”Livet igennem venter vi...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Den danske digter Søren Ulrik Thomsen har et digt, hvor
de første par linjer lyder:
I kaffebaren med cigaret og cola
i frost over fodgængerovergangen
i biografens dybrøde foyer
i flugt med hænderne for ansigtet
vi venter på nogen
i årevis
i aften.
Livet igennem venter vi. Som barn har man hele tiden
ting, man ser frem til. Glæder sig til. Man glæder sig til sin
fødselsdag. Man glæder sig til sol og sommer. Til sommerferie. Man kan glæde sig så meget, at man helt har sommerfugle i maven. Som ung og som voksen, kommer der
så alle mulige andre ting til, som man ikke nødvendigvis
venter på med glæde. Ting, som man frygter. Ting, som
man ikke har lyst til at skulle igennem. En kommende eksamen. Ting på sit job, som man helst bare vil have overstået. Der ligger alle mulige bekymringer derude i fremtiden, som man nok venter på skal ske, men som man ikke
glæder sig til.
I evangeliet møder vi det hos Jesus i tiden forud for korsfæstelsen. Han ved hvad der skal ske, og han er nu ved
at forberede sine disciple på det. At han skal til Jerusalem
for at dø på et kors. Han har fortalt det før, men det er
som om, at han bliver nødt til at sige det til dem igen og
igen. Måske fordi de ikke rigtig forstår, hvad det er han
siger. Måske fordi de ikke har lyst til at forstå det. Fordi de
håber og bliver ved med at håbe, at det hele kan ende
anderledes. Det kan også være at han selv bare har brug
for at fortælle det igen og igen. Som en form for forberedelse på det der skal ske. Fordi han selv er bange. Fordi
han selv ikke rigtig har lyst til at se det i øjnene. Fordi han
selv har et håb om, at det hele kan ende anderledes?
Både Jesus og disciplene er i en ventetid. Tankerne er rettet frem mod det, som ingen af dem har lyst til skal komme. Jesus forsøger. Han viser frem mod døden. Men han
viser samtidig frem mod det håb, at døden ikke er det sidste. ”En kort tid, og I ser mig ikke længere. Endnu en kort
tid, og I skal se mig igen.” Døden er ikke livets grænse. Der
er et liv, også efter døden.
Tidligere talte man meget om sorg, som noget man skulle
igennem. Som noget man skulle komme sig over. Man
skulle sørge og på den måde komme sig over sin sorg.
Som en tunnel, man skulle igennem. Som noget, der gik
over, hvis bare man ventede længe nok. Nu om dage taler man mere om sorgen, som noget man skal leve med.
Som noget man aldrig bliver færdig med. Som noget der
altid vil være der. Langsomt vil den måske nok komme til
at fylde mindre, men den vil altid være der. Heldigvis ikke
kun som noget, der tynger, men også som noget, der kan
hjælpe os tilbage til livet og glæden igen.
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