Søndagsbrev 31. maj 2020 fra Vrå Baptistkirke. Pinsedag
Kære Menighed!

Lad os fortsat være til støtte, trøst og opmuntring for hinanden
i denne virusramte tid!
Glædelig pinse!
Fejring af kirken, fejring af Helligåndens komme til jorden!
Sidste søndag åbnede vi kirken igen! Det var spændende, det var rørende og det var velsignet.
Vi havde tydeligvis brug for at se hinanden igen, lytte, snakke, synge, tilbede Gud.
Det er selvfølgelig lidt pudsigt at sidde på afstand af hinanden med en kop under hver stol (til
siddende kirkekaffe) fordelt i hele kirken og i menighedssalen. Vi kunne dog snakke vældig godt
sammen på afstand og sende hinanden kærlige og anerkendende blikke. På søndag når du
kommer kl 9.30 til Pinsecafé gudstjeneste omkring kaffebordene, bliver det stadigvæk med
afstand. Det bliver igen spændende, hvordan det hele afvikles – det bliver godt, tror jeg! Det er
Steen Daugaard der har ordet på søndag.
Jesus kaldte Helligånden Talsmanden – fortaleren. Hvor er det herligt at have en fortaler! En
som taler godt om en, en som baner vej for en! Sådan er Helligånden, sådan er Gud!
Jeg læste en dejlig eftertanke i Blå Kors bladet fra maj, som jeg gerne giver videre. Christian
Primdahl Medom skriver: ”Kærlige øjne”.
Måske kender du til det at få rettet et hårdt blik mod dig. Og måske var det endda meningen, at
det skulle være hårdt – måske for at give dig en lærestreg eller give dig dårlig samvittighed.
Det er på mange måder ikke rart at få sendt et hårdt blik i ens retning. Det er med til at tynge
mig ned og puste til mit dårlige selvværd.
Modsat har du nok også prøvet at mærke glæden og varmen ved et kærligt blik. Et kærligt blik
er sådan et, der kan få regnskyen over hovedet til at gå væk og endda fremtvinge lidt sol. Et
kærligt blik fra en ven eller en kollega kan løfte mig op og give mig troen på mig selv.
Det er ikke altid, at vi evner at se med kærlige øjne på andre, og til tider møder vi dem, som
aldrig fik et kærligt bliv – måske særligt i Blå Kors-regi. Dog så er der et sæt kærlige øjne, som
altid er parat til at hvile på os, når vi vender os mod dem. Guds kærlige øjne. Det mærker vi i
sangen ”Kærlige øjne”:
”Gud, du ser med kærlige øjne på mig.
Med et blik fuld af nåde og fred,
Et blik fuld af kærlighed….” (Peter Højlund)
Mit ønske for dig er, at du må se dig selv med Guds kærlige øjne resten af dit liv.
Blå Kors er for øvrigt en af de organisationer, der har mistet mange penge under coronakrisen
(ca. 1 mio. Kr.) pga. af lukkede genbrugsbutikker og Blå Kors er meget taknemmelige for enhver
form for gave)
Velsignet søndag!
Kærlig hilsen Anne-Marie Winther, præst,
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