”Jeg holder af hverdagen...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Jeg må ærligt indrømme at jeg aldrig helt har forstået Dan
Turèlls digt om hverdagen – før nu.
Dan Turèll lovpriser rutinerne med opvasken/ indkøbsturen/
bussen/osv. Og jeg har nok egentlig altid syntes den slags
var lidt småkedeligt.
Og når jeg kigger gamle fotoalbum igennem, så er det bestemt heller ikke billeder fra hverdagen der er flest af. Nej,
det er fødselsdage, juleaftener og ferier der præger.

Måske fordi der altid er blevet taget billeder når der skete
noget specielt. Hverdagene var der jo så mange af, og
det hele nok føltes sådan lidt gråt og leverpostejsfarvet
mens det stod på.
Men nu er vi mange der længes efter hverdagen. Og sådan set nok også efter festerne. Vi er lidt i et limbo. Her er
hverken fest eller hverdag.
Og når man ikke selv må rejse, så kan man da sende tankerne på langfart. Til andre tider og steder.

Da jeg blev ordineret for mange år siden, da prædikede
biskoppen over noget fra et af Paulus´ breve.
Jeg må indrømme at jeg ikke husker så meget af prædikenen, men teksten husker jeg. Og har brugt i mange forskellige sammenhænge. Både til hverdag og fest;

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres
mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær
ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres
ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og
Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter
og tanker i Kristus Jesus.
Glæd jer altid i Herren!
I disse tider kan det ind imellem være svært at finde glæden frem. Og mildheden ligger heller ikke altid lige for.

Men nogen gange er det godt at høre. Eller læse. Og blive
mindet om. Især når alt ikke går helt efter planen.
For ord skaber det de nævner. De kan skabe mod eller
frygt. Rive noget ned eller bygge op. Skabe bekymring i
stedet for fred.

Glæd jer altid i Herren!
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”De fem Kirker”, lørdag den 4. april 2020

