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Xlt xndet end uvigtig
På trods xf xt min EDB-mxskine
er en gxmmel model, fungerer
den stxdigvæk gxnske udmærket - med den undtxgelse, xt en
xf txsterne er i stykker.

med denne ene txst for xt ødelægge helhedsindtrykket.

Du siger måske til dig selv: ”Jeg
er kun et eneste menneske.
Der er ingen, der opdxger, hvis
Mxn kunne måske tro, xt hvis jeg ikke gør mit ypperste.
nu xlle de xndre txster fungerer Det er lige meget, hvxd jeg
godt nok,så lægger mxn ikke gør”.
mærke til en enkelt txst, der er
i stykker.
Men du gør en stor forskel, for
du er en del xf noget, der er
Men det er, som om det er nok større.

Verden bliver xldrig bedre, hvis
vi ikke xlle sxmmen gør vort
bedste for xt forbedre den.
Så næste gxng du tror, xt du
ikke betyder noget, husk så den
gxmle EDB-mxskine.
Du er xlt xndet end uvigtig - du
er fxntxstisk!
Fra bogen: ”Der er altid en vej”
af Christina Reftel.

Når du vil bede...
t.
at
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… er Keltiske spor af Ray Simpson en
kilde til nogen inspiration.

Du som er over os
Du som er over os,
Du som er en af os,
Du som er - også i os.
Måtte alle se dig - også i mig.
Måtte jeg berede vejen for dig
og takke for alt,
som da vederfares mig.
Måtte jeg ikke derved glemme
andres nød.
Hold mig fast i din kærlighed,
sådan som du vil,
at alt skal bevares i min.
Måtte alt i mit væsen vendes om
til din ære,
og måtte jeg aldrig fortvivle.
For jeg er under din hånd,
og i dig er al kraft og godhed.
Ukendt forfatter

Helligånd,
du kender vore skrøbeligheder,
men du kommer
for at forvandle vore hjerter,
så selv vort dybeste mørke
kan blive indre lys.

Vi kalder dig for Far
Gud, vi kalder dig for Far,
selvom det er alt for småt,
men i ordet lever drømmen
om et hjem, hvor alt er godt,
om en have,
hvor du kommer til os
i en aftenstund,
og vi hører livet springe frem
af ordet fra din mund.

September
Al Evigheds Gud,
selv når alt i os
er tavst,
taler vore hjerter til dig
og beder,
og vi overgiver os til dig.

Gud, vi kalder dig for Far,
vi er alle børn af dig,
som letsindigt gir os frihed
til at finde hver vor vej.
Altid bærer vi dit billede,
selvom det er brudt og delt,
og du styrer frem mod dagen,
hvor du gør det brudte helt.
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Broder Roger af Taizé

Holger Lissner
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Den keltiske spiritualitet er nok mest
kendt fra sangen: Må din vej gå dig i
møde. Må vinden være din ven og må
solen varme din kind. Et åndsliv, hvor
troen på, at naturen er udtryk for
Guds omsorg og derfor går os i møde,
er vores ven og varmer os, lovsynges
på smukkeste vis.
Det var derfor med stor glæde og forventning, jeg begyndte at læse denne
bog. Den første tredjedel synes jeg,
det gik rigtig godt. En enkel og letforståelig inspiration fra denne flotte
skabelsesteologi.
Men efterhånden blev jeg træt. I hvert
af de 25 afsnit begynder forfatteren
med at forklare, at Jesus gjorde sådan
og sådan (byggede fællesskaber, levede nær naturen, tog sig af de fattige
osv.) og den keltiske kirke (fra ca. år
400 til år 1000) gjorde præcis det samme. Medens næsten alle andre kirker
er endt i bureaukrati, luksus og en
slap ånd. Det er synd, at bogen bliver
så ensidig.
Og en skam, at man vil dække 25 områder af troen, for dermed kommer
man til at favne så bredt, at kun lidt
fortælles til ende. Hvor kunne det
være en god bog, hvis den handlede
om det, kelterne er gode til: At forstå det skabte som Guds gave til sine
børn.
Poul A. Beck
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Ved et vendepunkt
Gud, jeg står ved en korsvej
og vender mig til dig.
Tak, fordi du går ved min side,
og fordi jeg ved,
at du vil følge mig,
hvor jeg end skal gå.
I dine hænder overgiver jeg de år,
som ligger bag mig,
med det, som lykkedes,
og det, som mislykkedes,
med alle de almindelige dage,
som kom til at forme mit liv.
Nu beder jeg dig følge mig ind i
den ukendte fremtid,
som både drager og ængster mig:
Lad min smerte blive din smerte.
Lad din glæde blive min glæde,
som du har lovet.
I Jesu navn.

Hvis du
vil læse...

GUD giver væksten!

Den nuværende årstid står
bl.a. i høstens tegn.
Men får vi altid det udbytte af vores bestræbelser på
marken, på arbejde, i familien og i menigheden, som
vi håber på?
Hvad vi høster hænger
bl.a. sammen med, hvilke
vækstvilkår det såede får.

Ved den aktive side over
stien, hvor folk kommer og
går, cyklister kører og børn
leger, slides væksten hurtigt væk.

der dagligt fordyber sig i
skriftens livgivende ord:

Han er som et træ,
der er plantet ved bækken;
det bærer frugt til rette tid,
Medens i siden over det og dets blade visner ikke.
stille vand, hvor der er ro Alt, hvad han gør,
og hvile, er væksten nået lykkes for ham.
utrolig langt på ganske
kort tid. Grenene når næ- Salme 1,3
sten vandet.
Måske vi blot skal give det,
At hvile og være i Gud gi- vi sår, mere fred og ro?
ver den bedste vækst, siger Måske Gud så giver det en
en af bønnens erfarne folk. rigere vækst?

En dag i begyndelsen af
maj, efter den lange og
kolde vinter, kom jeg forbi
dette træ.
Det står ved Søndersø i
Viborg.
Og Bibelen siger om den,

Poul A. Beck.

