
Til mine børn

af  Stine Munch
København, sommeren 2016.

Kære Gudrun, Agnethe og Anders.

I denne sommer, 2016, sker der så mange forfærdelige ting i hele verden. Det virker, som
om verden brænder, og jeg ved, at det bekymrer og optager jer. På mange måder står vi
overfor en ny tid. Alt brydes op. Det, vi kender, forsvinder, og noget nyt dukker op. På
denne tærskel vil jeg skrive et brev til jer; om det, der er vigtigt for mig at give videre til jer.

"Stol på Gud", har jeg så ofte sagt. Det er vigtigt.

Men hvorfor? Man kan vel leve sit liv uden? Og korsfæstelse og opstandelse; kan man tro på
det? Kan man virkelig håbe på - oprigtigt - at det ender godt? Sådan har særligt én af  jer,
ofte spurgt. Og sagt, at kristendommen vel kan være god nok som sutteklud og som trøst
for den enkelte.

Og umiddelbart forstår jeg det jo. Når man anskuer kristendommen som en religion, der
hævder uforståelige fænomener som korsdød, forsoningsoffer og opstandelse. Det lyder jo
så tåbeligt, og jeg forstår, at man kan have svært ved at acceptere det, tro det. Jeg forstår det
simpelthen heller ikke.

Er det billedtale og poesi? Eller er det konkret og virkeligt? Svaret på det spørgsmål er
et "ja!".Det er begge dele.     

Men forstå det, det gør jeg heller ikke. Og heldigvis, for hvem ville mennesket være, hvis det
forstod alting. Det er omvendt en befrielse ikke at have svar på alt. Svarene og håbet er
udenfor os selv. Jeg mener: hvis det hele kun var op til mig, så var alt håb da virkelig ude. 

Og  derfor  afhænger  mit  håb  alene  af  een  bestemt,  nemlig  Kristus  alene.  Og håbet  er
udenfor mig. Derfor har jeg alt at håbe på. Alting afhænger ikke af  mig. Gud er med, det
har han selv sagt gennem Kristus, og det er vi lovet i dåben, hvor der blev sagt til enhver af
os: Jeg er med dig alle dage indtil verdens ende. 

Og du skal ikke gøre noget for at fortjene det. Du får det hele, gratis, af  nåde. Derfor er
kristendommen mit livsgrundlag. Et livsgrundlag som forkynder, at enhver er elsket, præcis
som han eller hun er. Ikke fordi man har fortjent det, men fordi man er Guds barn. Det er
det mest frisættende og favnende, man kan leve på, og derfor skal man give det videre til sin
næste. Og I er mine næster. 

I al den tid jeg har kendt jer - fra jeg ventede jer - har jeg tænkt og bedt og håbet for jer i
kristendommens lys. Ja, noget af  det allervigtigste har for mig været at give evangeliet videre



til jer. Og salmerne, de danske sange og traditionen for kirkegang og refleksion over det
talte og skrevne ord. Kort sagt, vores danske arv og kultur.

Fra I var små, har Asser og jeg sunget Jakob Knudsens Se, nu stiger solen for jer. Nok først
og fremmest fordi vi lærte den salme, da vi gik på efterskole sammen, og fordi vi kan den
udenad og med flere stemmer.

Men også fordi, Jakob Knudsen i den salme beskriver, hvor smukt livet er. Som en stille
jublende  morgen  fyldt  med  farver  og  lys  og  skønhed.  For  sådan  er  livet,  som vi  får
forærende hver dag. Om solen og havet hører vi om på de første sider af  Bibelen, hvor der
står, at Gud svævede og vandene og sagde: "Der skal være lys!" og der blev lys. Det gryede
ad den første dag, og hver eneste ny dag er et lige så stort under, en gave som vi får af  Gud,
så vi kan kaste os ud i livet og tage imod hver ny dag med de oplevelser og opgaver den
giver os.

Når jeg  synger  salmen,  tænker  jeg  ofte  på  et  digt  af  Ivan Malinowski,  som min faster
Gunhild og hendes mand Carl brugte ved deres vielse i Løjt Kirke i maj 1989. Det var det
år, jeg blev konfirmeret, og jeg var ganske lydhør overfor alt, der foregik i kirken. (At det var
Johannes Møllehave, der viede Gunhild og Carl, gjorde mig nu heller ikke mindre lydhør).

Malinowskis digt lyder:

med et 
som en fløjte
glæden

Men Carl havde skrevet digtet lidt om, så det lød sådan her:

hver dag
fløjten
som på ny

Og sådan er det, på trods af  synd og død: hver dag! Står solen op! Indtil videre i hvert fald!
Hver dag kan vi glæde os, hver dag kan vi synge og høre fløjten som påny. Gunhild og Carl
fik lavet deres vielsesringe som en fløjte, der snor sig rundt om fingeren. Hver dag: glæden -
som en fløjte.

Der er glæde med alt dens lys, og der er sorg med al dens mørke. Og Gud er også med på
det natmørke hav. Han skabte lyset ved verdens begyndelse, og midt i historien sendte han
sit Ord, Kristus, som skaber lys i vore hjerter, selv når alt er sort som natten. Som der står i
Johannesevangeliet: "Lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det".

For livet er ikke kun glæde og lyse dage, og det beskriver Jakob Knudsen også i sin store
salme. Han fortier ikke, at der er problemer og sorg i verden; synd og død. Alt det, som vi
gør forkert, eller som går galt for os.



For eksempel når vi mister mennesker, som vi er nært knyttet til, sådan som det skete for
jer, da Elias, en lille dreng i vores familie, blev alvorligt syg og døde. Til hans begravelse sang
vi: Se, nu stiger solen. Det var - i hvert fald for mig - en slags trosbekendelse og en trodsig
salme mod døden, der havde taget et barn, som ikke engang nåede at blive fem år gammel.

Tidligt begyndte jeg at bede Fadervor med jer, inden I skulle sove. Da I blev lidt større, ville
I selv bede med, og da I blev endnu større, blev det mindre populært at bede sammen. Og
nu er det næsten kun den yngste af  jer, jeg stadig beder sammen med. 

Mens Elias var syg. bad vi ofte for Elias, og for at han måtte blive rask. Da det blev klart, at
Elias ikke ville overleve sin sygdom, ændrede jeg den frie bøns ordlyd fra bønnen om, at
drengen måtte blive rask, til at Gud ville være hos ham i hans lidelse. Men I protesterede! Vi
skulle bede for at Elias blev rask. Punktum. Der skulle ingen forbehold være. 

Jeg begyndte at tage forbehold i bønnen, fordi jeg som voksen vidste, at Elias netop ikke
kunne overleve, men jeg blev senere klar over, at det også var fordi, jeg ikke turde lægge den
syges liv i Guds hånd. Jeg måtte hellere nedtone håbet i bønnen, for hvordan ville I reagere,
når I opdagede, at bøn ikke er den rene trylleformular? 

Den uvægerlige katastrofe indtraf, og Elias døde. Og der skete så også det, at I, mine børn,
anklagede Gud for ikke at redde ham: hvorfor gjorde Gud ikke Elias rask, når vi bad ham
om det? 

Og jeg prøvede at forklare jer, at Gud ikke altid gør, som vi beder ham om, og når Guds
almægtighed blev anfægtet, forsvarede jeg den almægtige med, at vi mennesker ikke kan
gennemskue Guds vilje, og at det nok også er meget godt. Det hjalp selvfølgelig ikke noget.
Elias var død, og når Gud ikke havde hjulpet os, var han enten dum, eller også fandtes
han ikke.

Så ingen ville høre mere bibelhistorie eller bede mere. Og vi skulle heller ikke synge salmer
eller gå i kirke. Jeg vidste ikke, hvad jeg nu skulle gøre og følte, at jeg faldt helt igennem som
forælder - og sådan set også som præst. 

En dag sagde en kollega til mig, at jeg skulle holde op med at forsvare Gud. Jeg skulle turde
være i fortvivlelsen sammen med mine børn, jeg skulle skælde ud på Gud sammen med jer,
lade Ham selv tage ansvaret for Elias' død og ikke prøve på at sige: Gud kan ikke gøre for
det, han prøver jo sit bedste, eller noget i den stil. 

Jeg tænkte, at jeg jo ikke havde noget at tabe - som det stod til, var jeres tro allerede tabt.
Derfor gik jeg hjem og sagde til jer, at jeg også var meget ked af, at Elias var død, og at jeg
synes, vi alle sammen havde noget, vi skulle sige til Gud. I bønnen sagde vi noget af  det
værste,  vi  (dengang) kunne finde på: Fuck dig,  Gud,  at  du tog Elias  fra  os.  Det kunne
du fandme ikke være bekendt. Amen. 

Efter at vi havde klaget til Gud, faldt der ro på os alle. Naturligvis ikke sådan, at sorgen over
Elias' død forsvandt, eller at det meningsløse pludselig gav mening. Slet ikke. Men det gav



ro, at både børn og voksne var fælles om, at det at miste Elias netop var meningsløst og ikke
kunne  forklares  med  noget  som  helst.  Anderledes  sagt  måtte  vi  lægge  sagen  og
meningsløsheden i Guds hænder. Også jeg selv, der ellers havde så travlt med at forsvare
den almægtige Gud. 

Jeg forstod dels, at det er forkert at tro, at børn ikke kan omgås død og ulykke, dels at børns
spørgsmål om døden og om Gud ofte volder voksne stort besvær.  Fra barn til barn og fra
tilfælde til tilfælde, må man omhyggeligt tage hensyn til barnet og til de forestillinger, som
det selv har fundet på eller overtaget. 

Ved at være imødekommende overfor barnet viser der sig også en vigtig mulighed for os
voksne. De vanskelige spørgsmål om tro, som børn har, er i høj grad også vanskelige for os
voksne. 

Hvis vi lader os udfordre af  børns spørgsmål og ikke blot affærdiger dem med hurtige og
måske blufærdige svar, kan barnet blive en katalysator for og berige og nuancere vore egne
overvejelser om Gud. Og det leder mig til at fortælle om én af  de andre salmer, jeg har
sunget for jer: Grundtvigs Sov sødt, Barnlille. For selv om I nu snart er voksne, kan I blive
ved med at synge den salme for jer selv. Måske synes man, når man ikke længere er et lille
barn, der bliver puttet i seng om aftenen, at det jo bare er en sød og romantisk vuggevise,
men det er den ikke.

Sov  sødt,  barnlille har  Grundtvig  skrevet  til  sig  selv  i  et  forsøg  på  kæmpe  sig  ud  af
depressionens tyngende tåger og angsten for at dø, da han var næsten 60 år gammel. 

Og da han var allerlængst ude, blev han opmærksom på det usynlige kors, han fra dåben
havde båret på sin pande og sit bryst - da fandt han livsmodet igen og skrev:

Gudsfingrene grande,
slog kors for din pande,
Guds enbårnes røst
slog kors for dit bryst,
thi skal ingen djævel dig skade.

Sådan trøstede en voksen, dødsangst mand sig, og hans salme har siden bragt trøst til mange
mennesker, både børn og voksne. 

At Gud i Kristus skænker os tilgivelse for alle fejl og brist, så vi hver hver dag frimodigt kan
kaste os ud i livet på ny, selvom det igen og igen går i kludder for os, er den største trøst og
noget af  det allervæsentligste i  den kristne tro. Og det får vi  forkyndt ved barnedåben,
allerede når vi lige har begyndt livet i al dets mangfoldighed. Sådan som det blev forkyndt
for jer, mine tre, i Sct. Johannes Kirke på Trøjborg i Århus.

Nu er Vor Frue Kirke jeres kirke.  Gudrun og Agnethe er konfirmerede dér,  og Anders
synger i kirkens drengekor.



Vor Frue Kirke ligger midt i København, midt inde i byens larm og liv. Om foråret og om
efteråret ses en klar og tydelig regnbue i kirken. Solens lys brydes i dørens glas og sender en
smuk regnbue gennem kirken fra den store hoveddør og op til Kristus i koret. På den måde
ligner det lange gulv i vores kirke broen Bifrost i den nordiske mytologi. Broen forbinder
Midgård, hvor menneskene bor, med Asgård, hvor guderne bor.

Lige sådan forbinder Vor Frue Kirkes lange midtergang fra hovedindgangen, som ligger lige
ud til verdens larm, med Kristus i koret længst oppe i kirken, som forkynder os Ordet fra
Gud.

I den tid vi har kendt hinanden, i al den tid jeg har været jeres mor, har jeg forsøgt at lære jer
at forbinde menneskelivet og Guds rige. Nu er I ikke længere små, men jeg er stadig jeres
mor, og jeg holder nok aldrig op med at fortælle jer om Gud. Jeg ved, at I indimellem beder
mig tie stille, specielt når I har venner på besøg, og det har I alle tre tit.

I denne sommer læste jeg noget af  Søren Kierkegaard,  som måske gav mig et råd om,
hvordan man fortæller sine voksne børn (mere) om kristendommen. Det gør man ved at
være tavs. Ikke sådan at forstå, at man ikke skal tale, men mere sådan: "Nej, Tavshed er som
den milde Belysning i det hyggelige Værelse, som venligheden i den tarvelige Stue".

Når nu jeg efter bedste, ringe evne har forsøgt at opdrage jer i den kristne tro, så skal jeg
ikke længere prædike og fortælle jer lignelser fra det nye testamente i tide og utide men lade
Guds ords magt komme til. 

Når  Kierkegaard  skriver,  at  kvinden  skal  tie  og  være  tavs,  kan  man  opfatte  det
provokerende, men det tror jeg ikke, der er grund til. I stedet kan vi mødre, der til tider kan
være aldeles dominerende og endda manipulerende overfor vores børn (og mænd), måske
lære at give lidt mere slip og lade Gud råde:

"Lad mig beskrive dig en saadan Kvinde, en Ordets Hører, der ikke glemmer Ordet; men
glem dog ikke over denne Beskrivelse selv at blive en saadan! Som sagt, hun taler ikke i
Menigheden, hun tier; ej heller taler hun hjemme om Religionen, hun tier. Hun er heller ikke
som en aandsfraværende, langt borte i andre Egne: du sidder og taler med hende; og som du
bedst sidder, siger du ved dig selv: hun er tavs – hvad betyder denne Tavshed? Hun passer
sit Hus, er ganske nærværende, som med sin hele Sjæl ved end den mindste Ubetydelighed,
hun er  glad,  stundom fuld  af  Spøg og Munterhed,  hun er,  næsten mere  end Børnene,
Glæden i Huset – og som du allerbedst sidder og ser paa hende siger du til dig selv: hun er
tavs; hvad betyder denne Tavshed?

[…] lad os ikke forske videre derefter, men betænke, at denne Tavshed, det er just hvad vi
behøve, hvis Guds Ord skulle faa lidt Magt over Menneskene."

De  fleste  Kierkegaard-kommentarer  og  biografier  er,  så  vidt  jeg  ved,  ret  enige  om,  at
Kierkegaard aldrig skrev et ord om sin mor. Men jeg tror, netop denne kærlige og varme



kvinder, som han beskriver som "tavs", er hans mor. Det har jeg flere argumenter for, men
det må jeg skrive om et andet sted.

Ærindet  med at  citere  Kierkegaard  er  i  denne sammenhæng at  lære  mig denne  kærlige
tavshed, efter at jeg i snart 18 år har talt om Gud til jer uafbrudt. Således at Guds ord kan få
ro til at slå rod i den gode jord:

"Skaf  Tavshed,  anbring  Tavshed,  Guds  Ord  kan  ikke  høres,  og  skal  det,  betjent  ved
larmende Midler, raabes støjende ud for at høres med i Spektaklet, saa bliver det ikke Guds
Ord; skaf  Tavshed!" 

Inden jeg forsøger at lære mig tavshed, vil jeg vende tilbage til det, jeg startede med. Denne
sørgelige sommers islamiske terror rundt omkring i hele verden. 

D. 26. juli 2016, blev den katolske præst Jaques Hamel halshugget af  to islamister under
morgenandagten i  sin kirke et  sted i  Normandiet.  Inden sin død,  havde Jacques Hamel
denne sommer skrevet således i kirkebladet:

"Lad os i sådanne øjeblikke høre Guds indbydelse til at tage os af  denne verden, at gøre den
verden, hvor vi lever, til en mere varm, mere menneskelig, mere broderlig verden.

Det er tid til mødes med vore kære og venner: et øjeblik at leve og opleve noget sammen.
Et øjeblik til at være opmærksom på andre, hvem de så end er."

Hvor er der dog en verden til forskel mellem den kærlighed, han her giver udtryk for, og
den ondskab og det had, han blev offer for. Og det er kristendom. At besvare ondskab og
had med kærlighed. Jesus siger jo: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer.

Elsk din fjende. I ved - både som søskende og som børn af  forældre - at det indimellem kan
være svært nok at elske dem, der elsker os. Og de fleste kender jo til at have et anstrengt
forhold til nogen i familien. 

Men  Jesus  siger:  Hvis  I  bare  elsker  dem,  der  elsker  jer,  hvad  særligt  gør  I  så?
Jesu  kærlighed  er  grænseløs!  Elsk  Jeres  fjender  og  bed  for  dem  der  forfølger  jer. 
Er det overhovedet muligt at honorere det krav? 

Jeg ved ikke, hvordan man skal kunne elske en fjende, der slår uskyldige ihjel. Jeg ved ikke,
hvordan man skal elske to hjernevaskede unge mænd, der skærer halsen over på en gammel
præst midt i en gudstjeneste i en morgenstille kirke. Jeg ved ikke, hvordan man skal elske
mennesker, der gør børn fortræd. Og så videre. I kender jo allerede så meget af  verdens
ondskab.  Og vi  bliver  ikke  færdige med det,  Jesus siger  om at  elske  sin  fjende.  Om vi
nogensinde kan tage det rigtigt ind i hjerte og krop, ved jeg heller ikke. Men jeg tror, at det
er afgørende for verden og for os mennesker i den, at Jesus siger det, og at vi skal gentage
ordene, også selvom de stiller umådelige høje krav til os, og vi har svært ved at forstå dem.

For ordene om at elske fjenden er afgørende for,  hvordan vi ser på vores næste og på
mennesker, der er anderledes end os, og afgørende for, hvordan vi lever og håber i verden.  



Gud elsker ikke det, vi gør af  onde ting mod os selv og hinanden, og han elsker ikke vores
had til hinanden, men han elsker sine menneskebørn og Gud vil, at vi skal elske hinanden.
På  trods.  Ja,  hvis  alle  mennesker  på  jorden  ville  og  kunne  høre  på  Jesu  ord  om
næstekærligheden, så ville alle verdens problemer være løst.

Vi sættes fri af  troen på, at ethvert menneske er elsket alene ved at være Guds barn, og ikke
kun ved at gøre sig fortjent til det ved nogen som helst form for gerning. Troen er ikke
krybende og kuet. Men at strække sig i krampagtig anstrengelse for at nå det umulige, mens
man tramper på andre, er ikke tro.

I blev skabt til at gå oprejst. Det er kristendom. Så derfor, min kære tre, stol på Gud og gå
ud i verden med frimodighed. Og stå fast på det, som er vores. Den historie, som er vores,
de sange, som er vores. Hold fast på, hvem I er.

Kærlig hilsen mor.


	Til mine børn
	af Stine Munch


