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

Her møder vi en officer. Han er 
vant til krig, kamp og at slå ihjel. 
Han har folk under sig, som han 
kan kommandere rundt med. 
Han udstikker en ordre, og så 
sker det, han befaler. Det er hans 
hverdag. Det han kender til.

Men han rummer også en anden 
side. En blød og medfølende, ja 
barmhjertig, side. 
For hans tjener er lammet og li-
der forfærdeligt. Så ville det let-
teste for en mand med officerens 
magt da være at befale, at tjene-
ren skulle flyttes langt væk, hvor 
man ikke kan høre, at han lider, 
jamrer og klager. ”Og skaf mig så 
en ny, frisk, ung, kvik og energisk 
tjener, der ikke fejler noget”. Det 
ligger lige for, når man er en 
mand med hans magt. 

Men det gør han ikke. Han gør 
næsten det modsatte. Han går 
til Jesus. Han bider hovedet af al 
skam og henvender sig sagtmo-
digt og ydmygt til Jesus. Office-
ren, der tilhører det romerske folk 
og arbejder for besættelsesmag-
ten. Han, der har flere oprørske 
jøders liv på samvittigheden. 
Han, der udøver tortur og grove 
forhørsmetoder. Han henvender 
sig til Jesus. Det må virkelig have 
været en tung og pinlig vandring 
gennem Kapernaums tæt befol-
kede gader for at bede Jesus om 
hjælp. Men det gør han. 

Hans barmhjertighed og medfø-
lelse for hans lidende tjener får 
ham til at bede Jesus om hjælp.

Jesu kolossale og forbavsende 
barmhjertighed - selv til fjenderne 
- viser sig straks. Jeg vil komme og 
helbrede ham, siger Jesus. Men nu 
viser officeren endnu en forbav-
sende side: Nej, Jesus. Det skal du 
ikke. Det er jeg for ringe til. Jeg er 
ikke værdig til, at du skal komme 
hjem til mig. Men sig kun et ord, 
så stoler jeg på, at du kan helbre-
de selv på lang afstand. 

Officeren synes åbenbart ikke, 
han er ”god nok” til Jesus. Han 
synes ikke, han er værdig eller 
fin nok til Jesus. Men da han al-
ligevel vover at række en hånd 
frem og bede om hjælp, får han 
det. For Jesu barmhjertighed 
er større end det, vi ofte synes 
om os selv. Officeren, der viser 
barmhjertighed mod sin syge 
tjener, møder også selv straks 
barmhjertigheden hos Jesus. 

Vi kan måske også føle, at vi ikke er 
”gode nok” til Jesus. At det, vi har 
gjort, står som en hindrende mur 
mellem os og Jesus. Men vov allige-
vel at række hånden frem. For Jesus 
afviser ingen. Slet ikke den, der vi-
ser barmhjertighed mod andre. 

Poul A. Beck

Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom 
en officer hen og bad ham: »Herre, 
min tjener ligger lammet derhjemme 
og lider forfærdeligt.« Han sagde 
til ham: »Jeg vil komme og helbrede 
ham.« Men officeren sagde: »Herre, 
jeg er for ringe til, at du går ind 
under mit tag. Men sig blot et ord, 
så vil min tjener blive helbredt.  
       … til officeren sagde Jesus: 
»Gå, det skal ske dig, som du troede!«  
Og hans tjener blev helbredt i samme 
time. Mattæus Kap 8, vers 5-8+13

Vov at række hånden frem, så skal du 
møde barmhjertighed.
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Hvis du vil bede
Barmhjertighedens Gud,
i disciplenes og 
i apostlenes fodspor
forbereder du os
på at overgive os selv til dig
i tillid og kærlighed.

Fredens Gud,
du elsker og
du opsøger enhver af os.
Du ser på ethvert menneske
med uendelig ømhed
og dyb medfølelse.

Br. Roger af Taizé.

Lovet være Gud,  
vor Herre Jesu Kristi fader, 
barmhjertighedens fader  
og al trøsts Gud, 
som trøster os i al vor trængsel, 
så vi kan trøste alle dem,  
der er i trængsel, 
med den trøst,  
vi selv trøstes med af Gud.

Paulus 2. Korinther brev  
kap 1,3-4

Almægtige, evige Gud,
du, som giver os langt ud over, 
hvad vi tør bede om,
endsige hvad vi har fortjent:
Lad din barmhjertighed 
strømme ned over os,
bortsend fra din tanke det,  
vi gruer for at huske,
og giv os i tilgift det, vi i vor bøn 
ikke kan finde ord for,
ved din Søn, Jesus Kristus,  
vor Herre.

Kollekt fra 11. søndag 
efter trinitatis.

Gud, velsign himmelen over os
Jorden under os,
Dit billede dybt i os,
Og dagen foran os.

Keltisk morgenbøn 

I bibelen indbyder Jesus os 
gang på gang til at komme 
til ham. 

Komme med alle de byrder, 
bekymringer og det besvær, 
der nu engang er vores.

Han vil modtage os, sådan 
som vi nu engang er. 

Med den bagage vi nu en-
gang slæber med os.

Uanset hvad vi bringer med 

os, kan det ikke blokere hans 
barmhjertighed overfor os.
Men ofte hindrer det os i at 
komme til ham. Desværre. 
For det er helt unødvendigt. 

I stedet kan vi tage imod 
hans hjertevarme indbydelse. 
Måske for første gang eller 
måske dagligt. Du er lige vel-
kommen.  ”Kom til mig… ”

Billedet herover kan du læse 
mere om på næste side. 

Poul A. Beck

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 
(Johannes 6.37) 

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer 
tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Mattæus 11.28)

Jesus Kristus, Guds søn



Guds barmhjertighed
I den afslappede badeby 
Torredembarre syd for Bar-
celona finder vi i byens kirke 
det billede, du kan se på 
modsatte side. Kunstneren er 
mig ukendt. Men billedet er 
ret nyt og ganske anderledes 
end den øvrige udsmykning. 
Derfor antageligt lavet til 
Barmhjertighedens år, som 
Pave Frans udråbte i 2015. 

Vi ser tydeligt, hvordan 
den store, lysende, hvide 
Kristus barmhjertigt og med 
åbne arme tager imod det 
sønderknuste og angrende 
menneske.
Han, der kunne være enhver 
af os, orker ikke længere at 
bære sin skyld. Byrden er 
for stor. Den trætte sjæl og 
de ømme skuldre giver op. 

Omsider har han i sin 
sjælelige nød og åndelige 
tørst endelig søgt nåde og 
barmhjertighed hos Jesus 
Kristus. Og han skuffes 
ikke. Kristus afviser aldrig 
det nedbøjede hjerte. 

I stedet ser vi tydeligt, 
hvordan de to hjerter træder 
frem. Sædet for barmhjer-
tighed. Kristi hvide og rene 
hjerte oplyst af guddomme-
lig lys og kærlighed. Ligesom 
det evige, uskabte lys bag 
Kristus, hvorfra han kom-
mer. Hans kærlighed er re-

præsenteret ved den gyldne 
farve. Sådan er Kristus, som 
den evighed han kommer 
fra. Lys, barmhjertig og kær-
lig. Derfor malet i de samme 
hvide og gyldne farver.

Hans rene og kærlige hjerte 
forplanter sig gennem hån-
den, der ømt ligger på skul-
deren, til den knælendes 
hjerte. Menneskets hjerte 
er begyndt en renselses-
proces, en forvandling, så 
det langsomt kommer til at 
ligne Jesu hjerte. For Jesu 
barmhjertighed renser og 
fornyer. 

På samme måde transfor-
meres vore hjerter af Kristi 
guddommelige kærlighed, 
når vi kommer til ham. Ja, 
ikke blot hjertet fornyes, 
hele vores personlighed 
begynder en nyskabende 
proces. Det ser vi hos den 
knælende, hvor den kolde 
blå farve, som er bag det 
knælende menneske, vores 
baggrund, er ved at renses 
bort og erstattes af Kristi 
hvide lys. 

Fra skulderen, til hjertet 
og videre langs ryggen, ja 
selv hovedet, vore tanker, 
fornyes. Indtil hele vor 
krop er omsluttet af Guds 
fornyende kærlighed. Alt 
i os berøres af Kristi blide 

barmhjertighed. Han læger 
dem, hvis hjerte er knust og 
forbinder deres sår, som Sl 
147,3 siger det. 

Bag de to centrale skik-
kelser ser vi, at billedets 
rum er delt i tre store felter. 
Den hvide og gyldne gud-
dommelige baggrund samt 
den kolde, blå, menneske-
lige baggrund. 
Disse to felter eller verdner 
mødes i det jordbrune felt 
nederst og midt i billedet. 
Det brune felt har form 
som en opadgående tre-
kant, der fører os ind i him-
melen, til Gud. 

Det er netop i det brune, 
jordens felt, at mødet mel-
lem Kristus og mennesket 
sker. Jesus Kristus blev 
som os, der er skabt af den 
brune jord. Den himmelske 
Kristus blev tillige jordisk 
og menneskelig, så vi kan 
mærke hans arme, fornem-
me hans varme og omslut-
tes af hans barmhjertighed.  
Det er her i Kristus, i inkar-
nationens brune felt, at vi 
omfavnes. At vi møder Guds 
barmhjertighed. I Kristus 
Jesus får vi del i Guds evige 
verden, så vor brudte og 
sønderknuste verden hel-
bredes.  Så vi heles og for-
nyes i Kristus, Guds inkar-
nerede barmhjertighed.

Poul A. Beck


