”I en lille tekst om ikke at bekymre
sig...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
I en lille tekst om ikke at bekymre sig, skriver den danske
teolog Søren Kierkegaard om tre ting, som vi kan lære af
himlens fugle og markens liljer.
Den første ting er tavshed. At vi kan lære tavshed af fuglen, er umiddelbart lidt mærkeligt, for den flyver jo netop
rundt og synger af glæde. I det hele taget må man sige,
at naturen er fyldt med lyd. Men alligevel er der også en
vis tavshed i naturen. I hvert fald der, hvor man er helt
alene. De fleste kender oplevelsen af at stå ved havet
en rigtig stormvejsdag, og hvordan man kan føle sig helt
blæst igennem, så man dårligt nok har nogle tanker tilbage i hovedet. Og det er netop det Kierkegaard kalder
tavsheden. At hovedet bliver tømt for alle de tanker,
som normalt plejer at vælte sig rundt derinde.
Ud over tavsheden kan man ifølge Kierkegaard også lære lydighed af fuglen og liljen. Lydighed som her betyder
accept. Accept af ting, som alligevel ikke kan være anderledes. At vi er dødelige. Et vilkår, som det kan være
svært at leve med, men som ikke desto mindre er uundgåeligt. At vi er bange for at miste, kunne være et andet
grundvilkår. At vi kan føle os magtesløse over en lang
række ting her i verden. Vilkår, som vi ikke kan gøre noget ved, og som vi ifølge Kierkegaard ligeså godt forsøge at acceptere. Det handler ikke om at glemme eller
undertrykke, men derimod om bare at lade være. Om
på en eller anden måde at leve med den magtesløshed, som vi alligevel ikke kan komme ud over.
Endelig kan fuglen og liljen lære os noget om glæden,
som netop følger af de to andre. For når vi har lært både
tavsheden og accepten, så følger glæden ifølge Kierkegaard helt af sig selv. Det er ikke nødvendigvis en vild og
boblende glæde, men måske mere den stille glæde,
der kommer af, at vi har fået noget mere ro på os selv,
og har fået overskud til, også at være noget for den verden, vi er en del af.
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