”Forventning og bekymring...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
”Det går den rigtige vej”, lyder det fra myndighederne, med henvisning
til at kurverne over smittede og indlagte er faldende, lykkeligvis! Vi har
passet så godt på hinanden ved at lukke Danmark ned, at vi forsigtigt
kan åbne landet op igen over den kommende tid.
Paradoksalt nok efterlader os i et virvar af følelser. Vi imødeser den gradvise åbning af landet med både utålmodighed, forventning - og bekymring!
Ikke da mindst i dag, hvor vores yngste atter kan vende tilbage til skole
og daginstitutioner. De fleste børn glæder sig. Deres ældre søskende er
lettere misundelige. Nogle forældre er lettede. Og mange forældre er
bekymrede. Alt sammen forståeligt.
Dertil kommer manges bekymringer for fremtiden. Nogles sorg over tab.
Andres lettelse over at det gik. Manges frustration over stadig at skulle
arbejde hjemmefra. Andres betænkeligheder ved at skulle afsted igen.
Alle de modsatrettede følelser i os selv og i mellem os kan være svære
at håndtere.
Og så kan det let slå gnister. Både i den lille familie og i det større samfund og i den helt store verden. Det er ikke alle steder i den store verden,
at de føromtalte kurver er faldende, tværtimod. Lettelsen over, at det
går den rigtige vej hos os, afløses af bekymring over den vej det går andre steder i verden.
Forleden fandt jeg denne bøn på www.folkekirken.dk:
Gode Gud, himmelske Far
Du, som kender enhver os og elsker os, som vi er. Vi kommer til dig nu i
en tid, fuld af uro og bekymring.
Din Søn, Jesus, siger til os, at vi ikke skal frygte, fordi du er med os, uanset
hvad der sker os. Alligevel er vi utrygge og bange for, hvad der skal ske.
Hjælp os til at lægge vores liv i dine hænder i tillid til, at der er godt og
trygt at være.
Vi beder for dem, vi kender og elsker, som er syge eller særligt udsatte,
og vi beder for alle dem af os, som er ramt på forskellige måder, enten
fordi de har mistet deres arbejde, eller deres økonomi er ødelagt, har alt
for travlt eller sidder ensomme derhjemme. Herre, vi beder om din hjælp
i alle de udfordringer, vi hver især står i lige nu. Hjælp os til at række ud til
hinanden i omsorg og kærlighed på afstand.

Vi beder for alt sygehus- og sundhedspersonale og alle der arbejder i
vores samfund for at hjælpe og opretholde vores liv og velfærd.
Gode Helligånd, vi beder om din styrke, udholdenhed og visdom i denne svære tid, og fremfor alt så beder vi dig, at du vil bevare os i kærligheden til dig og hinanden. Fyld vores hjem med fred og hold os fast i håbet om, at denne krise en dag vil være slut. Og at livet med dig vil vare
evigt. Amen
Af Iben Kjær Aldal, Sindal-Astrup Pastorat,
den 15. april 2020

