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AT LEVE I 2018
Forestil dig livet som et spil, hvor du jonglerer med 
måske 5 bolde. Du giver dem navne – arbejde, fa-
milie, helbred, venner og tro. Du holder dem alle 

en gummibold. Hvis du taber den, hopper den op 

venner og tro - er lavet af glas. Hvis du taber en af 
dem, bliver de mærket, hakket, skadet eller endda 
helt ødelagt. De bliver aldrig de samme igen. Der-
for må du efterstræbe balance i dit liv.

Hvordan? 

Undervurder ikke dit værd ved at sammenligne 
dig med andre. Det er, fordi vi er forskellige, at vi 
hver især er noget særligt.

 Sæt ikke dine mål efter, hvad andre mener er vig-
tigt. Kun Gud og du ved, hvad der er bedst for dig.

Tag ikke Gud og de mennesker, der står dit hjerte 
nær, for givet. Hold fast i dem, som du vil holde 
fast i dit liv, for uden dem er livet meningsløst.

leve i fortiden eller for fremtiden. Ved at leve dit 
liv én dag ad gangen, lever du alle dage af dit liv.

Vær ikke bange for at indrømme, at du ikke er 
helt perfekt. Det er den tynde tråd af tilgivelse, 
der binder os sammen.

Vær ikke bange for at tro. Det er ved at tro, vi 
lærer at blive frimodige.

Hold ikke kærligheden ude af dit liv ved at sige, 

 Den hurtigste måde til at få kærlighed er ved at 
give; den hurtigste måde at miste kærlighed på er 
ved at holde alt for hårdt fast; og den bedste måde 
at fastholde kærligheden er ved at give den videre.

 Bevar håbet: Giv ikke op, mens du stadig har no-
get at give. Intet er forbi før det øjeblik, hvor du 
holder op med at prøve. Løb ikke gennem livet 
så hurtigt, at du ikke bare glemmer hvor du har 
været, men også hvor du er på vej hen.

 Glem ikke, at et menneskes største følelsesmæs-
sige behov er at føle sig værdsat.

 Vær ikke bange for at lære. Viden er vægtløs, en 
skat du altid let kan bære med dig.

 Brug ikke tid og ord løseligt. Ingen af delene kan 
tages tilbage.

Livet er ikke et kapløb, men en rejse som skal nydes 
hvert øjeblik. I går er historie, i morgen er et myste-
rium, og i dag er en gave!

Godt nytår.
Af Brian Dyson

Bearbejdet af Poul A. Beck
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Hvis du vil bede
Al kærligheds Gud,
når vi søger dig i tillid,
venter vi,  
at selv vore indre modsigelser 
må åbnes  
for din Hellige Ånds nærvær. 

Hellige Ånd,
du kommer for at tænde
et glimt af lys i os.
Selv hvis det er ganske svagt,
er det nok til at understøtte
længslen efter Gud i vore hjerter.

Br. Roger af Taizé.

Lær os at gå langsomt 
gennem dagen

Herre! Vi har så travlt. 
Vi mener, tiden er knap, 
og at vi skal nå så meget.

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, at vi ikke 
har tid til et smil, et knus, et kys. 

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, 
så vi får øje på det forunderlige 
underlige liv, du har skabt, og dets
mangfoldighed af mennesker.

Giv os tiden tilbage, så vi igen 
får tid til et smil, et knus, et kys, 
tid til at være sammen med dem, 
vi elsker, og dem, der nu kalder 
på os og har brug for os. 
Gør os beredte til alt det,  
du vil med os. 
Lad det ikke blive for sent.

Amen

-
nitkors. Råt og groft tilhugget. I 
uforgængelig klippe. Vejrbidt og 
barsk som livet selv. Fyldt med 
gevækster, der siger: Jeg har stået 
her i rigtig mange år. Sej, robust. 

i tilværelsen. 

Sådan holder dette kors sin tavse 
tale for den forbipasserende. 
Hvad end der sker, bliver det 
stående. For bag korset - dødens 

og forgængelighedens symbol - 
stråler solen med sine evige strå-
ler. Og bag sten og sol står den 
sejlivede hyben stedsegrøn. Alt 
sammen forkynder det om Guds 
trofasthed, der efter hver vinter 
atter skaber liv.

forgængelighed står Guds trofast-
hed urokkelig. Som et granitkors 
med solopgang.

Poul A. Beck

”Se, Jeg er med jer. .”



Liv – i fællesskab, fred og forsoning 

Taizé er et klosterfællesskab i 
Frankrig, der hvert år besøges 
af op mod 100.000 især unge.  
I denne nye samtalebog fortæl-
ler lederen Br. Alois, hvordan 
de unge møder Gud i stilheden. 

Ud over gennem [Taizé] sangene, så 
får bønnen i Broderfællesskabet sin 
faste rytme gennem stilheden. Hvad 
betyder den, og hvad giver den mu-
lighed for?

Når der om sommeren er 

unge [hver uge] på vor 
høj, så er det ikke altid 
stille; de holder også lidt 
af en fest! Men alle er til-
stede ved tre daglige bøn-
ner, som altid indeholder 
en lang stilhed. Nogle 
få af dem tilbringer hele 
ugen i stilhed, som en tid 
for retræte, med en per-
sonlig vejleder.

Selv når mange er for-
samlede, så giver stil-
heden mulighed for at 
være alene foran Gud. 
Så drejer det sig om helt 
at vende sig til ham, ikke 
først spørge ham om det 
ene eller det andet, men 
have en helt åben hold-
ning, ane hans nærvær, 
som overgår vor for-
stand og dog berører os. 
Det er ham, der – før han 
taler til os - ubetinget tager imod 
os, med en uendelig respekt for 
vor frihed; det er ham, der kom-
mer os i møde i bønnen. 

Hvis det forekommer os, at Gud 
ikke svarer på vore spørgsmål, så 
opdager vi, i løbet af de lange pe-
rioder af stilhed, hvor der tilsyne-
ladende intet sker, at han virker 
i os. Ved sin Helligånd besøger 
han os og oplyser os. 

Vi må ikke glemme, at Gud ju-
lenat i Betlehem kom til jorden 
i dyb stilhed. Kun en håndfuld 
mennesker blev klar over det. 
Lukas-evangeliet fortæller os, at 
Maria omhyggeligt bevarede be-
givenhederne og mediterede over 
dem i sit hjerte (Lukas 2,19). Ma-
ria forbliver et billede på en stille 
venten på Gud.

Hvordan vil du forklare, at de unge så 
let tager del i denne stilhed i Taizé?

Stilheden åbner et rum, hvor 
den enkelte først møder sig selv. 
Det er uundværligt ind imel-
lem, men det er ikke altid muligt 
midt i dagligdagens aktiviteter. 

stilheden. Jeg gad vide, om det 
ikke er i disse privilegerede øje-
blikke, at den enkelte kan høre 

og i sig selv opdage en længsel, 
som indtil da har været begravet. 
I enhver mand, enhver kvinde, 

-
ter at elske og at være elsket, at 
være anerkendt som den, man 
er, en længsel efter en kærlighed, 
der holder for altid. Og når de 
bliver bevidste om det, så er der 
måske nogle af dem, der spør-
ger sig selv: Denne længsel efter 

”for altid”, udtrykker 
den ikke hjemvé efter 

en åndelig tørst kan 
åbne de unge for det 
transcendente.

De økonomiske frem-
skridt og materiel vel-
færd, ligeså uundvær-
lige som de er, slukker 
ikke vor dybeste tørst. 
Denne tørst oplever 
vi ofte som noget, der 
mangler, eller en tom-
hed, som vi har svært 
ved at acceptere. Men 
det er slet ikke noget 
unormalt, det er en del 
af ethvert menneske. 
Det er en gave, og den 
fører os til, at vi åbner 
os for Gud. Det sker, 
at jeg siger til de unge: 
”Lad os vove at tro, at 
dette tomrum kan bli-
ve beboet af Gud!”

Tror du, at de alle erfa-
rer hele denne dybde i bønnen og i 
stilheden?

Vi modtager de unge, sådan som 
de er, ligesom Gud modtager os, 
sådan som vi er. Gud modtager 
den, som er godt kendt med at 
bede, men også den, som næsten 
ikke beder. Vi må åbne dørene, så 
alle kan komme og påbegynde en 
vandring. Det vigtige er at ledsage 
de unge, uanset hvilket sted de er.

Fås overalt - i butikkerne og på nettet.


