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Martin Luther sad et år på borgen Wartburg. 

Med sine reformatoriske tanker havde Luther udfordret 
den katolske kirke og blev bandlyst. Han havde derfor ikke 
krav på en verdslig retssag og enhver måtte slå ham ihjel.  
Hans velgører fyrsten Frederik den Vise fingerede hans 
bortførelse i 1521 og bragte ham til borgen Wartburg, hvor 
han tilbragte et år. 

Den tysk-romerske kejser, Karl den Femte, i hvis rige Lu-
ther levede, var også konge over Napoli og Sicilien. Han var 
endvidere konge over Spanien og dermed over de spanske 
besiddelser i Amerika. For Luther har det været sådan, at 
den halve verden var en trussel mod ham og kunne bringe 
hans død. 

Det kunne måske godt lyde bekendt for os.

Der er gået et år, hvor hele verden har været påvirket.  Fra 
det storslående New Zealand til det forunderlige Japan. 
Fra Ruslands ismasser til Californiens stillehavsbølger. Fra 
de største kæmpebyer i Østen til de mindste samfund i de 
sydamerikanske regnskove. Fra Nordkap til Kap det Gode 
Håb, fra Skagen til Gedser. 
Der er intet sted, ingen mennesker, som ikke er blevet på-
virket af coronaen. Mennesker har fået deres liv begræn-
set på utallige måder. De har frygtet undergang i form af 
tab af en de holdt af, sygdom hos dem selv, økonomisk ruin 
eller arbejdsløshed.
 
Hvordan da holde modet oppe? 

Luther holdt modet oppe på to måder: 

For det første: Han havde fået en gave fra Gud. På bordet 
på Wartburg kan man stadig se, at han har indridset i træet 
”Baptimus sum”, det er latin for ”jeg er døbt”.  Der var for 
ham en trøst at sige til sig selv: Jeg behøver ikke afprøve 
min tro så meget, tænke over om jeg nu tror helt rigtigt, 
helt stærkt og helt overbevisende. Gud har jo givet sig selv 
til mig i dåben. Jeg kan derfor være tryg i mit forhold til 
Gud.

For det andet: Han havde en opgave over for sine med-
mennesker. At bringe det reformatoriske budskab om 
Guds nåde, som han selv var kommet til at tro på, til andre 
mennesker. Det var det han gjorde, da han brugte året på 
Wartburg til at oversætte biblen til tysk, så også de, der 
ikke læste latin, fik adgang til den. Det var det han gjorde, 
da han på Wartburg skrev prædikener og salmer på tysk, 
for at enhver skulle have adgang til dem og kunne modtage 
det kristne budskab.

Han havde altså både trøst i sin tro og noget at gøre for 
sine medmennesker. 

Det er ikke så dårligt et forbillede at have.

Hvad er din gave fra Gud og din opgave over for andre?

Et år i isolation
Af sognepræst Maria Harms
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Onsdag	03/03	 	12.00	 Onsdagsrefleksion
v.	Maria	Harms

Torsdag		04/03	 	17.00	 AFLYST	Meditationgudstj.	
v.		Sarah	Krøger	Ziethen	

Fredag	 05/03	 	12.00	 Fredagsaltergang
v.	Peter	Fischer-Møller

Fredag	 05/03	 	17.00	 AFLYST	-	Aftensang	
v.	Torben	Jeppesen	

Søndag	07/03	 	10.00	 Højmesse
v.	Torben	Jeppesen	/	
organist	Michael	Min	Knudsen

Søndag	07/03	 	17.00	 Aftengudstjeneste
v.	Ane	LaBranche	/	domorganist	Bine	Bryndorf

Tirsdag		09/03	 	19.00	 AFLYST	Bibelmarathon

Onsdag	10/03	 	12.00	 Onsdagsrefleksion
v.	Ane	LaBranche

Onsdag	10/03	 	17.00	 AFLYST	Spaghettigudstj.
v.	Ane	LaBranche

Torsdag		11/03	 	19.30	 NATKIRKE	m.	Smeltevand
v.		Sarah	Krøger	Ziethen

Torsdag		11/03	 	20.30	 NATKIRKE	Livestream
v.		Sarah	Krøger	Ziethen	 	

Fredag	 12/03	 	12.00	 Fredagsaltergang
v.	Anne-Sophie	Olander

Fredag	 12/03	 	14.00	 AFLYST	Koncert	m.	Grand								
       View	Uni.	Choir.	

Søndag	14/03	 	10.00	 Højmesse
v.	Maria	Harms	/	
domorganist	Bine	Bryndorf

Søndag	14/03	 	17.00	 Aftengudstjeneste
v.	Anne-Sophie	Olander	/
organist	Lene	Rasmussen

Lige nu står problemerne i kø for verdens fattigste. 
Klimaproblemernes konsekvenser er en realitet, 
samtidig har corona pandemien været med til at 
forværre problemer, der eksisterer i forvejen. Sult, 
ulighed og konflikter.
Derfor samler vi ind til Folkekirkens Nødhjælps 
digitale sogneindsamling fra d. 1. marts til d. 14. 
marts. Meld dig som indsamler ved at skrive til
ruthvingborg@hotmail.com 
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Vi samler ind til verdens fattige med klimapro- 
blemer. Lige nu står problemerne i kø for verdens 
fattigste. Klimaproblemernes konsekvenser er en 
realitet, samtidig har corona pandemien været 
med til at forværre problemer, der eksisterer i for-
vejen. Sult, ulighed og konflikter.

Derfor samler vi ind til Folkekirkens Nødhjælps 
digitale sogneindsamling fra d. 1. marts til d. 14. 
marts.
 
Tidligere har indsamlere gået fra dør til dør, men 
i år bliver det en digital sogneindsamling p.g.a. 
covid19. Meld dig til Digital sogneindsamling på  
blivindsamler.dk eller ruthvingborg@hotmail.com, 
så modtager du et link til at få din egen indsamling, 
men koblet på Roskilde Domsogns sogneindsam-
ling. 

Covid opdatering

Der er fortsat kirkelige handlinger, og der afholdes 
gudstjenster. Der er dog ikke fællessang ved vores 
tjenester, men der vil deltage kirkesanger. 

Kirken er åben for bøn og refleksion:
Mandag – fredag kl. 10-12
Søndag kl. 14-16

Vi må være max 5 personer i kirken ad gangen.
Om søndagen, og hvis der er mange besøgende, 
er der en tidsbegrænsning på 15 min. pr. person. 

Vi glæder os til igen at kunne byde turister inden-
for i Roskilde Domkirke, når myndighederne til-
lader det. 


