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 Hverdagsmirakler 
 

Fra vinduet der jeg bor kan jeg både se og høre 
hundrevis, ja tusenvis av biler suse forbi på riks-

vegen. Å ha egen bil gir stor personlig frihet. Ikke     
rart at bilen er en av menneskehetens mest populære 

oppfinnelser. Men livet består jo i mer enn bare å øke  
          farten på det. Er det slik at jo mer lettvint vi får det, med alle 
slags  tekniske nyvinninger, jo mindre tid får vi også ? 
 Det er blitt så moderne å ha det travelt, helst fryktelig travelt. Glemmer 
vi hverandre i travelheten? Sjåførene i bilene som suser av gårde på hoved-
fartsåren gjennom bygda vår, ser nok at landskapet er vakkert. Men de fleste 
hverdagsmirakler haster vi nok altfor ofte forbi. 
 Ordet mirakel kommer av det latinske ordet ”miraculum”  som betyr 
”noe vakkert som har blitt gitt oss av Gud.” Bare i en halvmeters vegkant er det 
mer enn nok å undre seg over. Markblomstenes forgjengelige prakt ser vi nok. 
Men ikke at en enkelt edderkopptråd består av tre hundre enkelttråder. Ei lita 
bie kan vi både høre og se, men ikke at den  flyr med fire hundre vingeslag i 
minuttet. Travelheten fratar oss ofte bevisstheten om vår åndsside. Vi er alle 
skapt med evne til å kommunisere med noe større utenfor oss selv. 
 Å være menneske er også å kunne registrere hverdagsmirakler og å 
takke for dem! Salme 104 i det gamle testamentet er en fin salme å lese når vi 
er blir litt fartsblinde i livet. Den som leser denne salmen i midten av Bibel-
boken, må gi salmisten rett:  
 

”Herre, hvor mange dine gjerninger er! Og alle har du gjort med visdom; jorden 
er full av det du har skapt!”  ( Salme 104 v 24 ) 
 

 Nå er det løvfallstid. Etter en varm og fin sommer har vi nå gyllen høst. 
De fargerike soloppganger og solnedganger rammer inn dagene. I dagslyset 
ser vi de sterke høstfargene i den klare luften. Bladene som faller i høstvinden 
minner oss om at hver dag vi får, er en så flott gave at giveren fortjener at vi 
stanser opp og sier takk. For-fatteren av Salme 104 undrer seg over hverdags-
miraklene og sier:  
 

”Jeg vil synge for Herren hele livet og prise min Gud så lenge jeg er til!” 
 

 En må skynde seg langsomt. En må innstille hjertet på Guds 
bølgelengde. En må finne hvilepulsen midt i travelheten om det skal skje!        

      
     Vennlig hilsen 
     Nils Christian Skjauff  
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