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EFTERTID

Kære alle!

Jeg håber, I er kommet godt igennem det-
te års kirke-løse påske. Men påske-løs blev 
den ikke. 

Selv om det var smerteligt, at vi ikke kun-
ne komme i kirke til de mange spænden-
de gudstjenester i påsketiden, så var det 
jo  pga. højere hensyn, som vi alle måtte 
respektere.

Men hvis vi ser på det fra en måske lidt 
chokerende og udfordrende synsvinkel, 
kunne man også overveje, om ikke det 
alligevel kunne være den vigtigste påske 
nogensinde i hele den danske kristenheds 
historie.

Hvorfor nu det? 

Jo man kunne jo tænke på, at der har været 
forkyndt kristendom i Danmark siden d. 
9. årh.  - altså i over 1000 år. 
Så kunne den kirkeløse tid være en slags 
lakmusprøve på folkekirkens aktuelle bæ-
redygtighed. Skulle der ikke være aflejret 
så megen kristendom i os og i vores sam-
fund, så vi ikke kunne miste noget, fordi 
forholdene er, som de er, for tiden?

Det man kender og holder af, kan man al-
drig miste. Det er først, hvis man mærker, 
at man har mistet kendskab og fortrolig-
hed, at man er på den. Så er det måske tid 
til at samle op - eller give slip.

Jeg er sikker på, at denne påske har været 
uforglemmelig på sin egen besynderlige 
måde, og at det har vist sig, at mange hav-
de meget at tage frem fra egne gemmer.

Påsken blev ikke, som den plejer. Vi mi-
stede noget, vi gerne ville. Fik vi noget 

overraskende i bytte, som var mere end en 
kopi? Ja, mon ikke!

Det vi oplevede, og det vi vil opleve en tid 
endnu, intil vi kan komme i kirke igen, er 
det ikke et exempel på dét, som Martin 
Luther kaldte for det almindelige præstedøm-
me? På afstand var der noget, som alligevel 
kom tæt på.

Ethvert døbt kristent menneske, bærer 
Ordet og Evangeliet med sig. Enhver 

kan selv for en gangs skyld godt klare sig 
uden kirke-præsten. Man kan være sin 
egen præst, når man har Ordet i sit hjerte. 
Det er hele tiden det der, med de leven-
de stene. Det er ikke noget jeg finder på. 
Grundtvig har været der allerede: (DDS 
329)

............ kirken af levende stene,

..............Selv bygger Ånden kirke bedst,
trænger så lidt til drot som præst,
Ordet kun helliger huset.

Men kristendom kalder på fællesskab, 
samvær og nærhed. Ingen tvivl om 

det. Jeg tørster også og længes inderligt 
efter, at vi kan være sammen igen i vore 
kirker. Det var derfor I kaldte på mig. Det 
er derfor jeg er her.



NOGET LIGNENDE

Vi kunne også tænke på en anden begi-
venhed, der på samme måde, som i kirke-
livet, handlede om, at noget måtte aflyses. 
Jeg tænker selvfølgelig på Dronning Mar-
grethes 80-års fødselsdag.

På et meget tidligt tidspunkt i forløbet an-
noncerede Dronningen, at hun ønskede at 
aflyse alle de store festligheder i anledning 
af fødselsdagen. 

Det var smerteligt, at hele den officielle 
markering fra samfundets side og mødet 
med prominens og kongelige familiemed-
lemmer faldt væk. Og ikke at forglemme 
den danske befolkning, som altid fejrer 
med ved sådanne begivenheder. Det blev 
slet ikke, som Majestæten havde ønsket 
sig, og som det ville have været så inderligt 
fortjent med en samfunds- og folkefest for 
fuldt udtræk.

HVAD VAR DET SÅ DER SKETE? - 
da noget blev mistet? 
Var der noget, som trådte til og bød sig til 
som et godt bytte?

Ja, det var der. I princippet var det hele 
den civile befolkning, det ganske alminde-
lige folkelige Danmark - og hvem medier-
ne ellers kunne tromme sammen af kendte 
personer - som mere eller mindre spontant 
tog over og satte en helt anderledes fød-
selsdagsfest igang.

Dronningen kikkede med på fjernsynet i 
sin egen stue, ligesom vi er vant til at gøre 
det ved skærmene i vore stuer, - på afstand 

-, når vi er ”med til” en royal begivenhed.

HVAD SÅ VI?
Vi så en gammel minister, og en af de stør-
re erhvervsmænd med glædesblanke 
øjne, når de fortalte om Dronningen, 
hendes personlighed, format og 
betydning for Danmark. Skuespillere og 
andre kendte sekunderede. 

Danske familier, gadeforeninger, koloniha-
ver, og hvad ved vi ikke af børn og voksne, 
som kom i fjernsynet med det ene fantasi-
fulde projekt efter det andet. 
Hjemmela-vede videoklip, sociale medier 
- you name it, they did it.

Noget af det var selvfølgelig også lidt rige-
ligt folkeligt hittepåsomt og måske en lille 
smule plat - men så var det, at det 
slog mig, og det ramte mig som en 
hammer i baghovedet, lige da jeg skulle 
til at kaste mig ud i den finere 
kulturelle prøve-smagning og 
karaktergivning - det slog mig: Det er 
kun i Danmark, det kan ske!

Ingen andre steder i hele verden kan 
der komme et sådant ligefremt for-hold 
til udtryk mellem statsoverhovede, 
regent og en befolkning. Dronningen 
tog helt ukunstlet og oprigtigt imod de 
mange gaver, der kom til hende i form af 
billeder og ORD, der var tænkt og blev 
sagt. Det var dybest set en 
kærlighederklæring. En opfyldelse af 
Dronningens eget valgsprog: Guds hjælp, 
folkets kærlighed, Danmarks styrke!

Var der noget godt i bytte for det, der 
blev tabt? Ja, mon ikke!
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MEN NU 
TIL NOGET HELT ANDET 
- SOM ER DET SAMME

Der er en fortælling i det nye testamen-
te, som i vores situation banker på ind til 
alle de lukkede rum, hvor vi befinder os på 
grund den afstand, vi er pålagt at holde til 
hinanden. 

Det er fortællingen om høvedsmanden 
i Kapernaum.

Han er romersk officer. Han er ”hundred-
fører” - en centurion. Efter danske forhold 
ville det svare til en kaptajn i hæren, som 
er kompagnichef.

Denne kaptajn har en meget værdsat tje-
ner, som desværre ligger alvorligt og livs-
truende syg. Officeren henvender sig - 
overraskende - til Jesus, fordi han gerne vil 
have, at Jesus helbreder tjeneren.

Men så har vi problemet. Selv om offi-
ceren - måske igen lidt overrasken-

de - er meget respekteret i byens jødiske 
kredse, som anbefaler ham at henvende 
sig til Jesus, så er han dog repræsentant for 
den romerske besættelsesmagt. Det var 
ikke just populært.

Da Jesus er på vej til officerens hus, går 
officeren ham i møde i god afstand uden-
for huset og standser Ham. Jesus skal ikke 
komme ind i huset, for officeren ved, at 
det ville være meget kompromitterende 
for Jesus, hvis Han gik ind i en romersk 
soldats hus. Han ville så at sige blive religi-
øst besmittet.

Som vi ellers kender Jesus, ville det ikke 
være noget problem for Ham at gå ind i 
forbudte områder. Han gjorde stort set 
ikke andet. Så for den sags skyld kunne Je-
sus nemt have sagt til officeren: Det gør 
ikke mig noget. Kom lad os gå ind i dit hus 
til din tjener.

Men nu sker der det, at Jesus så at sige går 
ind på officerens betænkeligheder, og la-
der som om, at Han er indforstået med, at 
det ikke ville være godt for Ham og Hans 
religøse omdømme, hvis Han gik ind i en 
hednings hus og på denne måde lod sig 
besmitte religiøst. Jesus er, som sagt, ikke 
bange for noget. Han spiller kun med, for-
di vi skal frem til noget andet meget vig-
tigt.

Pointen er nu officerens forslag til, hvor-
dan Jesus kan undgå den hedenske 

smitte og alligevel helbrede tjeneren. 

Officeren siger til Jesus, at Han bare 
skal sige et Ord. Det gør ikke noget, 

at det nu, på grund af den religiøse smit-
tefare, må siges på afstand. Det vigtige er, 
at det bliver sagt. Afstand er ingen hindring. 
Det skal nok virke. 

Du skal bare kommandere, Jesus. Li-
gesom jeg gør i hæren med mine sol-

dater. Jeg siger: Gør det! - Kom her! - og 
det virker. De gør det. Det, som jeg siger, 
det sker. Gør du nu bare ligeså Jesus. Det 
virker. 

Og det gjorde det. Tjeneren blev hel-
bredt.

Som sagt! - på afstand

Så sket! - tæt på



HOLD AFSTAND

Ihar nok lagt mærke til noget. Det ved 
jeg helt bestemt. I har noteret jer, at der 

er ét bestemt ord, som ikke er forekom-
met en eneste gang i de fl odbølger af ord, 
jeg i de seneste uger har hæld ud over jeres 
stakkels hoveder og ind i jeres tanker.

Jeg har ikke nævnt det der ord, I ved nok. 
Det der ord, som nævnes tusindvis af gan-
ge hver eneste dag både i radio, på tv og i 
trykte medier. Ordet, som også er begyndt 
at indgå i alle tænkelige sammensætninger 
med andre ord. 

Dertil kommer så, at jeg heller ikke har 
brugt den mere klinisk, medicinske beteg-
nelse for det, som mit fortiede ord beteg-
ner. 

Hvorfor det? Er det fordi jeg er helt 
stået af, er uden forbindelse med re-

aliteterne og har begivet mig ud i virkelig-
hedsfl ugt og drømme.

Nej selvfølgelig ikke. 
Skal jeg fortælle jer, hvorfor jeg forti-

er ordet helt demonstrativt og konverterer 
til Rasmus Modsat?

Det er fordi ordet er alle vegne. Det er 
over det hele. Fra morgen til aften. I 

kan få alt at vide og høre det ord nævnt 
over hele den globale medie-fl ade. I får al-
drig fred.

Fred har man nu engang brug for. Selv 
om verden og livet er, som det er. Det 

lærer vi først og fremmest i alle fortællin-
gerne om Jesus. Han står altid i ufred og 
mere fare. Og Han tilbyder os ikke fred 
og ingen fare. Han siger: Frygt ikke! Fred 
være med jer! Det betyder noget helt an-
det. Netop fordi det er Ham, der siger det.

Derfor har jeg lige fra starten besluttet, at 
jeg ikke vil bruge det der ord, I ved nok, 
for ikke hele tiden at kalde dets dominans 
ind over livet, så vi bliver kvalt af uvæsent-
lige bekymringer. De væsentlige er der ri-
geligt af endda. 

Der skal være et helle. Et fristed, hvor 
man kan fi nde ro og samle kræfter, 

hvile sig, tænke på noget andet, se på no-
get som bare er ordløse billeder, som kun 
taler til den, som ser ind i billedet og gør 
sig sine egne tanker og danner egne ord.

En gang imellem er det godt, at man 
også selv kan få mulighed for at skabe 

en afstand, som er nødvendig, for at kunne 
holde ud og stå imod.

Derfor har jeg også i dette kirkebrev ved-
hæftet et link til en billedbog, som I kan 
blade i, hvis I har lyst. Det er billeder fra 
Afghanistan. Billeder uden soldater. Bare 
billeder af et land, mennesker, iagtagelser.
Linket står i min mail til jer. Klik og se!

Der er kun et billede på hver anden side, 
fordi de planlagte, ledsagende texter til de 
enkelte billeder er udeladt. Alt for mange 
ord forstyrrer de ord, som billedet selv 
kan kalde frem i betragterens tanker. Man 
kunne kalde det frihedens almindelige tanke-
dømme.

Linket har den begrænsning, at det kun 
er jer, der har internetadgang, som kan se 
med. De af jer, som jeg bringer printede 
breve til i jeres postkasser, I kan ikke se 
med. Men I må gerne se dem en anden 
gang i konfi rmandstuen, når vi kan forsam-
les igen.

Glædelig og velsignet søndag!




