Livet med Corona virus.

Tænk, at vi som samfund vil gå så langt for de gamle, de svage og syge.
Tænk, at vi vil risikere økonomi og give afkald på egne goder. Tænk, at vi
lukker ned for at passe på hinanden. Hvad får vi for det?
Engang sad en munk og en gruppe tyskere på et kloster. De talte om
Johannes Døberen, der midt i en krisetid gik rundt ude i ørkenen og
prædikede omvendelse. De talte om vores tids kriser: Klimaet, de mange
flygtninge, der netop var kommet til Tyskland, da munken sagde:
Vi er alle - af og til i vores liv - i ørkenen ligesom Johannes. Der er i hvert
eneste menneskes liv: nød, tvivl, modgang og usikkerhed. Ofte tænker vi:
Vil det gå frem eller tilbage?
De talte videre i gruppen om, hvad der så lå i begrebet ”omvendelse”.
”Det kan være en ny vej jeg vælger”, sagde en. ”Det er en gave, der gives
os”, sagde en anden. Og Munken sagde: ”En krise er altid en vej til en ny
begyndelse”.
Meget ligger i vore tanker.
Omvendelse kan derfor også være at tænke på en ny måde. At man
vender sin tankegang 180 grader rundt. Prøver ikke at tænke negativt.
Prøver ikke at la bekymringen få overtaget. Prøver at vende sig mod
glæden og ikke hænge fast i bekymringen. Stole på at vi altid er mere end
et offer. Vi er altid mere end vore sygdomme og vores modgang.
Omvendelse kan være at skifte fokus.
At skifte fokus er ikke at slippe vores ansvar som samfund. At skifte fokus,
det er at bære med smil sin byrde, som det hedder i en skønne sang i
Højskolesangbogen

Det er altid spørgsmålet for hver eneste af os: Formår jeg i dag med de
problemer og bekymringer som jeg jo visselig har – formår jeg at bære
med smil min byrde?
Hvor vil jeg håbe, at jeg, at vi alle i denne Corona tid – kan bære med smil
den byrde som virussen pålægger os hver især.

Jeg tænker, der er mange ældre for hvem, at byrden er ekstra stor. Kunne
vi, der har kræfter, måske glæde dem ved at ringe til dem og få en god
snak i telefonen? Kunne vi give dem et skønt farverigt ugeblad i deres
postkasse? Kunne vi sende dem en lille gave….

Alle aktiviteter i Østbirk Præstegård lukkes ned til og med 31. marts.
Gudstjenester i Østbirk Kirke 15 marts og 22. marts aflyses. Begravelser,
vielser og dåb gennemføres men under hensyn til forholdene.
Selvom Kirkerne holder lukket – for at minimere smittefaren – så kan du
altid kontakte os præster på mail eller telefon. Peter Tast (Tlf. 6122 3999)
og Lone Buhl (Tlf. 2139 6392).

Lone Buhl Pedersen, Sognepræst

Østbirk-Yding Sognepræsteembede

Tlf. 75781039

E-mail: LOP@km.dk

