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Den sjuskede bøn

Rabbineren Levi var en gang 
taget ind på et værtshus, hvor 
en gruppe jødiske købmænd 
også havde boet natten over. 
Om morgenen mødtes Rabbi 
Levi og købmændene for at 
bede sammen, men han kunne 
mærke, at mange af købmæn-
dene havde meget travlt, da de 
bad. Rummet blev snart fyldt 
af en mumlen, hvor ordene 

Dette gjorde Rabbi Levi meget 
vred, og efter et stykke tid bad 
han om et øjebliks opmærksom-
hed, eftersom han havde noget 
vigtigt, han ville sige.

Da købmændene var blevet tav-
se, stillede Rabbi Levi sig midt i 
rummet og begyndte at mumle 
en række usammenhængende 
stavelser. De andre kiggede for-
virret på ham og undrede sig 
over, hvad der var gået af ham, 
men rabbineren kom snart med 
en forklaring: ”I synes, at min 
tale er usammenhængende og 
rodet, og I spekulerer på, hvor-
for jeg beder om jeres opmærk-
somhed, hvis jeg ikke har noget 
at sige. Men det er sådan her, 
det lyder, når I beder til Gud. I 
mumler og er sjuskede med or-
dene. Er det en værdig måde at 
tale til Kongernes Konge på?” 

Købmændene stod tavse og 
skammede sig. 

Men så hævede en af dem stem-
men: ”Men sig mig, Rabbi, er 
det ikke sådan, at barnet i vug-
gen ikke taler klart og sammen-
hængende. Ikke engang den 
mest lærde eller den mest vise 
blandt mennesker kan forstå, 
hvad barnets pludren betyder. 
Men barnets mor og far kender 
barnets sjæl og forstår hver en 
tanke og hver en lyd. Er det ikke 
på samme måde med os, der 
står her i dag? Vi er Guds børn - 
ser han da ikke mere på følelsen 
i hjertet end på de sjuskede og 

usammenhængende ord, der 
kommer ud af vores munde?” 

Nu var det rabbineren, der blev 
tavs. Så bøjede han ydmygt ho-
vedet for manden, der lige hav-
de talt. ”Min ven”, sagde han, 
”du har ret, og jeg har taget 
fejl. Gud forstår hver en bøn, 
der stiger op fra hjertet, uanset 
hvordan ordene bliver formule-
ret, når de kommer ud.”

Kristina Reftel: Altid elsket,  
Unitas forlag. 

Dette nummer handler især om 
fasten, da fasten i år går fra den 10. 
februar til den 27. marts. 
Vi begynder på side 1 med en lille 
fortælling om bøn. Det vigtigste ved 
bøn er, at den kommer fra hjertet, 

Så kan vi vist alle bede. 

på en vandring 40 dage i fasten. 
Et lille skridt hver dag bringer dig 
langt. 
På side 3 begynder vi sammen med 
Jesus og disciplene at gå mod på-
sken. Undervejs får vi åbnet øjnene, 
så vi bedre kan se, hvad Gud ønsker 
at gøre for os. 
Så jeg håber, du må få en god faste, 
præget af enkel bøn, daglig van-
dring og et nyt syn på Guds kærlig-
hed til dig.

Barnets glade pludren er den ”rene” bøn



”Se, Jeg er med jer. . .”
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Hvis du vil bede
Hellige Ånd, Du indre lys,  
vi ønsker aldrig at vælge mørket,  
men altid tage imod  
den oplysning,  
der kommer fra dig. 

Br. Roger af Taizé

Hold mine øjne åbne
Gud, hold mine øjne åbne, 
så jeg kan se din herlighed.

Hold mine legemlige øjne åbne, 
så jeg glæder mig over lyset  
over engene  
med gæs og viber og stære,  
og over lyset gennem byens gader,  
der får tank-stationen og Netto 
og den tyrkiske grønthandel  
til at blusse i et farveorgie.

Hold min sjæls øjne åbne,  
så jeg ser
lyset bag lyset, 
lyset bag gadelygterne, 
lyset bag stjernerne,
lyset bag natten. 

Lær mig at se  
din herlighed klarere ved det lys,  
når mine legemlige øjne  
bliver svagere. 
Lad det lys oplyse mit mørke. 
Gør mig tryg i tro på, at mørket 
aldrig skal få bugt med dit lys.
    

Niels Thomsen (bearbejdet PAB)

Opfyld mit indre
Herre Jesus Kristus
jeg kommer til Dig,
og giver mig selv til Dig,
udleverer mig til Dig,
så at du må opfylde mit indre,
så Faderens kærlighed må nå 
mig i mit inderste væsen.

Gør med mig, som Du vil,
så jeg må anvendes i Guds plan. 
Du som er Faderens fylde  
i kærligheden blandt menneskene, 
vær i dag min Herre.
Amen

Jeg vil vogte [fårene] på Israels bjerge, 
ved vandløbene og overalt i landet, hvor 
de bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og 

græsgange. Der skal de lejre sig på gode 
græsgange og græsse på frodige enge på 
Israels bjerge. 
Jeg vil selv vogte mine får og lade dem 
lejre sig, siger Gud Herren. 
De vildfarne vil jeg lede efter, 
de bortkomne vil jeg føre tilbage, 
de kvæstede vil jeg forbinde, 
de syge vil jeg styrke, 
de fede og stærke vil jeg passe på. 
Jeg vil vogte dem [alle] på rette måde. 

Ezekiel 34, 13b-16

Herover ser du en tegning. Den er 
rentegnet af Camilla Ernen-Lyngholm 
efter et oplæg af undertegnede. Den 
forestiller de frodige høje med grønne 
enge og de krystalklare vandløb som 
profeten Ezekiel beskriver det ovenfor. 

Guds løfte er, at han vil vogte sine 
får, os. Lade os lejre os på de nærende 

bakker og ved det rene og forfriskende 
vand. Vi er i gode hænder. Han vil 
møde os hver især med det, vi behøver. 

Er vi faret vild, så leder han efter os. 

Er vi kommet bort fra ham, fører han 
os blidt og ømt tilbage i hans barm-
hjertige favn. 
Er vi kvæstede af livets hårdhed, 
forbinder han os omsorgsfuldt.
Er vi syge på legeme eller sjæl, vil 
han give os styrke på ny. 
Er vi fede, velnærede og stærke, vil 
han passe godt på os.

Han vil møde os hver især på den 
måde, vi behøver. Ingen af os bliver 
overladt til os selv. Uanset vor livs-
situation, formåen og behov, tager 
Gud selv vare på os. Han lader os 
lejre os på de grønne græsgange, ved 
det klare vand. Alt sammen i hans 
nærhed, vogtede, passet godt på af 
hans styrke og vejledning.

Jeg vil selv vogte mine får

Ovenstående er en smagsprøve på fastematerialet ”Vi vandrer – 40 dage i fasten”, der 
frit kan hentes på www.aandeligvejledning.dk. Her får du hver dag i 40 dage en lille 
bid af Guds kærlighed i form af bibelmeditationer eller billedmeditationer eller måske en 
lille fortælling, der kan bidrage til, at du kommer nærmere Guds omsorg og kærlighed. 
Du kan bruge det, når du vil, og hvordan du vil.  -   God fornøjelse. 



Efter at julen er vel overstået, 
retter vi opmærksomheden mod 
næste store begivenhed i Jesu liv: 
Påsken. I Lukas evangeliet består 
vejen til påske af én lang rejsebe-
retning, hvor Jesus sammen med 
disciplene går fra Galilæa i nord 
til Jerusalem i syd. For os går 
vejen til påske via fasten. Sidste 
søndag inden fasten hører vi den 
beretning, du kan læse ovenfor. 

Jesus fortæller disciplene i en-
rum, hvad der skal ske. I syv ma-
lende ord beskriver han påskens 

lidelse og opstandelsen til sidst. 
Men disciplene kan ikke forstå et 
ord af det. Intet trænger ind. 
Det er så anderledes og fremmed, 
som når vi får en tung besked el-
ler et rystende budskab. Vi kan 
kun dårligt høre det, ikke tro det 
og slet ikke fatte det. 
Sådan har disciplene det også. 
Hverken det lidelsesfulde eller den 

vej til opstandelse og frelse, som 
korsets gåde på mystisk vis også 
er, trænger ind. Jeg synes, det er 
fuldt forståeligt. Derfor er det også 
yderst forståeligt, hvis mange i dag 
har svært ved at tro et så anderle-
des og nyt ”Glædeligt Budskab”: 
Kristus er opstået, døden over-
vundet, og vi er sat fri. Vi har, som 
disciplene, ganske enkelt svært ved 
at fatte noget så skønt, så fantastisk 
og samtidig helt anderledes end 
det, vi ellers hører, ser og møder 
gennem livet. Men der er hjælp at 
få længere henne ad vejen. 

For straks efter møder Jesus en 
tigger, der er fysisk blind. Og 
disciplene er åndeligt set lige så 
blinde som tiggeren. Men Jesus 
reagerer på tiggerens råb om 
barmhjertighed. Han giver sig tid 
til at standse op og spørge respekt-
fuldt, hvad den blinde ønsker, at 
Jesus skal gøre for ham. ”At jeg må 
kunne se” lyder det vise svar, der 
opfylder både tiggerens og vores 
dybeste behov. At vi må kunne 
se! Se det, der endnu er skjult for 
os: Korsets gåde, påskens hemme-
lighed, opstandelsens mysterium. 
Kan vi blive seende og ”se” det, 
som ikke kan ses med øjnene, men 
kun med hjertet, så kan vi også 
modtage Jesu livgivende og livs-
forvandlende ord: ”Bliv seende, din 
tro har frelst dig”.

Det åbner døren til Det nye Liv 
i opstandelsens kraft: Så det kan 
siges om os som om tiggeren: Vi 
kan se. Vi følges med Jesus. Vi 

skridt i livet som ingen andre. 

Må du opleve en rigtig indsigts-
fuld fastetid og vej til påsken, 
der passende begynder med, at 
vi grunder over Jesu spørgsmål: 
Hvad ønsker du, jeg skal gøre for dig?

Poul A. Beck

På vej til  Påske
Jesus forudsiger sin lidelse, død 
og opstandelse
v31  Han tog de tolv til side og sag-
de til dem: »Se, vi går op til Jerusa-
lem, og alt det, som er skrevet ved 
profeterne om Menneskesønnen, 
skal opfyldes: v32  Han skal overgi-
ves til hedningerne, og de skal håne 
ham, mishandle ham og spytte på 
ham; v33  de skal piske ham og slå 
ham ihjel, og på den tredje dag skal 
han opstå.« v34  Men de fattede 
ikke noget af dette; det var skjulte 
ord for dem, og de forstod ikke det, 
som blev sagt.

Helbredelsen af den 
blinde ved Jeriko
v35  Da Jesus nær-
mede sig Jeriko, sad 
der en blind mand ved 
vejen og tiggede. v36  
Han hørte, at en skare 
kom forbi, og spurgte, 
hvad der var på færde. 
v37 De fortalte ham: 
»Det er Jesus fra Na-
zaret, som kommer 
forbi.« v38  Da råbte 
han: »Jesus, Davids 
søn, forbarm dig over 
mig!« v39  De, som 
gik foran, truede ad 
ham for at få ham til at 
tie stille; men han råb-
te bare endnu højere: 
»Davids søn, forbarm 
dig over mig!« v40  
Og Jesus stod stille og 
befalede, at manden 
skulle føres hen til 
ham. Da han var kom-
met derhen, spurgte Jesus ham: v41 
»Hvad vil du have, at jeg skal gøre 
for dig?« Han svarede: »Herre, at 
jeg må kunne se.« v42 Og Jesus 
sagde til ham: »Bliv seende, din tro 
har frelst dig.« v43  Straks kunne 
han se, og han fulgte ham og priste 
Gud. Og hele folket så det og lov-
priste Gud. 

Lukas 18, 31-43


