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Det fortælles, 
at Frans af 
Assisi var 
ude at gå 
med bro-
der Leo, 
da de 
kryd-
sede en 
bæk og 
beundrede 
vandets 
klarhed.  
Inspireret heraf 
kom de til at tænke 
på hjertets renhed. 
Frans lagde mærke til, at 
broder Leo var blevet be-
drøvet, og sagde til ham: ”Jeg 
synes, du spekulerer.”
”Ja, hvis vi bare ejede en smule af denne 
renhed, ville vi også opleve den samme tos-
sede, overstrømmende glæde som vor søster 
kilde og hendes vands uimodståelige kraft”. 
En afgrundsdyb hjemlængsel klingede med i 
Leos ord. Han stirrede melankolsk på bækken, et 
billede på den renhed, som mennesket for altid er 
afskåret fra.
De to begav sig igen på vej. De var tavse en stund, 
så spurgte Frans: ”Ved du, kære broder, hvad et 
rent hjerte er?”
”Det er, når man ikke har noget at anklage sig 
selv for” svarede Leo uden tøven.

”Åh, broder Leo, 
du skal ikke be-
kymre dig så 
meget om hjer-

tets renhed! Se 
på Gud! Ham 
er det, du skal 
beundre. Glæd 
dig over, at 

han er til, han, 
som er den helt 
og fuldt hellige! 
Tak ham for hans 

egen skyld. Det er 
netop det, som det 

vil sige at have et rent 
hjerte… 

Et hjerte er rent, når det 
aldrig ophører med at til-

bede den levende og sande 
Herre. Det har levende del i 

Guds eget liv og er så stærkt, 
at det i al sin elendighed sta-
dig lader sig røre af Guds evige 

uskyld og evige glæde. 
Et sådant hjerte er på én gang tomt 

og fyldt til randen. At Gud er Gud 
er tilstrækkeligt for det. Ud af denne 

vished øser det al sin fred og glæde.
Fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige 

øvelser
På side 3 kan du læse mere om betydningen 
af et rent hjerte. 

B A P T I S T K I R K E R N E

Et rent hjerte
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Når du vil bede.
OkTOBeR
Hellige Ånd, gør os i stand til, 
ved ganske enkel tillid, 
at lade os blive draget frem
i kølvandet på Kristi hellighed.

NOvemBeR
Hellige Ånd, opstandne Kristi Ånd, 
når en byrde synes for tung, 
bærer du den med os, 
og du gør os i stand til 
at håbe hinsides alt håb.

Br. Roger af Taizé

Giv Os hjeRTe  
TiL aT meDiTeRe OveR DiG
Nådige og Hellige Gud! 
Giv os visdom til at erkende dig, 
udholdenhed til at søge dig, 
øjne til at betragte dig, 
hjerte til at meditere over dig, 
og et liv, der forkynder dig 
gennem vor Herre, Jesus Kristus. 

(Vancouver 1983)

kOm iND, hvOR jeG eR åBeN
Kom ind, hvor jeg er åben. 
Åbn mig, hvor jeg endnu er lukket.

Augustins bøn til Helligånden

kOm TiL miG meD DiN Gave 
af Liv 
Herre Kristus, du livets brød,  
som er kommet ned fra Himlen  
for at give verden liv. 
Kom også til mig med din gave,  
liv og uforgængelighed. 
Kom, rens mig for min synd,  
så jeg med glad tillid  
og fri samvittighed  
kan tilbede dig. 
Kom, hellig mig, vær mit skjold, 
bliv hos mig. 
Og lad mig engang komme der, 
hvor du er,  
og skue dig ansigt til ansigt.   
  
Ambrosius, biskop i Milano, ca. 340-397

kristus-søjlen
Over den langt mere end 1000 år gamle krypt rejser sig rundkirken 
Sankt Michael, Fulda. 
Én eneste søjle nede i krypten bærer hele bygningen. 
Den bliver kaldt Kristus-søjlen. Den, som har givet denne søjle dette 
navn for første gang, har derved givet udtryk for sin tro på Kristus.

Når man står oppe i kirken, aner man ikke noget som helst om 
denne kraft, som skjult i dybden bærer det hele.
Hvis denne søjle blev ødelagt, tilintetgjort, ville alt styrte sammen. 
Kristus bærer – ofte skjult – hele vort liv. 

”se, jeg er med jer. . .”



bevarer det i et smukt og 
godt hjerte (Luk 8,15).

Hører ordet og bevarer det i et 
smukt og godt hjerte. Det er 
ifølge Jesus vejen til en fylde, 
der ved Guds skaberkraft 
bærer en helt overstrømmede 
vækst hos os mennesker. På 
side 1 her i bladet, kan du 
læse mere om, hvordan vi kan 
få et smukt og godt hjerte. 

Jeg synes også, det er meget 
fascinerende, at blot nogle 
få vers senere hos Lukas si-
ger Jesus: Min mor og mine 
brødre, det er dem, der hører 
Guds ord og handler efter 
det.« (Luk 8,21) Vi kan blive 
Jesu mor og søskende, hans 
familie, ved at høre Guds 
ord og handle efter det. Det 
er da mageløst. Fantastisk. 

Så vejen til en fylde frem for 
tomhed, til frihed, glæde og 
frelse frem for et gabende 
tomt og frugtesløst liv er 
ifølge de 2 små vers altså: 

At høre Guds ord og bevare 
det i et smukt og godt hjer-
te og siden handle efter det. 

	Høre
	Bevare 
	Handle 

Disse tre - på en måde enk-
le og overkommelige - ting. 
Så bliver vi Jesu familie og 
grundlag for en overdådig 
vækst frem for rodløse, 
frugtesløse og bekymrings-
fulde mennesker 
(Se Luk 8, 11-14). 

Tænk, at det kan siges og 
være så enkelt: 
Lytte, 
bevare i et rent hjerte og 
siden handle efter Guds ord.

Så bliver vi Jesu familie og 
kan leve et liv, hvor Gud 
får lov at fylde stadig mere 
og mere - indtil Gud fylder 
hele hjerterummet i dit 
rene hjerte.
God fornøjelse.

Poul A. Beck 

Jesus fortæller i Lukas 
evangeliet kap 8, 4-15 en 
berømt og tankevækkende 
lignelse om, hvordan Guds 
ord kan falde i 4 forskel-
lige slags jordbund. ¾ 
af det såede kommer der 
ikke noget langvarigt ud 
af. Kun den sidste ¼ giver 
afgrøde. Men her bærer 
jorden til gengæld helt 
fantastisk. Ja, helt op til 
100 gange det såede kom-
mer igen. Så overstrøm-
mende som kun Gud, der 
giver væksten, kan gøre 
det. Men Gud har valgt at 
lade det komme an på vo-
res hjertes tilstand, hvor 
rig en vækst, der bliver.

Da Jesus bliver bedt om 
at udlægge beretningen, 
fortæller han, hvordan 
hver slags jord er et bil-
lede på os mennesker og 
vores livssituation. Og 
han runder af med: Men 
det i den gode jord, det er 
dem, der hører ordet og 

Høre! Bevare! Handle!


