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første Mosebog II 

IIele Jorden havde samme sprog og samme tungemål. Da de brod op mod 
ost. stodte de på en dal i landet Sinear, hvor de slog sig ned. De sagdc til 
hinanden: "Kom, lad os stT)'ge leglsten og brænde dem hårde!" De brugte 
tcgle som sien og asfalt som mørtel. Så sagde de: "Lad os bygge en by 
med et låm, som når op til himlen, og skabe os el navl/. for ar vi ikke skal 
blive spredt ud orer helejorden. ., Herren steg ned for at se bycn og tårnet, 
som menneskenc byggede. Så sagde Herren: "Se, de er etfalk med samme 
sprog Når de begynder at handle sådan. vil il1fet afdel. de plal/lægger, 
være wnu/igl for dem. Lad os stige derned agfarvirre deres sprog, så de 
ikke/orsrår hinanden" Så spredte Ilerren dem derfra ud over hele jorden, 
så de måtte holde op med at bygge byen. Derfor heddcr den Babel, for der 
forvirrede IleITen sproget på hele jorden, og derfra spredte I-leren 
menneskene ud over hele jorden. 

Allostelenes gerninger 2 

Pinsedagen 

Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ct kom der fra himeln 
en lyd som af et kraft.igt vindstod, og den fyldte hele husct, hvor de sad. 
Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig så og saue sig på hver 
enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Ilelligånden, og de begyndte at tale 
på andre tungemål, ah efter hvad nden indgav dem at sige. 
r Jeruslaem boede der fromme joder fra alle folkeslag under himlen. Da nu 
denne lyd hortes stimlede folk sammen, og de belv forvirrede. fordi hver 
enkelt horte dem tale på sit eget modersmål. De var ude afsig selv af 
forundring og spurgte: "Hor, er de ikke galilæere. alle de. der taler? 
Hvordan kan vi så hore det på von eget modersmål? Vi er parthere, 
medere og elamiuer, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, 
POn!us og provinsen Asien, frygien og Pamfylien, Egyplen og Kyrene i 
Libyen. vi tilflyttede romere, Joder og proselylter, krelere og arabere - vi 
horer dem lale 0111 Guds slorværker på mre egne IIl11gemdl. .. Alle var de 
ude afsig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden: "l/1'ad skal det 
betyde?" Men andre spottede og sagde: "De har drukkeT sig/ulde i sod 
vin. " 
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l\1aUbæus 6.24 - 6..H, Om 8ek)'mring~r. 

Il1llen kar! Ijme to hern:r. Han vil enten hade den el1e og elske den anden elkr holde sig lil den ene 
og ril1geagte den anden. [ kan iUe tjene både Glld og Mammon, 
Derfor :;iger jeg Jer. Vær ille bekymrede for Jeres Ih, hvordan l l1lr nagel al spise og drikke eller 
fOl" h\onlim [ fir loj pi kroppen. Er livet ikke mere \'am! end maden, og kgernet mere end 
kla:derne? Se: Himlens fugle; de sår ikle 0& 00s1er ikke og sam1cr ikke i lade. og jeres hinune1sl.e 
fader gi\"crdern føden. Er' ikke langl mm: va:rd cnd de? Hvem af Jer kan lægge en dag til sil liv 
ved al bek}"lllrC sig? Og h\'orfor bek)mrer I Jcr for lla:def'1 La:g mærke lil. h\'oroan markcl1s liljer 
gror: de arbejder ikke og spinder ikke. Mcnjel; siger Jer: End ikke Salomo i al sin pragl var klædt 
liOJ1l tn af dem. Kla:<kr Gud således Markell5 gir.;. som Slår i dag og i morgen kastes i ovnen, hnlr 
meget snarere ikke Jer I Iidellroende? I mJ, g1alS ikke \'ære bek)mrede og sflOrge: Ilvordan llr vi 
nogel al spise og drikke? Eller livordan fir vi loj på kroppen? Ah dette søger hedningerne jo efter. 
ogjeres himrnelsl.:e fader \cd. al I uænger til alt delle. Men sog forsl GlIds rige og hans 
n:-cfa:rdighcd. så sl.:al all andet gives Jer i lilgift. Si \'lET da ikke bekrmrcde for dagen i morgen: 
dagen i moTJlen skal bekymre sig for del, der hører den lil. Hver dag har nok i sin plage. 

Adrian Ih\id Omega. I Irtdje POSiiioD, Kwrlig, UdJpil: 

Iljmer Gud i den forstand III I m'er Kærligheds grnling overfor mennesker med ondt i Sjælen. l 
~el\('r Mammon i d~ forstand all gir Lægernes, Medicinal·lnduslriens. Milita:rindustriens, De 
såkaldte Frie Mureres og i det hele tagel Kapillllens ærinde. 
Morkel og Mammon betaler Jeres len. Og den Ion er ikke llimlens Ion. I ticner Salan og gør hans 
gerning. Vend Jer mod Lrscl. Vend Jer mod Lyset, mens lid endnu er: 
Sporg JCTCS eget Hjerte hv<:r især.
 
J~ siger Jer: Sjælem Sorg er iUe Læge/IS &mi.
 
Og l ,ed. 1ved alle SllIlllIlen hvordan kla\erel spiller. DOOens Melodi og Magtens Triumf]
 
l hur mange knuste Sjæle har l hver isz:r pi Samvittigheden'!
 
1Auswilseh sagde de al handle eller ordre. Det samme gor I. H\orlænge vil i \'edblh'ende gør~
 

delle: Synde mod Gud. Livelog samvittighedens Sl<:mme'l
 
I lusk og vid: Selvom Bl I ikke tro, på Gud, lror GIJd vedbli\ende på Jer'
 

Paulus, FllfSle Korinlherbrn, 13, Kærligheden. 

Omjeg så 1lI1er med menneskers og engles tunger. men ikke har Krrlighed, er jeg el runb'ende 
malm og en klingende bja:lde. Omjeg så har profetisk gave og kender alle Ilemmelighcder og ejer 
al kundskab og har al tro, såjeg kan ll)'tle bjel'lle. men ikke Imr Kærlighed, er jeg imet. Og om jeg 
så uddeler alt. h\'adjeg ejer. og giver mil leg<:me hen lil al brændes. meo ikke har Kærlighed, 
gavner det mig inlet. 
Kærligheden er tAlmodig. Kærlig.hedm er mild. den misunder ikke. Kærligheden praler ikke, bilder 
sig ikle ooget ind. Ikn gor imel usømmelig\. Soger ikke sit eget, hidser sig ikke op. b;rrer ikke nag, 
Den linder ikke sin gIrede i urenell, men glæder sig ,"ed sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt. 
udholder alt. 
Kærligheden horer aldrig op. Profetiske II8ver; de skal forgå: Hmgelale den skal forstumme: og 
kundskab, den skal forgå. For vi erkende Sl)kke, is, og ,i profeltrl'1' sl>'kkevis. men når del 
fuldkOlIlllC kommer, skal del Sl}lke ,"ise forgå. Dajeg \1lI' ba.m, talte jeg som et barn. fOTSlodjegd 
som et barn. la:t!kle jeg som et barn, Men dajcg blev \·olsen. aOagde jeg del barnlige. Endnu ser vi 
i et spejl. ; en gåde, men da slal vi se ansigllil ansigl. Nu erkender jeg sl>id.:evis, men da skal jeg 
I.:ende fuldl lid. ligesom jeg se" er kendl fuldl ud. Så blivCT da tro håb og Kærlighed, disse lre. 
Men storst afdem et Kærligheden, 
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I kunne lige så godt tvinge en
 
rettroende muslim til at spise
 
svinekød og drikke alkohol",
 

Fanden tage Jer - Fanden tage Jer
Fanden tage Jer-

Og det ved både Gud og Gudinde! 
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