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Gem din gaffel…
det bedste er på vej
Der var engang en kvinde, som
var uhelbredeligt syg, og lægerne
havde givet hende tre måneder
at leve i. Så da hun var ved at få
styr på sine ’ting’, kontaktede hun
sin præst og bad ham komme
på besøg, så de kunne diskutere
nogle ting vedrørende hendes
sidste ønsker. Hun fortalte ham,
hvilke sange hun gerne ville have
sunget til begravelsen, hvilke vers
der skulle læses, og hvilket tøj hun
ville begraves i. Kvinden bad også
om at blive begravet med sin yndlingsbibel.

sammenskudsgilder, så kan jeg
huske, at når tallerknerne blev
taget ud, ville en eller anden læne
sig over og sige: ’gem din gaffel’.
Det var det bedste for mig, for så
vidste jeg, at der var noget bedre
i vente… som fyldig chokoladekage eller æbletærte. Noget vidunderligt og fyldigt! Så jeg vil bare
gerne have, at folk ser mig der i
kisten med en gaffel i hånden og
undrer sig over: ’Hvad er der med
den gaffel?’ Så vil jeg have dig til
at fortælle dem: ’Gem din gaffel…
det bedste er på vej.’

Alt var på plads, og præsten var
ved at gøre klar til at gå, da kvinden pludselig kom i tanke om noget, der var meget vigtigt for hende. ’Der er lige én ting til’, sagde
hun ivrigt. ’Hvad er det?’, spurgte
præsten. ’Det er meget vigtigt’,
fortsatte kvinden. ’Jeg vil begraves
med en gaffel i min højre hånd.’
Præsten kiggede på kvinden og
vidste ikke helt, hvad han skulle
sige. ’Det overraskede dig, ikke
sandt?’ spurgte kvinden. ’Helt ærligt, så er jeg noget forundret over
ønsket’, svarede præsten.

Præstens øjne fyldtes med glædestårer, da han gav kvinden et
afskedsknus. Han vidste, at det
ville blive en af de sidste gange,
han ville se hende, inden hendes
død. Men han
vidste også, at
kvinden havde
en bedre forståelse for himlen,
end han selv.
Hun vidste, at
der kom noget
bedre.

Kvinden forklarede: ’I alle de
år, hvor jeg har været med til sociale arrangementer i kirken og

Ved begravelsen gik folk forbi
kvindens kiste,
og de så hendes

kønne kjole, hendes yndlingsbibel
og gaflen i hendes højre hånd.
Igen og igen hørte præsten spørgsmålet: ’Hvad er der med den gaffel?’ Og igen og igen smilede han.
I sin tale fortalte præsten om
den samtale, han havde haft med
kvinden kort før hendes død. Han
fortalte dem også om gaflen, og
om hvad den symboliserede for
hende. Præsten fortalte folk om,
hvordan han ikke havde kunnet
lade være med at tænke på gaflen og at de nok heller ikke ville
kunne lade være med at tænke
på den. Han havde ret. Så næste
gang du rækker ud efter din gaffel, så lad den minde dig om, at
det bedste er på vej.
- Glædelig påske!
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Når du vil bede...

6,6
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Alle levende væsener tilbeder dig,
de, som kan tale,
de, som er stumme.
Alle levende væsener giver dig
hyldest,
de, som fik tankens gave,
og de, som ikke fik den.
Verdens inderste drøm
søger klagende imod dig.
Alt det, som er til, beder til dig,
og mod dig lader hvert levende
væsen,
som kan tolke tilværelsens tegn,
en stilhedens hymne stige.
Alt, hvad der har
bestandighed,
har bestandighed i dig
og ingen anden.
Universets kræfter brydes
og falder til ro i dig.
Du alle levende væseners
hjemsted og endemål,
du - den eneste.
Gregor af Nazians - d. 390

APRIL
Jesus Kristus,
vi længes efter at leve af de ord,
du taler til os i evangeliet:
”Min fred giver jeg jer,
for at jeres hjerte ikke må forfærdes.”
MAJ
Al kærligheds Gud,
du ønsker for os alle
Evangeliets glæde.
Og når vi møder prøvelser,
Så forbliver en vej åben:
At overgive os til dig.
Broder Roger af Taizé

Gud, jeg kalder på dig
om morgenen.
Hjælp mig at bede
og samle mine tanker til dig.
Jeg kan det ikke alene.
I mig er der mørkt,
men hos dig er lys.
Jeg er ensom,
men du forlader mig ikke.
Jeg er modløs,
men hos dig er der hjælp.
Jeg er urolig,
men hos dig er der fred.
I mig er bitterhed,
men i dig er tålmodighed.
Jeg forstår ikke dine veje,
men du ved en vej for mig.
Fader i Himlen!
Lov og tak for nattens hvile
og for den nye dag.
Lov og tak for al din godhed
og trofasthed i mit liv indtil nu.
Du har bevist mig megen godhed,
lad mig nu få lov til også at tage
imod det svære af din hånd.
Du lægger ikke mere på mig,
end jeg kan bære.
Du lader alle ting
tjene til bedste for dine børn.
Herre,
hvad denne dag end skal bringe:
Dit hellige navn være lovet.

Hvis du
vil læse...
. . . kan jeg varmt anbefale: En helt
almindelig historie – når angsten tager magten, af Hanne Gaardbo.
Bogen er skrevet af en sygeplejerske
(og efterfølgende hjemmegående mor
og hustru, privat dagplejer, kirketjener
og gartnermedhjælper), som levede et
tilsyneladende meget velfungerende
liv, indtil angsten i den grad tog magten, at hun måtte sygemeldes.
Hun fortæller om en opvækst i et godt,
kristent hjem og et på mange måder
godt liv. Og så alligevel med angsten
som følgesvend fra tidlig barndom.
Om overlevelsesstrategier i form af
ritualer og præstation.
”Det havde en meget høj pris!”
”Jeg levede mit liv i mit eget usynlige
fængsel. Fængslets tremmer byggede jeg selv. Det er først, når man
forlader fængslet, at man rigtigt kan
mærke, at man har været i et.”
Her fortælles om sårbarhed og om
behov for rum, for tid og for mod.
Men også om personlige valg og om
nye muligheder i livet.
En helt almindelig historie – ja, en
menneskelig og dermed også unik
historie.
Og med en dyrekøbt erfaring: ”Mit
livs værdi skal ikke kun måles i,
hvad jeg formår at udrette, men
også i, at jeg er respekteret og elsket af Gud og mennesker.”
Kirsten Ernen Beck

Dietrich Bonhoeffer (skudt i tysk fængsel 1945)

På www.aandeligvejledning.dk
finder du flere bønner, ord til
eftertanke, tidligere numre af
”kontakt” og anden inspiration.
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Påsketanker
SØG DEN KORSFÆSTEDE
Da kvinderne så kommer ind
i graven, møder de den unge
mand i hvide klæder.
Han siger: I søger efter Jesus fra
Nazaret, den korsfæstede (Mark
16,6). I søger … den korsfæstede.
ER DET også den korsfæstede,
du søger? Eller søger du en gud,
som kan give dig lykke, helbredelse, en ny ægtefælle, fede
oplevelser, et rigt liv? Alt det
kan Gud give dig så let som ingenting, men hvis du søger det,
finder du det næppe. Men hvis
du søger den korsfæstede, kan
du ikke undgå at finde det. Alt
for mange søger og søger i dag,
men de finder ikke andet end
tomhed og jagen efter vind, fordi
de søger en lykke-gud. Gud er
lykken, men han er ikke nogen
lykke-gud. Men Guds lykke,
hans opstandelses kraft i vort liv,
et nyt liv i troen på Gud, finder
vi, hvis vi søger den korsfæstede.
DU KAN sagtens finde en kortvarig lykke, et sus, en hurtig oplevelse, uden at søge den korsfæstede.
Men søger du virkelig forandring,
fornyelse, ja opstandelse i dit liv,
må du søge den korsfæstede.
Mange i dag søger opmærksomhed, anerkendelse, ros. Så laver
konen mad i to timer, og manden siger rosende: ”Hvor smager
det godt skat.” Men det tager
to sekunder at sige det, selv om
man har arbejdet i to timer.
Nogle knokler et hav af overarbejdstimer, og chefen roser dem
virkelig. Men det tager et minut
at rose, selvom man har knoklet
i timer.
Nogle klæder sig helt fantastisk
eller optræder med enestående

numre, og folk giver dem virkelig opmærksomhed. Men det
giver kun et øjebliks opmærksomhed, selv om det kræver
dagevis at øve sig eller skaffe det
perfekte tøj.
Søger man ros, anerkendelse eller opmærksomhed, kommer
man på hårdt arbejde. Og mættes aldrig. Finder aldrig nok af
det, man søger.
MEN SØGER DU den korsfæstede, møder du den opstandne
helt uden anstrengelse. Søg derfor den korsfæstede: Den, som
i dag er ramt af sorg, sygdom,
lidelse eller død. Opsøg den,
som er mærket, skamferet, slået,
vanrøgtet, pisket og mærket af
livet. Og da skal du møde den
opstandne. Søg den korsfæstede,
og du vil vinde livet.

HAN GÅR I FORVEJEN.
Beretningen slutter med, at den
unge mand i hvide klæder fortæller kvinderne, at Jesus går i
forvejen til Galilæa: Der skal de
se ham. Det er ensbetydende
med, at Jesus går i forvejen for
os gennem døden. At han går i
forvejen for os gennem gravens
mørke og gør en plads rede for
os. Så vi skal se ham hjemme
hos Gud i himmelen. Døden har
mistet sin magt. Graven er tom.
Jesus sejrede og går i forvejen. Ja,
han er vejen til evigt liv hos Gud.
Tak og lov og pris Gud for det.
Det er påskens glade og livs-forvandlende budskab. Det står fast.

MEN KVINDERNE får bare
ikke besked på at gå hjem og
glæde sig over det. De får heller ikke besked på at gå hjem
og nyde livet. Ej heller at nu
skal de gå tilbage til tryghedens
tykke mure, eller den manglende
selvtillids jagt på anerkendelse.
Heller ikke at de skal skjule sig
for denne verdens korsfæstede.
Nej, de får at vide, at de skal gå
til Galilæa, og at den Opstandne
går i forvejen.
DEN OPSTANDNE Jesus
Kristus går i forvejen for os til
Galilæa. Ikke tilbage til frygten
for stenen, der er i vejen. Ikke
tilbage til usikkerheden og jagten
efter anerkendelse. Vil du ikke
blot høre om den opstandne, men
se ham, må du vandre videre af
denne vej til dit Galilæa. Prøv at
finde dit Galilæa, som du skal gå
til. På vejen vil der være mange
store sten. Men dem vælter Gud
bort. På vejen vil folk tilbyde dig
ros, anerkendelse og opmærksomhed, men det er blindveje.
Søg denne verdens korsfæstede
på vejen til dit Galilæa, da skal
du ikke nøjes med at finde den
tomme grav og høre om den opstandne.
Da skal du se ham, lyslevende.
Se han går i forvejen for dig!
SÅ HVAD GØR DU? Går du
efter ham til dit Galilæa, eller går
du hjem og gemmer dig på ny
bag tryghedens store, tunge sten.
Hvad du end gør, så venter den
Opstandne på dig i dit Galilæa.
Der skal du se Ham den dag, du
lader ham vælte stenen fra din
frygt, og du begynder at søge
den korsfæstede.
Poul A. Beck

