Fredag d. 1. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 14: Tænk, at livet koster livet
Bibeltekst: ”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!” (Filipperbrevet 4,4).

Vi vil nu lytte til to vers af den salme, vi lige har sunget.
De to vers, der på en god måde rammer salmen ind,
hvor begge vers har udtrykket: ”at livet koster livet”.

Vers 1: Tænk, at livet
koster livet!
Det er altid samme pris.
Kom med glæde!
Vær til stede!
Tanken spreder øjets dis;
rigt og bredt går livet ned
i evighed.
Vers 7: Godt, at livet
koster livet!
Godt at synge dagens pris.
Det er glæde,
alt til stede,
i ét nu er paradis!
Tørstende når roden ned
i evighed.
Fadervor

Mandag d. 4. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 494: Kærlighed fra Gud

Bibeltekst: ”Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt”.
(1. Kor. brev 13,12a).

Vi beder sinds-ro bønnen sammen:

Gud, giv mig sindsro
til at acceptere de ting,
jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting,
jeg kan
og visdom til at se forskellen.

Fadervor

Tirsdag d. 5. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 613: Herre, du vandrer forsoningens vej

Hvis du googler teksten: vandringsmanden Arne Haugen Sørensen, så får du billeder af mange
vandringsmænd, Haugen Sørensen har lavet. Lav et print af en eller flere og del ud til deltagerne.

Bibeltekst: ”Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst.” (GT Salme 23,4).

Andagtstykke ved Susanne Kristensen, tidligere assisterende korshærspræst:

Det er et billede, som fortæller, at ethvert menneske er en vandringsmand. På billedet ses et ansigt,
der både ser fremad og bagud. Enhver af os er på vej ind i fremtiden. Men vi bærer erindringen om
vores fortid med os. Det er vidt forskelligt, hvad vi har med os fra fortiden. Det kan være tab og
dødsfald, nederlag eller mørke perioder. Det kan også være minder om en storhedstid i vores liv.
Minder om noget skønt og vellykket.
Men vi er på vej fremad. Nogle gange sker det med tunge skridt og med skygger af livserfaringer
fra vores fortid. Andre gang sker det med beslutsomhed og mere gå-på-mod.
I vores vandring gennem livet er det naturligt at gå med stok – som man også ser det på kunstnerens
billede. Vi har nemlig brug for noget at støtte os til. Det kan være Guds ord, Guds løfter til os, om
alt det han har gjort og fortsat vil gøre for os. Vi kan også lære af hans formaninger til os, om
hvordan vi skal leve.
Se selv på billedet og se dig selv på billedet.

Fadervor

Onsdag d. 6. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 36: Befal du dine veje

Bibeltekst: ”Jesus sagde til ham: ”Jeg er vejen og sandheden og livet.” (Johs. 14,6)

Andagtslæsning: Jeg bar dig – fodsporene

En nat havde en mand en drøm. Han drømte, at han gik hen ad en strand sammen med Gud.
Fra Himlen glimtede forskellige begivenheder fra hans liv, og hvert glimt efterlod to par fodspor
i sandet, hans egne og Guds fodspor.
Da det sidste glimt var forbi, kiggede han tilbage for at se fodsporene i sandet. De fulgtes
parallelt langs stranden, men der var nogle steder, hvor man kun kunne se ét par fodspor.
Manden lagde mærke til, at dette skete under de mest anstrengende og krævende perioder
i hans liv.
Han følte sig svigtet. Han spurgte Gud, hvorfor Gud havde ladet ham være alene i de
sværeste perioder af hans liv.
Gud svarede roligt: ”Kære barn, når du havde det sværest, da bar jeg dig”.

Fadervor

Torsdag d. 7. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 487: Nu fryde sig hver kristen mand

Bibeltekst: ”Over for ham kan vi bringe vort hjerte til ro, hvad end vort hjerte fordømmer os for,
thi Gud er større end vort hjerte og kender alt.” (1. Johs. brev 3, 19b-20)

Andagtslæsning: Jeg bærer dig i mit hjerte. Bøn af Teresa af Avila fra 1500-tallet.

Min Gud, jeg behøver ikke at
klatre op til himlen for at tale med dig.
Jeg behøver ikke at hæve stemmen, for at du skal høre mig.
Selvom jeg hvisker ganske tyst, hører du allerede,
for du er i mig, jeg bærer dig i mit hjerte.
Der kan jeg finde dig!
Ligesom hos min bedste ven må jeg være hos dig.
Sige det som plager mig,
bede dig hjælpe mig.
Jeg ved, at du er min Gud og Far,
og at jeg er dit barn –
om jeg end er aldrig så uværdig.

Fadervor

Fredag d. 8. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 726: Gak ud, min sjæl, betragt med flid

Bob Dylans smukke sang til sine børn: Forever Young i min oversættelse:

Må Gud velsigne og bevare dig
må dine ønsker alle gå i opfyldelse
må du altid gøre mod andre
som andre gør mod dig
må du bygge en stige til stjernerne
og klatre på hvert et trin
må du forblive evigt ung
evigt ung, evigt ung
må du forblive evigt ung

Må du vokse op til at være retfærdig
må du vokse op til at være sanddru
må du altid kende sandheden
og se lysene der omgiver dig
må du altid vise mod
stå oprejst og være stærk
må du forblive evigt ung
evigt ung, evigt ung,
må du forblive evigt ung

Må dine hænder altid have travlt
må dine fødder altid være lette
må du have en stærk grund
når forandringens vinde blæser
må dit hjerte altid føle glæde
og må dine sange altid blive sunget
må du forblive evigt ung,
evigt ung, evigt ung,
må du forblive evigt ung.

Fadervor…

Mandag d. 11. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 36: Befal du dine veje

Dietrich Bonhoeffer var en tysk præst, der blev henrettet for sin modstand mod nazismen i en kzlejr, få dage før Hitlers regime faldt. Han skriver:

Inde i mig – hos dig
Inde i mig er der mørke, men hos dig er der lys.
Jeg er ensom, men du lader mig ikke alene.
Jeg er svag, men hos dig er der hjælp.
Jeg er urolig, men hos dig er der fred.
Inde i mig er der bitterhed, men hos dig er der tålmodighed.
Jeg forstår ikke dine veje,
men du kender den vej,
jeg skal gå.

Bibel:
Salmernes Bog 23,3:
”Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld.”

Fadervor

Tirsdag d. 12. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 658: Når jeg er træt og trist, når modet svigter

Bibel:
”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.” (2. Kor. 12,9a)

En bøn til de dage, hvor vi føler afmagt:
Min Far i Himlen.
Jeg kan ikke længere se,
hvordan jeg skal klare mig igennem.
Alt går i stykker i mine hænder,
og det jeg skal, kan jeg ikke.
Hjælp mig, Gud,
så jeg ikke går under i min afmagt.
Giv mig af din styrke, din Ånd og din glæde.
Giv mig modet tilbage, Gud.
Så jeg tør de udfordringer,
jeg netop nu står overfor.
Jeg ved, at dér hvor jeg er svag,
kan jeg endnu mere mærke din styrke.
Hjælp mig til det, Herre.
Amen.

Fadervor

Onsdag d. 13. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 414: Den Mægtige finder vi ikke

Troen og tvivlen går hånd i hånd. Først sang vi en salme, der handlede om troen som Guds gave.
Nu skal vi bede en bøn, hvor der kæmpes for at komme frem til tro og fred. Skrevet af
korshærspræst Jørgen Lasgaard.

Kære Far i Himlen.
I mig kæmper følelsen af,
at det er totalt meningsløst
at kalde på dig og din hjælp.
Jeg ved jo hverken ud eller ind.
Du glimrer tiest ved dit fravær.
Jeg ser kærligheden ødelagt og modsagt over alt.
Hvorfor grådighed, vold? Hvorfor ligegyldighed, kulde?
Og jeg er ikke selv spor bedre!
Helt ærligt: Jeg har svært ved snakken om
troen på din kærlighed.
Det er mest naturligt at tvivle. Tilgiv mig!
Gud, giv mig bare en enkelt dag,
hvor livet sejrer, samtidig med at det smerter.
Giv mig et minuts åndedræt, hvor jeg inhalerer fred,
mens jeg jagter dit nærvær.
Tal tydeligere til mig fra din evighed!
Modsig mig! Trøst mig! Styrk mig!
Tak, om din tro på mig må vise sig stærkere end min på dig.
Fadervor

Torsdag d. 14. juli 2015
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 260: Du satte dig selv i de nederstes sted

Bibel:
”Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre,
det har I gjort mod mig.” (Matt. 25,40b)

Herre.
Åbn mine øjne, så jeg kan se andres behov,
hvad enten de er nær eller fjern.
Åbn mine ører, så jeg kan høre deres råb.
Åbn mit hjerte, så de ikke forbliver uden hjælp.
Herre, lær mig ikke at flytte blikket, når jeg ser den hjemløse på stationen – men at møde hans
øjne.
Lær mig at lytte og være nærværende, når flygtningen fra borgerkrigen fortæller om militsens
overgreb.
Lær mig, at jeg ikke beskytter mig selv ved at holde andre ude.
Herre, lad mig ikke være bange for at forsvare den svage på grund af de stærkes vrede, eller være
bange for at forsvare den fattige på grund af de riges vrede.
Åbn mine øjne og ører.
Vis mig, hvor der er brug for kærlighed, håb, tro.
Brug mig, Herre, hvad enten det er nær eller fjern.

Fadervor

Fredag d. 15. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 771: Dagen går med raske fjed

Bibel:
”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” (Matt. 6,33)

Mange siger, at de har så travlt og skal nå så meget. Her er en bøn, der taler til Gud om de ting.

Herre,
vi har så travlt.
Vi mener, tiden er knap, og vi skal nå så meget.
Vi kan ikke finde ro. Vi iler af sted,
for vi vil ikke gå glip af noget,
og ubemærket svinder dagen bort mellem vores hænder.
Det hele går så hurtigt, og vi har ikke tid
til et smil, et knus, et kys.
Er det for sent, Herre?
Herre, befri os fra rastløshedens tyngende åg.
Du forbliver den samme
i går, i dag, i morgen.
Vor fremtid er i dine hænder.
Du alene kender morgendagen.
Herre forbarm dig over os.
Giv os mod.
Lær os at stoppe op
og gå langsomt gennem dagen.
Fadervor

Mandag d. 18. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 370: Menneske, din egen magt

Bibel:
”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele
dit sind, og din næste som dig selv.” (Luk. 10,27)

Her følger de to første vers af Iben Krogsdals nye salme ”Du skal elske din næste som dig selv”:
Du skal elske din næste som dig selv.
Du skal bære andres himmelhvælv.
Du skal dele dine lykker
ud i tusindvis af stykker.
Du skal elske din næste som dig selv.
Du har døgnvagt i din egen sjæls hotel.
Du skal åbne dine døre
og la’ folk gå ind med pløre.
Korshærspræst Jørgen Lasgaard udlægger ”at la’ folk gå ind med pløre” i Korshærsbladet nr. 3, marts
2012:
Du skal involvere dig i liv, der er ulækre og beskidte. Der er noget andet under overfladen, meget
tit. Og du skal ikke være bange for selv at få beskidte hænder ved at høre om og dele det grimme
og ulækre og uforståelige. For den renhed, der kommer af at få talt ud og få renset luften, der er
mere værd end så meget andet.
Et af de mennesker, jeg har mødt med pløre, gav mig Thorvaldens Kristusfigur til at stå i min
vindueskarm. Og der står han og han har mistet venstre hånd. Men som min ven fra pløret sagde:
”Jeg tror godt, han kan velsigne alligevel, selv om den ene hånd mangler”. Det er den rene tro, som
den sommetider lyder stærkt og sandt, fordi den kommer fra én, der selv har rakt ud nede fra pløret.

Fadervor

Tirsdag d. 19. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr.784: Altid frejdig, når du går

Bibel:
”Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver
dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre
sig?” (Matt. 6,26-27)

I Kirkens Korshær kan vi opleve en travl hverdag, og det er ok at lægge dette frem for Gud i bøn.

Gud,
du må hjælpe mig.
Jeg presses fra alle sider.
Jeg vil gerne gøre det så godt som muligt,
men kravene er så mange,
at jeg umuligt kan opfylde dem alle.
Mine kræfter slår ikke til.
Hjælp mig! Giv mig styrke,
så jeg ikke svigter mine kære.
Giv mig tro,
så jeg ikke svigter dig.
Giv mig tålmodighed,
så jeg ikke bliver for hastig og gør dem ondt, jeg nødig vil såre.
Lær mig at hvile i din kærlighed,
så jeg lærer at sætte grænser
og får kraft til det, jeg skal.
Fadervor

Onsdag d. 20. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 52: Du, Herre Krist – eller nr. 787: Du, som har tændt millioner af stjerner

Bibel:
”Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.” (Galaterbrevet 6,2)

Her kommer en bøn om, hvordan vi som kristne er i stand til at bære både gode og dårlige dage,
formuleret af korshærschef Helle Christiansen.

Kære Gud, almægtige Fader i himmelen.
Tak for livet, som Du har givet, og dagligt giver mig at leve.
Med de mennesker, jeg holder af, og for de mennesker, som jeg ikke kender,
men som Du i din visdom giver mig at leve sammen med.

Hjælp mig, Jesus Kristus, til med tak at tage imod de gode dage, Du giver mig.
Som en dyrebar gave, jeg er forpligtet på at behandle med nænsomhed og omtanke.
Og giv mig kræfter til at tage imod de onde dage, der gives mig, i troen på, at Du er
den, der bærer mig, når jeg ikke kan bære mere.

Du gode Helligånd, tag mig ved hånden, og før mig
ikke derhen, hvor jeg vil, men hvor Du vil. Og giv mig at være den, der ikke giver op,
men i medgang og modgang tager livet for givet.

Fadervor

Torsdag d. 21. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 652: Vor Herre! til dig må jeg ty

Bibel: Fra de to disciples vandring med Jesus til Emmaus. Da de har opdaget, at deres følgesvend
var Jesus, siger de:
”Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen
og åbnede Skrifterne for os?” (Luk. 24,32)

Den norske sanger og præst Bjørn Eidsvåg slutter altid sine koncerter med denne sang om Kristi
følgeskab, en tekst, der også står i nyeste udgave af højskolesangbogen, 18. udgave 2006.
Sangen hedder Jeg ser, 1983:

Jeg ser, at du er træt,
men jeg kan ikke gå alle skridtene for dig,
du må gå dem selv.
Men jeg vil gå dem med dig.
Jeg vil gå dem med dig.

Jeg ser, du har ondt,
men jeg kan ikke græde alle tårerne for dig,
du må græde dem selv.
Men jeg vil græde dem med dig.
Jeg vil græde dem med dig.

Jeg ser, du vil gi’ op,

men jeg kan ikke leve livet for dig,
du må leve det selv.
Men jeg vil leve med dig,
jeg vil leve med dig.

Jeg ser, at du er ræd,
men jeg kan ikke gå i døden for dig,
du må smage den selv.
Men jeg gør død til liv for dig,
jeg gør død til liv for dig.
Jeg har gjort død til liv for dig.

Fadervor

Fredag d. 22. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 582: At tro er at komme

Bibel:
”Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.” (Hebræerbrevet 11,1)

Desmond Tutu fortæller denne historie om tro og tvivl i forhold til lidelsen i verden:

Der er manden, der i fuld fart henover et klippeplateau vælter med sin cykel, og bliver smidt ud
over klippekanten. Heldigvis får han fat i et lille træ, der stikker ud på klippesiden, og mens han
hænger der i livsfare med den afgrundsdybe kløft under sig, da råber han op mod himlen:
”Guud hjælp! Guud, er der nogen?”. Intet svar.
Manden prøver igen:
”Guud, er du der?” Stadig intet svar.
Han prøver igen for tredje gang.
Endelig sker der noget.
Oppe fra himlen lyder det: ”Ja, min søn, jeg er her”.
”Hvad skal jeg gøre?” spørger manden. ”Kan du hjælpe mig?”
”Ja”, svarer Gud fra sin himmel. ”Spring! – du skal springe.”
Efter et øjeblik lyder det fra manden:
”Er der ikke en anden deroppe?”

Således opmuntret beder vi Fadervor

Mandag d. 25. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 3: Lovsynger Herren, min mund og mit indre – eller nr. 356: Almagts Gud, velsignet
vær

Bibel:
”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.” (Luk. 21,33)

Bøn formuleret af tidligere korshærschef Bjarne Lenau Henriksen:

Når livet gør så ondt,
at selv det mindste sekund er som en evighed
af uudholdelig smerte,
da har jeg brug for dig
lige nu.

Jeg har brug for din evighed nu med det samme,
med alt hvad den rummer af trøst og lindring og kærlighed.

Kære Gud, kend min begrænsede besøgelsestid
og sænk dit evige nu ned over mig,
så jeg kan leve i dag.

Fadervor

Tirsdag d. 26. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 726: Gak ud, min sjæl, betragt med flid

Bibel: Salmernes Bog 8, 4-10

Lad os undre os:

”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!”

Fadervor

Onsdag d. 27. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 750: Nu titte til hinanden de favre blomster små

Andagtslæsning fra ”Himlen i mine fodsåler”, s. 14:
Det som plejer at være,
Inge Lindhardt Mikkelsen

Gud.
Giv mig ikke mirakler og undere
men giv mig øjne, som kan se den kærlighed,
der er større end vores evne til at leve i den.
Giv mig ikke gudsbeviser og manifestationer,
men giv mig evnen til at kunne gribe
det nu, som du hver dag giver mig.

For jeg forstår ikke at bruge undere til tro
eller beviser til at styrke mig ved.

Men jeg kan ane den undren,
som dit nærvær skaber i mig,
når det møder mig midt i alt det,
der er, som det plejer at være.

Fadervor

Torsdag d. 28. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 582: At tro er at komme

Til andagt første vers af salmen vi lige sang:

At tro er at komme
til det, der er større,
end vi kan forstå:
Guds rige, som Kristus
har åbnet i dagen
for os, som er små.

En bekendelse til Gud:
Gud,
min kæreste beder til dig,
min bror går i kirke.
Men for mig er det svært.
Min tro vakler mellem
alt det meget på den ene side og
på den anden side
og mellem himmel og jord.
Det falder mig ikke let.

Fadervor

Fredag d. 29. juli 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 784: Altid frejdig, når du går

Andagtslæsning: ”Himlen i mine fodsåler”, s. 32:
Neden om og hjem,
Gudmund Rask Pedersen

Kære Gud,
kæmp for alt, hvad du har kært
også for mig og mine.
Giv mig kamp til stregen
og så heller ikke en millimeter længere.
Hvis retfærdighed er til
slipper jeg ikke.

Slip mig ikke.
Slip mig aldrig.
Lad mit liv være godt gået, Gud
også nu, hvor det halter,
og jeg mest bare trænger til
at gå nedenom og hjem
og så videre.

Fadervor

