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 Levende menighed  

Hele 2017 fejres reformationens tag i vores opfattelse af verden og os 

selv i den. Flere antyder, at noget så gammelt må være antikveret og kun-

ne forkastes nu. Hvad skal vi med tanker, der er tænkt for 500 år siden?  

Ja, hvorfor ikke også forkaste de mere end 2000 år gamle tanker om Gud: 

Fader, Søn og Helligånd?  

Menneskets instinkter synes at være at foretrække. Vores kemiske sam-

mensætninger som kan få os til at føle glæde og smerte. Og dog. Man kan 

visne og dø af hjertesorger. Det uforklarlige har trange kår i naturens lo-

gik. For mennesker er dog langt mere end natur. Vi er kultur. Vi er civili-

seret – i hvert fald det meste af tiden. Vi kan både skamme os og fryde os. 

Vi kan holde fast i hinanden, om end det klogeste havde været at lade væ-

re. Vi lever og er til på trods. Sådan også med menigheden. Når du gen-

nemlæser dette kirkeblad, vil du opdage, at det bugner med steder og da-

ge at mødes. Du vil opdage, at du kan finde fællesskab, hvad enten du er 

1 eller 99 år. Hvad enten du sørger eller glædes. Og gælder det ikke for 

dig, er det måske fordi du ikke har gjort dig klart, hvad du kunne tænke 

dig eller behøver, eller ikke har gjort menigheden opmærksom på netop 

dine behov. For menigheden samles ikke blot for og med hinanden, men 

om gamle ord der til stadighed har betydning for den enkeltes liv. Unge 

og gamle har med glæde deltaget ved gudstjenesterne, kirkefrokosterne 

og i undervisningen. De unge ser frem til et langt liv med menigheden og 

med Jesus. De gamle får atter at vide at de er oplært – kultiveret – i den 

kristne tro og har slidt på deres dåbs løfte. At Jesus Kristus er opstået fra 

de døde, fordi Guds kærlighed til os er stærkere end døden. Han som lo-

ver at være med os alle dage indtil verdens ende. Hvad betyder det så, at 

de ord lød for længe siden. De lyder også i dag og byder os at leve af dem 

på trods. Ikke på trods af fornuft eller natur, men med håb. Ord som ska-

ber liv og levende menighed.  
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Falster sogns kirkeblad. 


