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O U R E  B A P T I S T K I R K E

Er du en bunden elefant? 
Har du nogensinde set en 
cirkuselefant, bundet med en 
tynd snor til en lille træpind? 
Har du i så fald spekuleret 
over, hvordan det kan være, 
at elefanten, der kan løfte 
flere hundrede kilo alene 
med sin snabel, finder sig i 
at være bundet i stedet for at 
slide sig løs? 

Forklaringen er enkel. Når en 
elefant er lille, bliver den bun-
det med jernkæder til et jern-
rør. Hvor meget den end prø-
ver, kan elefantungen ikke sli-
de sig løs, og jo mere den træk-
ker, des mere gør det ondt. 

Til sidst giver elefantungen 
op - den har lært, at den ikke 
kan slide sig løs. Det er derfor, 
den voksne elefant ikke prøver 
at slide sig løs. For selvom det 
ikke mere er en kæde, som hol-
der elefanten bundet, er der en 
indre stemme, der siger ”Jeg 
kan ikke, det er umuligt.” 

Er du en af dem, der er ramt 
af den samme skæbne som 
cirkuselefanten? Som altid har 
fået at vide ”Du kan ikke klare 
det” og ”Det der er ikke no-
get for dig” så mange gange, 
at du nu føler dig bundet af 
disse begrænsninger? 

Hvis svaret er ja, er det på 
tide at vriste sig løs. Udfordre 
dig selv, så du kan se, hvor-
dan ”Du kan ikke” -kæderne 
splintres, og du bliver fri.

Fra bogen ”Der er altid en vej”  
af Christina Reftel

De kommende par måneder 
står især i fastens tegn. 
De senere år har Kirken haft 
fokus på ”moderne faste”. Fx 
Bryde bindende tankemønstre 
som elefanten i ovenstående 
historie. Være årvågen over-
for ens (mis)brug af sociale 
medier eller indøve større op-
mærksomhed, så vi lever dy-
bere - mere i nuet. Dvs. åbner 
os for Guds rige. Hertil kan 
artiklen side 3 om børn som 
læremestre måske inspirere 
dig. Eller bønnen på side 2 om 
Kirkedøren og det bag den. 
Rigtig fornøjelig faste.

At klage  

er som at sidde i en gyngestol  

– du har noget  

at beskæftige dig med,  

men du kommer ingen vegne. 

Frie - naturlige - elefanter går nye ”veje”
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Når du vil bede.
Gud, Du elsker os
og i Dig kan vi opdage
meningen med vores tilværelse.
Den ligger i at give vore liv
for Kristus og Evangeliet.

Hellige Ånd,
i Dit nærvær opdager vi
at vi aldrig er alene,
og i os opfostrer Du
et vedvarende fællesskab  
med Dig.

Br. Roger af Taizé

Terror & Bøn
Du Skaber af naturen og 
menneskeheden, af sandhed 
og skønhed, jeg beder dig: 

Hør min stemme.  
Det er stemmen fra ofrene 
for krige og vold mellem 
mennesker og mellem nationer. 

Hør min stemme.  
Det er stemmen fra alle de 
børn, som lider og vil komme 
til at lide, når mennesker sætter 
deres lid til våben og krig. 

Hør min stemme, når jeg 
bønfalder dig om at give alle 
menneskehjerter fredens 
visdom, retfærdighedens 
styrke og fællesskabets glæde. 

Hør min stemme, og giv ind-
sigt og styrke, så vi altid kan 
besvare had med kærlighed, 
besvare uretfærdighed med 
helhjertet vilje til retfærdig-
hed, besvare nød med hjælp, 
besvare krig med fred. 

Gud, hør min stemme, og 
skænk verden din evige fred. 

Pave Johannes Paul II

Kirkedøren
Gud, gør døren til dette hus bred nok 
til at tage imod alle, der trænger til 
menneskers kærlighed og fællesskab, 
og snæver nok til at holde misun-
delse, hovmod og ufred ude. 

Gør tærsklen så lav, at børn og 
vejfarende ikke snubler over den 
som anstødssten, men høj nok til 
at modstå fjendens angreb. 
Gør denne kirkedør til dit evige 
riges port. 
Amen.

Dette er en gammel bøn, jeg fandt 
i en bog. Hvad synes du om den? 
Jeg kan godt lide den, fordi den 
med troværdige ord beskriver, 
hvad der er min drøm for Kirken.

Men den dagdrømmer os ikke 
væk fra virkeligheden. For sam-
tidig med de smukke ord om at 
favne i bredden, så har den mod 
nok til at sætte ord på de kræfter 
– også hos os selv – som vort hjer-
tes dør skal være så snæver over-
for, at vi ikke lukker dem ind. 
Hverken i vort eget hjerte eller i 
menighedens fællesskab. For det, 
vi lukker ind i vores eget hjerte, 

bliver let det, vi også lukker ind i 
menighedens fællesskab. De to er 
jo tæt forbundne, ja vel egentlig et 
og det samme. Og hvad hjertet er 
fuldt af, løber munden som be-
kendt over med. 
Der er altså en stor bredde, sam-
tidig med at ikke hvad som helst 
er velkommen, og det begynder 
hos hver eneste af os og vandrer 
derfra videre til resten af fælles-
skabet. 

Det samme siger bønnen igen 
om den lave tærskel, så børn og 
andre, der kommer forbi døren, 
kan komme ind, samtidig med at 
samme tærskel er så høj, at det, vi 
ikke vil have ind, heller ikke kom-
mer ind. 

Sådan kan døren i Kirken være 
en dør, der åbner for det evige 
rige af Guds kærlighed, varme og 
omsorg. 

Jeg ønsker, at det i højere grad 
må blive virkelighed og liv for 
Oure Baptistkirke i fremtiden. 
Hvad ønsker du for menigheden? 

Poul A. Beck

Kirkedøren og det bag den.   



Jesus betoner her, at bør-
nene skal have fri adgang 
til ham. De skal uhindret 
kunne komme og møde 
ham. Røre ved ham. 
Men begrundelsen 
springer i øjnene, 
for Guds rige er deres. 
Guds rige er allerede 
deres, derfor skal de 
have uhindret ad-
gang til Jesus Kristus. 
Begrundelsen er altså 
ikke, at de skal komme 
til Jesus for gennem ham 
at få adgang til Guds rige 
med den fred, glæde og ret-
færdighed, som Guds rige 
rummer. Sådan er det for vi 
voksne. Vi behøver at komme 
til Jesus Kristus, så han kan 
vise os vejen og åbne en port 
for os til Guds Herlighed. 
Sådan behøver vi voksne det. 
Men ikke børnene.

Det er grunden til, at Jesus 
fremhæver de små som rolle-
modeller for os voksne: Sandelig 
siger jeg jer: Den, der ikke modta-
ger Guds rige ligesom et lille barn, 
kommer slet ikke ind i det.«

Vores eneste mulighed for 
at modtage Guds rige er iføl-
ge Jesus, at lære af børnene 
og modtage, som de gør. Det 
er den helt omvendte ver-
den, vi her møder. Vi tror, 
vi voksne skal lære børnene 
og være deres forbilleder og 
rollemodeller. Det skal vi 
også i mange forhold, men 
bare ikke når det gælder om 
at modtage Guds rige – så er 
det børnene, der er de sande 
mestre og skal lære os noget. 

Efter jeg 
har fået den store glæde at få 
børnebørn, så forstår jeg bedre, 
hvad Jesus mener. For børnene 
er verdensmestre i modtagelig-
hed. De lever trygt og bekym-
ringsløst i tillidsfuld modtage-
lighed: De siger uden tøven: 
Morfar, jeg er sulten. Morfar, jeg 
er tørstig. Morfar, jeg skal tisse. 
De udviser den største tillid til, 
at så klarer Morfar naturligvis 
det, uanset det aktuelle behov. 
Børnene er helt indstillede på 
at modtage, hvad de behøver. 

At når de beder, så får de. En 
sådan tillid til Gud er god at 
lære af. Bekymringer hører 
ikke barnesindet til. Derfor er 
bekymringsløshed godt at lære 
for at modtage Guds rige. 

Børnene har også et meget 
åbent og nysgerrigt sind. Alt 
er nyt og spændende og skal 
undersøges, studeres og prø-
ves af. Her er ingen fastlåste 
holdninger til, at det vil jeg 
ikke prøve, eller at det kan jeg 
ikke. De prøver alt, og så afgør 
de bagefter, om noget er sjovt 
eller ej. Denne åbne og nysger-

rige holdning overfor Gud 
er god at lære af. 

Det er dette begyn-
dersind: Ubekymret 
og åbent, vi kan 
lære af børnene. Så 
også vi oplever at 
komme ind i Guds 
alt-omsluttende favn 

af omsorg, barmhjer-
tighed og genfødsel 

med glæde, fred og fylde 
til følge. 

  Da jeg engang hentede mit 
4-årige barnebarn i børneha-
ven, så kom han løbende lige 
i favnen på mig: Sprang op og 
udbrød: Du er min morfar. Ja, 
svarede jeg, og du er mit barne-

kæmpe-kram. 

Må vi få frimodigheden til til-
lidsfuldt at løbe Kristus i møde 
og uforbeholdent kaste os i 
hans favn og sige: Du er min. 
Og han vil svare: Ja, og du er 
mit elskede barn. Sådan åbner 
Guds rige sig for os. 

Poul A. Beck

Lær om Guds rige af (børne)børnene!
Og de bar nogle små børn til 
Jesus, for at han skulle røre ved 
dem; disciplene truede ad dem, 
men da Jesus så det, blev han 
vred og sagde til dem: »Lad de 
små børn komme til mig, det må 
I ikke hindre dem i, for Guds 
rige er deres.  Sandelig siger 
jeg jer: Den, der ikke modtager 
Guds rige ligesom et lille barn, 
kommer slet ikke ind i det.« Og 
han tog dem i favn og lagde 
hænderne på dem og velsignede 
dem. Mark 10,13-16.


