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Medtanke

pfr dsden
P.Afrn.l op til Jerusalem
forleden nat sad jeg og
tenkte pAdoden.Vi var ligelandeti BenGurionlufthavnen,ogpl bagsadetsad
tre piger. Dels min egen,
delsto ungeLM6re,somvi
tog med 1il " presteboligen"i Jerusalem.Vi havde
enbolig,derventedeos,det
havdede ikke. Si hvorfor
ikke tage dem op? Men
hvorfortanke pAdodenpA
dennepragtfuldevej op til
Jerusalem?Vel sagtens,
fordi jeg ikke er vant til at
vere prest - i hvert fald ikke praktiserendefuldtidsprest.JegsadogtenktepA
den situation, at jeg som
udenlands prest skulle
meddelenogle foreldre i
Danmark,at deresbarn ikke var mere. Hvad skal
man sige? I en telefon?
Hvordanbegrnderman en
sAdansamtale?Nogleaf os
harundertidenf8etat vide.
at der ligget et telegramtil
os. Det er som regel ikke
behageligt,og aldrig behageligt, dersom man ikke
venter det. Det signalerer
det uventede. Doden er
merkeligt nok det uventede,selvom dener det mest
sikreaf alt.

farlige i Jerusalem. Det har
ogs&med dgd at gore.Men
dod, der skaber liv. Og liv,
der bestfu igennem dod.
I DAG - med denne dejlige
udsigt fra verandaen, ud
over en ny promenade,
hvorfra man kan seJerusalem fra en ny vinkel, giver
en artikel i Jerusalem Post
igen stoftil eftertanke - om
doden. Sundhedsministeren opfordrer de to overrabbinere til at stgtte transplantationer - for at redde
Iiv.
En 57-&rigjOde har lige
fAet indtransplanteret et
nyt hjerte. Donoren er en
ungmand, som omkom ved
en trafikulykke. Hans familie tillod, at hans hjerte og nJrren, som en anden
person fik gavn af - blev
brugt til at redde liv.

I ISRAEL har legerne ekspertise til at foretage transplantationer. Der er 90Vo
chance for at operationen
lykkes. 807o chance for at
man kommer til at leve mere end fem frr og7l%ochance for, at man kan leve mere end ti 6r efter operationen. En prest i Frankrig
har nu levet 20 6r efter, at
I DAG- et par uger efter - han fik indtransplanteret
ved jeg stadig vek ikke, et nyt hjerte.
M6ske skulle man - med
hvadjeg skal sige.Forhflbentlig kommerjeg ikke i tanke pA livet for andre - se
den situation.I Jerusalem at fA ordnet sine papirer,
er det vel ikke farligere at sAledesat det var klart, at
leveendalleandresteder.I hvis man kom ud for en
hvert fald er mig bekendt ulykke, ville man gerne, at
ingen danskerkommettil ens organer kunne bruges
skade ved at tage til en til at redde andres liv.
Detser
At nogle har noget imod
danskgudstjeneste.
ikke ud til at vere serligt det, behover vel ikke at befarligt. Bortsetfra, at Guds tyde, atjeg skal have noget
ord kan vare farligt i Jeru- imod det. Eller gOr det?
salem,nArdethgrespAmo- Missionsvennen kan nok
dersmAlet.
engang ved lejlighed give
NArdetkommertil styk- besked om, hvordan man
ket, er det m8skedet mest fAr orden pf; de ting i sit liv.

