”Det gode lederskab...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
I øjeblikket er vi nok en del, der er ved at finde ud af, at vi
ikke var de individualister, vi troede, vi var. Det er hårdt at
holde dampen oppe i et one woman show. Bare der var
en, man kunne følge.
En, der kan rive mig ud af denne her mærken mig selv og
mit lidt for stille og rolige liv. Give mig nogle definerede opgaver, sætte mig i sving. Et liv i kald og stand. Jeg kan ikke
skabe det for mig selv.
Hyrdebilledet fra Bibelen – Jesus som den milde hyrde, der
bærer det lille lam op til himlens lyse sale – holder det i vores tid, hvor alle har op til flere guruer og hyrder eller vil være egen hyrde på egen fold. Langt fra pøbelens brægen.
Hvem har autoritet og kan sige noget, vi ikke har hørt før.
Noget sandt, som vi kan følge – hver på vores måde.
Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand for sit navns skyld.
Grønne enge og stille vand har jeg her på Læsø. Det er lige
uden for min dør. Med fare for at virke utaknemmelig, så
har jeg brug for noget der bryder idyllen.
Som i dag, da jeg indåndede de idylliske omgivelser, de
grønne enge, den lille dam i bunden af haven, hvor et andepar snadrer i det stille vand, nabohestene pruster ovre
bag hegnet fra tid til anden, og så brydes stilheden af en
guitarsolo. Thunderstruck med ACDC. Der var noget, der
rystede eller rockede ved idyllen: brød ind i det stille liv, og
jeg fik flash backs til Roskildefestival i 2006. Så vidste jeg
pludselig, hvad det er jeg længes efter: den kollektive
stemning af energi, lyden af musik og mange mennesker
samlet. Alt det, der også bliver for meget på et tidspunkt.
Og så tænker jeg, at Gud som hyrden, der skal holde styr
på fårene, er et alt andet end idyllisk billede. Vi flakker
rundt på må og få. Er der overhovedet nogen, som går
den rigtige vej? Alt for meget i vores verden er vildfarelse, vi
savner god, gedigen vejledning vi kan holde os til.
Evangeliet er ikke idyl, det er ikke hvis du kunne tænke dig
og en dag har lyst. Det er Gud, der døde for dig, for at gøre alting nyt. Det er det bedste lederskab. Det er ikke en
pæn og ordentlig Jesus, men en vild og blodig hyrde, der
vil lede efter dig og følge dig derud, hvor du troede ingen
ville gå.
Jeg og faderen er et, siger Jesus.
Om du går i dødsskyggens dal eller skulle feste på Roskilde,
så finder han dig, og leder dig igennem.
Af Eva Bernhagen, Byrum, Hals og Vesterø sogne på Læsø,
søndag d. 26. april 2020.

