Kære alle jer der følger "Et ord til eftertanke”
Som mange af Jer sikkert har hørt og set i TV, så strammes restriktionerne i mange kommuner landet over.
Kirkernes genåbning til normale tilstande står uvist. Gudstjenester er begrænset, børneklubberne er lukket
og meget skal foregå over nettet.
Det her er ikke sjovt for nogen. Lige nu ændrer det ikke noget for kirken, men vi gør som vi skal. Imens vi
udholder denne tid sammen hver for sig, så vil jeg gerne minde om, hvorfor vi gør, som vi gør i kirken:

1. Tiden også nu, har Gud planlagt.
1.Mosebog.8,22: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter,
dag og nat ikke ophøre.«
2. At redde liv er vores højeste prioritet.
Jeremias.23,1: Ve de hyrder, som leder vild, og som spreder de får, jeg har på græs, siger Herren.
3. Det her er et spørgsmål om sikkerhed og tryghed. Ikke en paragraf i grundloven.
Jeremias 10,21: For hyrderne er tåber, de søger ikke Herren; derfor lykkes intet for dem,
hele deres hjord er spredt.
4. Intet er forandret i forhold til marts måned, hvor det begyndte.
Prædikeren 9,12: og mennesket kender ikke sin tid. Som fiskene fanges i det onde garn,
og som fuglene fanges i fælden, sådan indfanges menneskene af den onde tid, når den pludselig
falder over dem.
5. Vi bør være retfædige mennesker, der ikke dyrker frustration.
Salmernes bog 122,1: Jeg blev glad, da de sagde til mig: Lad os drage til Herrens hus!
6. Vores kirke er mere end et sted til gudstjenester.
Apostlenes Gerninger 2 – Johannes Evangeliet 17 – Efeserbrevet 4
Det største bud og den største befaling.
7. Gud kalder os i denne tid mere til diakoni og mission.
Efeserbrevet 2,10: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud
har lagt til rette for os at vandre i.
8. Gud har velsignet kirken gennem alle tider.
Apostlenes Gerninger 2,46b..: oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og
Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.
9. Menneskets natur vil ikke holde afstand (i kærlighed at beskytte den anden for smitte).
Prædikerens bog 3,5b: en tid til ikke at omfavne.
10. Alt vi bør gøre i og ud fra Sct. Johannes Kirke, det bør vi børe i tro og kærlighed.
Galaterbrevet 5,6: For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej,
men det gør tro, virksom i kærlighed.
Det er vigtigt for os at huske, at vore begrænsninger i denne tid, er vi ikke underlagt på grund af angst. I
stedet gør vi det ud af kærlighed. Vi stoler tålmodigt på Gud. Mens vi venter i tålmodighed, så vi igen kan
leve mere frit, så vil Gud også bruge vores kirke til at flytte mennesker ind i fællesskab med Jesus. Vær
tålmodige, og se Gud arbejder stadig igennem sin kirke.
Venlig hilsen, lbj
Håber du tilmelder dig denne slags e-mails, så du modtager de næste der kommer.
Her er hvordan du abonnerer på denne anonyme og gratis ting.
Du skal gå ind på www.sctjohannes.dk og finde menupunktet "Et ord til eftertanke".
Følg anvisningerne på din skærmen, hvor der også er vej til arkivet.
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