” Fred midt i krigen … ”
I mandags er det præcis 14 dage siden vi kom hjem fra London og
endnu ingen symptomer på coronavirus. Og så i går følte jeg
forkølelsen komme snigende, og jeg blev bange. Tænk hvis nu…
Nætterne og aftnerne er der, hvor jeg er mest berørt og anfægtet. Jeg
har svært ved at runde dagen af, at gå i seng. Kredser rundt om mig
selv, ser nyheder med dødstal. Det er ikke en sund praksis, når ånden
er svag.
Jeg talte i telefon med en ven, som er helt alene i sit hus. Han
begynder at føle hudsult på grund af mangel på fysisk kontakt. Jeg
kunne så fortælle ham om lektiecafeen, vi har kørende her med mine
to drenge, der hele tiden skal drives på. Jeg får indsigt i Sabelkatten og
Du ka læse og forstå. Spisebordet er omdannet til skolebord, og for
bordenden har vi vores to yngste pigers perleplader m.m. Hver dag går
der en masse perler til, idet de falder på gulvet og må støvsuges op.
Næste dag starter det forfra.
Børnene er begyndt at savne deres skole og kammerater. Vi er 6
forsamlede med hver vores forventninger til dagen. Kun den yngste
pige på 3 år er upåvirket og fri for nogen dagsorden. Anden end den,
at hun gerne vil have kold risengrød til morgenmad eller yoghurt med
sirup.
Det er som fred midt i krigen. Niels Peter Lemche, professor i Gammel
Testamente, talte om at der var shalom: fred i krigen. Shalom, som er
hebræisk og stammer fra Bibelen, har mange flere betydninger end
det danske ord fred; eks. trivsel, helbred, velstand, sikkerhed, helhed
og fuldkommenhed.
Når jeg ser på min yngste datters glæde over, at vi er samlede – ja, så
er det en slags fred midt i krigen. De få samtaler, som dagen byder på,
bliver vigtigere end de nogensinde har været. For når vi forstyrrer
hinanden, så gør vi det ikke for at udveksle selvfølgeligheder. Så
spørger vi af et oprigtigt hjerte til den andens ve og vel: hvordan går
det med dig?
Midt i krigen, hvor vi er belejrede af corona, kan der også opstå fred.
Gud ske tak og lov for det.
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