Tro, håb og kærlighed i en svær tid!
Tro, håb og kærlighed! Det er ord med indhold og betydning. Tro, håb og
kærlighed har vi brug for til alle tider. Og især lige nu, hvor uro, bekymring og
angst fylder vores liv.
Vi må holde fast i troen på at vi sammen med hinanden og med Guds hjælp
kan komme gennem svære tider.
Vi må holde fast i håbet om at der midt i alt det svære er mere at sige om os
end vores bekymring for os selv og vores kære.
Vi må holde fast i at kærligheden overvinder alt. For kærligheden overvinder
alt, også når vi står magtesløse og frygter for at miste vore kære. Kærligheden
overvinder alt! Det er budskabet, når vi samles til gudstjeneste, hvilket ikke er
muligt i denne tid.
Men vi er alligevel samlet med Gud og hinanden, fordi kærligheden ikke er
begrænset af at kirkerne er lukkede. Vi kan stadig mødes i samtale på afstand.
Når vi bliver hjemme, læser, lytter til musik, slapper af, spiller spil og finder
nye veje til at være sammen på, beder og møder os selv og hinanden på nye
måder, bliver tro, håb og kærlighed endnu mere tydelig.
I en tid, hvor vi skal være sammen, holde sammen, og være sammen uden at
vi kan se og mærke, føle og omfavne hinanden, så er vi alligevel sammen. For
vi er forbundet i tro, håb og kærlighed. Vi kan ringe til hinanden. Vi kan facetime, vi kan skrive SMS’er, e-maile, vi kan tænke på hinanden og vi kan bede
til kærlighedens Gud om trøst og opmuntring. Og ikke mindst: Vi kan være der
for vort medmenneske, købe ind for ham og hende, sende en opmuntrende
hilsen og meget mere.
Frygt ikke! Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Det er Guds ord til os
til alle tider.
Med de ord kan vi holde fast i troen, håbet og kærligheden! Ja, for vi kan ikke
andet! Og vi må passe på os selv og hinanden. Hold afstand, men vær tæt i
ånd, tanke og omsorg.
Der kommer en tid, hvor vi alle kan være sammen igen under normale
omstændigheder. Indtil da:Pas på jer selv og jeres medmennesker.
Bedste hilsner, Jesper Hougaard Larsen, Præst for flygtninge og indvandrere
Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 3052 6239 e-mail: jhla@km.dk

