
KORT I SIDEN – LIDT 
LÆNGERE PÅ TOPPEN
Hos min frisør tager det kun syv minutter, 
og vi får alle samme frisure – uden salon -
sladder og udfritning
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Værsgo, næste!
 En mørklødet fyr med fuldskæg 
og veltrænede overarme beder mig 

tage plads i den forrige kundes rødlige 
manke, som ligger drysset ud over frisør-
stolen. Når man tilbyder herreklip til 100 
kroner, er man nødt til at spare lidt på ren-
gøringen.
 Egentlig står der »99 kr.« i vinduet, 
men alle, der kommer her, ved, at det ko-
ster en hund. Sådan er det bare.
 »Hvordan du skal klippes?« spørger han 
gebrokkent.
 Det er kun nye kunder, der svarer på 
spørgsmålet. Vi andre ved godt, at vi får 
den samme frisure uanset hvad.

 »Kort i siden, lidt længere på toppen,« 
foreslår han.
 Det er den frisure, han kan, og det er 
den, alle får. Om jeg så var skaldet som et 
æg, ville han foreslå mig den frisure.
 Han afventer da heller ikke mit svar, 
men går bare i gang med maskinen ind-
stillet på 9 mm. Det tager normalt syv mi-
nutter og nogle gange kun tre et halvt. Så 
er hovedpuden til gengæld fyldt med små 
hår næste morgen.

Ingen sladder og sniksnak
Det bedste er, at han ikke siger så me-
get. Her er ingen salon-sladder og fritten 
ud om familieforhold og ferieplaner. Den 
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slags kan få mig til at løbe skrigende væk 
med frisørslag og det hele.
 »Voks i?« spørger han et øjeblik efter 
og står allerede med fingrene i klister-
stadset. Han giver mig en ordentlig klat 
og trækker håret bagud, så jeg ligner en 
gangster.
 Mens jeg rækker ham 100-kronesed-
len, får jeg håret rodet tilbage på plads. 
Jeg forventer ingen byttepenge, men bli-
ver i stedet tilbudt et stykke chokolade.
 13 minutter efter, jeg kom ind, er jeg på 
vej ud samme vej.
 »Værsgo, næste!« råber han inde i sa-
lonen.

Regelmæssig kontakt
Min frisør er vistnok muslim, så han vil 
næppe bryde sig om sammenligningen. 
Men han minder mig altså om Jesus, og 

Læs mere om samtale med Jesus 
på: jesusnet.dk/bøn

Læs alle de nyeste filmanmel-
delser på: filmogtro.dk

imedia samler
       video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk

det er hverken fuldskægget eller overar-
mene, der gør det. Det er mere hans evne 
til at skære alt det overflødige væk og fin-
de ind til den sædvanlige frisure, uanset 
hvor langt og vildt mit hår er vokset siden 
sidst.
 Jesus skærer også alle over samme 
kam, uanset hvilken baggrund vi kommer 
med. Når jeg henvender mig til ham med 
alt det rod, der gror i mit liv, gør han kort 
proces. Og bagefter kan jeg gå ud i livet så 
nyklippet og tilgivet, som dengang jeg blev 
døbt.
 De fleste går regelmæssigt til frisør, 
men ikke alle har en lige så fast aftale 
med Jesus. Det er en skam. For de fleste 
vil syv minutter i hans selskab med jævne 
mellemrum gøre en kæmpe forskel. Eller 
tre et halvt, hvis man har travlt.

Ole Noermark Larsen



GUD GRÆDER
Martha og Maria havde sendt bud til Je-
sus, for at han kunne komme og helbre-
de deres syge bror, Lazarus. Nu var han 
død, og Jesus var først ankommet fire da-
ge efter begravelsen. Søstrene oplevede 
det, som om Jesus havde svigtet dem, og 
de kunne ikke lade være med at bebrejde 
ham.
 Vi kan have samme oplevelse. Nogle 
gange er det, som om Gud er tavs, når vi 
har allermest brug for ham. Bibelen giver 
ikke noget entydigt svar på, hvorfor Gud 
tillader, at det onde er i verden.

Jesus sagde: »Hvor har I lagt ham?« 
»Herre, kom og se!« svarede de. Jesus 
brast i gråd.

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 11, vers 19-45

JESUS BRAST I GRÅD

 Derimod ved vi, at som Jesus er, sådan 
er Gud også. Når Jesus græder ved La-
zarus’ grav, græder Gud også. Ja, Gud er 
vred, når døden hærger og bringer menne-
sker i sorg. Lidelse, ondskab og død var ik-
ke en del af Guds plan, da han skabte ver-
den. Lazarus blev da også vakt til live igen.
 Det er en stor trøst, at Gud ikke overla-
der noget menneske til sig selv, men den 
største trøst er dog de ord, som Jesus si-
ger til den sørgende Martha: »Jeg er op-
standelsen og livet; den, der tror på mig, 
skal leve, om han end dør.«
 Det ender altid godt for den, der tror på 
Jesus.

Søren Juul Skovenborg
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