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30 TING – OG ÉN TING 
 

Prædiken til fredag d. 8. maj 2020 (bededag) 

 

Af sognepræst Michael H.N. Nielsen 

 

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (Matt 7,7–14): 

Jesus sagde: »Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes 

op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker 

på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et 

brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan 

give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, 

give gode gaver til dem, der beder ham! 

Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod 

dem. Sådan er loven og profeterne. 

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til 

fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og 

hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!« 

 

 

Så er der forandringer i sigte! 

 

I går aftes holdt statsministeren med kort varsel det længe ventede pressemøde, hvor 

hun løftede sløret for, hvad der kommer til at ske i samfundet efter på søndag. De fleste 

af jer har formodentlig allerede hørt om, hvad der venter forude – i hvert fald i hoved-

træk. Der er fra regeringens side givet grønt lys til her hen over de kommende uger at 

foretage en genåbning af flere af de forretninger og institutioner, som indtil nu har 

været lukket. Detailhandlen vil åbne; restauranter og cafeer vil så småt åbne; ungdoms-

uddannelserne og skolernes højere klassetrin vil åbne; og kirkerne vil åbne. Jeg ved 

endnu ikke noget konkret om, hvordan dét kommer til at foregå i praksis, eller hvor 

hurtigt det kommer til at gå i praksis. Det får jeg formodentlig forholdsvis snart at vide; 

men jeg ved det altså ikke endnu. 

 

Det er jo en god ting, at vi er nået dertil, hvor vi i så vid udstrækning kan genåbne. Der 

er helt sikkert mange, som er lettede nu, og det kan man godt forstå. Men der er nok 

også mange, som sidder med lidt blandede følelser. For selvom lysene tændes inde bag 

vinduerne, hvor der i lang tid har været slukket, og selvom dørene bliver låst op, og 
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selvom gadebilledet kommer til at ligne sig selv mere end før, så er situationen jo sta-

digvæk ikke normal. Det kommer ikke til at være sådan, som det var før alt det her. 

Der kommer til at gå lang tid, før vi er tilbage ved det gamle igen. Før vi ikke længere 

skal tænke på COVID-19 og smitterisiko, og før vi ikke længere skal tage forholdsreg-

ler, når vi mødes. Jeg indledte med at sige, at der er forandringer i sigte. Det er der: 

Der er forandringer i sigte. Ikke en tilbagevenden til det normale. Dét er frustrerende, 

men det er sådan, det er nødt til at være. Og dét må vi indstille os på. Ellers bliver vi 

skuffede. 

 

Evangeliet, vi har hørt i dag, handler bl.a. om døre, der bliver lukket op. Og det handler 

om skuffelse. På en måde. Det har udløst skuffelse hos en del mennesker gennem tiden. 

Det Jesus-citat, som der indledes med – “Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; 

bank på, så skal der lukkes op for jer” – over for det citat står jo en hel masse erfaringer, 

som vi hver især har gjort os, som handler om det modsatte: Vi får ikke altid det, vi 

beder om. Vi finder ikke altid det, vi leder efter. Vi kommer ikke altid ind dér, hvor vi 

gerne vil ind. Og det foregår slet ikke altid i det tempo, vi kunne ønske. 

 

Hvis det citat nu stod helt alene – hvis Jesus kun havde sagt dét – så ville det være den 

perfekte opskrift på mange skuffelser. Og egentlig behøver vi mennesker sådan set ikke 

løsrevne Jesus-citater for at blive skuffede; det kan vi fint klare selv. Hvis der i mit liv 

er 30 ting, der fungerer okay, og én ting, der driller, så – meget ofte – så værdsætter 

jeg ikke de 30 ting. Nej, jeg fokuserer al min energi på den dér ene ting. Det dér lille 

hjørne af mig selv eller min tilværelse, der ikke er, som jeg synes, det skal være. Den 

dér ting, jeg har, men gerne vil af med, eller den dér ting, jeg ikke har, men gerne vil 

have. Den dér situation rundt om mig, der udvikler sig lidt for langsomt – eller lidt for 

hurtigt – efter min smag. Jeg har en formodning om, at jeg nok ikke er det eneste men-

neske, der har det på den måde. Og det er selvfølgelig også sådan, mennesker skaber 

udvikling her i verden: Det er ved at fokusere på det, der ikke er, som det skal være, og 

så forsøge at gøre noget ved det. Men det er også bare den perfekte måde at give sig 

selv grå hår på. Det er den perfekte måde at ende med at blive skuffet på – når man 

forsøger at tackle et problem, man ikke kan løse til sin egen tilfredsstillelse. Og da især, 

hvis man har stirret sig så blind på det, at man helt har mistet blikket for de dér 30 ting, 

jeg nævnte tidligere. De dér gode ting, som omgiver én. 

 

Alt det her ved Jesus udmærket godt. Og derfor kommer han heller ikke kun med den 

dér løsrevne sætning, jeg citerede før. “Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde” – 

hvis dét alene var essensen i kristendommen, så ville vi jo egentlig bare have at gøre 

med sådan en ønskebrønds-religion, hvor vi kunne sidde og sige til Vorherre: Jeg vil 

gerne have det dér. Mig, mig, mig. Kristendommen handler netop ikke om mig, mig, 
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mig. Kristendommen handler om at se væk fra sig selv og over på det medmenneske, 

der står foran én – på to meters afstand i de her tider, men stadigvæk. Kristendommen 

handler om, at vi er Guds børn – og som børn af den samme Gud har vi en forpligtelse 

over for hinanden. Derfor siger Jesus: “Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, 

det skal I også gøre mod dem.” Og derfor er det heller ikke ligegyldigt, hvad du eller 

jeg beder om. Det er ikke ligegyldigt, hvad du og jeg siger til Gud – eller til andre 

mennesker, eller til os selv – at vi gerne vil have. 

 

At ønske mere til os selv – afhængig af, hvad det er, vi ønsker – hvis vi får det, så vil 

det nogle gange betyde, at der er mindre til andre. Og jeg taler ikke om de helt basale 

behov her – behovet for tag over hovedet, et levebrød, venner, kærlighed. De behov er 

det rimeligt nok, at vi ønsker at få dækket. Jeg taler om de 30 ting – og så den ene ting. 

Hvis min ene ting – hvis jeg får den, og hvis dét betyder, at du mister dit levebrød, for 

eksempel – så er det ikke sikkert, at mit ønske egentlig er rimeligt. Set i dét lys er det 

måske nogle gange meget fint, at Gud ikke altid giver os det, vi gerne vil have. Eller 

hvis man sidder og stirrer sig så blind på den dér ene ting, at man mister blikket for alt 

andet og alle andre og bare kroger sig længere og længere ind i sig selv – er dét så ikke 

en form for fortabelse? “Bred er den vej, der fører til fortabelsen,” siger Jesus. Og det 

er den. Det er en nem fælde at falde i, hvis man giver sig selv lov. Mig, mig, mig-

fælden. Fortabelsen, dét er den tilstand, hvor man er adskilt fra Gud. Mange forbinder 

ordet fortabelse med et eller andet med helvedes flammer og små mænd med treforke, 

men egentlig ligger der ikke andet i ordet end dét at være adskilt fra Gud. Dét er så 

også forfærdeligt nok i sig selv, kan man sige. Og den tilstand kan sagtens indtræde 

midt i livet – ja, den tilstand er vi alle sammen i som udgangspunkt. Adskilte fra Gud – 

som så vælger at opsøge os, vælger at gøre os til sine børn, vælger at ruske kærligt men 

bestemt op i os og sige til os – nok lidt utålmodigt indimellem: “Vend nu blikket udad! 

Dér er dit medmenneske.” 

 

Hvad skal vi så sige til ham, når han kommer til os? Ja, vi kan jo sige tak. Og så kan vi 

sige de ord, som indgår i Fadervor: “Ske din vilje.” Vi befinder os i en tid, hvor vi 

nærmest konstant får at vide, at alting afhænger af din og min adfærd – budskabet blev 

også gentaget ved pressemødet i går aftes – men samtidig er det også en tid, hvor det 

igen og igen bliver tydeligt, hvor meget du og jeg som enkeltpersoner ikke er herrer 

over. Og vi befinder os i en tid, hvor der konstant bliver talt om smittetal, men tallene 

er altid én til to uger forsinket, forstået på den måde, at det, der sker i dag – konsekven-

serne af dét viser sig først om én til to uger. Så lad os sige til ham, som har skabt 

verden – ham, som kender dagen i morgen og dagen om to uger – lad os sige til ham: 

“Ske din vilje.” 

 



4 

Lad os, her på Store Bededag, bede om styrke og om vejledning for os selv og for de 

medmennesker, der sidder og træffer beslutningerne om, hvad der skal ske og hvordan 

og hvornår; lad os bede om evne til at værdsætte de gode ting, til at være gode hjælpere 

for hinanden og til at tilgive de fejl hos andre, som vi ønsker, at andre skal tilgive os 

for. 

 

Jesus siger: “Enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, 

lukkes der op for.” Han siger faktisk ingen steder, at vi får det, vi beder om. Men han 

lover os, at vi får gode gaver – i en eller anden form. Så egentlig kan vi også bare gøre 

det helt enkelt: Vi kan sige til ham, der har frelst os: “Ske din vilje” – mens vi glæder 

os over det gode, der omgiver os, og mens samfundets låste døre gradvist låses op. 

 

Amen. 


