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Mark var en 11-årig forældreløs
dreng, der boede sammen med
sin moster, en bitter, midaldrende
kvinde, som var dybt irriteret
over at skulle sørge for sin afdøde
søsters søn. Hun gik aldrig glip
af en chance for at fortælle Mark,
at hvis ikke det havde været
for hendes venlighed, ville han
være hjemløs. Til trods for al den
skældud, han fik, og køligheden
hjemme, var han en sød og omgængelig dreng.
Marks lærer havde ikke lagt så
meget mærke til ham, før han
begyndte at blive i klassen efter
timerne hver dag (med risiko for
at gøre sin moster sur, fandt hun
senere ud af) og hjalp hende med
at rydde op i lokalet. De gjorde
dette stille og roligt, snakkede
ikke så meget sammen, men nød
stilheden den time hver dag. Når
de en gang imellem snakkede
sammen, snakkede Mark mest om
sin mor. Selvom han var ret lille,
da hun døde, kunne han huske en
venlig, sød og kærlig kvinde, som
altid brugte meget tid sammen
med ham.
Da julen nærmede sig, holdt
Mark op med at blive hængende
efter skoletid. Hans lærer så frem
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til, at han skulle komme, men da
dagene gik, og han fortsatte med
at skynde sig ud af lokalet efter
timen, standsede hun ham en
eftermiddag og spurgte, hvorfor
han ikke længere hjalp hende
efter timen. Hun fortalte ham, at
hun havde savnet ham, og hans
store grå øjne lyste op, da han
svarede: ’Har du virkelig savnet
mig?’ Marks lærer fortalte ham, at
han havde været den bedste hjælper. ’Jeg var i gang med at lave en
overraskelse til dig’, hviskede han
fortroligt. ’Det er til jul’. Han blev
lidt forlegen og skyndte sig ud af
lokalet. Han blev ikke mere efter
skoletid efter det.

’Den er smuk, Mark. Er der noget
i den?’, spurgte læreren og løftede
låget af for at kigge ned i den. ’Du
kan ikke se, hvad der er i den’,
svarede han, ’og du kan ikke røre
det, smage det eller føle det, men
mor sagde altid, at det får dig til
at føle dig godt tilpas hele tiden,
varm på kolde nætter og tryg, når
du er alene.’

Endelig kom den sidste skoledag
inden jul. Mark listede langsomt
ind i lokalet den eftermiddag med
noget i hænderne, som
han holdt bag ryggen.
’Jeg har
en gave
til dig’,
sagde han
lidt beklemt,
da hans lærer så
op. ’Jeg håber,
du kan lide det.’
Han holdt hænderne frem, og i dem lå der
en lille træ-æske.

Må den gode Gud give, at du til
jul modtager og giver denne gode
gave, der får dig til at føle dig
godt tilpas
hele tiden,
varm
på kolde
nætter
og tryg,
når du
er alene!

Læreren kiggede ind i den tomme æske. ’Hvad er det?’, spurgte
hun, ’der får mig til at føle mig så
godt tilpas?’ ’Det er kærlighed’,
hviskede han stille, ’og mor sagde
altid, at det er bedst, når du giver det til nogen.’ Og han vendte
rundt og forlod stille lokalet.

Glædelig jul.

Når du vil bede...
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Himmelske Far,
vi ved ikke, hvor din himmel er,
men når du er hos os, er din
himmel her, og du omslutter os,
ligesom luften vi ånder,
og som lyset, der varmer os.
Da er vor ensomhed brudt,
og vor tvivl gjort til skamme.
Vi takker dig for, at vi må kalde
dig Far, nært og fortroligt,
og kan stole på, at du er med os
og har omsorg for os.
Tak for den længsel,
du har lagt i os!
Holger Lissner, fra bogen ”Bønner til liv”

Herre, i dine arme er jeg
sikker.
Når du holder mig, har jeg
intet at frygte.
Jeg ved intet om fremtiden,
men jeg stoler på dig.

Frans af Assisi

December

Barmhjertighedens Gud,
i apostlenes fodspor
forbereder du os
på at overgive os selv til dig
i tillid og kærlighed.

Januar

Kristus du ser helt ind
i vort dybeste indre,
og der finder du en længsel.
Du ved, at vi – uden at have set
dig - elsker dig.
Og uden at vi endnu kan se dig,
skænker vi dig vores tillid.

Broder Roger af Taizé

Kom, du mit lys, og oplys mit mørke;
kom du mit liv, og løs mig fra døden;
kom du min læge, og hel mine sår;
kom du guddommelige kærligheds-ild, fortær mine synder
og rens mit hjerte med din flamme;
kom, du min konge, indtag din
trone i mit hjerte og hersk over mig,
for du alene er min Herre
og min Konge.
Amen.

Ukendt

Men Herre og Mester, jeg er
ikke værdig til, at du skulle gå
ind under min sjæls tag.
Men når du i din kærlighed til
alle vil bo i mig, kommer jeg
frygtløst til dig.
Befal; åben de porte, du selv
har skabt, og kom ind og oplys
mine mørke tanker.
Det tror jeg, du vil, for du afviste ikke skøgen, som kom til
dig med tårer,
du kasserede ikke den angrende tolder eller vragede røveren,
som bad om en plads i dit rige.
Men du regnede dem alle for
dine venner.
Lovet være du i evighed.

Hvis du
vil læse...

… i bibelen med regelmæssighed
og med personligt udbytte, så er
Bibelens perler. Mød beretningerne
med Kristuskransen af Martin Lönnebo, en fortrinlig håndsrækning.
Forfatteren har tidligere knyttet
Kristuskransen som håndgribelig
hjælp til bøn. Tusindvis af mennesker i hele Norden har haft glæde af
den.
Nu går han skridtet videre og knytter kransens perler til en daglig andagt. Meget velstruktureret med
indledning, bibellæsning, stilhed,
bøn og velsignelse.
Bogen hjælper én i gang de første 8
uger, hvor der er vejledning til 8 forskellige temaer: Det guddommelige
hjerte. Menneskehjertet. Det rene
hjerte. Det kæmpende hjerte.
Det lykkelige hjerte. Det gode hjerte.
Det knuste hjerte. Det salige hjerte.
Til overflod viser Lönnebo, hvordan
Kristuskransen også kan guide én
trygt og godt gennem både Fadervor og Velsignelsen.
En rigtig julegave-idé til både nye og
erfarne bibellæsere.

Poul A. Beck

Johannes Chrysostomos, ca. 350-407

På www.aandeligvejledning.dk
finder du bønner, retræter,
tidligere numre af ”kontakt”
og anden inspiration.
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dag er en gave

Dette blev sagt engang i en tale
på et universitet om forholdet
mellem arbejde og ens andre
forpligtelser:
Forestil dig livet som et spil,
hvor du jonglerer med måske
5 bolde. Du giver dem navne:
Arbejde, familie, helbred, venner og Ånd - og du holder dem
alle i gang i luften. Snart finder
du ud af, at arbejde er en gummibold. Hvis du taber den,
hopper den op igen. Men de
andre fire bolde – familie, helbred, venner, og Ånd er lavet af
glas. Hvis du taber en af dem,
bliver de mærket, hakket, skadet eller endda helt ødelagt. De
bliver aldrig de samme igen.
Det må du forstå og efterstræbe
balance i dit liv.
Hvordan?
•	Undervurder ikke
dit værd ved at sammenligne dig med andre. Det er fordi, vi er
forskellige, at vi hver
især er noget særligt.
• Sæt ikke dine mål efter, hvad andre mener
er vigtigt. Kun du og
Gud ved, hvad der er
bedst for dig.
• Tag ikke de mennesker, der står dit hjerte
nær, for givet. Hold fast
i dem, som du vil holde
fast i i dit liv, for uden

dem er livet meningsløst.
• Lad ikke dit liv
smutte gennem fingrene ved at leve i fortiden
eller for fremtiden. Ved
at leve dit liv én dag ad
gangen, lever du alle
dage af dit liv.
• Giv ikke op, mens
du stadig har noget at
give. Intet er forbi før
det øjeblik, hvor du holder op med at prøve.
• Vær ikke bange for
at indrømme, at du
ikke er helt perfekt. Det
er den tynde tråd, der
binder os sammen.
• Vær ikke bange for
at tage chancer. Det er
ved at tage chancer, vi
lærer at blive modige.
• Hold ikke kærligheden ude af dit liv ved at
sige, at den er umulig
at finde.
• Den hurtigste måde
at få kærlighed på er
ved at give; den hurtigste måde at miste
kærlighed på er ved at
holde alt for hårdt fast;
og den bedste måde at
fastholde kærligheden
er ved at give den vinger.

• Løb ikke gennem
livet så hurtigt, at du
ikke bare glemmer,
hvor du har været, men
også, hvor du er på vej
hen.
• Glem ikke, at et
menneskes største følelsesmæssige behov er
at føle sig værdsat.
• Vær ikke bange for
at lære. Viden er vægtløs, en skat du altid let
kan bære med dig.
• Brug ikke tid og ord
løseligt. Ingen af delene
kan tages tilbage.

Livet er ikke et kapløb, men en
rejse som skal nydes hvert øjeblik.
I går er historie, i morgen er
et mysterium, og i dag er en
gave!

En gave!

