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Ut fra sin rike erfaring med retreater og åndelig veiledning
viser Ulla Käll i denne boka hvordan Bibelens ord stadig kan
omdannes til bønn. Hennes daglige bønnekorn oppmuntrer
oss til å la samtalen med Jesus gå sin gang midt i alt som skjer
– personlig, spontant og oppriktig.

DAGSKORN

Dagskorn gir deg en liten impuls for hver dag i året, et korn som kan
gi næring for tro og tanke g jennom dagen. Hver tekst er knyttet til
en kort bibeltekst som kan gi frøet mer jord å spire i.
Boka er illustrert med Anne Kristin Hagesæthers fargerike kunst.

MARS

1
En av de umulige dagene …
Men Herre, du er her og du sier:
«Jo, du kan.
Reis deg opp og gå ut i verden.»
Jeremia 1,6–8

2
Guds gaver går på rundgang.
Du trenger ikke betale, balansere.
Nei, gavene strekker til –
du får og du gir.
En vekselvirkning utenfor din kontroll.
1. Korinter 12,4–11

3
Hele tiden gjøre samme feil,
følge samme mønster …
Herre, la meg være like glad for de gode mønstrene
som jeg er lei meg for feilene.
Salme 103,8
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4
Fei ikke lengselen unna.
Den kan være Guds måte å tale til deg på.
Lytt.
Begynn å følge den,
om enn med nølende skritt.
Johannes 14,6

5
Når er du i ditt ess?
Kan det si deg noe om det Gud har lagt ned i deg,
innerst inne?
Altfor dyrebart til å la ligge.
1. Kongebok 17,14–16

6
Om du har ant din dypeste lengsel,
ja, om du bare har sett en flik,
hold fast i den.
Salme 42,2–3
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OKTOBER

6
Arbeide i en rolig, målbevisst rytme.
Gjøre det jeg må få gjort denne dagen.
Johannes 9,4

7
Si nei noen ganger
så mine ja blir tydeligere.
Så mine ja
blir gitt til det viktige og vakre.
Forkynneren 7,30

8
Har noe sotet ned mitt vindu mot verden?
Noe som skygger for sikten?
Synd som forvirrer meg?
Rens meg med tilgivelse
så jeg ser klart igjen.
Matteus 6,22–23
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9
Vi kan utvide lyset rundt oss.
Velge noe, gjerne noe lite,
der kjærligheten kan skimtes.
Også når vi møter motstand.
Jesaja 58,10

10
Andres trofasthet vekker min ømhet.
Hva ville verden vært uten relasjoner,
uten handlinger som holder alt sammen?
Hvordan kan min trofasthet se ut i dag?
Jakob 2,23

11
Enkelte dager er det som om høye fjell skal bestiges
med høydeskrekk.
Svaret er nært – og likevel vanskelig å nå.
Jeg forankrer meg i din kjærlighet,
ikke i det jeg presterer.
Johannes 21,15–17
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