Kære menighed.
Her er en lille søndagshilsen igen. Denne gang fra vores dejlige lille
kirke i Røjleskov. En kirke jeg altid har forbundet med lys og
sommer og glæde.
Biskopperne sendte i onsdag et brev til alle folkekirkens
menigheder. Det var en hilsen der selvfølgelig bad os om at tage
situationen dybt alvorligt, holde vores kirker lukkede og i det hele
taget gøre det der er vores pligt som borgere i vores land.
Men der var også en masse opmuntring i brevet, som man for
øvrigt ligger på vores hjemmeside.
De skriver: ”Tro er trods. Tro er at ville se alt det gode, selvom det
lige nu er svært at få øje på.”
*******
Der er sådan en gammel – på mange måder håbløs - salme af
Brorson, som jeg derfor kommer til at tænke på. Og det er
nummer 45 i salmebogen. Den hedder ”Jeg går i fare hvor jeg
går”.
Som sagt, så var sproget og tiden noget helt andet, og mange vil
måske synes at det er for langt ude det hele.
Men læser man den med det gode øje, er der alligevel en fin pointe
om at ”tro er trods, og at vi insisterer på at ville se alt det gode,
som Gud har gjort.”

**********
”Jeg går i fare hvor jeg går”. Det er det de 3 første vers handler
om. Ja, alting er farligt. Vi kan dø hvert øjeblik. Vi synes jordens
undergang er nær.
Men de sidste 3 vers i salmen vender det hele på hovedet.
Og det begynder med ordene: ”Jeg går blandt engle, hvor jeg går.”
Det er troens trods. Selv om alting synes usikkert og ukendt. Så er
du og jeg i ”engleborg”… ”Vi er i engleborg”, står der i vers 4. Det
er et ret vildt udtryk. Men det er jo også troens udtryk. At vi tør
leve vores liv, i en verden, som vi synes er meget farligt. Men at vi
også får livsmod og opmuntring, fordi vi ved, at vi altid er i
engleborg. At han i dåben lovede at gå sammen med os alle dage…
også disse dage … og indtil verdens ende.
Så: Jeg går i fare hvor jeg går. Ja. Men jeg går også med Guds Søn
hvor jeg går. Han kan os alle vel bevare.

Lad os bede:
Vær med os alle, Gud, i denne tid, hvor der hver dags lægges nye
byrder på vores frygt og bekymring.
Lad din Hellige Ånd komme til os, med tro, trøst og fred.
Hjælp os alle til at bevare tro og tillid, også til hinanden og dem,
der er sat til at styre og lede vort land.
Vi beder dig, at der vil være omsorg og omtanke iblandt os, og at
kærligheden mellem os aldrig bliver brugt op.
Hjælp os hver især til at gøre det rigtige for hinanden, også selv om
vi ikke kan være sammen.
Vi beder dig: Helbred de syge. Trøst de bange.
Vi beder dig for dem der arbejder for vores helbred og sundhed.
Alt vort sundhedspersonale og alle dem der passer vore ældre, og
for dem der sikrer, at vi hver dag kan spise os mætte.
Vi beder dig: Helbred og styrk os, så vi om ikke for lang tid, raske
og ved godt mod, kan fejre foråret og glæden i din kirke.
Amen.
Herren velsigne dig og bevare dig
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig
Herren løfte sit åsyn på dig, og give dig fred

