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40 dager i kloster
Munkene på Worth Abbey sammen med de fem mennene fra t v-programmet The Monastery, første gang
sendt på bb c 2 i mai 2005: A nthoney, Nick, Tony,
Gary og Peter. Serien har vært vist i en rekke land,
bl a i Sverige på svt; «Klostret» og i Danmark på dr 2;
«Fyrre dage i kloster».
Da programmet ble tatt opp, var Tony 29 år, singel, bodde
i London og lagde reklamesnutter for en sex-telefon. Gary
var 36, singel, maler og dekoratør fra Cornwall. Anthoney
var 32 og arbeidet i et forlag i London. Nick var 37, singel,
i gang med en doktorgrad i buddhisme ved universitetet i
Cambridge. Peter var gift, pensjonert lærer fra Bristol som
hadde utgitt flere diktsamlinger.
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Til mine brødre, munkene på Worth
og til mine forgjengere, abbedene på Worth
Victor Farwell
Dominic Gaisford
Stephen Ortiger
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Prolog
BBC-serien The Monastery (Klosteret) handlet om fem meget
moderne menn som levde klosterlivet i førti dager og førti
netter mens tv-kameraene fulgte det som skjedde med
dem. Synet av munker som med omtanke og innsikt møtte
vanlige mennesker og det de strevde med, ble en overraskelse for millioner av seere som hadde tatt for gitt at munker ikke hadde bakkekontakt. Å akseptere folk som de er,
var jo egentlig en sak for opplyste og liberale mennesker,
ikke for munker i kloster.
De fem mennene ble imidlertid ikke bare akseptert; de
ble også utfordret. De ble bedt om å lytte dypt og vedvarende til seg selv, til andre mennesker og til Gud. Førti dager senere hadde denne øvelsen i å lytte i dybden forandret
deres hjerter og tanker, slik den har forandret hjertene
og tankene til mange generasjoner av munker og nonner.
Mennene forlot klosteret i tettere kontakt med livet enn
de var da de kom.
Blant folk av alle religiøse overbevisninger, og blant folk
uten, øker i vår tid opplevelsen av at den kristne klostertradisjonen har noe spesielt å bidra med. The Monastery
samlet til alles overraskelse mer enn tre millioner seere,
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og ble tatt svært godt i mot av både kritikere og publikum.
Måneden etter det første programmet hadde Worth Abbeys nettsider 40 000 besøk, og i samme periode bestilte
flere hundre mennesker et retreatopphold i klosteret.
Det er til en viss grad disse retreatgjestene som har ansporet meg til å skrive denne boken. Den er særlig blitt
inspirert av dem som ikke har noen religiøs bakgrunn. De
representerer en ny generasjon av mennesker som ikke
har falt fra troen, men som opplever religion som en lukket bok, eller, som en sa det, «kun en kilde til gode vitser».
De søker med oppriktighet og vilje til å lytte til ny innsikt;
dette oppmuntrer oss som munker, men gjør oss også ydmyke. Folk ønsker å lære av oss, og sier at vår måte å leve
på ikke bare er verdifull for oss, men også for dem. Det ser
ut til at vår grunnlegger, Sankt Benedikt, stadig har mye å
si til mennesker i dag.
Benedikt skrev sin regel for munkeliv for femten hundre
år siden, mens han var abbed på Monte Cassino, et kloster
på toppen av et vakkert fjell sør for Roma. Italia ble på
den tiden revet opp av barbarenes invasjoner og stor forvirring. Benedikt hadde ikke bare innsikt i det åndelige liv,
men også i det barbariske. Navnet «Benedikts regel» kan
lett villede folk til å tro at han skrev en regelbok. I virkeligheten skrev han en bok full av innsikt i det kristne livet,
med noen konkrete anbefalinger (regler) om hvordan innsikten kunne omsettes i praksis. Denne visdommen veileder
mennesker den dag i dag, selv om mange av reglene er blitt
tilpasset lokale forhold, slik Benedikt uttrykkelig ba om.
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I hver generasjon fører munker og nonner sin tids virkelighet og regelens visdom sammen i en ny fusjon, født av
samtidserfaring. Denne fusjonen skaper den energien som
gjør klostre i stand til å være hellige rom i dag, slik de har
vært det i århundrer. Og dette hellige rommet kan også
gjenskapes i hjertet hos alle mennesker av god vilje. Leter
du etter et hellig rom i livet, inviterer Benedikt deg til dette fredens sted med ordene som også innleder regelen han
skrev: «Lytt nøye, Guds barn, til mesterens rettledning.
Hør etter med hjertets øre.»
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Innledning
«Hvorfor ble du munk?» Dette spørsmålet møter jeg ofte,
og det er ikke så lett å svare. Jeg antar at det ligger omtrent
på linje med å skulle forklare hvorfor du giftet deg med
din ektefelle: Den som spør, vil kanskje ha greie på ditt
syn på ekteskapet (hvorfor er dere ikke bare samboere?);
det kan være at de gjerne vil vite hvorfor du giftet deg med
nettopp denne personen og ikke en annen; eller kanskje
stilles spørsmålet i en samtale om skilsmissen du nettopp
har vært gjennom. De ulike situasjonene krever ulike
svar, og slik har også svarene mine variert i varierende
sammenhenger.
Men det svaret jeg egentlig ønsker å gi, er dette: «Jeg
vet ikke.» Jeg vet ikke hvorfor jeg ble munk, for grunnen
til at jeg gikk inn i klosteret, er en annen enn den som
gjorde at jeg ble værende. Jeg gikk inn i den tro at jeg
kunne frelse verden ved å bli munk; jeg ble værende fordi
klosteret ble stedet der jeg oppdaget mitt eget behov for
frelse. Før jeg kunne tilby andre et trygt, hellig rom, måtte jeg finne det selv.
Min personlige historie har, som alle andres, både noen
ordinære og noen ekstraordinære elementer. Det ekstra11
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ordinære består i at jeg ble født i Australia av australske
foreldre uten noen forbindelse til England, men da min far
ble utnevnt til administrerende direktør for et australsk
firma med base i England, flyttet vi dit sammen med mine
tre eldre brødre, mens jeg var ganske liten. Det ordinære
er at jeg ble født inn i en katolsk familie, gikk på en katolsk
skole drevet av munker som var både dyktige og snille, og
fortsatte på universitetet uten noe særlig om og men. Mens
jeg gikk på universitetet, ble det klart for meg at jeg ikke
ønsket å gå i min fars og mine brødres fotspor, og bli forretningsmann. Takket være noen gode studentprester ble
jeg ledet inn i regelmessig meditasjon og til et arbeid blant
folk i randen av samfunnet – særlig hjemløse. Gjennom en
rekke tilfeldige møter havnet jeg etter hvert på Worth, og
oppdaget at klosteret inneholdt alle de elementene i livet
som ga meg inspirasjon – samt noen inspirerende munker.
Var det Kristus som kalte meg? Selvsagt. La Han en
melding på svareren min? Selvsagt ikke. Hvis du ønsker å
peke på et bestemt øyeblikk da Han kalte meg, var det en
kveld da jeg satt på hybelen og leste i Bibelen. Jeg var nitten år, og før på året hadde jeg bestemt meg for at det var
på tide å lese alle evangeliene på egen hånd. Den kvelden
leste jeg Matteusevangeliet, og var kommet til kapittel 10,
vers 37–39, som ender med at Jesus sier: «Den som finner
sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min
skyld, skal finne det!» Det rørte ved en streng, og lot til å
beskrive det dilemmaet jeg sto overfor: å finne alt det en
karriere kunne by på, og dermed miste det jeg verdsatte
12
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– eller gå glipp av det som ble budt meg der og da, og motta
noe annet fra Guds hånd. Når man ser det slik, er det ikke
vanskelig å bestemme seg. Men å omsette beslutningen i
praksis og forklare den for alle andre, er atskillig verre. Jeg
trodde ikke jeg ville orke novisetiden engang, men jeg ga
klosterlivet en sjanse. Og til min store overraskelse vokste
jeg mer og mer inn i livet som munk.
Gjennom hele denne boken ligger Kristi kall som en
skjult forutsetning. Jeg sier «skjult» fordi jeg ikke akter å
gjenta det hele tiden. Jeg sier «forutsetning» fordi Benedikts innsikt forutsetter Kristi innsikt. Benedikts regel er
en kommentar til evangeliet og er vevd sammen av sitater
fra Bibelen. Denne boken vil hjelpe deg inn i det Benedikt
lærer oss, men forutsetter ikke at du, leseren, er kristen.
Det den derimot forutsetter, er at Benedikt og hans klostertradisjon er kristen.
Rett nok har vi som kristne munker mye felles med våre
brødre og søstre fra andre religioner, særlig buddhistmunker. Men når vi snakker om disse likhetene, er det også
nødvendig med noen advarende ord. I selve klosterlivet,
med sølibat og bønn, er det slående likheter mellom katolsk og buddhistisk tradisjon. Et av privilegiene på Worth
er da også et varmt vennskap med buddhistklosteret i
Chithurst her i West Sussex. Vi har en god dialog, men vi
erkjenner at det både er forskjeller og likheter mellom oss.
Vi benediktinere er troende kristne, og for å forstå oss fullt
ut må man også forstå hva Kristus lærte oss.
Hvis din respons til Gud og Kristus er: «Jeg vet ikke hva
13
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jeg skal tro», så er det helt i orden. Les bare videre i boken
med åpent hjerte og sinn. Ditt hellige rom er for en stor del
skrevet med tanke på deg, og jeg vil fortelle en historie
som kan illustrere dette:
En dag kom noen gamle menn på besøk til Abba Antonius i
Egypt, den tidens mest kjente eremitt. En av dem var Abba
Josef. Gamle Antonius ville sette dem på prøve, siterte en
tekst fra Bibelen, og spurte dem hva den betydde. Den yngste skulle svare først. Siden kom hver av dem med sin tolkning, som best han kunne. Men den gamle svarte alle: «Du
har ikke forstått den.» Til sist sa han til Abba Josef: «Hvordan vil du forklare det som sies her?» Han svarte: «Jeg vet
ikke.» Da sa Abba Antonius: «Den som virkelig har funnet
veien, er Abba Josef, for han sa: Jeg vet ikke.»

Denne historien er hentet fra The Sayings of the Desert Fathers
and Mothers, en samling gammel visdom som ofte sjokkerer oss så kraftig at vi må revurdere våre forestillinger om
hvordan livet fungerer. Disse fedrene og mødrene var den
kristne tradisjonens første munker og nonner. De bodde i
ørkenområdene i Midtøsten i det fjerde og femte århundre. Den mest berømte av dem var Antonius den store,
fra Egypt. Om ham fortelles det mange historier som den
ovenfor. Sett fra vårt perspektiv i dag, bor disse munkene
og nonnene i en fremmed og rar verden full av demoner
og fristelser, engler og mirakler. Noen av dem fremstår
som meget merkelige, og levde på måter som virker frastø14
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tende på moderne mennesker. En av de aller merkeligste
var Simon søylehelgen fra Syria. Han bodde på toppen
av en søyle, og ble betraktet som en helgen av de mange
som oppsøkte ham. Men ved nærmere ettertanke: Når
det kommer 250 000 fans for å se tryllekunstneren David
Blaine faste i førtifire dager inne i en kasse av plexiglass
som henger over Themsen, var kanskje ikke ørkenfedrene
så spesielle likevel! Også de ble nok i sin egen levetid oppfattet som ganske rare. Men like fullt: Både rike og mektige oppsøkte dem for å be om råd. De hadde lagt sin tids
travelhet bak seg, og hadde funnet et hellig og fritt rom
som andre misunte dem. Deres visdom var og er verdifull
og dyrebar.
I sitt hellige rom i ørkenen ble noen av ørkenfedrene og
-mødrene blant de første store åndelige veiledere og de
første store psykologer. De loddet sjelens dybder og fra
disse dybdene inviterte de folk til å betrakte åndelighet
på nye, utfordrende og utforskende måter. Benedikt ble
født i 480, helt mot slutten av deres glansdager, og hedret
dem som sine mentorer. De er fremragende veiledere
som kombinerer vidd, innsikt og visdom i en blanding
vi moderne mennesker bare kan misunne dem. Mens vi
beveger oss gjennom denne boken, på leting etter et hellig og fritt rom, vil vi la ørkenfedrenes og ørkenmødrenes
ord ledsage oss på reisen.
På veien vil vi også lære hvordan man kan bygge et hellig rom midt i sitt hverdagsliv. Derfor inviterer jeg deg
aller først til å tenke over den moderne travelheten. Hva
15
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kommer den av? Deretter spør jeg: Hvilke skritt kan man
ta for å finne et hellig rom midt i dette livet? Jeg har valgt
sju skritt fra klostertradisjonen, og for hvert av dem bygger man en viktig del av det hellige rommet: døren, gulvet,
veggene, taket og vinduene, samt møbler og inventar. Dette hellige rommet bygges med hjerte og sinn, men er ikke
mindre virkelig av den grunn.
Klosterkirken i Worth er en stor bygning, men arkitekturen er svært enkel, og den står alltid åpen, dag og natt.
Jeg håper det hellige, åpne rommet du bygger i ditt liv
mens du leser denne boken, vil bli like romslig, vakkert og
innbydende som den.

16
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Munker og tr avelhet
Nå kan det være du spør deg selv: Hva vet egentlig munker
om presset moderne mennesker lever under, og om hvor
travelt folk har det? Da vil jeg svare at selv om vårt samfunn de senere årene kollektivt har gitt etter for travelheten i en grad vi aldri før har sett, er fristelsen til travelhet
langt fra ny. En historie fra en av ørkenfedrene, Abba Arsenius, kan illustrere dette.
Mot slutten av det fjerde århundre var Arsenius romersk senator og huslærer for keiser Teodosius’ to sønner. I en alder
av bare trettifire år dro han i all hemmelighet fra Roma og
seilte mot Egypt – en midtlivskrise av stort format. Men
han stakk ikke av med en ny partner for å gjemme seg i ett
eller annet paradis. Han hadde reist til Egypt for å slutte
seg til et munkefellesskap, og ble med tiden eremitt, kjent
for sin taushet og sitt strenge liv. Blant de mange historiene
som fortelles om ham, har denne betydning for vårt tema:
En dag, mens han satt i sin celle, hørte Abba Arsenius en
stemme som ropte på ham: «Kom, jeg vil vise deg hva menneskene holder på med.» Han fulgte stemmen, og den førte
ham til et sted der en etiopier kuttet ved og la i en stor stabel. Han strevde fælt med å få all veden med seg, men det
nyttet ikke. I stedet for å legge litt av veden av, hogg han
mer ved som han la i stabelen. Han prøvde å bære den igjen,
men lyktes ikke nå heller. Slik fortsatte han en lang stund.
Så førte stemmen Arsenius videre, til et sted der en mann
26
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øste vann av et tjern. Vannet helte han i en sprukken beholder, slik at det rant tilbake i tjernet. Da han gikk videre, så
han to menn til hest. De red ved siden av hverandre med en
bjelke mellom seg og forsøkte å få den inn gjennom døren
til et tempel. Bjelken gikk ikke inn på tvers, men ingen av
dem ville ta noen skritt tilbake slik at den andre kunne gå
først og la bjelken komme inn på langs. Historien ender
med at stemmen sier: «Enhver må vokte sine handlinger, så
han ikke arbeider forgjeves.»

Denne korte ørkenfortellingen fra en mann som hadde
tilhørt lederskapet for datidens supermakt, har en nesten skremmende relevans for oss. Vi stabler høye stabler
av materielle goder som vi ikke er i stand til å bære, og
selv om vi skulle lykkes med å bære dem – og dette er
det mest foruroligende – hindrer vår stolthet oss i å gi
slipp på dem. Mennene på hesteryggen stenges ute fra
tempelet. Stoltheten deres hindrer dem i å komme inn til
det hellige stedet der de kunne finne hvile. Ørkenfedrene
og -mødrene skjønte mer enn vi. Å være travelt opptatt
med produksjon og konsum kan bli en erstatning for å se
de dypere realitetene i livet i øynene. Til forskjell fra oss
motsto de denne tendensen.
Benedikt bygger på ørkentradisjonen. Han visste at han
som abbed kunne bruke altfor mye tid på å ha det travelt
med feil saker: «Fremfor alt må han passe seg så han ikke
bryr seg så mye om denne verdens flyktige, jordiske og forgjengelige ting, at han overser eller ringeakter frelsen til de
27
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sjelene han er blitt betrodd» (Benedikts Regel [BR] 2,33).
Uttrykket «fremfor alt» er talende: Benedikt visste at dette spesielt var en fristelse for folk i ansvarsfulle stillinger. I
stedet for å ta på seg den vanskelige oppgaven med å føre
tilsyn med sin egen og munkenes sjel, fristes abbeden ganske enkelt til å ha det travelt. Fristelsen til å ha det travelt
er altså noe både munker og lekfolk møter. Men som munker har vi fordelen av en tradisjon som erkjenner denne faren og byr på noen virkemidler til å håndtere den.

Hvor begynner man?
Skal vi finne en ekte motgift mot travelheten, må vi lete
utenfor forbrukerkulturen. Benedikt beskriver stedet for
oss. Han var klar over hvilken barbarisk verden han hadde
utenfor klosterporten, og visste at han måtte skape et rom
preget av en annen verden. De senere årene har mine
klosterbrødre og jeg begynt å kalle dette stedet sanctuary, et
hellig rom, et fristed, et tilfluktssted. Benedikt selv bruker
ikke dette begrepet, men for et moderne publikum tar ordet opp i seg mange av Benedikts dypeste anliggender. Når
vi finner et hellig rom, føres vi fra travelheten og dens problemer til en ekte spiritualitet, en åndelighet som gir fred.
Lengselen og letingen etter et hellig, fritt rom gir gjenklang dypt i hjertet av mange av dilemmaene i vår tid, og
rommer på samme tid løsningen på disse vanskelighetene.
Søker man et hellig rom, et sanctuary, beskriver faktisk
ordets egne røtter hvor man skal lete. Sanctuary har to be28
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tydninger: Den første finner vi i det latinske sanctus, som
betyr «hellig». Vi snakker altså først og fremst om «et
hellig sted». Men avledet fra dette har vi den andre betydningen, «et tilfluktssted», et trygt sted for mennesker på
flukt. Ferieturer og avslapningsøvelser kan nok bidra med
det som ligger i denne andre betydningen av ordet, nemlig et tilfluktssted, men ikke skape det som er hovedbetydningen: et hellig rom. Ja, jeg vil faktisk gå så langt som
til å si at et forbrukerpreget tilfluktssted alltid vil være et
usikkert sted, nettopp fordi det ikke er rotfestet i noe hellig. Det hellige kan ikke fabrikkeres av forbrukersamfunnet, fordi det hellige ikke lar seg produsere. Det hellige
er en gitt realitet i livet. Det hellige er noe vi finner når vi
erkjenner at det er hellig; vi finner ikke det hellige når vi
bare betrakter det som noe vi liker eller som et behagelig
pusterom. Som en kvinne sa det etter en retreat på Worth:
«Jeg har begynt å forstå at et hellig rom ikke bare er en
timeout, en pause i et nådeløst, ustanselig jag, men en
mulighet til å lytte intenst, en mulighet som blir merkelig
unik gjennom fellesskapet med andre.»
I prologen til regelen setter Benedikt opp et enkelt, avgjørende veimerke for den som leter etter et hellig rom: «La oss
med profeten spørre Herren, og si: ’Herre, hvem får gjeste
ditt telt, hvem skal få bo på ditt hellige fjell?’ Når vi har
spurt om dette, brødre, la oss høre hva Herren svarer, for
han viser oss veien til sitt telt og sier: ’Den som er ulastelig i
sin ferd, som gjør hva rett er og taler sannhet uten svik; den
som holder sin tunge i tømme» (BR, prologen 23–26).
29
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Utgangspunktet for å tre inn i et hellig fristed er kvaliteten på vår daglige omgang med andre mennesker. Du kan
ikke behandle folk dårlig i det ene øyeblikket og så finne et
hellig rom i det neste. Veien til det hellige rommet begynner med å få øynene opp for det hellige i vårt daglige liv.
Hvert eneste menneske som for alvor søker et hellig,
fritt rom, må selv pakke denne selvinnlysende sannheten
forsiktig ut. Man kan ikke bare riste den av seg med et
«selvsagt» eller: «Jeg vil ha fred og ro, ikke moral.» Den
freden Benedikt tilbyr, symboliseres av benediktinerordenens motto: det latinske ordet for fred, PAX, omkranset av en tornekrone. Det finnes ingen fred uten offer, og
heller ingen fred uten rettferdighet. Disse enkle sannhetene blir vanligvis anvendt på fred mellom nasjoner og
raser, men de gjelder også alle menneskers vanlige liv og
sosiale relasjoner.
Den trettiåttende dagen av de førti han skulle være hos
oss, kom Tony, en av deltakerne i The Monastery, inn i en
krise. Han hadde virkelig tatt oppholdet i klosterets hellige rom til sitt hjerte. Jobben hans på den tiden var å lage
videoer som reklamerte for en sex-telefon, og tanken på
å vende tilbake til dette gamle livet bekymret ham. Den
siste kvelden fikk han en dyp erfaring av Guds nærvær, og
visste at han nå måtte forandre sitt liv. En av de mange følgene av denne erfaringen var at han sa opp jobben sin. Nå
arbeider han for et vanlig reklamebyrå og tar seg hver dag
tid til meditasjon. Hvis du ønsker å finne det hellige rommet i ditt liv, må du ha et ønske om å vandre «uten plett og
30

hvordan fikk jeg det så travelt?

lyte». Du vil selvsagt ikke lykkes med et plettfritt liv, men
å mislykkes er noe ganske annet enn å ikke engang forsøke.

Dyd: døren til
det hellige rommet

Jeg håper at jeg i dette kapittelet har åpnet et nytt perspektiv på hva travelheten skyldes – og på noen av vår tids løsninger, som kurerer symptomene, men ikke sykdommen.
Jeg vil avslutte det med å vise en vei til et hellig fristed, en
dør vi kan gå inn i det hellige rommet gjennom. Når jeg
hevder at måten du lever ditt dagligliv på, er en nøkkel til
ditt hellige rom, har jeg har allerede antydet noe av det.
I begynnelsen av regelen minner Benedikt munkene
om at vanlig menneskelig anstendighet er avgjørende for
all åndelig søken. Å utvikle menneskelige dyder spiller en
sentral rolle i et ekte åndelig liv, noe som oppsummeres
31
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mesterlig i dette korte utdraget: «Du skal ikke la sinnet få
fritt løp, ikke bære nag, ikke bære svik i ditt hjerte, ikke
tilby falsk fred. Ikke forsømme nestekjærligheten. Ikke
avlegge ed av frykt for å avlegge mened, si sannheten med
hjerte og munn.» (BR 4,22-27)
Før vi kan ta det første skrittet inn i vårt hellige rom, må
vi finne døråpningen. Døren heter dyd. Som en hjelp til å
lokalisere denne døren i ditt eget liv foreslår jeg at du bruker sitatet du nettopp leste, til å ransake samvittigheten.
En måte å gjøre dette på, er å sette «jeg» og «min» inn i
hver enkelt setning. Da lyder sitatet slik: «Jeg lar ikke sinnet få fritt løp. Jeg bærer ikke nag og ikke svik i mitt hjerte.
Jeg tilbyr ikke falsk fred og forsømmer aldri nestekjærligheten. Av frykt for å avlegge mened avlegger jeg aldri ed.
Jeg sier sannheten med hjerte og munn.»
Hvis du synes det er vanskelig å ta denne personlige
versjonen i din munn, så hold den opp for deg selv som en
utfordring hver morgen og en sjekkliste hver kveld. Hent
fram igjen de øyeblikkene der du var tro mot disse ordene,
og gled deg over dem. Vedstå deg de øyeblikkene i dagens
løp der du ikke lyktes i å leve ut disse idealene. La ordene
gradvis, dag for dag, bevege seg fra hodet til hjertet – til
de begynner å prege dine dager og dine relasjoner. Døren
til ditt hjerte er døren til ditt hellige rom.
Interessant nok kommer i våre dager denne typen råd
og dyder med i mange bedrifters verdigrunnlag og etiske
regelverk. Løgn og svik har vist seg å være skjebnesvangert
og destruktivt for noen av verdens største selskaper, som
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for eksempel Enron, WorldCom og Andersen’s. Kort sagt:
For næringslivet er i dag dyd blitt en nødvendighet. Direktører får opplæring i tradisjonelle dyder. Alt dette er
sider ved dydens gjeninntreden som en nødvendig del av
samfunnsstrukturen.
Over alt ser man tegn på at konsument/produsent-samfunnets ledere selv er oppmerksomme på mange av dette
samfunnets nedbrytende virkninger. De innser nå at dyd
setter et menneske i stand til å beskytte og fremelske alt
det beste i livet – både i sitt personlige liv og i yrkeslivet.
Dyd setter mennesker i stand til å arbeide med overbevisning og til andres beste – og hindrer lastene i å rive oss
med i en travel runddans rundt fordervede fantasier.
Selvsagt finnes det næringslivsledere som bare ser på
dyd som et nyttig verktøy for å vinne forbrukernes tillit;
de gjør dydene til et underbruk av forbrukersamfunnet,
til enda en vare man kan produsere og konsumere. Det
jeg sikter til, er noe ganske annet. Hvis vi ganske enkelt
betrakter dydene som den rette måten å leve på, uansett
hva det måtte koste, da blir dyd noe hellig. Dyd er døren
inn til ditt hellige fristed nettopp fordi den ikke er et forbruksprodukt; dyd er ikke bare et tilfluktssted når vi er
urolige eller et hvilested i et travelt liv, og heller ikke noe
vi kan kjøpe for å lette symptomene på det moderne livet.
Dyd er å se og verdsette det hellige i dagliglivet. Når vi
åpner dydsdøren både i våre personlige liv og i yrkeslivet,
åpner vi en vei til et hellig rom, et fristed med fred for oss
selv og andre. Vi settes i stand til å leve et helt liv, med
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samme verdier både hjemme og på jobben, et liv som er
gjennomsiktig, hvor det ikke er noe å skjule.
Dyd er ikke tilstrekkelig til å skape et hellig, fritt rom,
men nødvendig som en vei inn. Benedikt er fullstendig
klar over at dydens dør kan virke så avskrekkende på folk
at de aldri åpner den og går inn. «Bli ikke skremt, så du
med en gang flykter fra frelsens vei, for den må være smal i
begynnelsen. » (BR, prologen 48). Jo, slik er det: Dyden er
en smal dør, men rommet innenfor den døren er uendelig
– det ekte helligstedets uendelige rom. Det pusterommet
du kan kjøpe i form av ferie eller terapi, tar slutt. Myten
om det uendelig forbruket er nettopp det: en myte. Når vi
i stedet for å kjøpe oss adgang går inn i det hellige rommet
gjennom dydene, kan vi velge å legge forbruket igjen utenfor døren. Går vi inn gjennom denne døren, kan vi samle
oss om å skape nye og hellige steder i det store rommet
bortenfor forbrukerlivet. Dyd er den sanne døren inn til
ditt hellige rom, et fristed med uendelig plass.

Gå inn
Nå når du har funnet inngangsdøren, er det på tide å gå
inn i det hellige rommet. Det er en hjertets og tankens
helligdom, der fysikkens vanlige lover ikke gjelder. Du
kommer ikke til å oppdage alt på en gang, for det hellige rommet er uendelig. Om et lite øyeblikk vil du nå gå
gjennom døren og ta ditt aller første skritt på innsiden.
Men så snart foten nærmer seg gulvet, vil du skjønne at
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du må legge gulvet selv. I det hellige rommet gir Gud
deg byggetegningen og viser deg hvordan du skal bygge.
Ingen kan gjøre det for deg. Hvert eneste hellige fristed
er en del av den samme guddommelige plan, men likevel
er alle rommene forskjellige, personlig tilpasset den som
bor i det. Det hellige rommet er unikt fordi den som bor
der, bygger det selv.
Derfor inviterer jeg deg nå til å gå inn gjennom døren og
ta ditt første skritt på innsiden. Gulvet under føttene dine
er det materialet som hele livet i ditt hellige rom bygger på.
Det består av noe som mange mennesker i dag sier at de
lengter etter: stillhet.
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