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

Jeg skal se jer igen
I skal sørge, men jeres sorg skal blive til 
glæde. Når kvinden skal føde, har hun det 
svært, fordi hendes time er kommet; men 
når hun har født sit barn, husker hun ikke 
mere sin trængsel af glæde over, at et men-
neske er født til verden. Også I sørger nu, 
men jeg skal se jer igen, og da skal jeres 
hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres 
glæde fra jer. (Johannes Kap. 16, 20-22)

Med disse få ord beskriver Jesus hele 
påskens smertelige og glædelige ind-
hold. 
Jesus er samlet med sin bedste venner 
den sidste aften, før han gennemlever 
påskens ufattelige lidelse og samtidig 
- ved at gå gennem denne lidelse - fø-
der en ubeskrivelig glæde, som ingen 
nogen sinde kan tage fra os. 

Jesus ser umiddelbart, hvor kede af 
det disciplene er. Ligesom han også 
ser os, når vi er bedrøvede og triste. 
Og da trøster han os: ”Jeres sorg skal 
blive til glæde”. 

Det uddyber han med en hverdagser-
faring, som alle forældre kender. At 
tiden op til fødslen kan være fuld 
af bekymringer og uro, samt ikke 
mindst smerten under selve fødslen. 
Men når det hele er lykkeligt over-
stået, så glemmer både far og mor 
uroen og smerten af ren glæde over, 
at nu er et helt nyt menneske blevet 
til. Den glæde overskygger alt andet. 
”Det var det hele værd”, siger foræl-
dre ofte, når den både dybe og over-
strømmende glæde fødes i hjertet. 

Det er samme proces, Jesus går igen-
nem. I vores sted. For vores skyld. 
Han går igennem en svær fødselspro-
ces for at opstå på ny, og for at vi ved 
troen på ham kan fødes på ny som 
Guds glade og befriede børn. 

Det er ganske naturligt, at det medfø-
rer en forbigående smerte at lade alt 

det gamle dø bort for at give plads til 
det nye liv. Men løftet er, at Han skal 
se os igen. Han ser på os med sit kær-
lige, blide og omsorgsulde blik. Som 
en Mor ser med kærlige øjne på sit 
nyfødte barn. ”Jeg skal se jer igen”. 
Når hans blide blik møder os, da skal 
vore hjerter fyldes af en glæde, som 
er langt dybere, langt rigere og langt 
mere overstrømmende end nogen 
anden glæde, vi kender. For her får 
vi den glæde, som ikke kan tages fra 
os igen! 
Vi glædes lykkeligvis ofte over man-
ge ting: Fx en solskinsfyldt forårsdag. 
Men den glæde forsvinder igen, når 
det regner og stormer. En ny bluse 
eller en ny telefon. Men den glæde 
forsvinder, når tingene bliver brugte 
eller gamle.

Men glæden over at tro på, at Jesus 
er opstået fra de døde og derfor al-
tid ser os med sine barmhjertige og 
kærlighedsfulde øjne, den glæde kan 
ingen tage fra os. Den genfødsel, som 
Gud ved troen skænker os, er nemlig 
slet ikke afhængig af, om solen går 
bag en sky, eller om tingene er nye 
eller ej. Den glæde rodfæster sig så 
dybt i det tillidsfulde hjerte, at den 
ikke kan fjernes igen. 

Så næste gang vi fyldes af sorg, be-
kymring eller smerte, lad os da på ny 
vende vort blik mod Jesus Kristus, 
Den Opstandne, der virkelig ser os. Og 
glæde os over, at hvad der end møder 
os, kan intet hindre Ham i at se os. 

Poul A. Beck
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Når du vil bede.
Barmhjertige Gud,
vi lovpriser dig  
for mangfoldigheden
af kvinder, mænd og unge, 
som over hele jorden
søger at være vidner om
fred, forligelse og fællesskab.

Hellige Ånd,
Du er nær hos enhver af os,
ikke kun for et øjeblik
men for evigt,
lige ind i det liv,
som aldrig ender.

Br. Roger af Taizé 

Du lever i mig  
Herre Jesus Kristus,
Du lever i mig
og jeg i dig!
Lad det både for mig
og for de mennesker, 
jeg går imellem,
få mere vægt end min skyld, 
mine fejl, 
min uvidenhed, 
min frygt.

Du er mit lys og min lykke -
vær også i mig 
lys for andre.
Gå med mig overalt,
hvor jeg møder  
et medmenneske.

Thala Juul Holm, Gal. 2,20

Lad isen i mit hjerte smelte
Kristus
- korsfæstet, begravet, 
men igen opstået fra de døde,
nærværende i ånden -
lad mig mærke din tilgivelse;
lad isen i mit hjerte smelte;
lad den varme,  
der er bundet i mit hjerte,
komme mine nærmeste til gode,
når den frigøres
af din nåde.

Peter Værum

Men det var vore sygdomme, han tog, 
det var vore lidelser, han bar;
og vi regnede ham for en, 
der var ramt,
slået og plaget af Gud.

Men han blev gennemboret  
for vore overtrædelser
og knust for vore synder.
Han blev straffet, 
for at vi kunne få fred,
ved hans sår blev vi helbredt.

Esajas kap 53, v4-5

Fader tilgiv dem...
Da han blev korsfæstet, sagde Jesus: 
»Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.«  Luk 22,34



18-årige Maibrith Kaalby 
Johannesen fra Silke-
borg har fået lavet denne 
tatovering, der illustrerer 
Tro, Kærlighed og Håb.

Centralt er troens kors. 
Men i dette tilfælde bøjer 
spidsen af korset og den 
ene korsarm sig let - mod 
duen. Duen er det bibelske 
symbol for Helligånden.

Netop hvor Korset og Ånden 
næsten blidt berører hin-
anden, fremtræder hjertet 
- det klassiske symbol på 
kærligheden. 

Kærlighedens og Sand-
hedens Ånd vidner for 
os om Kristi kærlig-
hed, som han gav os, 
da han i vores sted 
overvandt alt ondt på 
korset. 

Med denne betydning 
vidner symbolet her om 
både Jesus Kristus og 
om Helligånden, begge 
sendt af Faderen for at 

udføre deres mission i ver-
den: Tro, Kærlighed, Håb.

Ser man nøje efter, opdager 
man, at korset med sine let 
buede korsarme minder om 
en person, der hæver sine 
arme i en kærlig modtagelse 
og omfavnelse. Korset for-
vandles her til et symbol på 
opstandelsen. Det er den op-
standne, der møder os med 
åbne og modtagelige arme. 
Det er en påmindelse om, at 
den opstandne modtager os, 
når vi står op fra de døde 

for at gå til Faderen.  
Da tager Kristus imod os i 
huset med de mange boli-
ger, hvor han allerede har 
gjort en plads rede for os. 
Han skal se os igen.

Håbet får på denne tatove-
ring sin særlige karakter ved 
ordet ”Mor”. Maibrith, der 
har designet hele dette sym-

par måneder efter sin dåb 
og ca. 6 måneder efter, at 
hendes mor gik hjem til Gud, 
som følge af en kræftsygdom. 

Maibrith fortæller: ”Jeg 

har fået tatoveringen 

for at minde mig selv 

om, at jeg er kristen. 

Det er min identitet. Så 

hver gang jeg ser den, 

husker jeg på, at jeg er 

kristen. Og jeg husker 

på min mor, der er gået 

forud. Men vi ses igen”. 
Det er vort lykkelige 
opstandelseshåb. 

Lovet være Gud, vor 

Herre Jesu Kristi fa-

der, som i sin store 

barmhjertighed 

har genfødt os til 

et levende håb 

ved Jesu Kristi 

opstandelse fra 

de døde.. 

(1. Peter 1,3) 

Glædelig 
påske.

Poul A. Beck 
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