”Den larmende uge...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne
holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Påsken handler om sanselighed og drama. Det drama bliver nu henført til det indre liv. Ingen processioner til katolikkerne, ingen livets fest med mennesker i et kristent fællesskab. Alligevel er det ikke den stille uge vi går ind i, i næste
uge. Som ugen fra Palmesøndag og frem til Påskedag traditionelt hedder. Det er den larmende uge. Der er larm alle steder. Larm i medierne, larm i kirken, larm i huset, larm i
mit hoved. Dårlig samvittighed over arbejdet, der bliver
forsømt, og flyttekasser, der står i alle hjørner. Larm.
Som paven, der prædikede i sidste weekend, uden en folkeskare, der var kun en enkelt præst tilstede i behørig afstand. Det syn larmede også. Uden de mange synlige tilhørere mindede tilsynekomsten af paven på Peterspladsen mere om en dommedagsprofet, som ingen gider lytte
til. Der var noget skrøbeligt over ham. Vi kunne se ham
som den han også er: en gammel, hvid mand. Al pomp
og pragt skrælles af. Corona virus tager ikke hensyn til, om
du er rig eller fattig. Du får lov til at dø i ensomhed, om så
du er dronningen af Saba. Det minder mig om den vej, Jesus går i påsken – fra succes til nederlag, fra fællesskab til
ensomhed. Godt, at der bag langfredags nat venter et
påskemorgenrøde. For os alle.
Præster sidder nu og vrider deres hænder og tænker:
hvordan fejrer vi påske? Nogle taler for at åbne kirken delvist. Og andre er imod. Det larmer.
Hvad gør det ved os, at gudstjenesten går viralt mange
steder? At man forkynder for et kamera og ikke for mennesker. Det har vi gjort os lidt erfaringer med her på Læsø.
Det er sværere at komme af med budskabet. De overvejelser, tanker om Gud og hans vilje, som man i prædikenen
lægger ud til andre og får kastet tilbage, står for egen regning.
Kristus kommer til at stå mere rent. Der er ikke en masse distraktion, en masse indtryk, som kan forplumre billedet. Det
er Kristus – råt for usødet.
Nu synger min søn: ”Jeg vil male dagen blå – med en solskinsstribe på.” Kristus er her. I mit hus. Det larmer, men det
gør ikke noget.
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