
Prædiken den 21. juni 2022 af Markus E. Olsen 

Prædiken: 
I dag, hvor vi for 37. gang fejrer na3onaldagen, vil jeg i frihedens ånd lade hjertets udråb flagre 
frem i Vor Herre Jesu Kris3 navn: 

Dagen, som vi fejrer i dag, har vi ikke opnået uden videre. Første gang forslaget blev fremsat blev 
det nedstemt, og først eFer en ændret genfremsæHelse blev forslaget vedtaget. 

Selv vores ønske om at få vores eget na3onale flag, gav anledning 3l uoverensstemmelser og 
konflikter imellem os, så vi fik heller ikke vores eget flag uden videre. 

De normer, som vi gennem de knap 300 år, vi under Staten ydmygt har accepteret og 3legnet os 
som det normale, er sømmet så godt fast ind i  vore hjerter, at der ikke længere var plads 3l at s3lle 
spørgsmål eller handle anderledes. 

Konsekvensen var en tendens 3l en følelse af åndelig faNgdom (underdanighed), som om vore 
egne værdier som folk, var faldet ned i en stor kløF uden mulighed for at række ud eFer dem. 

Vi havde svært ved at se vort eget lands indre liv: 
- ja, vi havde aldrig før ejet eller haF adgang 3l så megen materiel rigdom: vi brugte ikke vore egne 
kilder, men blev vandet med udefra kommende lokkemidler, der fik os på andre tanker! 
- blandt os var der ulyksalighed og noget, der mindede om en katastrofe, særligt når vi tænker på 
vore børn. 

Mange børn i Grønland, får ikke en omsorg i den kristne ånd, og selv om vi gennem den hellige dåb 
har velsignet dem, lever de i faNgdom i deres hjerter (armod), hvilket nu har gjort sig gældende 
gennem flere år: 

For eksempel har nogle af de såkaldte eksperimentbørn allerede ofret deres liv. Selv vore kvinders 
mulighed for at føde børn er blevet krænket på en måde, der ikke kan accepteres. 

- Alt deHe er sket på et 3dspunkt, hvor vi ydmygt blot skulle adlyde Staten (og som en følge deraf). 

Forsoningsarbejdet er ikke lykkedes, fordi det ikke blev rodfæstet i folkets hjerter baseret på viden. 

Nogle af vore forfædres sædvaner blev ofret på foranledning af ensidig missionær. 

Vi er sågar begyndt at tro på, at det er forbudt at bringe vores egen tromme herind i kirken, på 
trods af, at der i Det Gamle Testamente i Mosebogen står: 

“Da greb Arons søster, profe3nden Mirjam, sin pauke, og alle kvinderne fulgte hende i dansen med 
deres pauker. Mirjam sang for dem: 
Syng for Herren, 
han er højt ophøjet, ...” (2. Moses 15,20) og i Salmernes Bog: 

“ Jordens kongeriger, syng for Gud, lovsyng Herren, som rider hen over ældgamle himle, hør, han 
løFer sin røst, en vældig røst..” (Sl. 68,34) 
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1. Kunuunnguaq Fleischer 
25. juli 2022 kl. 18.56.00

Det  anvendte udtryk for frihed på 
grønlandsk - kiffaanngissuseq - 
kommer af ordet kiffaq, som kan  
oversættes som nogen, der tjener 
hos andre, fx en ung pige i huset 
eller en ufaglært arbejdsmand i det 
gamle KGH (Grønlandske Handel). 
Kiffaanngissuseq er derfor 
nærmest at oversætte med "at 
man ikke tjener nogen", d.v.s. har 
sin frihed til at kunne udtrykke sig 
uden først at spørge om lov.



Og: 
“ Istem sangen, lad pauken lyde, den dejlige citer og harpen.” (Sl. 81,3)  

Hvorfor skal vi så forbyde den tromme (qilaat), som en ensidig missionær lige så s3lle har ladet 
forsvinde, men som mennesket selv ønsker 3lbage og benyHe i vore egne kirker?!? 

På stedet, hvor vi selv bestemmer?! 

Som der står i den tekst, jeg har valgt at prædike over: 

Ved troskab og sandhed sones skyld, ved at frygte Herren holder man sig fra det onde. 

Lad os derfor huske deHe på dagen i dag, som vi fejrer: Følelsen af at være et land og et folk - og 
deHe er ikke noget der i forbindelse med lovgivningsarbejdet kan gøres 3l genstand for 
par3poli3ske særinteresser! 

EFer at have sømmet deres udefra kommende værdier og normer fast i os og bestemt, hvad vi skal 
gøre og ikke gøre gennem 3 århundreder – igennem religionen, skolerne, uddannelsesstederne og 
ins3tu3onerne – prøver de stadig at diktere, hvorledes vi skal sæHe vore grænser. 

Vores livsgrundlag som et folk og som mennesker er gennem 300 år mere eller mindre blevet 
styret af andre og er blevet destrueret; - og vi er – selv den dag i dag – stadig påvirket 3l et nyt 
livsgrundlag, som vi aldrig selv har accepteret, og som aldrig er lykkedes. 

Lad os kaste et blik på os selv: Hvor er vi? Er vi blevet fremmede i vores eget land – selv i vores 
eget land? 

Derfor, du menneske: Hvis ikke vi her 3l lands blot skal lade stå 3l – og 3l stadighed søge vores 
selvforståelse uden for landet, hvorfor skal vi så fortsat søge et sted at reHe blikket imod, som 3l 
en grædemur med bind for øjnene – og vente på, at vi bliver reddet udefra? 

Hvorfor skal vi fortsat tro på, at vi ikke kan klare os selv, medmindre vi får 3lskud udefra? – hvorfor 
skal vi blot acceptere, at vi er blevet opdraget 3l at tro på alt, der kommer udefra? 

Hvorfor skal vi ikke kunne genopbygge vore værdier som folk og som mennesker, som stadig 
benyHes som pejlemærker, og som 3l stadighed forsøges destrueret – det, der allerede er, vil blive 
genopbygget ved Herrens velsignelse! 

Du, menneske: Du som i kampen for en na3onal iden3tet har ofret dine værdier og normer: - den 
røst, der er ved at forsvinde – Herren vil ved sin velsignelse genopreHe alt, hvad du har mistet – 
men som du har behov for i dit hjerte og i dine årer -  hvis du virkelig har behov for dem i dit 
hjerte! 

Du kan i sandhed opnå det, hvis du i hjertet har et reelt ønske om det, og tror på det! 
Hvorfor skulle vi grønlændere ikke kunne opnå, hvad Israel har opnået? 
Selvbårenhed som et folk er ikke et poli3sk anliggende, og æren er ikke ved en medalje! 
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2. Kunuunnguaq Fleischer 
25. juli 2022 kl. 21.01.00

I den grønlandske 
Bibeloversættelse er pauke 
oversat som "qilaat" - samme 
udtryk der bruges om den inuitiske 
tromme.

3. Kunuunnguaq Fleischer 
25. juli 2022 kl. 21.36.00

Det grønlandske ord for stat er 
"naalagaaffik", så en direkte 
oversættelse kan også være "i 
vores egen stat",  sætningen 
kandog  lige så vel oversættes 
som  "på stedet, hvor vi selv 
bestemmer", hvilket i flg. Markus 
Olsen er meningen i denne 
sammenhæng..

4. Kunuunnguaq Fleischer 
26. juli 2022 kl. 12.38.00

På grønlandsk: inuk-aa. En 
tiltaleform, der er lidt svær at 
oversætte, kan tilnærmelsesvis 
også oversættes som: O, du 
menneske.



- Æren findes i dit hjertes samviNghed! 

Du, menneske: I dag, hvor vi fejrer na3onaldagen som et folk, husker vi vore forældre og forfædre 
– hver og en – vi glemmer ikke, hvor meget de har ofret sig for os! 

Hvis vi skal skabe et folk med respekt for sig selv, med 3ltro 3l sig selv og som er talenjulde, kan vi 
ikke forlade os på par3poli3k! 

Vort lands frem3d er ikke som et par3poli3sk terningespil! 
Vort lands selvbårenhed er ej heller et poli3sk terningespil! 

Du, menneske: DEN ER HOS DIG – I dit hjerte! I din tro! I din ånd! For hvis ikke den er hos dig selv 
og i dit hjerte, hvad skulle vi da gøre? 

For hvis det ikke er 3lfældet, har vi ikke noget at kæmpe for, så kan vi hverken rejse os eller blive 
selvbårne – hvis ikke selvrespekt og selv3llid banker i vore hjerter og pulserer i vore årer, kan der 
ikke opnås noget af værdi! 

Derfor, du, menneske: I dag, hvor vi fejrer vort land, vores na3onalitet og iden3tet, tænk da over, 
hvilke værdier og normer, vi ønsker, og hvad vi ønsker os som særkende. 

Vi er jo alle forskellige, skønt vi er samlet under den samme sol! 

Landsmænd, i dag i Vor Herre Jesu Kris3 Faders navn, er det dig, der høj3deligholdes, det er dig, 
som vi er stolte over, det er dig, der æres – fordi din evne 3l at klare dig selv, 3l at hjælpe dig selv, 
din evne 3l at heale dig selv – som vil indtræffe ved, at du lyHer 3l dit hjerte, er dig givet. Byd den 
velkommen med hele dit hjerte; tro på, at Skaberen tror på dig! 

Du, menneske: Hvis du kan give slip på og sæHe 3l side, at andre har fået dig 3l at tro, at du ikke 
kan noget,  
• Vor Skaber tror på, at du kan klare deHe liv, og at du kan klare dig selv: Min søn, min daHer, vågn 
op – brug mig, og jeg vil gøre gengæld! 

Du, menneske: at værdsæHe sin etnicitet er ikke af det onde, medmindre den er overdreven  
• Det er ikke nogen skam at værdsæHe sin iden3tet og sine værdier som et folk  
• At værdsæHe sit eget sprog, er ikke det samme som at se ned på andre folkefærd  
• At blive irriteret som følge af sine følelser eller fordi hjertet er fyldt er ikke af det onde. Derfor, du 
menneske, der betragter dig selv som rejærdig: 
• Tilgiv alle dem, hvor du finder fejl, også fordi de ligesom dig blot er mennesker, som kan begå fejl 
som alle andre. Og i alle disse 3lfælde: Giv plads i dit hjerte for 3lgivelsen, som er langt mere 
værdifuld end alle fejlene: 
• Tilgiv alle, du ikke er enig med eller 3lhører samme par3. 
Du, menneske: Vores værdier som folk skal ikke gøres 3l genstand for poli3ske magtkampe, de er  
ej heller noget, man spiller terninger om; Husk: Vore værdier vil al3d være som lys, der aldrig 
slukkes i vores s3lle bankende hjerter, og hvis der på et hvilket som helst 3dspunkt skulle blive 
trampet på dem og 3lsidesat, vil GRØNLÆNDEREN rejse sig! 
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5. Kunuunnguaq Fleischer 
26. juli 2022 kl. 17.57.00

Alt efter humør og ståsted kan 
sætningen også oversættes som: 
Nationalisme er ikke en synd, 
medmindre man overdriver den.



Derfor må du aldrig give slip på din egen indre frihed, lad ikke dit liv blive ødelagt af alkoholiske 
rusmidler! Du har jo ansvaret for dit eget liv, der er ingen forsikring, der kan erstaHe et liv! 

Du, menneske: Vær stolt over dig selv, som en eFerkommer af Ark3s, vær aldrig 3lbageholdende, 
når du sidder på den ø, hvor du selv er herre i eget hus og selv bestemmer! 

Du har lov 3l at rejse dig i en 3d, hvor vi bliver trængt 3l side udefra! 

Mangfoldighed og forskellighed har plads i vort land, det er ikke 3l diskussion; vi har jo kun et flag, 
som vil samle os, hvor end vi er! 

Derfor, du, menneske, se dit medmenneske direkte i øjnene i dag i respekt som Jesus vil gøre, selv 
det medmenneske, som du bærer nag 3l, din uven, selv den, du betragter som oende, ikke er enig 
med, den du aldrig har ofret et blik gennem hele livet – 3lgiv dem alle med hele dit hjerte, og giv 
dem den samme kærlighed, som du også har behov for. 

Alle vi – uanset hvem vi er – der bor i vort elskede land – festligholder alle uden undtagelse dagen i 
dag – i Vor Herre Jesu Kris3 navn! 

AMEN


