PRÆSTEN HAR ORDET:

PRÆSTEN SKRIVER…….
Forleden dag lå der en grøn seddel i min postkasse. Sådan nogle sedler er der mange i Sakskøbing der har fået både i postkasser og under
vinduesviskerne på bilerne. Det er 5. klasserne
på Ellekildeskolen, som har sat sig for at gøre
os alle i lidt bedre humør nu hvor vi stadig må
afﬁnde os med begrænsninger og restriktioner.
På min stod der: Bekymringer plejer ikke at
stoppe de dårlige ting i at ske. Det stopper dig
blot fra at NYDE de gode.

ledes, tro mig- jeg fejrer for 2. år i træk min
fødselsdag i coronaens skygge. Det er oplagt at vi
bliver triste og opgivende. Det farver vores sind
og vores humør og værst af alt truer med at tage
glæden fra os.

Med et smil på læben kom jeg til at tænke på et
møde jeg havde sidste år på Teams. Altså når
man mødes over computeren og kan se hinanden
på skærmen. En kollega bemærkede, at jeg så
glad ud. JA, svarede jeg, jeg har da heller ikke
grund til andet. Det blev han glad for at høre
for som han sagde: hvis du vidste hvor mange
mennesker jeg har mødt som ikke formåede at
glæde sig når der ikke var grund til andet. Åh ja,
det er så sandt som det er sagt.

Vi nærmer os påske og påske handler om noget
om glæden. Glæde fordi der ikke er grund til
andet. Når vi får livet forærende og tilmed det
evige liv, så er der da ikke grund til andet end
at glæde sig. Man kan sagtens ﬁnde på ting og
sager i ens liv som er mangelfulde eller uperfekte.
Man kan tænke og ønske sig det var anderledes
og i egne øjne bedre, rigere, smartere. Man kan
utilfredse sig helt op i et hjørne, spærret inde af
bekymringer, magtesløshed og Weltschmertz.

Jeg ved godt, at der er og har været mangt og
meget at bekymre sig om i det forgangne år
og også i den nærmeste fremtid. Jeg ved godt,
at der er rigtigt meget som har været ander-

Men som 5 a. har skrevet til mig, så plejer
bekymringer ikke at have noget som helst effekt
at ting engang imellem bare sker tilfældigt og
uden dybere mening. Måske er 5. a. slet ikke klar

Er der da grund til andet end at glæde sig?
Grund til andet end at være glad? Det kommer jo nok an på, hvordan man tolker det med
glæden og hvad det vil sige at være glad.

over, at de hjælper mig i mit arbejde, for det er jo
tæt på bibelske citater de har været rundt med.
Det med bekymringer kan jeg da huske at Jesus
har sagt noget om: Så vær da ikke bekymrede
for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok
i sin plage.
Hver dag har sine bekymringer, men den har
altså også sine glæder, og det skal vi huske.
Jeg vil faktisk mene at det er vores pligt at glæde os. Vi SKAL glæde os! hvorfor? Fordi, der jo
hånden på hjertet, ikke er grund til andet.
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