Søndagsbrev 19. april 2020 fra Vrå Baptistkirke
Lad os være til støtte, trøst og opmuntring for hinanden
i denne virusramte tid!
Det var den mærkeligste påske i mands minde! Ingen kirkegang, ingen store
familiefrokoster, megen isolation. Hvad skal der komme ud af denne
underlige tid med Coronavirus og ”pas på hinanden ved at være sammen på
afstand?”
Som det ofte sker i krisetider, blomstrer foretagsomheden. Der har aldrig været så mange gudstjenester,
opmuntringer fra præster og lægfolk og ord til eftertanke som nu på de sociale medier!
Skærtorsdag sendte vi nadverandagt fra vores kirke. Vores menighedsformand Tine Kragh fortæller her
om oplevelsen ved at deltage ved optagelsen af nadverandagten:
Kære menighed!
Som I sikkert opdagede, optog vi en lille Skærtorsdagsandagt i kirken lige før påske. Jeg er én af dem, der
har haft meget glæde af at kigge og høre med på forskellige indslag fra det ganske kirkelandskab. Det
kan jeg se, mange af jer også gør. Så jeg tænkte i de første uger, at så havde vi ikke brug for også at
sende noget ud. Men jeg syntes alligevel, da vi kom højtiden nærmere, at Anne-Maries idé med vores
egen produktion var god. Så var der da også lidt liv i os! Og liv blev der! Selve dét at være i kirken igen,
sidde på stolerækken og kigge op på korset. Høre ordet oplæst og grundet over af min præst, og ikke
mindst høre lovsangen tone så smukt med nogle virkelig velvalgte tekster, fortolket af en kendt
stemme...
Dét blev bare meget større, endnu mere velsignet, end jeg havde forventet!
Så jo, din kirke betyder noget, din menighed betyder noget. Det er hjemme. Folkene dér er familie. Det
kan ikke erstattes! I min bibellæsning i dag stod der netop: Søg det, som knytter jer sammen, så I kan
have samme syn og samme overbevisning. Kor. 1, 10b. Så glæd jer til, at vi kan åbne VORES kirkedør
igen og være sammen til den ugentlige familiefest:-)
Kh Tine
Søg det, som knytter jer sammen!
Troen, håbet og kærligheden knytter os sammen! Mennesket er et unikt og selvstændigt individ, men
født til fællesskab med Skaberen, dyr og andre mennesker.
Den nuværende isolation, hvor vi ikke kan komme i kirken, giver mange af os en stor lyst til at samles
der igen. Kirke kan om noget knytte os sammen! For der er vi sammen om tro, håb og kærlighed!
Vores dronning Margrethe den 2. viste et eksemplarisk eksempel på sin 80 års fødselsdag i torsdags: Giv
de blomster, der var tiltænkt mig til de ensomme ældre. Ung eller gammel, barn eller voksen – alle har
brug for en opmuntring. Alle har brug for at mærke, at Gud elsker dem. Og alle har brug for at nogen
beder for dem. For bøn baner vej – også ud af ensomhed og bekymring.
Gud velsigne dig i ugen der kommer og give dig glæde og mange, gode indfald!
Bøn: Dine kloge svar
Kristus - tak for de kloge svar, man altid får fra Livet, når man henvender sig til dig.
Skønt korsfæstet og for længst begravet, er du som den opstandne
stadig dagligt nærværende og virksom i din ånd.
Nogle af svarene på mine bønner har såret mit ego,
men jeg fyldes af en dyb lykke ved at være en del af den store helhed, hvor du virker
- og hvor mit medmenneske altid er lige så vigtigt som jeg selv er. Tak, Kristus.
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