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Gud skaber hver dag
Nu er det høsttid. Vi kan
høste Guds overdådige og
overvældende kærlighed til os
i haven og på marken. Det lidt,
vi har sået, har Gud givet vækst
til en hel overflod af mad.
Samme overskud og overflod
af kærlighed møder os, når det
skabte - brød og vin - flyttes ind
på nadverbordet, som udtryk
for Kristi overstrømmende
kærlighed til os. Det ser vi bl.a.
i kunsten, hvor mennesker kan
forme videre på den verden,
Gud har skabt (se side 3).
Alt, hvad Gud har skabt, er godt
og skal ikke forkastes, når man
tager imod det med tak; for det
helliges ved Guds ord og ved bøn.
(1 Tim 4,4-5), siger Paulus. Lad
os tage imod og hellige Guds
gaver med hans ord og bøn.
Gud skaber hele tiden nyt. Han
har ikke blot skabt verden fix
og færdig og overladt den til sig
selv. Nej, Gud er den, der stadig
og hvert minut holder hele
verden i gang. Hvert sekund
sørger Gud for, at vi har hovedet
oppe og benene nede. Gud
sørger altid for, at solen, jorden
og alle stjernerne går i de rigtige
baner og står, som de skal.
Hvis Gud bare eet sekund slap
styringen, ville himmelen sikkert
styrte ned i hovedet på os som
en våd karklud, der klaskes om
en flue.

Nogle tænker, at jorden drejer
af sig selv. Eller at solen står op
hver morgen af sig selv. Sådan
ser det måske ud, hvis man ser
verden som en mekanisk verden,
der bare kører automatisk. Men
ser vi på verden som noget, der
er i Guds gode hænder, så må vi
tænke, at solen står op hver dag,
fordi Gud vil det.
Hver morgen siger Gud måske
til solen: Stå nu op en gang til.
Gør det nu igen. Når vi leger
med små børn, giver dem ridetur
eller svinger dem rundt, så siger
de altid: En gang til. Gør det nu
igen. Fulde af liv og glæde jubler
børnene: Gør det nu igen. Gud
siger nok hver morgen til solen:

Gør det nu igen. Lige så fuld
af liv og glæde som børnene
siger Gud: En tur til. En gang
mere. Tag nu en tur mere rundt
om jorden og skin på alle mine
dejlige børn. Gør det nu igen.
Sådan tænker jeg mig, at hver ny
dag er en gave fra Gud. Gud har
skabt alt og givet alle livets gave.
Alt, hvad der findes, er i Guds
gode hænder; og så kan vi
ikke tænke nogen bedre magt,
som styrer verdens gang og
holder hele universet oppe.
Bedre kræfter findes ikke i hele
universet end Guds kærlighed,
som holder liv i alt levende.
Fra bogen Liv, Løfter og Lasagne af Poul A. Beck

Når du vil bede. Hvis du
vil læse...
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Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør
og bed til din fader, som er i det skjulte.
Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.
Kristus, du arbejder og virker.
Må vi få mulighed for at mærke dit nærvær, når vi tager til
vores arbejdsplads.
Giv os nåde til at formidle din
fred og din orden i miljøet på
arbejdspladsen.
Hjælp os til at være lydige mod
dig i alt, som bliver bestemt,
tænkt og udført.
Giv os på ny sandhed og godhed,
som kan inspirere os i arbejdet.
Må vi holde os nær til Livets
Gud, så vores liv bliver velsignet denne dag:
Velsignet af Livets Gud
Velsignet af Kærlighedens
Kristus.
Velsignet af Den Hellige Ånd.
Fra bogen ”Du er min ø i havet”

August
Opstandne Kristi Ånd,
Trøstens Ånd,
Lovprisningens Ånd,
din kærlighed til hver enkelt af os
vil aldrig forsvinde.
September
Kærlighedens Gud,
Du kalder os til at bede
I vort hjertes dyb,
Med vore ord
eller endog uden ord.
Og se, på denne måde
gør du os til passionerede
søgere af fællesskab.

Broder Roger af Taizé

Guds herlige skaberværk
For jorden, havet og himmelen,
i harmoni og farvepragt, takker
vi dig, Gud.
For det evige, som strømmer
gennem den fysiske verden,
takker vi dig, Gud.
For din herlighed, som stråler
ind i tiden, takker vi dig, Gud.
For naturens undere, spirende
planter, syngende fugle, og byernes summende energi, takker
vi dig, Gud.
For din søn, som genrejste os,
da vi glemte godheden i dit
skaberværk, takker vi dig, Gud.
For harmonien, som din Ånd skaber, når den stilner vort livs oprørte vande, takker vi dig, Gud.
For æren, du viser os ved livet,
som flyder i evighedens tidevand, takker vi dig, Gud.
Du giver os plads og rum, som
stjernerne i deres baner, omgivet af din kærlighed.
Vi takker dig, Gud.
Gud, du skabende Ånd, som
har skabt orden ud af kaos, giv
os fred.
Gud, du frelsende Væren, som
har stilnet stormen på søen, giv
os fred.
Hellige Ånd, du som svæver
over dybene, giv os fred.
Led os til stille hvile ved din Ånd,
som gør oprørte vande stille.
Fra bogen ”Du er min ø i havet”
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. . . er Arne Haugen Sørensens
kirkekunst – HVOR ORDENE
IKKE RÆKKER af Lisbeth Smedegaard Andersen en fantastisk
dejlig bog at fordybe sig i! Ja,
man fristes til at kalde den en
perlerække i tekst og billeder!
Bogen indeholder lidt om, hvordan Haugen Sørensen gennem
sin kunst har fordybet sig i kristendommen. Lidt om kirkekunst
generelt. Og meget - rigtig meget
og med flotte fotos - om kunsten
i de mange kirker, som Haugen
Sørensen har udsmykket. Se en
smagsprøve på næste side.

Om at være menneske – på vandring fra det tabte paradis – med
Guds velsignelse - gennem Jesu
død og opstandelse - vejledt og
hjulpet af Helligånden - frem til
den treenige Guds rige - symboliseret ved store, kærlige skaberhænder, der tager imod: Fordi
du og jeg er elskede og hører til
hos Gud! Ja, om en kærlighed
så stor, at den kan være svær at
fatte!
Læs teksten – og læs billederne
– og lad troen og glæden vokse!
Kirsten Ernen Beck
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Den gavmilde vært

Arne Haugen Sørensens Alterbillede i Hindborg Kirke fra 1997

Altertavlen består af tre fløje, føjet sammen med synlige hængsler og rammet ind af forgyldte
lister. Inden for denne ramme
sidder personerne i et rum, hvis
dominerende farve er blå. Gulvet
er blåt, baggrunden er blå, men i
en rolig, fjern nuance, der danner
en virkningsfuld kontrast til det
store gule bord, så man får en fornemmelse af, at det med sine fade,
kanden og de forskellige frugter
er lige ved at vælte ind i rummet
til os. Uvilkårligt forventer man
at finde Jesus midt for bordets
langside. Derfor varer det lidt,
før man finder ham. Han er ellers
iøjnefaldende nok. Stor og med
et kraftigt Janus-ansigt, der lader
ham overskue hele bordet og endog se ud mod os, sidder han oppe
i det øverste højre hjørne i en blå
kjortel. De store røde ærmer falder ned fra hans udstrakte arme.
Med brødet i sin venstre hånd og
glasset med den røde vin i den
højre ligner han allermest en gavmild vært, der vil sikre sig, at alle

omkring bordet får del i det, han
byder på: »Dette er mit legeme.
Dette er mit blod!«
Disciplene sidder rundt omkring
ved det store firkantede bord. Måltidet er ved at være tilendebragt,
lidt frugt ligger rundt omkring på
bordet, men Jesu pludselige handling og hans ord har faet alle til at
reagere. Judas er sprunget op og er
på vej ud af rummet, ud i mørket.
Blandt de øvrige har en enkelt rejst
sig halvt op, et par stykker løfter
afværgende en arm, men en anden sætter kniven lodret i bordet
og læner sig lidt tilbage i forbløffelse… Haugen Sørensens Jesus er
en stærk person. Det er ham, der
behersker scenen… i et billede kan
kunstneren lade Jesus løfte brød og
vin i en stor, favnende bevægelse,
mens han samtidig ser sig om til
alle sider. Det giver en følelse af
generøsitet, af en overflod og gavmildhed, der ligger uden for vores
fatteevne og formåen, fordi den har
sin grund i en kærlighed, der er re-

nere og mere storsindet end vores.
Men hvordan virker det på os? Ja,
ser man på disciplene, så afspejler
deres ansigter netop menneskers
begrænsning. De er på vagt: Hvad
er han ude på? En så overvældende gavmildhed sætter vores
smålighed i relief, vækker mistro
og had. Man kan ikke lade være
med at tænke på, at vi altid prædiker, at det var verdens ondskab,
der endte med at koste Jesus livet.
Men ondskaben blev hjulpet godt
på vej af almindelig menneskelig
smålighed, mistro og misundelse.
I billedets nederste venstre hjørne er anbragt et bord med en stor,
grøn vandmelon. Der er skåret
en skive ud af den. Helheden er
brudt. Fællesskabet falder fra hinanden. Den gennemskårne frugt
ligner et stort, rødt hjerte. Rødt og
varmt som blodet og som kærligheden.
Lisbeth Smedegaard Andersen, fra bogen
Arne Haugen Sørensens kirkekunst.

