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Samtaler med Gud og hans familie midt i en coronatid.
Vi befinder os midt i noget, som de fleste af os aldrig før har oplevet, et land og en
verden, der foruroligende hurtigt lukker ned og efterlader mange borgere i isolation og
ensomhed. Vi bliver opfordret til at se hinanden mindst muligt, helst slet ikke, og det
gælder også familien. Påskefrokoster og andet samvær må i den kommende tid aflyses.
Gamle og ældre på plejehjemmene må ikke få besøg, heller ikke af familie og de
allernærmeste.
Covid-19 har vist sig at være en særdeles alvorlig trussel mod den enkelte og
samfundet, og kun ved bl.a. at holde afstand og isolere os fra fællesskabet, i hvert fald
rent fysisk, har vi en mulighed for at vinde kampen mod virussen.
Midt i en coronatid kommer alt det, der normalt har med samtale og fællesskab at gøre
til at føles som en mangelvare. Vi kommer til at værdsætte det på ny måde, vi søger
nye måder at være fælles med hinanden på. Fællessangen er en af dem. I byerne
herhjemme og over det meste af verden ser vi mennesker stille sig ud på deres altaner
hver for sig og derfra synge, sammen. Vel også for at insistere på, at vi trods alt ikke
er helt alene. Vi er, når alt kommer til alt, én stor familie. Mennesker, naboer og andre,
som ikke før har haft noget med hinanden at gøre, begynder også at hjælpe hinanden.
Det sker samtidig med, at vi får besked på at isolere os, rent fysisk, endda også fra vore
egne familier. Vi må søge erstatningsfamilier, noget der kan minde os om, at vi i bund
og grund, når det virkelig gælder, er afhængige af at være en del af én stor familie.
Påsketiden der kommer er i høj grad også en familietid. Så hvorfor ikke bruge den
kommende påske til at gå et skridt videre og udvide erstatningsfamilien ved at få
kontakt med en helt igennem guddommelig familie? Bruge påsketiden til at få en
ordentlig snak med Gud og i hvert fald noget af hans familie. Jeg vil i den kommende
tid gerne vil inspirere til, at vi kan få udvidet vores egne mere eller mindre begrænsede
familier og erstatningsfamilier med et samvær med Gud og hans ret så usædvanlige
familie. Og jeg kan garantere, at det ikke hører ind under regeringens udmærkede
forsamlingsforbud, så der vanker ingen bøder til de dristige, der vover sig med ud.
Hvad er en familie uden en mor?
Nej vel? Så den første samtale bliver med en af de helt centrale personer i Guds familie,
nemlig Jomfru Maria. Andre samtaler følger, efterhånden som påskedagene kommer.

