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Hvis jeg skulle leve 
mit liv om…

Hvis jeg skul le leve 
mit l iv  om…

Dette digt af den 85 årige Nadine Starr blev fundet i en 
skuffe efter hendes død.

Jeg ville turde lave flere fejltagelser.
Jeg ville slappe mere af. Være mere smidig.
Jeg ville være mere enfoldig. 
Jeg ville tage færre ting alvorligt.
Jeg ville tage flere chancer.
Jeg ville have flere oplevelser. 
Jeg ville bestige flere bjerge og svømme over flere floder. 
Jeg ville spise flere is og færre bønner.
Jeg ville måske have flere vanskeligheder, men færre indbildte.

Ser du, jeg er en af dem, der lever følsomt og sundt. 
Time efter time, dag efter dag.
Åh, jeg har haft mine øjeblikke,  
og hvis jeg skulle leve om igen, ville jeg have flere af dem.

Faktisk ville jeg prøve på ikke at have noget andet.
Kun øjeblikke.
Det ene efter det andet, i stedet for at leve så mange år  
med tanker på morgendagen. 
Jeg har været en af dem, som aldrig tager nogen steder hen uden 
et termometer, en varmedunk, en regnfrakke, og en faldskærm. 
Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg rejse med mindre bagage. 

Den gode nyhed er, at du 
hverken behøver at være 85 
eller død, for at leve dit liv 
om; for at leve i nuet med den 
bekymringsløshed og tillid, 
glæde og smidighed som gamle 
Nadine beskriver her. 
For Pinse handler om, at vi 
fødes på ny af Helligånden til 
et liv, der meget ligner dette 
nye liv med mindre livstung 
bagage og med en større 
fylde af tusindfryd, fred og 
frygtløshed. 
Glædelig Pinse, muligheden 
for at leve dit liv om, leve 
Åndens nye Liv. 

Poul A. Beck

Hvis jeg skulle leve mit liv om,  
ville jeg begynde at gå barfodet 
tidligt om foråret.
Og blive ved længere  
hen på efteråret. 
Jeg ville danse mere.
Jeg ville unde mig selv  
flere karruselture.
Jeg ville plukke flere tusindfryd. 

Nadine Starr
1000 Fryd
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Når du vil bede.
Hellige Ånd,
i Dit nærvær opdager vi,
at vi aldrig er alene,
og i os opfostrer Du
et vedvarende fællesskab 
med Dig.

Hellige Ånd,
når vore hjerter føler 
bekymring,
åbner Du en vej
fremad for enhver af os –
at overlade hele vort liv til Gud.

Br. Roger af Taizé

Forligelsens tjenere
Gud, vor Far,
se med tålmodighed til mig
- når jeg glemmer at have 

tillid til din godhed
- når jeg glemmer at takke 

dig, som altid tilgiver mig
- når jeg glemmer at lovprise 

dig for alt, hvad du giver mig
- når jeg glemmer, at jeg er 

dit barn.

Herre Jesus,
lær mig at være den,
som strækker hånden frem
og ber om tilgivelse.
Lær mig også at tage imod dén,
som rækker hånden frem 
imod mig
og ber mig om tilgivelse.

Gode Helligånd,
ånd du i mig og gennem mig,
så jeg i denne dag må leve 
som forligelsens tjener.

Fra Bogen: Alle mine kilder

Gud Helligånd,  
dit nærvær er frihed.
Skænk os den åndelige frihed,  
som gør, at vi ikke er bange  
for at gå ukendte veje 
og ikke lader os holde tilbage 
af vore egne bekymringer 
eller af frygt for andre. 
Drag os mod det,  
som er din vilje,  
og giv os mod og kraft  
til at gøre det nu og altid.

G. Appleton.

Mange spørger sig selv: 
Hvad ønsker Gud af mig? 
Når vi læser evangeliet, 
forstår vi det. Gud beder 
os om i enhver situation at 
være hans spejlbillede.  
Gud inviterer os til at 
gøre livet smukt for de 
mennesker, han betror os.

De, som forsøger at svare 
på Guds kald livet igennem, 
kan bede denne bøn: 

Hellige Ånd, da ingen er 
skabt til at leve ud af et ja, 
kom da og tænd lysets kilde 
i mig. 

På tidspunkter, hvor et ja og 
et nej støder sammen, kast da 
lys over min tøven og min tvivl.
Hellige Ånd, giv mig styrke 
til at forlige mig med mine 
egne begrænsninger. 
Hvis der er tegn på svaghed 
hos mig, må dit nærvær da 
forvandle det. 

Hermed er vi ledt  
til at turde sige ja.
Et ja, der vil bære os. 
Et ja, som er åbenlys tillid. 
Et ja, som er kærlighed  
i al vor hengivenhed. 

Br. Roger af Taizé 

Et ja
”Se, Jeg er med jer...”



Vredens søn 

I Pinsen kommer himlen nær 
og viser, den har jorden kær.

Og Ånden daler fra Guds himmel 
og gør dig glad og hjertesvimmel 

Johannes Møllehave

Du kender sikkert lignelsen i 
Luk 15 om Faderen, der har to 
sønner. Den yngste er kommet 
hjem, så nu fester de og er 
meget glade. 

Medens festen er på sit 
højeste, kommer den 
ældste søn hjem fra 

marken. Vi kan forestille os 
ham træt, svedig og beskidt. 
Så hører han musik og dans. 
Hvad er nu det for noget? Jeg 
vidste ikke af, at her skulle 
være fest? Faktisk har vi ikke 
holdt fest siden den dag, min 
lillebror bare stak af. Siden 
har der ligget sådan en grå, 
trist dyne af nedtrykthed over 
hele gården. Før han for-
svandt, var her livsglæde, fest 
og fornøjelighed. Men siden 
har Far mest været optaget 
af at stå ude ved indkørslen 
og spejde længselsfuldt efter 
knægten. Nu er her pludselig 
sang og musik. Hvad er det nu 
for noget? 

Han får fat i en af karle-
ne, der begejstret beret-
ter: Din bror er kommet, 

og din far har slagtet fedekal-
ven, fordi han har fået ham til-
bage i god behold. Det får ikke 
storebrors humør til at blive 
bedre. Her har jeg gået alle 
årene og været den fornuftige, 
ansvarlige og pligtopfyldende 
søn. Gjort alt, hvad Far for-
ventede af mig - både udtalt og 
især uudtalt. Så dukker den 
skidtknægt op, og straks skal 
her være stor festivitas. 

Han er rigtig vred. 
Men ikke så vred, at 
han ikke kan styre 

sig og fx går ind til festen 
og laver scener. Nej, hans 
vrede kommer ud i små kon-

trollerede portioner. Så han 
endelig kan få kontrol over 
Faderen. Få hans opmærk-
somhed. Nu kan han få Fa-
deren til at afbryde festen for 
at komme ud og tale med sit 
ældste - meget forurettede - 
barn.

Faderen var ellers lige 
så glad. Endelig er 
hans yngste søn kom-

met hjem i god behold. Alle 
de bange anelser er afløst af 
gensynsglæde. Men Faderen 
elsker ikke storebror mindre, 
så naturligvis står han straks 
på gårdspladsen og tager 
imod hans overfusning: Nu 
har jeg tjent dig i så mange år 
og aldrig overtrådt et eneste 
af dine bud; men mig har du 
ikke givet så meget som et 
kid, så jeg kunne feste med 
mine venner. 
Faderen må med ét rumme 
en kolossal splittethed. En 
af hans livs største glæder 
blandes pludselig med sorg 
og smerte over, at han ikke 
må elske sit yngste barn ube-
grænset. Han skal nu også 
bære den ældstes misun-
delse, bitterhed og vrede. Fra 
vredens søn.

Mit barn, svarer Fade-
ren, alt mit er dit. Arven 
er delt, så alt tilhører 

jo dig. Du har aldrig bedt om 
at måtte holde fest. Havde du 
spurgt, havde du naturligvis 
fået ja. Alt er jo allerede dit. 
Men måske du har ladet dit 
liv forpeste af din indestængte 
vrede? Har det virkelig ligget 
og ulmet hos dig alle disse 
år? Føler du ikke, at jeg har 
set dig? Anerkendt dig? På-
skønnet din trofasthed og din 
hjælp?

Men har du ikke tjent 
mig med glæde? Var det 
kun for at få ros? Og 

ikke, fordi du gerne ville? 
Har du ladet din bror styre 
dit liv, selv om han ikke var 
her?
Hvorfor har du ikke fulgt dit 
hjerte og gjort, hvad du gerne 
ville?

Du er mit barn, og jeg 
elsker dig lige så højt 
som din bror. Og jeg el-

sker din bror lige så højt som 
dig. Derfor burde vi feste og 
være glade. Kom lad os feste... 

Hvordan mon det går 
vredens søn her? 
Vil glædens Ånd sejre? 

Bliver det også pinse i hans 
hjerte? Vil Helligånden over-
bevise ham om, at han er 
elsket, så han også kan være 
Barn af Faderen og komme 
med til festen? Vil Faderen 
endelige få sin splittede fami-
lie forenet igen?

Poul A. Beck 
– efter inspiration fra en 
fælles bibelmeditation. 
Gengivet efter aftale 

med deltagerne. 


