
Vi præster kan også være bange

af Gitte Menneskebarm
Der skal lyde en stor og varm tak til alle vores herlige biskopper, især selvfølgelig min
egen, Henlof Fischer Bro, den dejlige mand. Han er vor trøst og vor fred. Grunden til, at
de skal takkes ekstra meget lige nu – for vi skal altid huske at love og prise vor biskop –
er  den  visdom  og  sunde  dømmekraft,  hvormed  de  har  håndteret  den  skræmmende
CoVid19-krise, der netop nu bølger hen over vor grønne klode.

Det er klart, at vi kan ikke udsætte de svage små forpjuskede mennesker i vores sogne
for den kæmpe risiko det  er  at  trippe hen og sætte  sig  – bange og skræmt – på en
kirkebænk, der er helt smurt ind i CoVid. Det vil være dybt, dybt uansvarligt. Nej, lad os
kærligt og nænsomt lukke kirkedøren, og lad os ikke åbne den igen, før vi ved, at det er
110% sikkert.

I dag skal vi holde af – uden at holde om. Vi skal være nær – men på afstand. Vi skal
være til stede – men i sommerhus. Hver dag sender jeg fx en videohilsen til sognet, til at
varme de bange hjerter.  Jeg siger:  "Frygt  ikke".  Eller  nåh nej,  det  var  dengang med
flygtningekrisen. Nej, jeg siger: "Lige nu er vi alle bange, og det er der god grund til.
Det hele er så utrygt og farligt. Men så skal I huske, at Gud kender det godt, og han er
også bange." Det er der stor trøst i.

Vi ryster  af  skræk. Og vi  rykker sammen – hver for  sig.  Vi rækker ud til  hinanden
gennem computerskærmen eller telefonen. I går, da jeg snakkede med min teenagedatter,
som jo naturligvis er meget skræmt, sagde jeg til hende: "Såh såh", mens jeg klappede
hende på hovedet med en gummihandske, som jeg har sat for enden af et kosteskaft.
"Jesus  er  også  bange."  Så  piblede  tårerne  frem  fra  hendes  store  brune  øjne  over
ansigtsmasken. Jeg tænker det var dejligt for hende at få forløsning for den dybe angst,
som jeg hver dag minder hende om, at hun føler. Sådan kan vi jo godt være der for
hinanden, også i denne tunge og svære tid.

 

Gitte Menneskebarm er en fiktiv person og sogne- og krammepræst i Udby-Ømmelev-
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Storpastorat
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