”Sorg, angst - og forandring...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Det var den påske! Nu er historien fortalt igen, om Jesus der red ind i Jerusalem som en konge, men få dage efter blev henrettet som forræder og terrorist.
Vi har hørt om opstandelse fra de døde og sunget
festlige påskesalmer foran fjernsynet eller radioen, - og
det lod sig faktisk gøre…..
Men den første påske var der ingen fest – ingen trompetfanfarer og ingen kimende klokker i Jerusalem.
Tvært imod var der hos Jesu disciple sorg, angst og
mismod for en fuldstændig ukendt fremtid. Hos dem
var det ikke en usynlig virus, der pludselig stoppede
den tilværelse de kendte. Det var det liv og den verden, de havde håbet, Jesus skulle skabe, som var løbet helt ud i sandet, og de havde dermed mistet indhold og retning for deres liv.
Kun ganske forsigtigt begyndte de at overveje, om Jesus mon alligevel ikke var død, men blevet levende
igen, som han engang havde sagt dem, på den måde forandredes deres.
Sådan er det ikke for os, selvom fremtiden i Coronaland er drejet om et hjørne, vi ikke kender. Danmark
og Verden bliver nok aldrig som det var, men måske
bliver det bedre, fordi verden blev forandret påskemorgen, fordi vi lærer, at vi ikke er usårlige og på alle
måder må være omhyggelige med det liv, Gud har
skænket os.
Vi bliver mindet om, at vi har ansvar for hinanden og
er afhængige af hinanden, og som kristne har vi muligheden for håbets forandring, for at vælge en tro på,
at livet er stærkere end døden. Vi har håbet om, at
Gud leder og vejleder os ad de ukendte veje, vi vandrer imod, og at alting nok skal blive godt igen.
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