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Oplevelser og vandring i Lille Vildmose
Keltisk velsignelse:
Herren være foran dig for at vise dig den rette vej.
Herren være ved siden af dig for at holde dig i sine arme
og beskytte dig.
Herren være bag dig for at beskytte dig fra menneskers ondskab.
Herren være under dig for at løfte dig op, når du falder.
Herren være i dig for at trøste dig, når du har det svært.
Herren være over dig for at velsigne dig.
Gå i Guds fred.

Andagt i Dokkedal Kirke

Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.
(Irsk-keltisk tradition)

A:

Andagten er – som hele dagen – inspireret af biolog Stefan Edmans bog ”Mot
alla odds? - Når hjernen tvivler men hjertet vil tro.”
Salme nr. 15: Op al den ting, som Gud har gjort
Veksellæsning Sl. 8:
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Herre, vor Herre! - Hvor herligt er dit navn over hele jorden,
du som har bredt din pragt ud på himlen!
Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine
modstandere – for at standse fjender og hævngerrige.
Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne,
som du satte der, - hvad er da et menneske, at du husker på det, et
menneskebarn, at du tager dig af det?
Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet det.
Du har gjort det til hersker over dine hænders værk, alt har du lagt under dets fødder,
får og okser i mængde, selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem som færdes ad havenes stier.
Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden!

”Universet er menneskevenligt”
Paul Davies, fysikprofessor, skriver i bogen ”I hovedet på Gud”:
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”Jeg kan ikke tro, at vor eksistens i universet bare er skæbnens lune, et
slumptræf i historien, en tilfældig lysplet i det store kosmiske drama.
… Selve den kendsgerning, at universet er skabende, og at dets love har ladet
komplekse strukturer opstå og udvikles til bevidst liv, er for mig et stærkt
vidnesbyrd om, at der foregår noget bag scenen. Jeg kan umuligt frigøre mig
fra indtrykket af, at alt er planlagt. Det lykkes måske videnskaben at forklare
alle de processer, gennem hvilke universet udvikler sin egen skæbne, men
dette hindrer ikke, at der findes en mening med tilværelsen.”

”Størst er kærligheden”
Elin Wägner skriver i bogen ”Väckarklocka” (”Vækkeuret”):

Salme:

” Verden er en levende organisme, som holdes i gang af et hjerte. Dette hjerte
sender os ud og henter og tilbage. Når ønske og bøn, to strømme fra samme
kilde, flyder ud af vort væsen, møder de en kraft i universet, som ikke vil andet
end tjene os og lade sig tjenes af os. Verdens hjerte sender os ud henter os
tilbage, og hvert lille blodlegeme har sin funktion.
Men hvis verden ikke er hjerteløs, da kan vi fatte mod. Så er der igen plads til
det u-udforskede, det hemmelighedsfulde, det guddommelige. En dag vil
menneskene igen høre verden ånde.”

Stefan Edman slutter sin bog således:
”I hvert hjerteslag findes et råb fra Kærligheden, en hilsen fra Nogen, som vil
mig og mit og verdens liv. Størst er kærligheden.”

1 Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om
ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!

4 Gå, så bange, med modet.
Gå med alt hvad du tror.
Natten blir lys som dagen.
Gå på Herrens ord!

Læsning: 1. Kor. 13:
v1 Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed,
er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. v2 Og om jeg så har profetisk
gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg
kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. v3 Og om jeg så uddeler
alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har
kærlighed, gavner det mig intet.
v4 Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke,
kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. v5 Den gør intet
usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. v6 Den
finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. v7 Den tåler alt,
tror alt, håber alt, udholder alt.
v8 Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den
skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. v9 For vi erkender stykkevis, og
vi profeterer stykkevis, v10 men når det fuldkomne kommer, skal det
stykkevise forgå. v11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et
barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige.
v12 Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu
erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er
kendt fuldt ud.
v13 Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er
kærligheden.

2 Gå for andre med håbet.
Gå mellem skred og fald.
Gå i flakkende skygge.
Gå – mærk at vi skal!

5 Gå – føl livet begynde.
Gå med budskab om fred.
Gå – lad hjerterne synge.
Gå med kærlighed!

3 Gå med sultne og trætte.
Gå – vær den anden nær.
Åbenbaring og nåde.
Gå – Kristus er her!

6 Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om
ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!
Sten Kaalø, 2010

Keltisk bøn:

Jesus, vort håb,
Selvom vi er svage og skrøbelige,
Ønsker vi mere end noget andet
At vide at vi er elsket af dig
Du som lyser på vejen
Som leder til medfølelse og kærlighed
Du siger til os, som du sagde til dine disciple:
"Omvend dig og tro på evangeliet"

