”Forårssolens runde…..”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i
forbindelse med Coronakrisen.
”Den stille uge” Sådan hedder ugen, der indledes med palmesøndag
og leder os gennem skærtorsdag og langfredag frem til påskedag.
At ugen kaldes stille, er ikke noget nyt. Det har den altid heddet. For
når vi har brug for at tænke over tingene, da har vi også brug for ro.
Brug for, at det ikke larmer og flimrer omkring os. At vi ikke hele tiden
er på vej til noget andet, før vi blev færdige med det første. Måske
var det derfor, at en kvinde engang sagde til mig, at hun oplevede
dét at gå i kirke som en luksus! Både det at træde ind i kirkerummets
ro på en hverdag og det at være til gudstjeneste på en søndag eller
en helligdag. En hel time, hvor man kan få ro til at tænke over tingene! Synge, lytte, modtage, lade op og få noget at give videre.
Påskens ”stille uge” har sit navn, fordi vi skal have ro og tid til at tænke
over påskens begivenheder. Med andre ord: tænke over livet, døden, kærligheden, begyndelsen og afslutningen. I år bliver påsken
mere stille end den plejer. Alt er lukket og stille. Selv påskens gudstjenester må vi undvære. Og dog. Det passer jo ikke. Vi kan heldigvis
fejre påsken alligevel: vi kan følge med i påskens begivenheder både
ved at åbne bibel og salmebog, følge med i transmitterede gudstjenester både på tv og i radio, ligesom vi hver eneste dag kan klikke
ind på vore kirkers hjemmesider og følge med i påskens begivenheder dér. Anderledes end vi plejer? Ja, bestemt. Men påsken 2020 er
stadig påske. Og påsken er stadig budskabet om, at vi er så højt elskede af Gud, at vi kan leve livet uden at frygte døden. Uden at tænke ved os selv, at den dag, solen går sin runde uden os, da er alt,
hvad der er ”os” forbi. Hvordan dét hænger sammen, skal vi følge
med i og tænke over, dag for dag her i påsken. Både sammen og
hver for sig. Ligesom en stor del af Danmark også synger sammen
hver for sig hver morgen med Phillip Faber ved flygelet.
Forårssolen skinner over Danmark. I går sang vi om den med Benny
Andersens ord:
Tag da kun min sidste spinkle mønt.
Livets sol er min den sidste del af livet,
for 'som solfanger er jeg nu begyndt at forstå,
at Alt og Intet er os givet.
Og en gang går solen sin
runde uden mig,
men når forårssolen skinner,
lever jeg!
Og påsken minder os om, at når solen en gang går sin runde uden os,
da lyser Guds kærlighed stadig over os og giver os liv. Alt, såvel som
det, vi betragter som Intet, er os givet. Det fylder sindet med taknemmelighed!
Af Iben Kjær Aldal, Sindal-Astrup Pastorat, den 7. april 2020

