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Så blev det 2018.

Jeg tror, det var Mette som et eller andet sted, skrev at 
nu skal vi til at vænne os til at skrive 2018 i øverste højre 
hjørne af alle dokumenterne, og at det normalt plejer at 
tage sådan cirka seks måneder at få 2018 til at sidde i 
fingrene fremfor 2017.  

Nu er 2018 her, og det ligger foran os, lige til at tage fat i. 
Mange af os har ret detaljerede planer for hvordan 2018 
skal buges, og er allerede lidt svimle ved tanken om alt, 
det som allerede er stoppet i kalenderen, mens andre 
måske tænker, hvad skal jeg dog få de 364 dage der 
tilbage til at gå med. 

Mange af os, tænker at 2018 skal være anderledes end 
2017 på et væld af områder. Klassiskerne blandt 
nytårsforsættene er at man vil tabe sig, dyrke mere 
motion, spise bedre, komme mere i kirke…. 

Virkeligheden omkring nytårsforsæt er, at de fleste af 
dem går over allerede henne ved vinterferien. Det kan jeg 
personligt bekræfte, at de gør.

Når jeg løfter blikket fra min egen tilværelse, så er 2017 
det første år med Donald Trump som præsident. I min 
optik, har amerikanernes valg ikke gjort verden til det 
mere trygt sted. En af de ting, som lider under det, er 
vores indsats for at redde vores klima. Det bidrager USA 
ikke længere til. 
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Udråbelsen af Jerusalem som Israels hovedstad var, som 
jeg ser det, alt andet end klogt. Der er så mange 
modstridende og langvarige konfliktfyldte interesser, som 
helt ignoreres, på spil her. 

Jeg er også nødt til at sige, at det ikke er gået så galt, 
som jeg frygtede. Jeg er lige ved at sige, at det kunne 
være meget værre. 

De som frygtede at det yderste højre vandt valg i Europa 
drog et lettelsen suk, efter Macrons valgsejr i Frankrig. 
Jeg ved godt, at man kan være både enig og uenig i 
disse politiske observationer, men der hvor jeg vil hen er, 
at det der så ud som en klar tendens, nemlig ekstrem 
højredrejning i Europa, ikke blev så entydigt. Billedet er - 
heldigvis, synes jeg - mere nuanceret end det. 

Sidste år troede mange, at briternes Brexit var enden på 
EU, som vi kender det. Men også her ser det ud at livet 
går videre. 

Jesu ord om ikke at bekymre sig, springer i øjnene på 
mig. Det kan godt være, at det nogen gange ser sort ud, 
men det går sjældent så galt som vi frygter. 

På et tidspunkt i Israels historie, hvor det jødiske folks 
ledere faktisk er fanget i eksil i Babylon, skriver profeten 
Jeremias til dem: “Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for 
jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at 
give jer en fremtid og et håb.”  1

 Jer 29,111
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Da folket levede gennem den periode, er jeg sikker på, at 
det ikke var morsomt. Men det var i eksilet, hvor man ikke 
kunne komme i nærheden af templet for at ofre, at hele 
kulturen omkring gudstjenester i synagoger opstod. 
Det har med os at gøre i dag, fordi den måde at holde 
gudstjenester på, og hele teologien bag det, langt hen ad 
vejen er det, som vi lever med i dag. 

Det er altså en vigtig pointe omkring tro på Guds 
kærlighed, at det som ligner noget rod, kan blive noget 
frugtbart. Der er mere på spil, end vi kan se. Ved 
indgangen til et nyt år, tror jeg, at det er vigtigt at huske 
på. Der er mere på spil, end vi kan se.

Det at noget sort, kan bliver til noget godt, kan hænge 
sammen med, hvad vi er i stand til at gøre. Her tænker 
jeg på de udfordringer, som vi kan læse ind i teksterne 
om verdensdomen. 

Jesus udfordrer os jo til ikke kun at være hellige af sind 
og hjerte, men sandelig også til at være hellige i gerning. 

“Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste 
brødre, det har I gjort mod mig.”  2

Jeg synes, det er en klar udfordring til 2018…. 

En udfordring til at involvere sig i hinandens liv. Ikke på 
den der forfærdelige “hellige” snagende måde, men turde 
være der, når vi fornemmer, at folk omkring os har brug 
for en hånd. 
At vi ikke tænker, de spørger nok, hvis vi kan gøre noget. 

 Matt 25,40B2
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Men at vi tør spørge! 

For mig bliver det en af udfordringerne - eller 
nytårsforsættene - i 2018. 

For det er lige der, hvor vi med vores liv, kan være med til 
at fordrive mørket fra et andet menneskes liv. Det er lige 
der, hvor det, der ser forfærdeligt ud, faktisk viser sig, at 
være knap så forfærdeligt. 

Det betyder noget. Og det betyder mere end at have 
været i kirke 30 gange i løbet af året - men det er du 
naturligvis også meget meget velkommen til. 

Godt nytår! 

Amen. 

Salme: Jesus ved dit bord du bænker… 


