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Den rige jomfru
Den kommende tid står især i fastens tegn. Faste er tid givet os,
for at vi kan overveje, hvordan vi
bruger vores penge, tid og andre
ressourcer.
Bruger vi dem til glæde og gavn
for os selv og andre? Eller er vi
egentlig blevet slaver af tiden og
overforbrug? Uden glæde? Uden
fred? Uden harmoni? Gud ønsker,
vi skal være lykkelige. Han ønsker
os alt godt og glædeligt. Ikke at
fratage os livets goder, men at vi
må finde de sande goder i livet.
God faste!

Der fandtes i Alexandria (Ægyptens hovedstad i tiden omkring
Jesu fødsel) en jomfru med et
uprætentiøst ydre, stor i omfang
og umådelig rig. Aldrig havde hun
nogen sinde givet en skilling til en
fremmed, en jomfru, til kirken eller en fattig. Trods mange opfordringer fra fædrene ville hun ikke
skille sig fra noget materielt…
Den Hellige Makarios, præst og
forstander for de handicappedes
herberg, ville – som man siger
– årelade denne jomfru fra hendes
gerrighed, og han udtænkte følgende list.

I sin ungdom havde han arbejdet
som juveler. Han gik til jomfruen
og sagde: Jeg har fundet nogle dyrebare ædelsten: Smaragder og perler; om de er hittegods eller stjålne,
ved jeg ikke. De kan ikke værdisættes, de er uvurderlige, men ejeren sælger dem for 500 guldmønter. Hvis du vil købe dem, kan du
tjene de 500 guldmønter ind bare
på én eneste sten og anvende resten til at smykke dig med.
Jomfruen hang ved hans læber,
nu fanget på krogen, faldt ned for
hans fødder og sagde: Jeg besværger dig ved dine fødder – lad ingen anden få dem.
Så opfordrede han hende: Kom hen
til mig og se dem. Men hun kunne
ikke styre sig og kastede de 500
guldmønter hen til ham og sagde:
Tag dem bare, jeg vil ikke se dem,
som sælger dem. Makarios tog de
500 guldmønter og brugte dem til
herbergets drift.
Tiden gik, men hun nærede sig for
at rykke ham, da han var højt anset i Alexandria for sin kærlighed
til Gud og sin barmhjertighed.
Endelig traf hun ham i kirken og
sagde til ham: Vær venlig at fortælle mig, hvad du agter at gøre
med de ædelsten, som jeg gav dig
500 guldmønter for.

Han svarede og sagde: Så snart du
gav mig guldet, brugte jeg det til at
betale ædelstenene med. Hvis du
vil, så kom og se dem på herberget,
der er de nemlig. Så kom og se, om
du synes om dem. Og hvis ikke,
så tag dit guld tilbage. Hun gik da
med ham, vældig godt tilfreds.
Krøblingeherberget husede kvinderne på 1. sal og mændene i
stueetagen. Han førte hende til
indgangen og spurgte: Vil du
først se smaragderne eller perlerne? Hun svarede: Som du vil.
Han førte hende op på 1. sal og
viste hende kvinderne: Krøblinger, vansirede i ansigtet, og han
sagde: Her er perlerne.
Siden førte han hende nedenunder, viste hende mændene
og sagde: Her er smaragderne.
Synes du om dem? Ellers tag dit
guld tilbage!
Hun gik forvirret derfra og blev
syg af dyb sorg over, at hun ikke
havde handlet efter Guds vilje.
Siden var hun præsten taknemmelig, for han havde vist hende
en større rigdom: Kunsten at
samle skatte i himlene.
Oversat fra Palladios: Ökenfäderna.
Artos 1998
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Ti ikke

Herre,
når jeg fornemmer,
at du lever,
synger rummet.
Jorden spejler
sælsom skøn
din vældige magt til at forny alt.
Uden Gud
er universet skræmmende
i al uendelighed.
Livet mister sin mening.
Vær derfor ikke fjern, Herre,
ti ikke, min lovsangs Gud.
Kom til mig, Herre!
Vis på ny
hvem du er.
Åben mine øjne.

Gunnar Hillerdal:

I skrøbelige lerkar
DU,
som har villet mit liv
og skabt mig
efter din vilje,
alt i mig kender du
og omslutter det med din ømhed,
det svage såvel som det stærke,
det syge såvel som det raske.
Derfor overgiver jeg mig selv til dig
uden frygt og forbehold.
Som et lerkar
stiller jeg mig i dine hænder.
Fyld mig med godt fra dig,
så jeg bliver til velsignelse.
Jeg priser din visdom,
du, som tager ind til dig
det, som er skadet og svagt
og lægger din skat
i skrøbelige lerkar.

Margareta Melin

Februar

Al freds Gud,
ved din Hellige Ånd
giver du os at kunne krydse
hjertets ørkener.
Og ved din tilgivelse
opløser du vor skyld
som morgentågen.

Marts

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.

Broder Roger af Taizé

Jeg behøver ikke at klatre op
til himlen
Min Gud, jeg behøver ikke
at klatre op til himlen
for at tale med dig.
Jeg behøver ikke hæve stemmen,
for at du skal høre mig.
Selvom jeg bare hvisker ganske tyst,
hører du mig allerede,
for du er i mig.
Jeg bærer dig i mit hjerte.
Der kan jeg finde dig.

Hvis du
vil læse...
… kan jeg varmt anbefale: Hjertets
enkle vej. Ørkenens spiritualitet i nutidig praksis af Henri J. M. Nouwen.
Bogen er skrevet på engelsk i 1981,
og det er tankevækkende at læse
denne nye oversættelse. For den er
bestemt ikke mindre aktuel i dag.
Bogen rummer tre enkle afsnit
krydret med eksempler fra Ørkenfædrenes og -mødrenes åndelige liv. Hvert afsnit munder ud i,
hvordan indholdet kan omsættes
i kristen tjeneste. Helt praktisk.
Helt enkelt.
Første afsnit handler om, hvor
hektisk vort samfund er blevet.
Hvor velgørende det er at trække
sig tilbage i ensomhed, og hvordan denne praksis transformeres
til større medfølelse.
Andet afsnit handler om, hvor ordrigt vort samfund er blevet. Hvor
velgørende det er at være stille, og
hvordan denne praksis transformeres til ord og liv, der har vægt.
Tredje afsnit handler om, hvor anstrengende tankens bøn er blevet.
Hvor velgørende det er at bede
hjertets bøn, og hvordan denne
praksis transformeres til nærende
og livgivende bøn.

Poul A. Beck

Teresa af Avila

BAM indbyder til faste retræte:
Årvågenhed og kærlig opmærksomhed.
Se mere på
www.aandeligvejledning.dk
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faste - at luge ud
Balance
Jeg har fået mange nye samtalepartnere den seneste tid. En dag
talte jeg med én af dem om, hvad
det er at hvile i sig selv? Hvordan
bliver man et helt menneske? Det
er svært at svare på, sagde han.
Ganske rigtigt! Ugen efter, da vi
mødtes igen, havde han tænkt over
det, og nu sagde han: Det er, når der
er balance mellem udgifter og indtægter!
Vi har ikke tid, siger vi tit. Men er
det nu sådan? Tiden er der jo altid.
Der er lige meget af den hver dag,
og der er lige meget af den til alle.
Alle har vi fået 24 timer i døgnet. 7
dage om ugen. Hverken mere eller
mindre. Tiden er måske det mest
demokratiske, der findes. For alle rig og fattig, ung og gammel, mand
og kvinde - har fået præcis lige
meget af den. Og uanset hvad vi
gør, kan vi ikke købe os til 25 timer
i døgnet eller 8 dage pr uge. Tid har
vi alle fået lige meget af, og i dag
får vi præcis lige så meget tid som
i går. Denne uge nøjagtigt lige som
meget som i næste uge. Problemet
er ikke så meget tiden, som hvad vi
prøver at putte ind i tiden. Hvad vi
fylder vores tid med? Ønsker vi at
være hele mennesker, må der være
balance mellem indtægter og udgifter. Så vi kan hvile i os selv. Ellers
bliver det opgaverne, arbejdet, Tv,
mails, sms og facebook, der booker
”vores” tid. Sådan at vores fritid
også er nøje tilrettelagt tid fyldt af
opgaver - bare uden løn.
Fri tid
Fritid må være ”fri tid”. Tid fri for
krav, pligter, byrder og opgaver.
Tid vi har reserveret til at ”være”.
Tid til at lege med børn eller børnebørn. Se sin elskede i øjnene.
Spise en middag med gode venner.
Besøge en kær ven. Måske en syg,
der kender til at komme ned i tem-

po, og derfor kan lære os om balancen mellem udgifter og indtægter. Være et helt menneske. Men
det kan være vanskeligt. Derfor vil
de fleste af os have brug for at øve
sig. At begynde med korte perioder. Og siden udvide til længere
tid. Men hele tiden holdt enkelt
og simpelt. KIS som englænderne
siger: Keep It Simple. Og øvelse vil
gøre mester. Faste og øvelse er på
bibelens sprog egentlig det samme
ord. Faste er givet os, for at vi kan
øve os i al enkelhed.

mærksomhed, at skære de grene væk,
der får livet til at sprede sig i alle
mulige og umulige retninger – det er
ganske vist smerteligt, men alligevel
uundgåelige indgreb for den, der vil
dyrke sit livs have… Når det drejer
sig om ukrudtet, skal der overhovedet
ikke vises nogen nåde. Den der vil
holde sin have ren, afsætter ikke et
hjørne til ukrudt. Det er nødvendigt
skånselsløst at luge ukrudtet væk,
men det er endnu mere virkningsfuldt at lade den gode vækst brede sig
i en sådan grad, at ukrudtet kvæles.

Øvelsen
Den svenske forfatter og retræteleder Peter Halldorf skriver:
Øvelsen er givet os for at luge ud.
Det lille stykke jord, vores liv er, kan
umuligt bære ubegrænsede mængder
af planter, hvis vi samtidig ønsker,
at frugten skal blive rigelig og velsmagende. Vi kan ikke nå alt, være
alt og gøre alt, hvad der står på vores
ønskeseddel og samtidig forvente et
rigt indre liv. At rydde ud i bunkerne
med ulæste bøger, at rense ud i alle
de indre stemmer, der afkræver os op-

Guds barmhjertighed.
Øvelsen i at være et helt menneske handler om at tilpasse mængden af planter til den plads, vi har
til rådighed for at opnå balance,
og lade den gode vækst brede sig
i stedet. Være et helt menneske.
Det bedste, vi kan opdyrke i fasten, er Guds barmhjertighed og
lade den kvæle ukrudtet. Over for
Guds barmhjertighed har hverken
overforbrug eller ukrudt en chance. God faste. God øvelse.
Poul A. Beck

Foto: Birgitte Refshauge Kjær

Lad Guds barmhjertighed gro – den kvæler ukrudtet.

