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Ofte søger vi mennesker efter Gud. Vi
længes efter at mærke Guds nærhed og
kærlighed.

Måske leder du efter meningen med li-
vet eller noget vigtigt at bruge din tid til.
Måske søger du efter at få mere tid.
Måske har du oplevet Guds storhed i
naturen, fx på en pilgrimsvandring. Må-
ske har du oplevet,
at det gjorde godt at
tænde et lys. Det
kan være, at du har
oplevet fred og
glæde ved at bede
til Gud.

Men undertiden
kan vores søgen
være en ørkenvan-
dring, hvor vi synes,
at Gud er blevet
borte. Hvor livet
føles tomt og trist,
og der ikke er no-
get ved nogen ting.

Men Gud er gan-
ske nær. Pinse fej-
rer vi hvert år, fordi
Guds Hellige Ånd
kom til Jesu første

disciple og gav dem en ny fylde i tom-
heden, nyt livsmod. Deres liv fik farve
og glød, indhold og mening . Det
brændte i dem, for der var altid noget
spændende at gøre. De blev begejstrede
som aldrig før. De unge fik nye syner, og
de gamle så nye visioner. Alle fik del i
Guds ånd, selv slaver og kvinder! Sådan
blev den første kristne kirke til. Du kan
læse hele den forvandling i Bibelen i
Apostlenes gerninger kapitel 2.

Hver dag siden har Gud været nær alle
mennesker ved sin kærlige Ånd. Ånden,
der giver trøst, tro, håb, kærlighed og nyt
livsmod. Ja, Guds Ånd er ikke længere
væk end dig selv. For Gud er dig ganske

nær hver eneste dag, hver en time, hvert
minut. Måske mærker du det ikke, men
Åndens frugter: Kærlighed, glæde, fred,
tålmodighed, venlighed, godhed, trofast-
hed, mildhed og selvbeherskelse ople-
ver du.

Nogle dage undrer du dig måske over
din indre boblende glæde, det er de

dage, hvor du tyde-
ligt mærker Åndens
nærvær. Andre da-
ge ville du sikkert
ønske, at din selv-
beherskelse var
større. Men vær
ikke bange: Ånden
er dig nær og vil
give dig kærlighed,
fred, ja endda selv-
beherskelse. Vi be-
høver blot være
stille og opmærk-
somme på Åndens
nærvær. Ånden gør
dig glad og hjerte-
svimmel. Derfor
fejrer vi pinse. Også
i år!

Poul A. Beck

I Pinsen kommer himlen nær
Og viser, den har jorden kær.
Og Ånden daler fra Guds himmel
og gør dig glad og hjertesvimmel.

Johannes Møllehave.

Åndens frugt er kærlighed, glæde,
fred, tålmodighed, venlighed,
godhed, trofasthed, mildhed og
selvbeherskelse.

Paulus i Galater 5,22-23.
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… så er
»Fattigdom«
af R. Cantalamessa
alle pengene værd.

Hvad skal man med en bog om fat-
tigdom, kunne man tænke. Men for-
fatteren, der var Pavens personlige
prædikant, får os med ind i et spæn-
dende univers.

Bl.a. lukker han op for: »En positiv,
materiel fattigdom, som gør fri og
ophøjer.« Og: »En positiv, åndelig fat-
tigdom, bestående af ydmyghed og
tillid til Gud, som den smukkeste
blomst, der er udsprunget på den bi-
belske fattigdoms træ.«

Der er ikke noget krav om, at man
skal give sine penge væk, men man
får næsten lyst til det, så man kan blive
mere fri og få mere tillid til Gud.

Bogen rummer også en fortrinlig
beskrivelse af, hvorfor materielle ting,
vi deler (fx penge) bliver til det halve,
mens åndelige ting vi deler (fx tro,
håb, kærlighed( bliver til det dobbelte.
Hvad skal vi med en bog om fattig-
dom? – Blive rigere!

Poul A. Beck

Når du vil
bede...

Du kender mig

Du véd, hvad jeg trænger til.
Du kender mig i mit inderste og
ved, hvad jeg tænker og føler.

Du ved også, at det, jeg har
trang til, ikke altid er det, jeg
trænger til.
Herre, vis mig den sande vej,
så jeg altid må leve i troen
på dig og på livet selv.

Helena Hauge,
Roskilde Natkirke

Midt i en stresset hverdag

Gud, du må hjælpe mig.
Jeg presses fra alle sider.
Jeg vil gerne gøre det så godt
som muligt, men kravene er så
mange, at jeg umuligt kan
opfylde dem alle.
Mine kræfter slår ikke til.

På arbejdet er tempoet sat op,
og hjemme er det svært at få
hverdagen til at fungere.

Familien kræver mig
og forventer så meget af mig.
Gud, jeg frygter for at miste
mig selv.
Hjælp mig!

Giv mig styrke,
så jeg ikke svigter mine kære.
Giv mig tro, så jeg ikke svigter dig.
Giv mig tålmodighed, så jeg ikke
bliver for hastig og gør dem
ondt, jeg nødigt vil såre.

Lær mig at hvile i din kærlighed,
så jeg lærer at sætte grænser
og får kraft til det, jeg skal.

Holger Lissner

Juni
Hellige Ånd,
Du indre lys,
vi ønsker aldrig at vælge mørket,
men altid tage imod
den oplysning,
der kommer fra dig.

Juli
Jesus, vor glæde,
du kalder os til at følge dig.
Og vi forstår, at dit evangelium
kan forvandle såvel vort hjerte
som vort liv.

Br. Roger af Taizé

Matt. 6,6

På www.aandeligvejledning.dk kan du
finde flere bønner, retræter, Taizé-
inspiration og anden spiritualitet.
Siden redigeres af Poul A. Beck.

Katolsk Forlag

120 sider – Kr. 95



FaldskærmeFaldskærme
Charles Plumb var en jetfly-pilot i
Vietnam. Efter 75 angrebsmissioner
blev hans fly skudt ned af et jord-til-
luft-missil. Plumb skød sig ud og faldt
med faldskærm ned i fjendeland.
Han blev taget til fange og tilbragte
seks år i et kommunistisk fængsel.
Han overlevede og holder nu fore-
drag om de erfaringer, han har gjort
sig på den baggrund.

En dag da Plumb og hans kone sad
på en restaurant, kom en mand fra
et andet bord over til dem og sagde:
»Du er Plumb! Du fløj jetfly i Viet-
nam med base fra skibet Kitty Hawk.
Du blev skudt ned!«

»Hvordan kunne du vide det?«
spurgte Plumb.

»Jeg pakkede din faldskærm«, sva-
rede han.

Plumb blev overrasket og overvæl-
det af taknemmelighed.

Manden trykkede hans hånd og
sagde: »Jeg gætter på, at den vir-

kede!« – »Det gjorde den helt sik-
kert. Hvis faldskærmen ikke havde
virket, havde jeg ikke været her i
dag«, forsikrede Plumb ham.

Den nat kunne Plumb ikke sove, for
han tænkte på manden. Han fortæl-
ler: »Jeg blev ved med at tænke på,
hvordan han mon så ud i uniformen.
Jeg spekulerede på hvor mange gan-
ge, jeg var gået forbi ham ombord
på skibet. Hvor mange gange jeg
måske havde set ham men ikke en-
gang havde sagt ‘Godmorgen, hvor-
dan går det?’ eller noget som helst,
for jeg var jo pilot og han var bare en
sømand.«

Han tænkte på de mange timer.
den sømand havde brugt, ved et
langt træbord i skibets indre, på om-
hyggeligt at folde de mange snore og
silkelag på hver faldskærm. Hver
gang holdt han en ukendt mands
skæbne i sine hænder.

Nu spørger Plumb sine tilhørere:
»Hvem pakker jeres faldskærm? Alle
har nogen som sørger for, at de har,
hvad de skal bruge for at komme
igennem dagen.«

Lad ikke din stolthed gøre dig
blind for de mennesker, som giver dig
faldskærme i dit liv og i andres liv.

Husk at bruge tid på at opmuntre
og takke de mennesker, som giver dig
faldskærme i dit liv.

Denne historie minder os om, at et-
hvert fællesskab, på arbejdet, i fami-
lien, og i kirken – Helligåndens fæl-
lesskab – har brug for, at hvert ene-
ste menneske udfylder sin rolle, for
at det kan fungere optimalt. Nogle
roller vil være glamourøse, ligesom
pilotens, mens andres vil være bag
ved kulisserne, tilsyneladende
uvigtige som faldskærmspakning.
Men alle er vitale.

Ser du, hvem der dagligt pakker
din faldskærm?

Kirken har mange navne.

Et af dem er Helligåndens

fællesskab. Fordi det på den

første pinsedag var Ånden, der

indbød de første medlemmer

til at være kirke.

Ånden giver os alle gode gaver,

som vi inviteres til at bruge i

Helligåndens fællesskab til

gavn for alle. Både for dem,

som tilhører fællesskabet, og

for dem, som er på vej til det. Vi kan være til stor hjælp for
hinanden

Vi kan være til stor hjælp for
hinanden


