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

Dette nummer handler om 
vores liv med hinanden. 
Om at dømme (side 1);  
om være skabt til gensidig 
relation (side 2);  
om respekt og tilgivelse som 
Livets fundament (side 3).

God fornøjelse.
Poul A. Beck

Liv, lys og kærlighed  
er ét hos Kilden, GudSmå og Store Sten

„Min ven”, sagde præsten til den 
første mand, „jeg vil, at du går 
ud på marken her ved siden af 
og leder efter den største sten, du 
kan bære. Kom så her med den i 
morgen. Og du, min ven”, sagde 
han til den anden, „din opgave 
bliver at finde så mange små sten 
som muligt og tage dem med 
herhen i morgen.”

Begge mænd blev lidt forundrede 
over præstens anmodning, men 
gjorde alligevel, som han sagde. 
Næste morgen kom de tilbage, 
den ene med en stor sten og den 
anden med en mængde små sten. 
Meget godt”, roste præsten.  

To mænd kom en dag til en 
meget vis præst for at bede om 
hjælp til at skelne mellem rigtigt 
og forkert.

Den ene mand forklarede, at 
han var en stor synder, for i 
sine unge dage var han engang 
kommet op at skændes med sin 
bedste ven. Skænderiet var endt 
med, at manden ved et uheld 
var kommet til at dræbe sin ven, 
og manden var stadigvæk helt 
knust over den frygtelige synd, 
han havde begået.

Den anden mand fortalte, at han 
havde anstrengt sig hele livet for 
at leve så rigtigt som muligt. Han 
havde, så vidt han selv kunne se, 
aldrig begået nogen større synd, 
men havde derimod altid prøvet 
på at gøre så mange gode gernin-
ger som muligt. Præsten lyttede 
til mændenes fortællinger og gav 
dem så en opgave.

„Nu vil jeg have, at I går tilbage 
ud på marken og lægger jeres 
sten tilbage. Er I villige til at gøre 
dette?”

Manden, der bar på den ene, store 
sten nikkede, men manden med 
de mange småsten protesterede 
straks. „Hvordan skal jeg kunne 
gøre det? Jeg kan jo umuligt hu-
ske på hvilken plads, hver og en 
af disse sten hører hjemme!”

Præsten nikkede eftertænksomt. 
„Du har helt ret”, sagde han. 
„Men husk også, at det er på 
samme måde med livet som med 
disse sten. Den, der har begået 
en svær synd, kan sammenlignes 
med den, der bærer på en stor og 
tung sten. Det er en tung byrde, 
men selv for alvorlige forsyn-
delser er der tilgivelse. Så er det 
sværere med de synder, vi ikke 
anser for lige så alvorlige — så-
dan nogle som vi kan bortforkla-
re eller måske ikke en gang tæn-
ker over. Den byrde bliver ikke 
lige så tung, men det er sværere 
at lægge de mange småsten tilba-
ge. Derfor skal vi være forsigtige 
med at dømme den, der bærer 
på en tung byrde, og i stedet for 
være opmærksomme på, hvad vi 
selv bærer rundt på.”

Fra ”Altid elsket” af Kristina Reftel, 
Unitas ForlagFoto: Bekir Dönmez, Unsplash.com
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Hvis du vil bede
Altid tilgiver du
Hellige Ånd, 
Du Nærværets Mysterium,
du siger til hver enkelt af os:
”Hvorfor bekymrer du dig?”
Kun ét er nødvendigt:
Et hjerte som lytter uafbrudt
for at begribe, at Gud elsker dig 
og altid tilgiver dig.

Dit nærvær er tillid
Hellige Ånd, 
gør os i stand til at 
vende os til dig hvert øjeblik.
Alt for ofte glemmer vi,
at du bor i os, 
at du be’r i os, 
at du elsker i os.
Dit nærvær i os er tillid 
og kontinuerlig tilgivelse.

 

Br. Roger af Taizé 

Jorden under mine fødder  
Gud, velsign jorden under mine 
fødder og stien, vi går på.  
Bring velsignelse, Gud, til de 
mennesker, jeg møder.   

Keltisk bøn

At leve med medfølelse
Gud, hjælp os at leve 
i en verden, vi hverken kan 
beherske eller kontrollere. 
Hjælp os leve med tillid  
og åbenhed, 
selvom vi er skræmte  
af terror og vold.
Hjælp os til at leve i kærlighed 
og barmhjertighed, 
trods hadets  
ufremkommelige nærvær 
både i verden og i vores daglige liv.
Hjælp os til at leve  
i medfølelse med alle,  
som rammes af menneskers 
ondskab og uforklarlige mørke.

K.G. Hammar

Jeg beder om lidt sol og sang 
Jeg er stået op endnu engang 
i den tro, det er din gode vilje,  
hør, jeg beder om lidt sol og sang,  
li’som himlens fugl og markens lilje.

Anonym

 Gustav Doré har lavet dette billede i midten af 1800-tallet. Det belyser 
1. Mosebog 2,21-24, hvor Gud ”har bygget” Eva af Adams ribben og 
netop nu ”fører hende” til ham. Vi ser Adam ligge i forgrunden i ”tung 
søvn”. Hans håndled er vredet helt bagover, og hans hoved hviler 
tungt, næsten som i narkose, på stenen, der udgør hans leje. Han er vir-
kelig i tung søvn. Imens har Gud bygget Eva af Adam og til Adam. Til 
stor samhørighed. Som ben af hans ben og som krop af hans krop. 
 Eva kommer netop nu til syne. Hun træder blidt ud af den frodige 
og frugtbare paradis-have, der myldrer af liv og vækst. Hendes øjne ser 
allerede ømt og længselsfuldt på den sovende mand. 
 Hun kommer ikke alene. Bag hende og lige over Adam stråler det 
store, varme og kraftige lys, der repræsenterer Gud. ”Gud er lys” og 
”Gud er kærlighed” siger Bibelen. Eva kommer gående direkte fra 
lyset, fra Livets kilde. Gud har skabt hende for at de to skal være sam-
men. Blive ét og holde sammen. De passer så smukt til hinanden. 
 Og Guds velsignelse følger med i form af stråler af Lys, der oplyser 
Evas lange, smukke hår. Lyset falder blidt på hendes ansigt, knæ og 
bløde, runde hofte. Ligesom lyset falder på Adams lår. De to er skabt 
for hinanden af samme Gud. Velsignet og frugtbargjort af samme Li-
vets kilde. Skabt af kærlighed og til kærlighed. Skabt for hinanden, for 
Gud er kærlighed.

Poul A. Beck

”Se, Jeg er med jer. .”



Her ovenfor står slutningen 
på en tale, som Jesus har 
holdt, om vores liv med Gud 
og med hinanden. Den tale, 
som vi også kalder Bjerg-
prædikenen. 

Et fundament af handling
Jesus runder nu talen af på 
den mest pædagogiske vis 
ved at sige, hvad vi skal bru-
ge ordene til. Nemlig til ikke 
bare at høre nogle ord, men 
at handle på dem. Så ordene 
kan blive klippegrunden un-
der vores livs hus. 

Hvis vores liv er som et hus, 
så er det af yderste vigtighed, 
hvilket grundlag vi bygger 
vores liv på. Bygger vi det på 
sand, ja så står det i stor fare 
for at falde fra hinanden, når 
livets storm raser og slår mod 
huset.

Hvorimod, hvis vi handler 
på hans gode ord, ja så er det 
som at bygge sit liv på et godt 

og solidt klippefundament. 
En stærk, urokkelig klippe, 
som kan modstå de værste 
storme, de største oversvøm-
melser og det stærkeste uvejr. 

Når det er vores livs funda-
ment, så står vores liv godt, 
solidt, klippefast. I dag ville 
vi måske sige: Hvilke værdier 
bygger vi på? Men pointen er 
den samme: Ikke blot kende 
nogle fine teorier oppe i ho-
vedet, men virkelig handle på 
dem, så de er afgørende i vo-
res liv. Både i kriser, når det 
stormer, men også i hverda-
gens store og små situationer 
samt i mange valg.

Fundamentet til andre.  
Et at de berømte ord, Jesus 
netop har brugt i Bjergpræ-
dikenen, er ”Alt, hvad I vil, 
at mennesker skal gøre mod jer, 
det skal I også gøre mod dem”. 
(Matt 7,12)

Lykkes det os - om ikke altid, 
så langt de fleste gange - at 
gøre mod andre, som vi øn-
sker, de skal gøre mod hos, ja, 
da tænker jeg, det er et solidt 
og godt fundament at bygge 
sit liv på. 

Fundamentet til Gud
En anden vigtig del af fun-
damentet er relationen til 
Gud, som Jesus også har be-
skrevet. Bl.a. hvordan Gud 
hører os, når vi beder. Og 
så lærer Jesus os Fadervor 
i denne tale. Med Fadervor 
må vi have lov til at bede om 
tilgivelse, når livet mislyk-
kes for os, og når vi gør ting, 
vi helst ikke ville have gjort. 
Og vi må bede om at kunne 
tilgive dem, der har trådt os 
over tæerne, ligesom vi selv 
allerede er blevet tilgivet. 

Lyder det som en anden so-
lid og god værdi at bygge sit 
hus på, så vi kan stå livets 
storme igennem? Personligt 
synes jeg det. 

Så kort sagt: Gensidigt at be-
handle hinanden værdigt og 
hente tilgivelse hos Gud, når 
det går skævt, så vi kan give 
os selv og hinanden en ny be-
gyndelse, en ny mulighed. 

Lad os bygge på det 
Så det eneste, der nu mang-
ler, er, at vi gør, som Jesus 
opfordrer os til. Handler på 
de gode ord og bygger vores 
liv på det grundlag. Så skal 
vort livs hus nok holde i rig-
tig mange situationer. 

Poul A Beck

Hvad bygger vi på?
Enhver, som hører disse ord 
og handler efter dem, skal 
ligne en klog mand, der har 
bygget sit hus på klippen. Og 
skybruddet kom, og floderne 
steg, og stormene suste og 
ramte det hus. Men det faldt 
ikke, for dets grund var lagt 
på klippen. Men enhver, som 
hører disse ord og ikke hand-
ler efter dem, skal ligne en 
tåbe, der har bygget sit hus 
på sand. Og skybruddet kom, 
og floderne steg, og stormene 
suste og slog imod det hus. 
Og det faldt, og dets fald var 
stort. Mattæus evangeliet kap 7, 
vers 24 til 28.

Foto: Markus Spiske, Unsplash.com 



kontakt
Gudstjenester og møder i

Oure Baptistkirke
Albjergvej 4, Oure

Kontakt  Oure Baptistmenighed: 

Jesper Ullemose
Hovvej 7, 5883 Oure

Tlf. 62 28 28 56

Esther Dam Hansen
Solvænget 10, 5883 Oure 

Tlf. 61 46 11 01

JULi
Sø.   7. Kl. 11:00 Gudstjeneste. Åben kirke.
Sø. 14. Kl. 11:00 Gudstjeneste. Åben kirke.
Sø. 21. Kl. 11:00 Ingen gudstjeneste.  

Baptistkirkens sommerstævne er i gang her.
Sø. 28. Kl. 15:00 Gudstjeneste. Åben kirke.

AUGUST
Sø.   4. Kl. 11:00 Gudstjeneste.
Sø. 11. Kl. 11:00 Gudstjeneste.
Ti. 13. Kl. 19:00 Bedemøde.
Sø. 18. Kl. 11:00 Gudstjeneste. Ib Bermann Schmidt.
Ti. 20. Kl. 18:00 Fælles fynsk menighedsrådsmøde, Odense.
Sø. 25. Kl. 15:00 Gudstjeneste. Leif Damkier.
Ti. 27. Kl. 19:00 Bedemøde.

SEpTEmBER
Sø.   1. Kl. 11:00 Nadvergudstjeneste. Rikke Nilsson
Sø.     8. Kl. 11:00 Gudstjeneste. Oluf Jensen.
Ti. 10. Kl. 19:00 Bedemøde.
Sø. 15. Kl. 11:00 Gudstjeneste.  

Der er menighedsmøde efter gudstjenesten.
Sø. 22. Kl. 11:00 Høstgudstjeneste. Torsten Højberg.  

Efter gudstjenesten er der fællesspisning med mu-
lighed for at bringe hilsner.

Ti. 24. Kl. 19:00 Bedemøde.
Fr.  27.  -  Sø.  29. Spejderne er på Ex-voto weekend.
Sø. 29. Kl. 15:00 Gudstjeneste. Joan Sonne Højberg. Det vil være en 

gudstjeneste med meget sang og musik.

BEDEmØDER
Møderne holdes i private hjem, 
men alle er meget velkomne til at 
deltage i dette fællesskab.  
Kontakt gerne Stinne Pedersen, 
Hammesbrovej 4 B, 5883 Oure. 
Tlf. 62 28 13 27

SpEJDERNE i OURE
Mødes hver torsdag kl 17,00 i 
Oure Baptistkirke.
Alle børn/unge er velkomne.
Oplysning om spejderarbejdet ved 
Páll Dam Hansen, tlf. 28 24 82 32 
eller Sofie Ullemose, tlf. 23 93 76 67
Spejderne er også på Facebook. 
Spejderne deltager i lejre i juli  
måned, hør nærmere hos førerne.  
Første gang efter sommerferien: 
Torsdag den 22. august

”KONTAKT” 
Baptistkirkens kirkeblad omdeles 
i Oure og Lundeborg og kan fås i 
kirken. Bor du udenfor området, 
men ønsker at følge med i, hvad 
der sker i Baptistkirken, er du 
velkommen til at ringe til:  
Anne-Mette Ullemose, tlf. 62 28 28 56 
så får du bladet gratis tilsendt. 
Mød os også på ourebaptistkirke.dk

GAVER TiL ”KONTAKT” 
Modtages på bankkonto nr.:  5986 
- 1700371. Oure Baptistmenighed.
Husk vedrørende menigheds-
bidrag, hvis du vil bruge din 
skattefradragsret på op til 15.500 kr.  
skal beløbet indbetales til Baptist-
kirken i Danmark på konto nr.: 
3201 – 0010042879. Mærk betalin-
gen med Oure Baptistmenighed 
og afsenders navn.

BApTiSTERNES SOmmERLEJR 
Baptistkirken i Danmark holder sommerstævne 21. til 27. Juli.  
Se brochure i kirken eller på www.sommerstaevnet.dk


