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I seng med Gud – som Sankt Josef… 

Kære Menighed

Fra forskellige verdenshjørner kender vi sagn om sovende konger, 
riddere, mf., som venter på at blive vækket op, når deres vigtige 
opgave bliver aktuel. Tit er denne opgave forbundet med, at nogle 
af de største værdier, såsom frihed skal forsvares. 

På sin vis har covid19-pandemien forårsaget, at vi igennem den 
omfattende nedlukning har måttet erfare en slags søvntilstand 
(sikkert ikke sjældent på trods af søvnløshed for manges 
vedkommende i den egentlige forstand): Mange af os blev sendt 
hjem fra arbejdet. Hverken store eller små børn måtte møde op på 
deres skoler. Flere af os har prøvet at være ramt at sygdommen. 
Nogle af os – ikke sjældent på afstand – var nødt til at tage afsked 
med de af vore kære, som ikke kunne overleve sygdommen. De 
forlystelser, som vi ellers tager for givet, er blevet holdt lukket. Vi 
måtte ikke rejse. Vi måtte ikke rigtigt besøge hinanden. Vi var nødt 
til at savne hinanden. En krammer og et håndtryk kom næsten til 
at høre blandt de glemte goder. 

Også i Kirken har vi ikke været foruden den søvnstilstand i løbet 
af det sidste år. Pludselig viste det sig, at man skulle træde ekstra 
varsomt, hvis man overvejede deltagelse i en Messe. Pludselig 
var det ikke sikkert, om der var plads til én mere, hvis man mødte 
uanmeldt op. Pludselig føltes Kirken frygtelig mennesketom – 
og det var ikke på grund af, at kun få gad møde op. Pludselig 
er både deltagelse i Messerne og i andre eventuelle kirkelige 
arrangementer som lagt på hylden til senere brug. Og vi selv midt 
i det hele puttet i seng. Jeg håber ikke, at nogen af os har set med 
forhåbninger hen imod den slags tilstande.  



Søvnen er for det meste en god ting. Den gives os til at kunne 
regenerere kræfter. Den kan også misbruges til at opbygge 
dovenskab, ligegyldighed, egoisme. 

Kirken er en levende organisme, Jesu Kristi Mystiske Legeme. Hans 
Legeme må aldrig ophøre med at gøre Faderens vilje, deriblandt 
at frelse mennesker. Og som helheden vil Kirken til stadighed gøre 
Faderens gerninger, fordi Jesu tilstedeværelse i Kirkens Legeme 
står som garanti for det. Men hvis søvnen indtræffer? Ja, også 
som Kirkens mennesker kan vi forholde os forskelligt til denne 
søvn: Vi kan overgive os til den, fordi vi finder den bekvem. Vi kan 
bruge den til at vænne os til, at vi ikke behøver at bryde op for at 
komme til Messe, at vi ikke behøver at være gjort opmærksomme 
på, at taksigelsen, tilbedelsen, bønnen, omvendelsen bør være vor 
daglige mad og drikke. Vi kan vænne os til tanken om, at selvom vi 
ikke har gået i Kirke, så skete der jo ikke noget ondt for os. 

Eller vi kan angribe vor ”kirkelige søvn”, som den hellige Josef 
angreb sin egen: at hvile i den – dog aldrig fra Gud, men i Gud og 
sammen med Gud for at samle kræfter og at lade os inspirere af 
Gud til at handle – hvis Han vælger at inspirere os lige midt i vor 
søvn. Men for at dette kan være en mulighed, skal man på sin vis 
”i seng med Gud”. Derfor er det værdifuldt og uhyre givende at 
indbyde Gud både i sine handlinger og i sin søvn. 

Skt. Josef i søvn af Szymon Czechowicz (1689–1775)



Jeg er så taknemmelig for, at ikke så få blandt jer gav udtryk 
for, at pandemiens erfaring fik jer til at reflektere over, at man 
tit glemmer at være taknemmelig for det man har. Pludselig 
begynder man at værdsætte almindelige ting, almindelige 
muligheder, når man har prøvet, at det til tider kan være ekstra 
udfordrende at få dem realiseret. Er denne tid blevet præget af 
en længsel, og endda en voksende længsel efter at være med til 
Herrens mysterier i menighedens, det vil sige i Kirkens fællesskab, 
så har man ikke sovet forgæves. Det er et vidnesbyrd om, at 
søvnen ikke var en dyrkelse af bekvemmelighed, men en chance 
for regeneration og inspiration fra Gud. At denne søvn til tider var 
et offer, som man bar med smerten. 

Men nu (forhåbentlig!) er det tid til at vågne op: ligesom Josef, som 
flere gange netop i søvnen fik at vide, hvad han skulle; ligesom 
Adam, som i søvnen overgav sig helt til Gud, så Gud skabte Eva; 
ligesom Kristus, som igennem dødens søvn på Korset på en særlig 
måde rystede og forskrækkede dødsriget og blev kilde til, at Kirken 
blev til, så vi både i Hans død og opstandelse frelses fra døden til 
det evige liv.

Hver gang Josef vågnede op fra de Gudgivne nattedrømme, 
udrettede han noget stort. Alt sammen for Jesu skyld, som også 
viste sig at være for menneskers skyld. Det kan vi også gøre, 
såfremt vi bliver i Kristus og lader Kristus blive i os. Lad os prøve 
at se, om vi kan begynde et nyt kapitel i vor trosvandring. Må den 
Hellige Josef sammen med Jomfru Maria gå i forbøn for os og lære 
os at være modtagelige: både over for gaver og opgaver fra Gud, 
det vil sige modtagelige over for Gud selv.

Pastor Michal Bienkowski



Status på indsamlingen til malingsprojektet

Nu er det lidt over et år siden vi fik malet kirkerummet, og vi er 
snart ved at være nået i mål med indsamlingen til dette projekt. 
Det er derfor fortsat muligt at give en donation. Kæmpe stort tak 
til alle der har doneret!

Du kan donere via:

MobilePay

460060 - særligt nr. kun til 
indsamlingen

Bankoverførsel

5356   0000517367

Anonymt

Henvendelse til p. Michal

Indlæg til sognebladet

Ønsker du at skrive et indlæg til sognebladet, er du mere end 
velkommen til at sende det til redaktøren.

Indsamlingen pr. 1/6 2021

Det fulde beløb som skal 
indsamles: 

155.775 kr.

Hvor meget vi har indsamlet: 

115.465 kr.

Hvad vi mangler at 
indsamle: 

40.310 kr.
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