”Fravær og nærvær...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
I en vis forstand er Gud fraværende i vores tid. Vi ser
ham ikke. Han griber ikke længere synligt ind. I hvert
fald ikke som vi kender ham fra Det Gamle Testamente. Den Gud, der frigjorde folket fra dets fangenskab.
Som delte det røde hav. Den Gud er fraværende. Selv
på Jesu tid, havde man ikke set noget til den Gud i
lange tider. Man havde et håb om, at han snart igen
ville gribe ind, at han ville frelse verden, men man så
intet til ham.
Det er i dette Gudsfravær, at Jesus træder frem. Og
egentlig siger han det samme, som Gud alle dage har
sagt. At vi skal tage os af hinanden. At vi skal hjælpe
den fattige, enken og den faderløse. At vi skal tage os
godt af den, der bor som fremmede i vores land. Men
det er ikke populært. Man levede måske nok i en tid,
hvor Gud var fraværende. Men det var ikke en tid
uden religion. Præsterne havde opstillet en lang række af regler, som man skulle leve efter. Regler, som de
ting Jesus sagde, hele tiden kom i konflikt med. Fordi
han var mere optaget af det enkelte menneske, end
han var af regler. Så han blev hurtigt upopulær. Han
var måske nok populær, hos alle dem, der var kommet i klemme i alle præsternes regler. Men hos præsterne blev han naturligvis lagt for had. Et had, der kostede ham livet på korset.
For præsterne og mange andre var han bestemt ikke
Guds Søn. At andre kaldte ham det, var blasfemi.
Gudsbespottelse. At han selv kaldte Gud for sin Far,
var beviset, der sendte ham på korset. På korset døde
han for sin tro på, hvordan Gud er. At han ikke er reglernes Gud, men at han er frihedens og kærlighedens
Gud. En død, der fik selv en romersk soldat til at udbryde: ”Sandelig, den mand var Gud Søn”.
Gud er lige så fraværende i dag, som han har været
det nærmest alle dage, og samtidig lige så nærværende. Han er nærværende der, hvor bønnen lyder.
Bønnen om at hjælpe den fattige, enken og den faderløse. Den, der bor som fremmed i vores land.
Af Ulrik Maarup Iversen,
Sindal-Astrup pastorat, den 20. april 2020

