”Den himmelske bolig...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Jeg er flyttet fra et rødt murstensparcelhus bygget i
70érne til en gul præstegård fra 1850’erne med marmorgulv, stråtag, - allikerne bygger reder i de to skorstene af pinde fra selvsamme stråtag - 3 en halv meter
til loftet og høje paneler. Det er en helt ny verden, der
åbner sig for min familie og jeg, som vi skal til at bebo.

Det er en bolig med mange stuer i, og selvom vi er 6
personer, er huset næsten for stort til én familie. Børnene går rundt og søger efter os på daglig basis: hvor er I
henne? Jeg fik tanken om at holde filosofiske saloner i
forhallen, for der er plads til flere menigheder.
Et herligt, gammelt standerur med billeder af de fire
evangelister siddende med hver deres skriftrulle og
fjerpen parat til at nedskrive deres vidnesbyrd fulgte
med huset. Markus med løven, Johannes med ørnen,
Lukas med oksen og til sidst øverst til venstre Matthæus
med englen. Foroven er der en illustration af Abrahams ofring af Isak. Fordi det nye testamente skal forstås på baggrund af det gamle. De tidligere ejere synes det var lidt sjovt, hvis vi som præstefamilie arvede
dette ur. Og uret står og tikker og minder om livets forgængelighed på en helt anden måde end vore egne
ure. Det skal trækkes op ved håndkraft og går nemt i
stå. Det møder enhver, der forcerer huset i gavlen.
I dag har vi boet her præcis en måned. Adressen hedder Kærmindevej 1 A.
”Jeg går bort for at gøre en plads rede til jer”, siger Jesus. Vi bliver lovet en plads i himmelen. En himmelsk
bolig. I århundreder har mennesker undret sig over og
grundet på, hvad der skulle til for at komme i himmelen. Der måtte jo være visse adgangskrav. Enhver kunne ikke bare komme ind i himmelen. Derfor kan vi opfatte Jesu ord om, at ingen kommer til Faderen uden
ved ham, som en bom, der opstilles på vores vej. Som
om frelsen ikke er for alle. Men sådan tror jeg ikke vi
skal forstå det.
Alle går på vejen, og der er ingen vejspærring eller
kontrolpost. I hvert fald ikke i skikkelse af Gud. Der er
mennesker, der kan spærre vejen for sig selv og andre. Jesus vil komme os i møde på vejen. Ingen kommer til Faderen uden ved mig. Ja, han vil bære den,
der ikke magter at gå. Han viser sig som sandheden,
der går op for os – måske for sent. Og han er livet, som
vi alle lever og ånder. Hver dag. Frem mod vores himmelske bolig.
Af Eva Bernhagen,
Byrum, Hals og Vesterø Sogne på Læsø, den 3. maj 2020

