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Gode majs!

Lad os ikke blive trætte af at gøre
det, som er ret; vi skal til sin tid
høste, blot vi ikke giver op.
Paulus i Galaterbrevet kap. 6 vers 9.
De næste par måneder er det høsttid.
Hvad vi sår og hvad vi høster hænger
uløseligt sammen. I dette nummer opholder vi os lidt ved, hvad vi sår, og hvad
vi høster.
Gode majs
Der var engang en landmand, som dyrkede prisvindende majs på sine marker.
Hvert år vandt han førstepræmien for
sine majs på regionsmarkedet.
Et år blev han interviewet af en journalist, som fik at vide, hvad hans strategi
var for at kunne dyrke prisvindende majs.
Hvad kunne det være? Helt enkelt:

Denne landmand delte sin såsæd med
sine naboer.
»Hvordan kan du have råd til at dele
din bedste sæd med dine naboer, når
de også deltager i samme konkurrence
hvert år?,« spurgte journalisten.
»Hvorfor? Jamen ved du ikke det? Vinden fører pollen fra de modnende majs
og ud over alle markerne. Hvis mine
naboer dyrker majs, der er dårligere end
mine, så vil krydsbestøvningen langsomt
få kvaliteten af min majs til at falde. Hvis
jeg skal kunne dyrke gode majs, så må
jeg hjælpe mine naboer med også at
dyrke gode majs!«
Hvis vi ønsker at højne kvaliteten af de
»afgrøder«, der vokser i vort liv såsom
tro, håb, kærlighed, fred og glæde, tilgivelse og tålmodighed, så må vi hjælpe
vore naboer med også at få god »såsæd«.
Sådan stiger kvaliteten.

For husk, at den, der sår sparsomt,
skal også høste sparsomt, og den,
der sår rigeligt, skal også høste
rigeligt.

Paulus i 2. Korinterbrev 9, 6-7.

Beholder vi det gode for os selv, falder kvaliteten.
Med andre ord kan vi bedst bevare det,
vi har fået givet af livets virkelige kvaliteter, ved at give det videre til naboen, til
lokalsamfundet, til landet og til verden.
Lad os derfor rundhåndet sprede den
gode sæd.
Synes du ikke, du har så meget at give
ud af, kan du få fyldt op i kirken nær dig
på søndag. Eller du kan i et roligt hjørne
bede bønnerne på næste side. Eller
hente ny »såsæd« i det uudtømmelige
forrådskammer: Bibelen. God høst.
Poul A. Beck

Når du vil
bede...
Giv os evne til at vokse

Vi takker dig, barmhjertige Gud, for
jordens og havets skønhed,for rigdommen i bjergene, på det flade land
og i floderne, for fuglenes sang og for
blomsternes ynde.
Vi lovpriser alle disse gode gaver og
beder om, at vi må tage vare på dem
til glæde for vore efterkommere.
Giv os evne til stadig at vokse i taknemmelig glæde over din rige skabelse, dit navn til pris og ære nu og
altid.
Amen.
Vancouver 1983
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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.

September

Hellige Ånd, Du trøstende Ånd,
at forblive i dit nærvær i en fredfyldt
stilhed er allerede bøn.
Du forstår os fuldt ud,
og undertiden kan selv et enkelt suk
være en bøn.
Br. Roger af Taizé
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Du er mit væsens udspring

Gud, gode Fader!
DU er mit væsens udspring
DU er den vej, som fører mig indad
DU er min tros styrke
DU er øret, som hører min sjæl
DU er min krafts kilde
DU er den skygge, som følger mig
DU er trøst i min lidelse
DU er den kraft, som giver ro
DU er stilheden i verdens larm
DU er åndedrættet, der ånder i mig
DU er impulsen i min sløvhed
DU er ordet, som lader mig tale
DU er kærlighed i min kulde
DU er DU i mit indre.
Sylke-Maria Pohl

Du opfylder
alt

Himmelske konge og trøster,
Du sandhedens Ånd!
Du er nærværende overalt,
opfylder alt,
du godhedens kilde,
du livgiver,
kom og tag bolig i os,
rens os fra alt ondt
og frels vore sjæle.
Ortodoks bøn
På www.aandeligvejledning.dk kan du
finde flere bønner, kursus for par,
retræter og andet. Fx link til pilgrimsvandringer.
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Hvis
du vil
læse...
… kan jeg foreslå: Pilgrimsliv. Håndbog for vandringsfolk af Hans-Erik
Lindström, oversat og bearbejdet til
dansk af Pilgrimspræst Elisabeth Lidell.
Efter et kort rids af pilgrimmens historie giver bogen en let og fængende
beskrivelse af »pilgrimmens sjæl« gennem de 7 nøgleord: Langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed,
stilhed, fællesskab og åndelighed.
Det nye og bemærkelsesværdige
er, at disse 7 ord nu knyttes til 7 andre begreber: Opbruddet, vandringen, måltidet, bønnen, hvilepladsen,
mødet og målet. Dermed opstår en
enkel og hjertevarm »pilgrims-teologi«. Til overflod knyttes endelig et
symbol til hver af de 2 x 7 nøgleord.
Så bogen giver i al sin enkelhed og
letlæsthed en helstøbt indføring i en
af vor tids nye udtryk for spiritualitet:
At bede med fødderne.
Endelig gives en lang række praktiske forslag, gruppespørgsmål, hjemmesider og kontaktpersoner. Så med
denne bog er alt rede til en pilgrimsvandring.
Poul A. Beck
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Kejserens
frø

Der var engang en kejser, som var ved
at blive gammel, og som vidste, at han
snart skulle til at vælge sin efterfølger.
Han tilkaldte alle unge i riget og sagde:
»Det er på tide, at jeg træder tilbage og
vælger den næste kejser. Jeg har besluttet at vælge en af jer. Jeg giver jer hver
især et frø i dag. Ét frø. Jeg ønsker, at I
går hjem, planter frøet, vander det og
kommer tilbage hertil om et år med det,
som er vokset frem fra det ene frø. Så vil
jeg vælge den næste kejser!«
Der var en dreng, som hed Ling, og han
fik, ligesom de andre, et frø. Han gik
hjem, fandt en potte, plantede frøet og
vandede det omhyggeligt. Hver dag vandede han det og holdt øje med, om det
var vokset.
Efter cirka tre uger begyndte nogle af
de andre at fortælle om deres frø og planter, som var begyndt at gro. Ling blev
ved med at se efter sit frø, men der voksede aldrig noget frem. Tre uger, fire uger,
fem uger gik. Stadig ingenting.
Nu snakkede de andre om deres planter, men Ling havde ingen plante. Han

følte sig som en fiasko. Der gik seks måneder. Der var stadig intet i Lings potte.
Han vidste bare, at han havde slået sit
frø ihjel. Alle andre havde træer og høje
planter, men han havde ingenting. Ling
sagde dog ikke noget til sine venner. Han
ventede bare på, at hans frø skulle gro.
Året gik, og alle de unge i kejserriget tog
deres planter med til kejseren, så de
kunne blive beset. Ling ville ikke tage en
tom potte med, men hans mor opfordrede ham til at gå, tage potten med og
være ærlig om, hvad der var sket. Ling
fik helt ondt i maven, men han vidste, at
hans mor havde ret. Han tog den tomme
potte med til paladset.
Da Ling ankom, så han den mangfoldighed af planter, alle de andre havde
fået til at gro. De var smukke, i alle former og størrelser. Ling satte sin tomme
potte på gulvet, men mange af de andre
grinede af ham, nogle få fik medlidenhed med ham og sagde: »Godt forsøgt.«
Da kejseren ankom, så han ud over lokalet. Ling prøvede at gemme sig nede
bagved. »Det er da nogle flotte planter, I

har fået til at gro«, sagde kejseren! Pludselig fik han øje på Ling med den tomme
potte bagerst i lokalet. Han beordrede
sine vagter at bringe ham frem. Ling blev
bange. Hvad nu?
Da Ling kom frem forrest i lokalet,
spurgte kejseren ham, hvad han hed. Alle
børnene grinede af ham. Men Kejseren
bad alle om at dæmpe sig. Og så bekendtgjorde han »Se, her er jeres nye
kejser!« Ling kunne slet ikke tro det. Han
kunne ikke engang få sit frø til at gro.
Hvordan kunne han blive den nye kejser?
Da sagde kejseren: »I dag for et år siden gav jeg alle et frø. Men jeg gav jer
alle kogte frø, som ikke kunne gro. Alle,
undtagen Ling, har bragt mig planter og
træer og blomster. Da I fandt ud af, at
frøet ikke ville gro, byttede I det altså ud
med et andet frø. Ling var den eneste,
der var modig og ærlig nok til at bringe
mig en potte med mit frø. Derfor skal
han være den nye kejser!«

