”Den lange lørdag...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
I går var det Langfredag. Og for Maria og disciplene
og ikke mindst Jesus selv var Langfredag meget lang.
Men jeg tænker at lørdagen må have føltes mindst
lige så lang.
Disciplene havde forladt alt for at følge Jesus. Deres
arbejde, familie og venner. Alt havde de forladt. De
fulgte ham da han helbredte syge, bespiste mange
tusind mennesker, da han fortalte lignelser. De var
med hele vejen. Næsten.
For de sidste par dage havde fællesskabet knaget.
Det begyndte allerede ved det, der skulle vise sig at
blive det sidste fælles måltid, der fortalte Jesus, at en
af disciplene ville forråde ham. Man kan allerede høre
der at uroen begyndte at melde sig; ”Det er vel ikke
mig?”, spurgte de. Mens de sikkert har set sig uroligt
omkring.
Peter, som ellers havde været en af de allernærmeste
af disciplene, og som havde lovet Jesus at han ville
følge ham i tykt og tyndt, han havde i løbet af natten
mellem Skærtorsdag og Langfredag benægtet al
kendskab til Jesus. Ikke bare en gang, men hele tre
gange.
Så da de står ved korset Langfredag og er vidner til at
Jesus dør, så er der sikkert en mængde tanker og følelser der melder sig.
Dør han virkelig? Var det hele løgn og latin? Kan han
ikke bare få det hele til at stoppe?
Har vi forladt alt uden grund? Det virkede så rigtigt.
HAN virkede så rigtig.
Er det vores skyld at det gik som det gik?
På den lange lørdag var der masser af tid og mulighed for selvransagelse. Var det det her jeg skulle? Og
ikke mindst; Hvad gør vi nu?

Vi ved at lyset gennembrød mørket Påskemorgen.
Men dem der står midt i det ved ingenting. De har kun
et håb. Et håb om at alt bliver godt igen.
Af Eva Aarestrup Christopersen, De fem Kirker,
den 11. april 2020

