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ASSISI-NYT – JUL OG NYTÅR 2016 
 

 
Kardinal Peter Turkson ved Maria under festmessen d. 8. december 2016 i Basilica di San Francesco. 

 

Kære Assisi-venner. 
 
Fejringen af Marias Uplettede Undfangelse 
En af de for mig dybeste forberedelser til julen er den store Maria-fest i Assisi, som efter en 9 
dages indre forberedelse, novenaen, afholdes hvert år d. 8. december. Festen er en fejring af 
Maria i aspektet som Den Uplettede Undfangelse, og den er en helligdag i Italien, hvorfor mange 
italienere kommer til Assisi.  
 
Allerede tidligt morgen var der sænket en særlig, subtil, fin og nænsom feminin guddommelig 
energi ind i Assisi – som om Maria var steget ned i Assisi-gralen. Hele dagen var der tilbud om 
festmesser i alle Assisis kirker, og jeg valgte at deltage i Basilikaens messe kl. 10.30, hvor Padre 
Mauro, Sacro Convento’s dybt spirituelle leder, var hovedcelebrant, for at give indre støtte til hans 
tjenestearbejde som hovedcelebrant. I perioder under messen brændte ilden gennem mine 
legemer og hjertecenter for at bane en dybere vej for de smukke Maria-strømme, der tydeligvis 
skulle intensiveres. 
 
Efter denne formiddagsmesse vandrede jeg i det smukke, solrige december-vejr rundt i Assisis 
gader, der blev mere og mere fyldte af forventningsfulde pilgrimme, og efter en te- og festkage-
pause med gode venner, var vi klar til at gå til dagens største og smukkeste Maria-messe kl. 17.00. 
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Processionen af præster og Kardinal Peter Turkson som indledning til messen d. 8. december 2016. 

 
Jeg havde set meget frem til denne store festmesse, fordi jeg vidste, at kardinal Peter Turkson ville 
være hovedcelebrant. Efter Pave Frans er tiltrådt har han på Marias festdag sendt højtplacerede 
kardinaler til Assisi, der har været hovedcelebrant under festmessen, og også i år. Det var meget 
glædeligt for mig og Adriaan Kamp, at Kardinal Peter Turkson skulle være hovedcelebrant i år. 
Peter Turkson er en 68-årig kardinal fra Ghana – fra en fattig barndom med en mor, der solgte 
grøntsager på markedet og faderen var tømrer. Efter hans præstevielse har han tjent i flere 
ledende stillinger i kirken, og fra 2009 som leder af det pavelige råd for fred og retfærdighed – 
udnævnt af Pave Benedikt, ligesom han er medlem af flere andre råd og har været udsendt som 
Pavens fredsmægler i flere konflikter i Afrika, og har holdt taler og deltaget i talrige møder verden 
over. I august i år skabte Pave Frans et råd for ”fremme af integreret menneskelig udvikling”, og 
udnævnte Turkson som dets første leder, kaldet en præfekt.  
 
Peter Turkson er hovedforfatter til ”Laudato Si”, Pave Frans’ anerkendte hyrdebrev (kaldet 
encyklika) om vor forhold til Moder Søster Jord, vort fælles hjem, og vigtigheden af, at vi fremmer 
bæredygtighed inden for alle områder. Adriaan er dybt inspireret af ”Laudato Si” i sit virke i Energy 
for One World, og han har fortalt mig, at Peter Turkson er en meget begavet og hjertevarm 
kardinal, der nyder stor anerkendelse verden over. Jeg har set lidt video med taler af Peter 
Turkson, som bekræfter dette, og derfor så vi i Assisi alle frem til, at han ville komme til os.  
 
Alligevel havde jeg ikke forventet den åndelige oplevelse og indsigt, jeg fik, da han var en nok 10 
meter fra mig, før han passerede mig i den indledende procession. Pludselig oplevede jeg en 
indstrømning af uendeligt smuk og believende, blid Maria-Helligånd, der rislede lifligt gennem mig. 
Den indre erfaring blev stærkere og stærkere, og da Peter Turkson passerede mig med sit milde 
ansigt strålende, var jeg ikke i tvivl om, at det var en af de guddommelige strømme, som han 
formidlede – som jeg flere gange har oplevet, at Pave Frans favner med Jesu blide, medfølende 
kærlighed. Jeg blev således bekræftet i, at Peter Turkson så sandelig er tæt forbundet med Jesus 
og Maria, og at han er endnu et af de instrumenter i Den Katolske Kirkes ledelse, som indgyder 
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håb – for verden og for kirken i dens opgave med at være en formidler af guddommelig hjælp og 
omsorg for menneskeheden og jorden.  
 

 
Kardinal Peter Turkson og Padre Mauro Gambetti 

efter tændingen af juletræet d. 8. december 2016. 
Jeg synes, at Peter Turksons dybde er tydelig på fotoet. 

 
Den store festmesse var uendeligt smuk. Peter Turkson prædikede så inderligt, og da koret som 
afslutning sang hyldesten til Maria ”Tota Pulcra”, mens Peter Turson stod i bøn foran Maria-
statuen ved alteret, kom Maria som den guddommelige, favnende Moder til stede i al sin 
stråleglans. Endnu en gang var Marias vibrationer intensiveret i Assisi-gralen. 
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Efter messen var det tiden for velsignelse og tænding af Basilikaens store juletræ. Det er altid en 
højtidelig stund, og efter at Betlehems borgmester havde talt så smukt om broder-/søsterskab og 
medfølelse med alle lidende, især børnene, inkl. dem, der er ramt af jordskælvene i Italien og de 
palæstinensiske børn på Vestbredden, gik Peter Turkson til træet og velsignede det, hvorefter 
Betlehems borgmester trykkede på knappen, således at træets tusinder af lys i et splitsekund lyste 
den mørke aften op. 
 

 
Juletræet er netop blevet tændt, og børnekoret synger populære børne-julesalmer. 

 

Sidste år var julekrybben under Basilikaens juletræ dedikeret til alle de flygtningene, der 
strømmede ind i Europa, og en ramponeret flygtninge-båd var placeret under juletræet. Denne 
flygtninge-båd er forsat udstillet på pladsen foran Overkirken for at minde os om den lidelsesfyldte 
situation for tusinder af medbrødre og –søstre. I år er julekrybben under træet dedikeret til ofrene 
og redningspersonalet efter de store jordskælv i Italien, der har rystet landet og befolkningen 
siden august måned. På sten fra den sammenstyrtede Basilika dedikeret til Skt. Benedikt i Norcia 
ligger en redningshjelm og Maria, Josef og det nyfødte Jesus-barn er placeret som vogtere på den 
højeste marmorsten fra kirken. De store fotostater viser på den ene side jordskælvet i Assisi d. 26. 
september 1997 med det sammenstyrede tag i Overkirken og Overkirkens genåbning i 1999 efter 
restaureringen. På den anden side vises den sammenstyrede Basilica di San Benedetto i Norcia 
efter jordskælvet d. 30. oktober 2016.  
 
Her er et nærbillede: 
 



Side 5 

 

 
Julekrybben under Basilikaens juletræ dedikeret til jordskælvsofrene og redningspersonalet i Italien i 2016. 

 

Marias sjal 
Med til fortællingen om Maria-festen i Assisi hører også Marias sjal, som er en gave til Basilica di 
San Francesco, og som åbenbares to gange om året, d. 8. december på festen for Marias 
Uplettede Undfangelse og d. 15. august på festen for Marias optagelse i Himlen og kroning om 
Himlens dronning.  
 
Også i år var der en så uendeligt smuk, intenst levende indre erfaring af Marias nærvær, da jeg 
efter messen om formiddagen lagde mig på knæ i bøn foran Hendes åbenbarede sjal. Sacro 
Convento fortæller historien således: 
 
I 1319 blev Basilica di San Francesco beriget med en uvurderlig skat, Marias sjal, som blev givet til 
kirken af prins Tommaso degli Orsini. Under de sidste korstoge i Det Hellige Land hold denne 
romerske Prins pashaen af Damaskus som fange. Pashaen havde stjålet sjalet fra en kirke i 
Jerusalem. 
 
Efter hjemkomsten til Italien blev Prins Orisini alvorligt syg, og døende bad han til Frans, Assisis 
helgen, som han og hans adelige familie havde stor dedikation til. Selvom lægerne ikke nærede 
noget håb om prinsens overlevelse, blev han mirakuløst helbredt. 
 
Prinsen kom til Assisi, og foran alteret i Underkirken overrakte han sjalet til brødrene, som har 
opbevaret det i kirken lige siden. Gud har udvirket mange mirakler gennem sjalet, og i tider med 
trusler mod Assisi vender byens borgere sig mod Marias sjal med bønner om hjælp. 
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Siden 1430 har Marias sjal være opbevaret over det Hellige Sakramente i Johannes Døberens kapel 
til venstre for hovedalteret i underkirken. Til daglig er sjalet skjult bag en bronzedør, som er lavet 
som et relief, der beskriver Marias liv. Det lille tårn til venstre for Overkirken er stedet, hvor 
kardinaler gennem århundrederne har brugt Marias sjal til at velsigne de mennesker, der var 
samlet på pladsen foran kirken. 
 
Kritiske videnskabelige undersøgelser bekræfter, at sjalet er ældgammelt, og er vævet af de 
silketråde (sø-silke), der blev brugt på Jesu og Marias tid. 
 
Traditionen fortæller, at da de tre hellige konger bragte gaver til Jesus-barnet, guld, røgelse og 
myrra, var dette sjal en af gaverne.  
 
Den berømte franciskanske helgen Skt. Josef af Copertino (1600-1660), som i mange år boede på 
Sacro Convento, og som er berømt for sine mystiske erfaringer (bl.a. leviterede han), når han bad 
til Maria, spurgte engang Maria om det virkeligt var hendes sjal. Maria svarede: ”Tro mig, min 
søn, det er mit sjal, som jeg svøbte om Jesus-barnet”. 
 

 
Marias sjal er åbenbaret d. 8. december 2016, i Johannes Døberens kapel i Basilica di San Francesco. 

 
Jeg husker stadigvæk, at Pater Mizzi fortalte mig om et af miraklerne gennem Marias sjal. I 1800-
tallet udbrød der brand i olivenlundene ved Sacro Convento. Den udviklede sig så voldsomt, at 
flammerne slikkede sig op ad Sacro Conventos mure, og det hellige kloster var således i stor fare. 
Den daværende leder bad en medbror om skyndsomt at komme med Marias sjal, og hængende ud 
over søjlegangene med sjalet bad lederen om Marias intervention. Flammerne døde ud, og 
klosteret var reddet. 
 
Sjalet, Maria brugte til at svøbe om Jesus, er kilden til den forståelse i Den Katolske Kirke, at Maria 
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beskytter os ved at ”tage os under sin kappe”. ”Hellige Maria, vi søger tilflugt hos dig. Hør vore 
bønner om altid at beskytte os mod farer, velsignede Guds moder”. 
 
I denne stemning af dyb absorbering ind i Maria deler jeg nu Adriaan Kamps smukke julehilsen og 
refleksioner: 
 

Christmas greetings for Assisi-Nyt 

 
Christmas 2016  
 

Pope Francis’ Christmas Card 
 

 
 

I would like to start this section with a little inspiration from Pope Francis’ Christmas Card. The 
Holy Father has chosen the 14th century fresco by Giotto, located in the lower Basilica of St. Francis 
in Assisi - as the picture on His Christmas Greetings. 
 
And what a joy and powerful message this most wonderful painting instills. 
 

The 1313 masterpiece, located in the lower basilica of St. Francis in Assisi, is the only one of its 
kind in the world where a nativity scene has two baby Jesuses to express the human and divine 
nature of Christ. 
 
St. Francis founded the nativity scene tradition in 1223 because he said he wanted “to do 
something that will recall the memory of that Child who was born in Bethlehem, to see with bodily 
eyes the inconveniences of his infancy, how he lay in the manger, and how the ox and ass stood 
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by.” 
 
It was also his own personal devotion to the baby Jesus that sparked his desire to create the first 
nativity scene, according to St. Bonaventure: 
 
“The man of God *St. Francis+ stood before the manger, full of devotion and piety, bathed in tears 
and radiant with joy; the Holy Gospel was chanted by Francis, the Levite of Christ. Then he 
preached to the people around the nativity of the poor King; and being unable to utter His name 
for the tenderness of His love, He called Him the Babe of Bethlehem.” 
 
The verse from Isaiah on the Pope’s Christmas card is an abridged version of 9:5, and reads: “For a 
child will be born to us, Prince of Peace.” 
 

Some words of reflection on Pope Francis’ Christmas Card 
 
I am touched by Pope Francis’ elected Christmas Card and painting. It does a lot to me. Obviously - 
as I have travelled as a pilgrim into Assisi - and the relationships and lineage I see and experience 
between Jesus, St Francis and Pope Francis.  
 
The mystery of the dual nature of Jesus - speaks also to my imagination.  
 
The duality of the Christ - both Human and Divine gives me comfort, courage and hope. 
 
It is our own availability to receive this deeper form of Christ  Love, Peace, Care and Compassion 
for the Human Family - into ourselves - that surely transforms us and helps us forward in shifting 
the global consciousness. 
 
It is this mystery of divinity - the dual nature of our world – that we can also seek in our own work, 
programs and organizations we embrace. 
 
Yes - our present world, our work and we ourselves are imperfect.  But in our imperfections we 
can always seek to attune ourselves and our programs with a touch of the Divine. 
 
How can we learn and better attune our daily works to the tones from the more sacred, and  apply 
this in our mainstream business economics, politics and governance? 
 
How can we better learn to combine sacredness, our Faith with our acts? 
 
Pope Francis Encyclical Laudato Si! And the Spirit of Assisi are here - to me -  some clear guides 
that can help us to better see and organize solution space and architectures on (global) themes 
such as Global Developments, UN Sustainable Development and Paris Climate Change Agreement. 
 
Our chosen styles and forms of Leadership - of humility, vulnerability, availability and service - and 
of Being “Love and Light”- including our organizational habits and forms (to aim to do so) does 
matter to that extent. 
 
Just like a baby born in a manger under the Star of Bethlehem. 
 

https://laudatosi.com/
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Small Wonders from Assisi 
 
In very simple terms, and without too many words - I have come to see and experience some small 
wonders in Assisi. Let me share with you here some of these wonders: 
 
Obviously, and of course - there are the lives and the most inspirational stories of St. Francis and 
St. Clare - and the establishment of a 800 years’ young Franciscan (Brothers & Sisters) Order. 
 
There is beauty, peace, serenity and the more sacredness found in the Churches, in the 
Monasteries, the Holy Mass and in the pebbles of the streets of Assisi. 
 
Then there is the Spirit of Assisi, the interfaith peace building dialogues and the more mystical 
form of divine inflow into our human family experienced – in prayers - at the holy shrines, the 
crypts, passion of Christ or wherever and whenever one allows to come a little closer to God. 
 
And if this is not enough. 
 
Then there is Pope Francis, and with his Encyclical Laudato Si and with his words, acts and leading 
examples shines a Lighthouse (“A Star”) so clear to us - of moral leadership and compassion for 
the human family -  the poor and nature, which encourages us to commit  to make whole of what 
is today broken. 
 
And then there is our own humble journeys of pilgrimage, of Assisi Mission’s Hyrdegruppen into 
preparing ourselves to become the better instruments in the hand of the Divine, and to be able to 
build the bridges between the Cosmic consciousness, our Father and Faith,  and our worldly 
events. 
 
I call these - all of the above -  the small wonders from Assisi. 
 
I have come to see and experience these, first hand, over the past year. And they resonate with 
every cell in my body, every beat of my heart, every cue in my mind and shines Light well within 
my soul. 
 
To experience that the expression of the Creation (Creator) can be seen in all - in our talents and 
gifting to Creation, the others and nature – I call that another wonder. 
 
Let us rejoice, celebrate our Faith and our better “state of being”, and be glad and happy with 
Christ Love, the Spirit of Assisi and these small wonders for our Soul. 
 
I wish you a very merry Christmas. 
 
Whilst one of these small wonders is already enough to “move and shake” the human  man and 
family - just think what the combination of these small wonders can do “to the ways we look at 
our lives, and the ways we live our lives”. 
 
That is my wish for the Hyrdegruppen and for the work of Assisi Mission over coming years: to be 
this powerful instrument from Assisi, from this place of small wonders - visible and invisible- and to 
bring these small wonders into our modern days’ world - and to be a true and hopeful messenger 
of Peace and All Good. 

https://laudatosi.com/
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I wish you a most happy New Year. 
 
Adriaan Kamp - Founder of Energy For One World & partnering with Bente Wolf, Assisi Mission 
 
Hjerteligt tak til Adriaan for hans gode ønsker for Assisi Mission og for at dele sin hjerteforståelse 
med os i en tid, hvor bekymringer, sorg og nedslåethed over situationen i verden og vore 
medbrødres og medsøstres lidelser kan virke ganske overvældende. Mine tanker går lige nu til det 
tilbageslag, som vi oplevede efter valget i USA, og som p.t. synes at få næring i de valg af stærke 
generaler og stenrige forretningsmænd uden tilsyneladende langsigtede mere idealistiske 
perspektiver, som Donald Trump indtil nu har foretaget, og som han har udnævnt til poster som 
ministre og rådgivere/ledende medarbejdere i sin stab. Vi har også for nylig været vidne til, at 
Tyrkiet igen oplevede større terroranslag, krigen i Syrien, og i disse dage især Aleppo, medfører 
hjerteskærende lidelser, og i det hele taget synes friktionen og kampen mellem lys og mørke at 
være tiltaget i det år, der snart rinder ud. 
 
Det bedste og den største forskel, vi kan gøre, er at holde vort fokus på at være instrumenter for  
Guds kærlighed, medfølelse, velsignelse  – at  tro på, at gennem Guds nåde kan mirakler ske – at 
holde håbet og visionen om, at igennem al denne lidelse, som vi oplever udspillet, vil Kærlighedens 
Civilisation blive født i menneskeheden og på jorden - og at igennem al den guddommelige hjælp, 
som alle vi ”fødselshjælpere” får, og som er intensiveret efter valget i USA, vil vi komme til at stå 
stærkere, mere medfølende, vise og kærlighedsfyldte i den fortsatte store forløsningsproces i 
menneskeheden og på jorden. 
 
Når vi føler os allermest sårbare, bekymrede og triste, lad os vende os indad i hjertes dybde af 
kærlighed, medfølelse og glæde, lad os holde fokus i vort indre mikro-kosmos. Med tiden – lidt 
efter lidt - vil også makro-kosmos afspejle den indre verden. 
 
For mange af os sensitive mennesker på den åndelige udviklingsvej – og også især, når vi som 
lysarbejdere og gralstjenere har sagt ja til at være ”fødselshjælpere” for Den Nye tid - kan tiden 
op mod jul være præget af uforklarlige indre tilstande af træthed, indadvendthed, tyngde, sorg, 
smerte, ensomhed og længsel. Dybere lag af hjertecentret vækkes, og gennem disse dybe 
hjerteprocesser bliver vi endnu mere sensitive over for de lag af hjertesmerte, der ligger i 
menneskehedens kollektive bevidsthed, og er med til at forløse disse. Ved at prioritere den 
indre jul frem for den hektiske, ydre jul og ved give slip og over til englerigets indstrømning 
samarbejder vi på dybeste måde i de processer, der vil fremme Kristi fødsel, og da opdager vi 
julens dybeste gave: Vort hjertecenter og menneskehedens kollektive hjertecenter bliver år for 
år lidt mere sensitivt, medfølende og favnende, og vi kommer i kontakt med dybere og dybere lag 
af kærlighed, fred, glæde og ånden af broder-/søsterskab. Ved mest muligt at give slip og over til 
det indre arbejde, er det lettere for os at bære det. 

 
I den uendeligt smukke julenat, hvor engleriget sitrer intenst i himmelsk glæde, og de 
efterfølgende juledage intensiveres hjælpen fra Gudsriget, som stimulerer det enkelte 
menneske og menneskeheden som helhed til de levendegørelser, der fører til fødslen af Kristus 
som Kærlighedens og Medfølelsens Herre i hjertecenter efter hjertecenter over hele Jorden. Vi 
kan år for år vælge at gå mere og mere indad og lade os absorbere dybere og dybere ind i 
englerigets uendeligt smukke indstrømning af ekstatisk glæde, kærlighed og fred og dermed lade 
Kristus fødes på dybere og dybere niveauer. Samtidigt med, at vore hjerter fyldes af det indre 
Kristusliv, kan vi lade dette liv strømme videre ud i menneskehedens kollektive hjertelag. Denne 
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indre opmærksomhed og tjeneste er for mange af os den største gave, som vi kan give ikke blot 
til vore nærmeste, men også til alle vore øvrige brødre og søstre på vor smukke men 
lidelsesfyldte og trængselsplagede jord. 
 
Har du længsel efter hjertets indre glæde og fred, en længsel efter Assisi, kan de 28 fotos, som jeg 
i sidste uge publicerede på FB, måske være en opløftelse og glæde for dig i denne indre 
forberedelsestid:  
https://www.facebook.com/assisi.mission 
 
 

 
Pave Frans på Peterspladsen i en audiens i april 2016. 

 
Lørdag, d. 17. december 2016 – Pave Frans fyldte 80 år 
Vor kære Pave Frans har rundet et skarpt hjørne. Paven markerede sin 80 års fødselsdag i lørdags 
med en morgenmesse med sine kardinaler, og ellers var det en ”normal” dag med møder og 
audienser. Pave Frans gør ikke stort ud af fødselsdage, men hans beslutning om at fejre den med 
en særlig messe i ”the Paoline Chapel” i det apostolske palads antyder dog, at selv han 
anerkender, at 80 år er en betydningsfuld milepæl. ”The Paoline Chapel” er det kapel, hvor Pave 
Frans tilbragte sine første minutter i bøn efter valget til Peters Stol i 2013.  
 
Under denne messe sagde vor kære pave ærligt og åbent i sin prædiken – og med et smil på 
læben, at han i de sidste dage havde reflekteret over alderdommen, som kan virke skræmmende. 
Han bad kardinalerne bede for, at han får en fredfyldt og religiøs alderdom.  
 
Efter messen spiste Frans – helt i den fattige tiggermunks, Frans af Assisis ånd - morgenmad med 8 
hjemløse, 6 mænd og 2 kvinder, der holder til ved Peterspladsen, og han sørgede for, at der blev 
serveret kage i suppekøkkener i Rom. 
 
Pave Frans havde herefter en række audienser, inklusive med Maltas præsident, og lederen af 

https://www.facebook.com/assisi.mission
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Vatikanets kontor for biskopper, m.v. 
 
Fødselsdagen kom på et tumultagtigt tidspunkt for Pave Frans, idet han presser på for økonomiske 
reformer i Vatikanet og er udsat for kritik fra konservativ side over hans pastorale tilgang. 
 
Her er en særlig lykønskning i the Guardian, som beskriver Pave Frans’ vanskelige opgave i forhold 
til de konservative kræfter i kirken. Artiklen har titlen ”For God’s sake Pope Francis, don’t retire. 
The world needs you”. 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/17/happy-birthday-pope-francis-world-
sake-do-not-retire 
 
Hjertelig tillykke til Pave Frans med bønner om al den indre og ydre støtte, som han har brug for i 
sin store opgave i den fattige tiggermunks, Frans af Assisis fodspor.  
 
I Assisi har vi i år været velsignede med to besøg af Pave Frans, og han har således været i Assisi 3 
gange. I begyndelsen af august i år kom han på et mere privat besøg for at være med til at fejre 
800-års jubilæet for ”Assisis tilgivelse”, eller det som også kaldes ”Porziuncola-afladen” – den 
nådegave og særlige guddommelige indstrømningshjælp, som Frans  blev givet til Assisi i 1216.  
 
Igen i september 2016 kom Pave Frans til Assisi, hvor han deltog i 30 års jubilæet for ”the World 
Day of Prayer for Peace”, som markerede gennembruddet for interreligiøs dialog, og som herefter 
spredte sig som en steppebrand over hele verden. Har du lyst, kan du læse om det smukke 3-
dages fredsmøde i Assisi i september 2016 i et Assisi-Nyt, dette link: 
http://www.assisimission.net/images/stories/nyhedsbreve/2016_september.pdf 
 
For mig er det tydeligt, at Pave Frans knyttes dybere og dybere til Frans af Assisi. Mon han også 
kommer til Assisi i 2017? 
 

 
Fra en tidligere julekoncert i Overkirken med solister og Rai1’s store symfoniorkester 

 
Lørdag, d. 17. december 2016 – også en speciel dag i Assisi med koncert og fredsmøde 
Advents- og juletiden i Assisi er et overflødighedshorn af spirituelle andagter, levende krybbespil 
og  smukke  koncerter. Lørdag d. 17. december var også en særlig dag i Assisi med afholdelsen af 
den 31. udgave af den store og altid meget smukke fredskoncert fra Assisi. Hvert år indbydes 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/17/happy-birthday-pope-francis-world-sake-do-not-retire
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/17/happy-birthday-pope-francis-world-sake-do-not-retire
http://www.assisimission.net/images/stories/nyhedsbreve/2016_september.pdf
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koncerten  af den statslige italienske tv-kanal Rai1 og Sacro Convento i fællesskab, og hundreder af 
særligt inviterede gæster kommer strømmende til Assisi denne lørdag formiddag. I en opvarmet 
og smukt belyst kirke, hvor freskerne fremstår farverige, klare og levende, blev koncerten optaget 
af travle kameramænd med alverdens udstyr. 

 
Julekoncerten transmitteres i Eurovision af Rai1, d. 25. december kl. 12.30. Det er hvert år en 
meget smuk koncert, og det var det også i år. Den verdenskendte amerikanske dirigent, William 
Eddins dirigerede Rai’s store symfoniorkester, og solister samt korene gav koncerten et ekstra 
løft. I år var det en meget dygtig, kun 17-årig kinesisk violinist, Ziyu He, et sangensemble fra 
England, The Swingles samt to fantastisk smukt syngende kor, I Piccoli Musici og Coenobium 
Vocale. Deres fremføring af ”Silent Night” og ”O Holy Night” var meget inderlig. 
 
Den redigerede koncert, der transmitteres 1. juledag, er suppleret med smukke billeder fra Assisi 
og fra freskerne i Basilikaen, der gør den endnu mere stemningsfyldt og inderlig. Flere lande 
jorden over sender koncerten direkte d. 25. december eller senere. De modtagere i Skandinavien, 
hvis tv-programpakke indeholder Rai1 vil kunne se koncerten, og det ved jeg, at nogle af jer ser 
frem til hvert år. 
 

 
Padre Enzo Fortunato fra Sacro Convento rejste i oktober til Columbia  

for på Sacro Conventos vegne at invitere  Præsident, Juan Manuel Santos til Assisi. 

 
2016 Nobel Fredspris vinder, Columbias præsident Juan Manuel Santos til Assisi 
Som en særligt indbudt gæst til Assisis julekoncert deltog Columbias præsident Juan Manuel 
Santos, vinderen af Nobels Fredspris for 2016 for hans arbejde på en fredsaftale med 
oprørsbevægelsen FARC efter 52 års borgerkrig i landet – den historiske fredsaftale, der i 
september blev indgået men som led skibbrud under en efterfølgende folkeafstemning. Præsident 
Santos fortalte ved prisoverrækkelsen i Oslo for en uges tid siden, at annonceringen af, at han 
vandt Nobels Fredspris, var et stort incitament i de fortsatte fredsforhandlinger med FARC, og i 
slutningen af november kunne det således annonceres, at en ny fredsaftale var indgået, som er 
ratificeret af parlamentet. 



Side 14 

 

 
Jeg har læst Præsident Santos’ takketale under Prisoverrækkelsen i Oslo – en smuk, visionær, vis 
tale med megen hjerteenergi, og jeg glædede mig således over fra Sacro Convento at have fået 
invitation til at deltage i det fredsmøde, der skulle løbe af stablen efter koncerten, og til at være 
med til at intensivere ”the Spirit of Assisi” i Sala Papale på Sacro Convento – den største mødesal 
på det hellige kloster, hvor særligt betydningsfulde møder afholdes. 
 

 
Præsident Juan Manuel Santos overrækkes Frans’ fredslampe af Padre Mauro Gambetti i 

indledningen til julekoncerten, d. 17. december 2016. 
 

Hen på eftermiddagen begav jeg mig til Sacro Convento. Jeg var i god tid, og fik en plads kun få 
rækker fra podiet, så jeg kunne se godt og give mere optimal indre støtte. Mange deltagere 
strømmede til, også nobiliteter fra Columbia, og det endte op med, at den store mødesal blev 
stopfyldt med flere stående, også pressefotografer og kamerafolk . 
 
Præsident Santos talte på spansk, man da der var simultantolkning til italiensk, kunne jeg fint følge 
med i hans næsten en time lange tale uden manuskript – tydeligvis i en intens, kraftfuld 
inspirationsstrøm, der gjorde det til en meget levende, bevægende og indimellem humoristisk 
tale.  
 
Han forklarede os de mere end 6 års meget komplicerede forhandlingsprocesser, der førte til 
denne historiske fredsaftale, idet han startede med at beskrive sine oplevelser som barn og ung i 
det borgerkrigshærgede land - som om det var en hel normal situation, at landet stedse var i krig 
og konflikt. Hans karriere som journalist og økonomisk rådgiver førte ind i en politisk karriere, og i 
1991 blev han udnævnt som Columbias første minister for udenrigshandel, senere som minister 
for intern sikkerhed med en stærk afstandstagen til Columbias oprørsbevægelse FARC. I 2010 blev 
Santos valgt som præsident. 
 
Det var meget komplicerede forhandlinger, der blev startet i al hemmelighed på Cuba, og senere i 
større åbenhed i en proces, som også det internationale samfund med FN i spidsen var behjælpelig 
i. Norge har været en stærk aktør i processen. I starten handlede det simpelthen om at søge at 
skabe noget tillid mellem de parter, som i et halvt århundrede havde oplevet sig som fjender, og 
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Santos fortalte, hvordan han var inspireret af bl.a. Nelson Mandela og Yitzak Rabins arbejde for 
fred og forsoning i henholdsvis Sydafrika og mellem Israel og Palæstina. 
 
I september 2016 kunne Præsident Santos annoncere, at en aftale var blevet indgået, der helt 
bilagde konflikten mellem den colombianske regering og FARC på grundlag af en sandheds- og 
forsoningskommissions-lignende proces. Aftalen blev imidlertid i begyndelsen af oktober 
overraskende afvist ved en folkeafstemning med et meget snævert flertal til nej-siden, men 
parterne gav ikke op. Efter fornyede forhandlinger kunne de i slutningen af november annoncere, 
at en revideret aftale var indgået, og denne blev  efterfølgende ratificeret af det colombianske 
parlament.  
 
Det var en tydeligvis glad Præsident Santos, der under mødet på Sacro Convento fortalte, hvordan 
hans ugentlige samtaler med en eller flere ofre havde hjulpet ham til at være vedholdende, 
ligesom det i slutforløbet som nævnt tidligere havde været et stærkt incitament til at fortsætte, at 
han var blevet tildelt Nobels Fredspris blot kort tid efter, at den første aftale var blevet afvist ved 
folkeafstemningen. 
 
Denne fredsaftale lyser som et håb i mørket i et år 2016, og i det hele taget i vort indeværende 
årti, hvor intense konflikter og borgerkrige udspilles flere steder på jorden. Det var også tydeligt 
for mig, at under mødet intensiveredes ”the Spirit of Assisi” meget markant som en hjælp til 
præsidenten og hans team i at fortsætte den kommende implementering af aftalen, som 
naturligvis også vil byde på vanskeligheder. Må ”the Spirit of Assisi” nære den fortsatte 
fredsproces. 
 

 
Præsident Santos taler på Sacro Convento d. 17. december 2016. 
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Et franciskansk fredarbejde under Den Kolde Krig 
Starten på denne tilbagevendende julekoncert fra Assisi i et samarbejde mellem Rai1 og Sacro 
Convento er et resultat af et særligt fredsarbejde, der tog sin begyndelse i 1983. I foråret 1983 
afholdt Franciskanerordenen, OFM Conv., sit kapitelmøde (møde for hele ordenen, der finder 
sted hvert 6. år) på Sacro Convento i Assisi. Pater Mizzi var delegeret på dette kapitelmøde, idet 
han blev valgt som repræsentant for provinsen Malta. Pater Mizzi fortalte mig i 2006:  

 
”Vi var midt i Den Kolde Krig mellem Vest- og Østblokken, og et af emnerne på mødet var 
frygten for, at en verdensomspændende atomkrig mellem USA og Sovjetunionen ville bryde ud. 
Der var en meget reel risiko for en sådan katastrofe, som lå som et lag af frygt i  hele 
menneskeheden. Ved afslutningen af kapitelmødet blev det besluttet, at også vi franciskanere i 
Assisi måtte forsøge at gøre noget for at fremme freden. Vi besluttede at sende et budskab samt 
en invitation til Sovjetunionens præsident Andropov og USA’s præsident Ronald Reagan om at 
komme til Assisi for at tale om fred. Budskabet, som blev overgivet præsidenterne af de to 
landes ambassadører i Rom, blev modtaget med taknemmelighed, men de modtog ikke 
invitationen om at komme til Assisi. I 1984 besluttede vi så at sende en delegation af 
franciskanerbrødre fra Assisi til både Det Hvide Hus i Washington og til Kreml i Moskva. 
Delegationens budskab om at arbejde for fred og ikke krig blev modtaget med stor respekt og 
varme af de to præsidenter. Gorbachev blev herefter udnævnt til Sovjetunionens præsident, og 
igen søgte vi at fortsætte fredsbestræbelserne ved at sende en delegation fra Assisi til Island, 
som mødtes med Gorbachev, da han opholdt sig i Reykjavik. I april 1986 skete den frygtelige 
ulykke med atomreaktoren ved Tjernobyl i Ukraine, og nu inviterede vi USA’s og Sovjetunionens to 
ambassadører i Rom til Assisi for at tale om fred. Ambassadørerne modtog invitationen og i 
december 1986 kom de til Assisi, hvor vi først havde samtaler om fred med dem på Sacro 
Convento og dernæst ledsagede dem til et møde på Assisis rådhus på Piazza del Comune. Mødet 
med ambassadørerne afsluttedes med en koncert i Basilica di San Francesco, som blev den første 
af de nu 21 (i 2006 og altså 31 i 2916) julekoncerter, der hvert år udgår fra Assisi. 

 
Kun tre år senere efter denne første koncert, nemlig i 1989, faldt Berlinmuren, det kommunistiske 
styre i Sovjetunionen og Østeuropa brød efterfølgende sammen, og Den Kolde Krig blev afløst af 
begyndende dialog og samarbejde mellem supermagterne og Europas før så adskilte stater. I 
1990 mødtes præsidenterne, Gorbachev og Bush Senior, på Malta, hvor den første aftale om 
eliminering af nogle af de frygtede våbenlagre, som supermagterne havde opbygget under Den 
Kolde Krig, blev underskrevet. I 1991 var jeg for første gang i Rusland, hvor jeg deltog i et 
interreligiøst møde. Vi blev modtaget af Gorbachev i Kreml. Senere blev jeg interviewet til 
kommuniststyrets officielle avis, og artiklen blev illustreret med et foto, hvor jeg var iklædt min 
munkekutte! Jeg måtte næsten knibe mig selv i armen over, at vi nu lykkeligvis var kommet så 
langt, at religiøse ledere åbent blev modtaget i Kreml og fik spalteplads i det officielle 
nyhedsmagasin. 
 

Det er mit indtryk, at også det historiske fredsmøde i Assisi i 1986, hvor Pave Johannes Paul II 
sammen med religiøse ledere fra alle større religioner i verden for første gang bad for fred 
sammen, spillede en stor rolle i denne fredproces – naturligvis sammen med mange andre 
fredsbestræbelser. ”The Spirit of Assisi” begyndte at gøre sit dybere arbejde, og selvom vi 
stadigvæk har meget at gøre i samarbejde med Gud, så breder freden sig til flere og flere stater 
og befolkningsgrupper i verden!” 
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Julens og nytårets messer i Basilica di San Francesco og Basilikaens julekoncert 
Har du lyst til en Assisi-fordybelse i løbet af julen og nytåret, kan du være med under det 
spirituelle overflødighedshorn i Assisi i den kommende tid. Julens og nytårets messer i Basilica di 
San Francesco vil blive direkte web-streamet – et brugbart link er Basilikaens Facebook-side:  
https://www.facebook.com/sanfrancescoassisi/ 
 
Min juleaften tilbringes som i alle årene i Assisi sammen med brødrene på Sacro Convento. Vi 
starter med en meget inderlig vesper – enten ved Frans’ grav eller i Underkirken, og herefter går vi 
til et glædesfyldt samvær under juleaftensmiddagen med alt godt fra havet i det smukke 
refektorium på Sacro Convento. Vi starter med bønner og med en julesalme, som brødrene fra de 
mange lande så smukt og kraftfuldt fremfører for os på hvert deres sprog, og herefter spiser vi de 
som regel 4 retter med fortsat underholdning af nogle af de brødre, der synger smukkest. I 
forventningsfuld glæde ser vi frem til det, der er juleaftens højdepunkt for os alle, midnatsmessen, 
og som for mig er den smukkeste og mest inderlige messe i årets løb. 
 
Basilikaens program for julen og nytåret: 
4. søndag i advent, d. 18. december, kl. 10.30: Højmesse i Underkirken.  
Lørdag, d. 24. december fra kl. 23: Midnatshøjmesse med fejring af Jesu fødsel og velsignelse af 
krybben i Underkirken. 
Søndag, d. 25. december, kl. 10.30: Højmesse med fejring af Jesu fødsel. 
Onsdag, d. 28. december, kl. 18.30: Basilikaens julekoncert “Alla luce di una Stella” med 
Basilikaens kor og orkester. 
Lørdag, d. 31. december, kl. 17.00: Højmesse i taksigelse for året 2016 med hymnen “Te Deum”. 
Lørdag, d. 31. december, fra kl. 23.00: Spirituel andagt i afventning af det nye år. 
Søndag, d. 1. januar, kl. 17.00: Højmesse dedikeret til Maria, Guds moder, med salmerne: “Veni 
Creator” og “Tota Pulchra”. 
Fredag, d. 6. januar, kl. 10.30: Højmesse i fejring af de Hellige Tre Konger. 
 
På følgende link kan du se hele programmet (italiensk): 
http://www.sanfrancescoassisi.org/images/pdf/Natale2016manifesto.compressed.pdf 
 
Link til streaming: 
https://www.facebook.com/sanfrancescoassisi/ 

https://www.facebook.com/sanfrancescoassisi/
http://www.sanfrancescoassisi.org/images/pdf/Natale2016manifesto.compressed.pdf
https://www.facebook.com/sanfrancescoassisi/
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Et af Assisis hellige steder, Underkirken i Basilica di San Francesco, d. 8. december 2016. 

 
Et kig tilbage på året, der næsten er gået 

Tiden op mod jul og nytår er jo for os alle en oplagt mulighed for både at se tilbage og drage  
mest  mulig  lære  af  de  indhøstede  erfaringer,  glæder  og  vanskeligheder gennem det år, der 
næsten er gået, samt til at se fremad mod det nye år med ønsker, forhåbninger og planer for den 
kommende tid. 

 
Når jeg ser tilbage på 2016, har jeg et billede i mit indre af en række smukke, skinnende perler, 
når vi under retræter, rejser og weekend-workshops var samlede i Assisi, i USA’s San Francisco og 
på Mount Shasta, i London og Glastonbury og på weekend-retræter i Danmark og Norge. Det har 
været en inderlig glæde for mig at erfare, at ”the Spirit of Assisi” atter er blevet væsentligt 
intensiveret, og at forbindelsen mellem Assisi-gralen og store guddommelige indstrømningsfoki er 
væsentligt styrket.    
 
Jeg erfarer løbende nye dybder af guddommelige toner i en inderlighed, kærlighedsfylde og 
skønhed, som det er meget svært at sætte ord på. Under meditationer og tjenester har jeg 
erfaret en kærlighed, der er så ubeskriveligt smuk, forløsende og favnende, at der ikke findes ord 
for den. Mange gange efter afslutningen af en retræte i Assisi eller udlandet har jeg med 
taknemmelighed tænkt: ”Nu kan vibrationerne da ikke blive smukkere eller dybere”, men hver 
gang er jeg blevet overrasket og endnu mere taknemmelig over, at under  næste  retræte  syntes  
vibrationerne  at  udfolde sig i nye toner. Jeg erfarer med stor glæde og taknemmelighed, 
hvordan denne strøm som en form for guldet i Kristusimpulsen møder søgende menneskers 
hjertelængsel på stadigt dybere måder. 
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Assisi Missions logo 
Billedliggjort af Eskild Tjalve efter inspiration til Assisi Mission d. 1. januar 2013 

 
Foreningen ASSISI MISSION 
Foreningen Assisi Mission blev stiftet i foråret 2007, og er er nu 9 år og 9 måneder gammel. Vi 
kan fejre 10 års jubilæum d. 30. marts 2017. Det er fortsat meget glædeligt for mig at erfare, 
hvor meget den betyder i både det indre og ydre arbejde med missionen. Den indre hjælp og 
bevågenhed er løbende intensiveret, og også den praktiske og økonomiske støtte fra 
medlemmer i 2016 betyder, at jeg går ind i det nye år med  stor  entusiasme,  gå-på-mod  og  
forhåbning.  Jeg  ser  frem  til  et  nyt  år,  hvor missionen med at forstærke og sprede ”the Spirit 
of Assisi” fortsætter - hvilende på de stærkere rødder gennem alle jer, som har manifesteret 
ønsket om som medlemmer af foreningen at støtte op omkring dens formål. 
 
Assisi-gralen 
Der er ingen tvivl om, at Assisi Missions vigtigste opgave er det indre arbejde med løbende at 
intensivere Assisi-gralen eller ”the Spirit of Assisi”, således at de favnende, forløsende, 
forvandlende og helliggørende vibrationer kan nå et endnu større område og kan plantes som 
lysspor og lysvibrationer rundt omkring på jorden af mange af de lysarbejdere,  der  kommer  til  
Assisi.  Assisi-gralen er i 2016 atter blevet styrket. Dens virke er naturligvis meget mere globalt 
end blot selve Assisi og Italien. Gennem lysspor har Assisi-gralen en virkning mange steder på 
jorden, naturligvis også i Norden, og Assisi-gralen indgår som et af hovedfokiene i det 
verdensomspændende netværk   af   indstrømningsfoki   for   de   guddommelige   rigers   hjælp   
til jorden og menneskeheden. Det mærkes helt tydeligt på vore rejser, vises løbende i 
inspirationer og er også bekræftet af mange af jer, der har deltaget i kurser og rejser. 

 

http://www.assisimission.net/
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Hyrdegruppen 
I denne forbindelse tænker jeg også med glæde tilbage på hyrdegruppens arbejde i 2016. 
Hyrdegruppen er en meditationsgruppe for de medlemmer af Assisi Mission, der føler sig kaldede 
til at støtte Assisi-gralens forløsningsarbejde på jorden gennem fælles meditative tjenester. 
Hyrdegruppen blev skabt i sommeren 2008 efter inspirationer fra det indre råd bag Assisi-gralen, 
og har udviklet sig væsentligt i tiden, der er gået. I 2010 ønskede det indre råd den udvikling af 
gruppen, at alle medlemmer af Assisi Mission, der følte sig kaldede til denne dybe opgave for 
Assisi-gralen, kunne søge om optagelse. Også med denne udvikling af gruppen er den åndelige 
bevågenhed og det indre arbejde intensiveret. Er du interesseret i at vide mere om hyrdegruppen, 
er du velkommen til at kontakte mig. 
 

 
Eskild Tjalves smukke clairvoyante indtryk af 

indstrømningen ind i Assisi-gralen, 
www.eskildtjalve.dk 

 
Jeg retter en tak af hjertet til jer brødre og søstre i Skandinavien og øvrige lande, der har følt jer 
kaldet til at støtte Guds arbejde via Assisi-gralen i 2016, og som har stillet jer til rådighed under 
tjenester, messer, meditationer, bønner, etc. Der er stadigvæk brug for så megen indre støtte via 
bønner og meditationer, som overhovedet muligt fra de af jer, der føler jer dedikeret til ”the 
Spirit of Assisi”. 

 
Den overordnede guddommelige lov om menneskets fri vilje betyder som bekendt, at vi aktivt 
skal bede Gudsriget om hjælp, for at denne kan gives. Maria gør i mange af sine åbenbaringer i 

http://www.eskildtjalve.dk/


Side 21 

 

vor tid opmærksom på denne helt fundamentale  lovmæssighed mellem Gud og mennesket.  I 
forbindelse med Maria åbenbaringerne i Frankrig i 1830 (den undergørende medalje) svarer Maria 
det følgende på Catherine Labourés spørgsmål om, hvorfor nogle af ædelstenene på Marias 
hænder ikke er lysende og udstrålende som de andre: "De ædelstene, som forbliver mørke, er 
symbol på de nådegaver, jeg har at give, men som mennesker glemmer at bede om." 
 

Når jeg ser tilbage, er den sammenfattende forståelse, at Assisi Missions opgave for Assisi-
gralen er blevet manifesteret både dybere og bredere i 2016, og det er jeg naturligvis både 
glad og taknemmelig for. Dette kunne ikke have været sket uden den uvurderlige  støtte,  der  er  
givet  fra  mange  sider,  specielt  fra  medlemmer  af  Assisi Mission, og naturligvis ikke mindst fra 
de indre hjælperes side. Jeg sender en stor tak af hjertet til alle medlemmer af Assisi Mission for 
jeres engagement og også til alle øvrige læsere af Assisi-Nyt, som med varme, kærlighed, 
interesse, bønner og respons har givet støtte til missionen. 

 

Det har også været mig en glæde og kilde til inspiration, at 2016 – overraskende - indbød til et nyt 
samarbejde for mig, der kom helt uden for Assisi Mission regi, nemlig med Adriaan Kamp, 
stifteren af Energy for One World – et samarbejde, der i november udfoldede sig som en smuk 
erfaring af, hvor megen guddommelig kærlighed, vi kan være instrumenter for og blive ”badet” i, 
når vi samles i en gruppe.   
 
Det nye år 
Her hen mod slutningen af 2016 er det med fortrøstning, entusiasme og tillid, at jeg ser frem til 
at tage hul på det nye års opgaver i Assisi Mission med de udfordringer og vanskeligheder, der 
naturligt vil ligge heri. Men da ingen af os jo dybest set ved, hvad morgendagen vil bringe, er 
det også en træning i dybere overgivelse til det kærlige og vise Forsyn, der ligger for os hver især 
og for de opgaver, vi har taget på os. Jeg har en helt grundlæggende tillid til, at vi alle får den 
hjælp, som vi har brug for til at klare vanskeligheder og udfordringer, og dermed kan vi lettere 
følge Kristi opfordring om at være med til at tage hans kors op, lade den forløsende 
Kristuskærlighed virke gennem korsets smerte i hjertet, hvorefter vi kan opdage, at det vil være 
en velsignelse og dermed lettere at bære. 
 
Ubegrundede bekymringer, manglende tillid og modløshed over for en fremtid, som vi måske 
kun aner konturerne af, og som vi ikke som personlighed alene har kontrol over, er nok en af 
de største "kærligheds- og glædesrøvere", vi kan trækkes med. I sit ekstrem kan denne tilstand 
slukke så meget mod, entusiasme, håb og glæde, at vi og det gode, vi gerne vil bidrage med, 
hæmmes alvorligt. Det er et individuelt og kollektivt skisma, der bunder i talrige vanskelige 
erfaringer og lidelsesbølger, hvor håbet og tilliden til det gode blev knust. I vor tid trænes vi i 
at nå et niveau af ubekymrethed, glæde, håb og tillid, der er kombineret med gå-på-mod, sund 
skelneevne, voksen ansvarlighed og balanceret handlekraft. Må det nye år bringe dybere 
niveauer af håb, idealisme, gå-på-mod og fortrøstning for alle os, der deler de indimellem 
vanskelige vilkår med at være bevidste instrumenter for lys, glæde, håb, visdom og kærlighed til 
jorden, og må hele menneskeheden få del i dette. 

 
I mine bestræbelser på at bruge min tid og kræfter på en måde, der bedst muligt støtter Assisi 
Missions dybere fokus, har opprioriteringen af Assisi Mission Nyt – medlemsbladet  til  
medlemmer  af  foreningen  Assisi  Mission  –  bevirket,  at  jeg  i 2016 har udsendt 13 af disse 
nyhedsbreve, som er dybere, mere esoteriske og universelle, og som ikke publiceres på 
hjemmesiden. De 13 Assisi Mission Nyt i 2016 har indeholdt beretninger fra årets lysrejser, 
Bruxelles og EU, USA med San Francisco og Mount Shasta, England og hyrdesamlingen i Assisi 
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samt forståelser og inspirationer i forbindelse med større kriser i Verdenssamfundet, terror i 
Frankrig og Bruxelles og Brexit skrevet i samarbejde med Adriaan Kamp, ligesom jeg har berettet 
om særlige begivenheder i Assisi. 

 
Dette større fokus på Assisi Mission Nyt fortsættes i 2017, og således vil Assisi-Nyt kun udkomme, 
når tid og kræfter muliggør det, og når jeg virkeligt har noget på hjerte, som skønnes interessant 
for det større netværk af modtagere med publicering på hjemmesiden. Hvis du som læser af 
Assisi-Nyt gerne vil følge med i Assisi Missions dybere og mere globale fokus og opgave, er du 
naturligvis hjertelig velkommen som medlem af foreningen  Assisi  Mission,  således  at  du   
modtager Assisi Mission Nyt. Alle medlemmer, der føler for det, inviteres også ind i 
hyrdegruppen, idet optagelse sker ifølge det indre råds anbefalinger og særlige hjælp. 
Kontingentet for medlemskab af Assisi Mission er for 2017 DKK 350 (omregnes ifølge kursen d. 1. 
januar 2017 til et tilsvarende beløb i NOK og Euro). Du kan tilmelde dig som medlem ved at 
sende mig en e-mail, der også indeholder din adresse. 
 

Assisi Missions tilbud om rejser og retræter i 2017 
Tilbuddene i 1. halvår 2017 er færdig, og jeg arbejder p.t. med 2. halvår. På hjemmesiden 
www.assisimission.net under menupunkterne ”Kurser i Assisi, ”Kurser i Skandinavien” og 
”Lysrejser” er de forskellige muligheder publiceret. En kursusplan med tilbuddene opstillet i 
datoorden vedhæftes. 

 

 
Bethlehemsscenen på plænen foran Basilica di San Francesco 

 
Medfølelse og håb  
Jeg ved, at 2016 har været et krævende år for flere af jer, der er knyttet til Assisi Mission, og at 
det stadigvæk er vanskeligt for nogle af jer. Min medfølelse, tanker og bønner går til alle jer, der 
har delt jeres sorger og vanskeligheder med mig. Må det nye år bringe healing, trøst og 
forhåbning til jer alle, og må I alle opleve et nyt år, hvor entusiasme, idealisme, glæde og virkelyst 
præger alle jeres aktiviteter. 

 
Når jeg vender blikket ud mod verden, er det med dyb medfølelse med den megen lidelse, som 

http://www.assisimission.net/
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millioner af vore brødre og søstre fortsat kæmper med i form af fattigdom, sygdomsepidemier, 
naturkatastrofer, krig, forfølgelse og undertrykkelse af selv de mest basale menneskerettigheder. 
Efter min dybere kontakt til Fr. John Kapenda OFM Conv. (ASSISI-NYT for august 2008) tænker 
jeg stadigvæk ofte på Afrika, ikke mindst Afrikas børn og på alle børn, der lider. Jeg mærker, 
hvordan mit hjerte bløder over, at nogle af Guds børn har så svære liv. Det afrikanske kontinent 
er jo ikke et enkeltstående lidelsesområde på Jorden. Også i Mellemøsten, i Asien, i Sydamerika 
og i Østeuropa kæmper mange af vore brødre og søstre med meget vanskelige levevilkår. Må vor 
alles globale ansvarlighed, følsomhed og medfølelse blive vækket endnu dybere, og må 
guddommelig fred, glæde, kærlighed, håb og fortrøstning forplante sig bredere og dybere ud i 
menneskeheden i det nye år. 

 
Vi kan have forhåbning om at lidelserne ved blot at opretholde det fysiske liv stedse mindskes, og 
at vort forhold til Søster Moder Jord og alle naturens riger stedse forbedres. FN besluttede i år 
2000 de såkaldte Millenniummål, som med henblik på bekæmpelse af fattigdom og sygdom 
indeholdt otte mål med delmål, der skulle nås inden 2015. Mange af målene blev nået. I 
efteråret 2015 blev de 17 nye globale bæredygtighedsmål (SDG) vedtaget af samtlige FN-lande, 
der til forskel fra Millenniummålene, som kun gjaldt 3. Verdenslandene, gælder for alle lande på 
jord. 2015 så også, at det lykkedes at indgå den historiske og vigtige Klimaaftale i Paris, og i løbet 
af 2016 ratificerede så mange lande aftalen, at den er gældende. Der arbejdes intenst i FN, i 
øvrige organisationer og regeringer samt i store dele af det øvrige samfundsliv på at komme 
længere på vejen mod en fremtid, som gør vor planet til at være et bedre sted for alle riger. Må 
dette idealistiske virke blive styrket i det nye år, og må vi tage nye skridt på vejen mod global 
bæredygtighed. 
 
I et mere overfladisk tilbageblik på 2016 kan det umiddelbart opleves som om, at 
verdenssituationen er forværret, og at fremskridt er mistet. Det betyder tab af håb, optimisme og 
entusiasme i arbejdet for lyset. Men vi må kigge dybere og i et længere tidsperspektiv – også i en 
forståelse af, at bevidsthedsudvikling – individuelt og kollektivt – er en spiralproces, hvor et 
menneske og hele befolkningsgrupper indimellem svinger tilbage i tungere bevidsthedslag for at 
danne erfaringer og forvandle mere, førend næste skridt fremad betyder en større balance og 
stabilitet på et højere niveau.  
 
Årtiet 2010-2020 bliver af det indre råd bag Assisi-gralen kaldt ”Forhåbningernes og 
fortrøstningens årti”, hvor friktionen mellem lys og mørke er intensiveret i en forvandling af de 
tunge bevidsthedslag, der kommer til op overfladen, og hvor der løbende gives mere og mere 
åndelig hjælp til grupperne af lysarbejdere, der har sagt ja til at være medforløsere, 
fødselshjælpere i det store løft af bevidstheden, som stimuleres i vor tid. I de sidste par år er det 
gentagne gange blevet inspireret, at vi – når vi kommer ind i næste årti, og kigger tilbage på det 
friktionsfyldte årti 2010-2020 – vil være dybt taknemmelige over, at så meget kunne forvandles på 
så kort tid. Vi vil anse det som det, vi på jorden kalder et mirakel, er det inspireret. Det giver håb, 
mod og fortrøstning, når vi oplever tilbageslag. 
 
I et dybere tilbageblik på bevidsthedsudviklingen siden 2. Verdenskrig kan vi se store fremskridt. 
Globale institutioner og organisationer, f.eks. FN og alle dets underorganisationer, EU, Nato, 
Verdensbanken, OSCE, og mange flere er møjsommeligt blevet opbygget i en forståelse af en 
stedse større ansvarlighed for hele menneskeheden, og begrebet ”Verdenssamfundet” er netop 
opstået i vor tid. De stater i Europa, der udkæmpede en af verdenshistoriens mest blodige krige, 
sidder nu omkring samme bord i et fællesskab, hvor problemer ikke mere løses med våben men 
gennem dialog og forhandling. Ganske kort efter 2. Verdenskrig blev de vestlige landes 
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koloniherredømme på overraskende få år afviklet, og store befolkningsgrupper i Afrika, Asien og 
Sydamerika fik friheden til og ansvaret for selv at tage vare på deres land og dets ressourcer. I 
begyndelsen af 1990’erne faldt det sovjetiske kommuniststyres undertrykkelse af frihedsidealer og 
religiøsitet sammen nærmest som et korthus, og europæiske brødre og søstre, der i årtier havde 
været smerteligt adskilt af Jerntæppet, fandt hurtigt sammen i et udvidet EU.  
 
I begyndelsen af det nye årtusinde var antallet af folkevalgte demokratier på bare 30 år 
firedoblet fra 30 i 1970’erne til 120 i år 2000. I det nye årtusinde er antallet af diktaturstater faldet 
yderligere. Perioden efter 2. Verdenskrig har således tydeligt vist os, hvordan diktaturets tid er ved 
at ebbe ud flere og flere steder på jorden.  
 
Må vore brødre og søstre overalt på jorden gå ind i et lysere år i deres bestræbelser på at skabe 
friere og mere retfærdige samfund, og må håbet og modet blive styrket hos alle dem, som fortsat 
lider under diktaturers krænkelse af menneskerettigheder. 

 
Jeg glæder mig fortsat inderligt over den begivenhed i Den Katolske Kirke, der har vækket så 
meget håb hos millioner af mennesker jorden over, nemlig det  overraskende valg  i marts  2013 
af Pave Frans som Den Katolske Kirkes leder. I hans gennem sit nu 3 år og 10 måneder  gamle 
pontifikat har han i fodsporene på Frans af Assisi ved sit eget eksempel sat et kærlighedens og 
medfølelsens fokus på de lidende og mest marginaliserede brødre og søstre jorden over, startet 
vigtige tiltag til reformer i kirkens ledelse og i udtalelser og møder stået for en blødgøring af 
kirkens forståelser og praksis, der giver meget håb, mod og fortrøstning. Også på den 
verdenspolitiske scene er han trådt frem, og har bl.a. spillet en positiv rolle i optøningen af 
forholdet mellem USA og Cuba. Han er dermed trådt i fodsporene på den nyligt helgenkårede 
Pave Johannes Paul II, der spillede en afgørende rolle omkring Murens fald. Pave Frans beder 
altid mennesker, han møder, om at bede for sig, for han er bevidst om sin store og vanskelige 
opgave. Denne opfordring til indre støtte i pavens store opgave kan vi prioritere også i 2017. 
 

 
Pave Frans i Assisi d. 4. oktober 2013. 

 
2017 bliver året, hvor vi tager afsked med Barack Obama i hans rolle som Præsident. Han 
efterlader en arv, som - selvom det lige nu kunne se ud til, at vi er inde i et tilbageslag i USA - 
fortsat vil kunne nære alle de idealister, alle de mennesker af god vilje, alle os lysarbejdere, der 
siger ja til vedholdende at stå med det lys og den kærlighed og medfølelse, der vil bringe os videre 
på vejen mod Kærlighedens Civilisation på jorden. Her ved årsskiftet retter jeg en særlig tak til 
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Præsident Obama for hans uselviske, vedholdende arbejde igennem 8 år, og tænker på de kloge 
budskaber, han er kommet med, bl.a. dette:  
 
”Ingen menneskeskabte problemer på jorden er uløselige, men de kræver globalt fællesskab, 
ansvarlighed og vedholdende fælles indsats”. Ja, der er den tilstrækkelige åndelige hjælp til 
rådighed, når vi på jorden tager vort ansvar for den menneskelige familie og kloden på os. 
 
Lad os fortsætte med at give indre støtte til alle idealistiske og fornyende kræfter, herunder 
netværket af disciple på jorden, der ofte står alene i meget friktionsfyldte opgaver som 
spydspidser for Den Nye Tid. Det bliver simpelthen for vanskeligt for dem uden intens indre 
støtte, og denne kan vi fremme gennem positive tankeformer, bønner og lystjenester.  

 
I mange spirituelle kredse var der knyttet store forhåbninger til året 2012, som et af de afgørende 
år, hvor der - ifølge de mest forventningsfulde - kunne ske så store løft i den menneskelige 
bevidsthed,  at  et  nyt  kapitel  kunne  skrives  på  jorden.  Det  er  blevet tydeligt, at hverken 
2012 eller de efterfølgende år er gået som disse mest forventningsfulde spirituelle mennesker har 
forudsagt det. Heldigvis mener jeg, for et omfattende bevidsthedsløft ville have betydet meget 
mere lidelse, end den kollektive dagsbevidsthed havde kunnet rumme. Mest mulig lidelsesfri 
udvikling er en gradvis organisk proces, der tager tid, og som fremmes af de mange mindre 
lysindstrømninger, som vi også i 2016 har været vidne til og redskaber for. 

 
Jeg har tillid til, at de vanskelige og dyrekøbte erfaringer, som vi som mennesker går igennem, 
vil medvirke til en erfaringsdannelse, der modner større befolkningsgrupper og gradvist 
erstatter egoets mere primitive kræfter med en større hjertesensitivt, broder-/søsterskab og 
solidaritet.  
 

 
Maria og Josef i stalden i Betlehem. Jesus-barnet lægges i krybben jule-nat. 

Udsnit af den store Betlehems-scene på plænen foran Basilica di San Francesco i 2016. 
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Historien om verdens mest elskede julesalme ”Stille Nacht” 
I juletiden er vi jo  beriget med usædvanligt meget smuk musik, som på dyb måde 

stemmer hjerter og sind mod julens indre gave. Jeg lytter i denne tid til det ene smukke 
musikstykke efter det andet, hvor englerigets vibrationer strømmer ned, som om tonerne, der 
sendes op, danner en særlig trappe for englenes nedstigen. Som afslutning på dette julebrev vil 
jeg gerne igen fortælle den smukke historie om skabelsen af den elskede julesalme ”Stille 
Nacht”. Den gengives som Pater Mizzi fortalte mig den i 2006: 

 
En ung, fattig præst, Pater Joseph Mohr, der havde sit virke i bjergbyen Mariapfarr nær Salzburg 
i Østrig, var et musisk talent. Julenat i 1816 blev han kaldt ud til en fødende kvinde for at 
give hende Det Hellige Sakramente, idet man frygtede, at kvinden var ved at dø. Da han kom til 
den ydmyge hytte, hvor den fattige kvinde netop havde født et lille drengebarn, så han ligheden 
mellem hendes svære situation og Marias fødsel af Jesus. Som ved et mirakel fik moderen det 
bedre, og Joseph Mohr gik herefter ud i den mørke, stille, hellige julenat, hvor det fortælles, at 
han følte sig inspireret til at skrive digtet ”Stille Nacht”. 

 
Joseph Mohr gav digtet til sin ven, skolemesteren og organisten Franz Xaver Gruber, som 
satte musik til. Salmen blev for første gang opført julenat 1818 under midnatsmessen i 
Oberndorf, hvortil Joseph Mohr nu var blevet overført. Joseph Mohr døde i 1848 lige så fattig 
som han var kommet til verden, fordi han gav hele sin indkomst til uddannelse af unge 
mennesker og til pasning af de ældre i sognet. 

 
Det var B.S. Ingemann, der i 1850 satte tekst til den danske version af ”Stille Nacht”. Sidste vers 
lyder så smukt: 

Salig fred, himmelsk fred toner 
julenat herned! 

Engle bringer til store og små bud om 
ham, som i krybben lå; fryd dig, hver 

sjæl, han har frelst, 
- fryd dig, hver sjæl, han har frelst! 

 
Med bønner om, at Kristus fødes i tusinder af menneskers hjerter verden over i denne jul, 
sender jeg jer alle ønsker om en inderlig, fredfyldt og glædelig jul samt et godt nytår velsignet 
med indre og ydre støtte til de processer og opgaver, som det nye år vil bringe. 

 
Kærlige hilsner – fred og alt godt fra Assisi 

 
Bente 
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