”At være kendt...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
De to seneste måneder har på mange måder givet
stof til eftertanke. Hvad er vigtigt? Hvad betyder noget? Hvad giver mening? Sommetider kan man få
indtrykket af, at mange på den slags store spørgsmål ville svare: ”At blive kendt!”. Ikke så afgørende,
hvad man bliver kendt for – bare man bliver fotograferet, liket eller skrevet om.
Måske har mange nuanceret svaret sig lidt i denne
periode. Vigtigt? Betydningsfuldt? Meningsfuldt?
Ved nærmere eftertanke er det jo ikke at befinde
sig i blitzlys, rampelys eller på den røde løber – men
at have gode mennesker omkring sig, opgaver, der
skal løses for andres skyld og ikke for ens egen berømmelses skyld – og: at vide sig kendt og elsket af
Gud! At være set af Gud, også selvom man ”bare
er helt almindelig”, hvad det så end vil sige, når vi
alligevel alle sammen er så forskellige.
At være kendt og set af Gud kan egentlig godt virke lidt skræmmende, for det er jo ikke alt, vi er lige
stolte af eller har lyst til at blive kendte for hos Gud.
Men ikke desto mindre bliver vi mødt med et kærligt
blik. Det kan få os til at rette os op, løfte blikket og
sige:
”Herre, du ser ind i mig, ser alt af mig.
Du ved, hvornår jeg sætter mig og rejser mig,
på lang afstand kan du se, hvad jeg tænker.
Du ved, hvor jeg går og hvor jeg hviler mig,
du ved, hvor jeg går hen.
Der er ikke et ord på min tunge,
som du ikke kender til.
Forfra og bagfra omslutter du mig,
du holder din hånd over mig.
Det er for vidunderligt for mig, at forstå,
det er alt for stort at forstå”.
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