vi takker dig, fordi du be
friede israelitterne, og fordi 
du kan befri os fra det, der 
er ondt i og omkring os.

Vi bekender, at vi ikke 
altid »giver agt« på dig og 
dit ord.

Hjælp os at til at huske din 
stærke hånd og din løftede 
arm. 

Hjælp os til at til at se de 
svage, de fattige og de 
fremmede, og hjælp os 
til at kæmpe for alles lige 
rettigheder.

Bedeemner

5. MOSEBOG 5,1 2-1 5  Giv agt på sabbatsdagen og hold den hellig, sådan 
som Herren din Gud har befalet dig.  I seks dage må du arbejde og gøre 
alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da 
må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn el-
ler datter, din træl eller trælkvinde, din okse, dit æsel eller et hvilket som 
helst af dine dyr, og heller ikke den fremmede i dine byer; din træl og din 
trælkvinde skal hvile ud ligesom du selv.  Husk, at du selv var træl i Egyp-
ten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk hånd og løftet 
arm. Derfor har Herren din Gud befalet dig at fejre sabbatsdagen.
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6 LYKKE
SA LM E 73, 28 
Men at være Gud nær er min lykke, 
jeg tager min tilflugt til Gud Herren, 
så jeg kan fortælle om alle dine gerninger.

Vi takker dig for, at vi må 
leve dig nær. 

Vi bekender, at vi ikke altid 
ønsker eller formår at leve 
dig nær.

Vi beder dig befri os fra 
jagten på ubetydelige 
ting, så vi får øjnene op for 
sande værdier.

Vi beder dig skabe håb om 
lykke og et bedre liv hos 
dem, der ikke længere tør 
håbe.

BedeemnerMange af os har måske mødt dette vers som et løsrevet 
vers og tænker ikke så meget over det indledende MEN. 
Alligevel er ordet »men« et nøgleord.
 For salmisten er ikke kommet let til den indsigt, at lyk-
ken ligger i at tage sin tilflugt til Herren. Salmisten har 
været frustreret over at se, hvor godt det tilsyneladende 
gik for dem, der levede uden Gud. De var rige, sunde og 
lykkelige. De led ingen kvaler – så hvad nytte var det til, 
at han selv holdt sit hjerte rent (Sl 73,13)?
 MEN så begyndte han at overveje alt i et længere og 
dybere tidsperspektiv. Det var, som om han vågnede af en 
drøm og opdagede, at alt må ses i et evighedsperspektiv.
 Det, der så ud som lykke, var bare flygtig tilfredsstil-
lelse. 
 Han brugte erindringen til at se sin egen korte historie 
i lyset af Guds store historie, til at gennemskue forskellen 
på overfladisk tilfredsstillelse og dybere lykke. Han viste 
en ny vej til lykke!
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6 LYKKE 7 GAVMILDHED

Vi takker dig for alle dine 
gode gaver.

Vi bekender, at vi nogle 
gange holder dine gaver 
for os selv.

Vi beder om vilje og nåde 
til at være gavmilde.

Vi beder om frihed for 
forfulgte, om hjem til de 
hjemløse – både uden for 
og inden for vort lands 
grænser

BedeemnerVi længes alle efter en fuldkommen verden, hvor der er 
fred, frihed og retfærdighed for alle. En verden fyldt med 
godhed og gavmildhed. Den længsel har Gud lagt i os, 
fordi vi er skabt til et sådant liv – og fordi vi en dag vil få 
del i det, når Gud nyskaber himmel og jord.
 Som tidligere nævnt var sabbatten et pagtstegn. Gud 
gav jøderne sabbatten, så de kunne hvile og bruge tid på 
at være sammen med ham. Gud gav dem sabbatsåret, så 
jorden kunne hvile og blive ved med at bære afgrøder. 
Og Gud gav dem jubelåret, så de kunne blive mindet om 
hans fuldkomne verden.
 Indtil vi får del i den fuldkomne verden, kan vi måske 
stræbe efter at gøre verden bare en lille smule bedre. Ved 
at gøre noget godt for vores næste, ved at arbejde for ret-
færdighed og vise gavmildhed. Vi kan lade os inspirere 
af en bøn af Shane Claiborne: »Gør os så taknemmelige 
for dine gaver, at vi ikke kan andet end dele dem med 
andre.«

3. MOSEBOG 2 5,10  I skal hellige det halvtredsindstyvende år og udråbe 
frigivelse i landet for alle dets indbyggere; det skal være et jubelår for 
jer. I skal hver især vende tilbage til jeres ejendom, I skal hver især ven-
de tilbage til jeres familie.
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8 HÅB

Vi takker for sabbatshvi
len, både den ugentlige og 
den evige.

Vi bekender, at vi indimel
lem har hårde hjerter.

Vi beder dig minde os 
om at tage imod din hvile 
– både her og nu og i evig
heden.

Vi beder dig for dem, der 
er udmattede og trætte, at 
de må finde dig og hvilen 
hos dig.

BedeemnerMon ikke vi alle kender det med at have glædet sig til 
noget, weekend, ferie, højtid – og så er det pludselig forbi. 
Det gik alt for hurtigt. I bibelverset til i dag, kan vi læse 
om noget godt, der er lovet os – noget, der varer ved! 
 Den sidste tekst i dette års bedehæfte handler også 
om sabbatshvile, men denne gang er der tale om den 
evige sabbatshvile. Der er en klar forbindelse mellem 
den ugentlige sabbatshvile og den evige hvile. Begge 
former for hvile er Guds gave til os. 
 Hebræerbrevets forfatter lægger ikke skjul på, at vi 
kan tage imod gaven – men også, at vi kan gå glip af den. 
I kapitel 3 tales der om vi menneskers hårdhjertethed, 
der kan føre til vantro, synd og oprør. Men der tales også 
om frimodighed, om tillid og om det håb, vi kan have til 
Kristus.  
 Så lad os da fylde os med det håb, så vi ikke går glip af 
Guds hvile – hverken nu eller for evigt. 

H EBR ÆER BR EV ET 4,9-1 2  Altså venter der Guds folk en sabbatshvile.  
For den, der er kommet ind til hans hvile, har også selv fået hvile efter 
sine gerninger, ligesom Gud efter sine.  Lad os altså være ivrige efter 
at komme ind til den hvile, for at ingen skal falde på grund af en tilsva-
rende ulydighed.
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EVA NGELISK A LLI A NCE
ET INSPIRATIONSNETVÆRK

Evangelisk Alliance 
ønsker at kalde kristne 
til bøn for samfun-
det, kirken og kristen 
verdensmission. Hver 
måned kan du finde 
inspiration til bøn på 
facebooksiden »Skal vi 
stå sammen og bede for 
Danmark?« På hjem-
mesiden www. evange-
liskalliance.dk kan du 

finde information om 
Lausanne-bevægelsen 
og Evangelisk Alliance 
i Europa, verden og me-
get mere. Månedligt 
udkommer Evangelisk 
Alliances nyhedsbrev, 
som du kan tilmelde dig 
på Evangelisk Alliances 
hjemmeside eller via 
Facebook. På Facebook-
siden »Evangelisk Al-

liance – Danmark« får 
du løbende opdateringer 
fra Evangelisk Alliance, 
så følg os, og hold dig 
orienteret via hjemme-
siden og Facebook om 
temadage i Evangelisk 
Alliances regi, bedeugen 
og andre initiativer og 
aktiviteter, både natio-
nalt og internationalt.

EN DEL AF ET GLOBALT NETVÆRK
Evangelisk Alliance er et bredt forgrenet fællesskab, der i alt tæller ca. 500 
mio. kristne over det meste af verden. Evangelisk Alliance er i løbende 
kontakt med både det europæiske netværk European Evangelical Alliance 
(EEA) og det globale netværk World Evangelical Alliance (WEA).
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Støt Evangelisk Alliances arbejde 
i Danmark og internationalt
Evangelisk Alliance er et netværk af danske kirker og kirkelige organisatio-
ner, der med vores indbyrdes forskelle har en fælles identitet og en fælles 
sag: Vi arbejder for at gøre kristen tro og kristen livspraksis kendt og gæl-
dende i Danmark. Vi ønsker også at inspirere kristne i Danmark til at være 
med i Guds globale mission. 
 Hvert år støtter vi mindst ét internationalt projekt i relation til vores in-
ternationale partnere i World Evangelical Alliance. Når vi vælger projekter, 
har vi fokus på forfulgte kristne, mennesker i nød og forkyndelse af evange-
liet. Grundet corona og dermed aflyste fysiske bedemøder i januar måned, 
har indtægterne dette år været betydeligt lavere end andre år. Foruden den 
daglige drift af Evangelisk Alliance i Danmark, blev følgende formål støttet 
i det seneste regnskabsår: 

Oprettelse af mobil bibelskole blandt romaer  100.000 kr.
Medlemsbidrag til EEA og WEA  29.000 kr.
Udgifter til online arrangementer i bedeugen – 10.000 kr.

I det kommende år planlægger vi blandt andet at støtte følgende formål:

Den mobile bibelskole for romaer
Oprettelsen af et ungdomsnetværk under EA
Nye initiativer i forlængelse af Lausannekonferencen i Polen 

Regnskabet for det seneste år findes offentliggjort på evangeliskalliance.dk
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I år går indsamlingen primært til en mobil 
bibelskole for roma-ledere i Østeuropa.

INDSAMLING

maernes komplicerede 
situation og kommer ud 
til de nye roma-ledere. 
Målet med træningen 
er at give et grundigt 
kendskab til Bibelen, så 
lederne kan lære at tæn-
ke bibelsk og teologisk 
over de udfordringer, 
de møder som kirke og 
i samfundet. Planen for 
projektet  er, at roma-
bibelskolebestyrelsen i 
marts 2022 lancerer en 
forsøgsgruppe. Allerede 
i september og oktober 
2021 påbegyndtes træ-
ningen af instruktorer, 
som blev hjulpet til at 
forberede undervis-
ningsmoduler. Herigen-

nem opbygges også en 
ledergruppe med fælles 
visioner for skolen. I 
løbet af bedeugen i 2021 
samlede Evangelisk 
Alliance også ind til 
projektet, men grundet 
corona-situationen – og 
dermed aflyste fysiske 
bedemøder – blev det 
indsamlede beløb ikke 
helt så stort som håbet. 
Det samlede beløb sid-
ste år lød på 100.000 
kr., og vi samler nu end-
nu en gang ind til det 
gode projekt, så mange 
flere igennem undervis-
ning og vejledning kan 
lede og hjælpe menne-
sker tæt på Jesus.

Igennem de seneste år-
tier er der blevet etable-
ret en lang række roma-
menigheder som følge 
en vækkelse fra midten 
af 90’erne. Menighe-
derne har allerede nu 
vist sig at have en stor 
og positiv indflydelse i 
samfundet omkring sig, 
hvilket ikke er enkelt i 
en tid, hvor romaerne 
fortsat er marginaliseret 
og lider under stigende 
fattigdom, sundheds-
problemer, ringe be-
skæftigelse og dårlig 
uddannelse. Mange 
ledere i romamenig-
hederne har dog ingen 
teologisk uddannelse. 
Derfor er målet med 
den mobile bibelskole 
at starte en fleksibel 
uddannelsesmulighed, 
som tager højde for ro-

MobilePay: 50749
Konto: 9337 – 2075302331
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Interview
Ved Bodil Skjøtt, medlem af EAs bestyrelse

Teksterne til årets bedefolder er skrevet af cand.pæd. Anna-Marie Han-
sen, der også er forfatter til bogen Bønner til alle tider, som udkom på 
forlaget Eksistensen i 2021. I den anledning har jeg spurgt hende, hvor 
inspirationen til bønnebogen er kommet fra. 

For det første har jeg samlet bønner i en 
lille trææske gennem mange år, og som 
alle samlere har jeg haft lyst til at dele 
mine skatte med andre. Jeg er selv så pri-
vilegeret, at jeg tidligt lærte at bede, fordi 
min mor bad aftenbøn med os børn. Men 
jeg har mødt mange, der har det svært 
med at bede. 
 For det andet har jeg selv været meget 
glad for forskellige bønnebøger: fx Martin 
Lönnebos Kristuskransen, Magnus Malms 
Tidebønner og Ray Simpsons Du er min ø 
i havet. På et tidspunkt fik jeg tanken, at 
»mine skatte« kunne blive til glæde for 
andre, hvis de blev samlet i en bønnebog.

Hvem håber du især får glæde af bogen?

Jeg håber, at bogen kan være en hjælp til 
dem, der gerne ville bede, men aldrig er 
kommet i gang, eller dem, som har bedt en-
gang, men som af en eller anden grund er 
holdt op igen. Og så tænker jeg på dem, for 
hvem bøn allerede er en del af deres prak-
sis, men som har brug for ny inspiration. 

Kan du give et kort svar på, hvad bøn er for 
dig?

Bøn er at udøse sit hjerte for Gud. Men det 
er også at være stille sammen med Gud. 
En af mine læremestre i bøn, Martin Løn-
nebo, har en fin beskrivelse af det i sin bog 
Væven. Han siger, at det at bede er som at 
sidde på en bænk ved havet en stille mor-
gen. Man kan forestille sig, at Jesus sidder 
ved siden af, man kan læne sig ind mod 
ham. Og der i morgengryet finder man 
fred og hvile – ja, kraft til den nye dag.


