“Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.”
Kolosenserbrevet 3,14
Kære alle jer der følger "Et ord til eftertanke",
Hvad betyder det at vores kirke så småt er ved at genåbne med mere og mere plads
igen? Corona epidemien aftager lige nu, og giver os denne mulighed. Som i ved så har
Sct. Johannes Kirkebygning være lukket, men “kirken”, som jo er mennesker, har ikke
nogensinde være lukket. Vi har været nødt til at lukke ned for de store forsamlinger, men
kirken har aldrig stoppet sit virke.
Som det ser ud lige nu, så kan vi ikke åbne fuldt ud i bygningerne, sådan som vi har
været vandt til, og de mange der kommer i vores kirke, må færdes med forsigtighed og i
mindre grupper. Det betyder, at vi ikke alle kan mødes på samme tid, men vi kan ses en
gang imellem.
Det er faktisk årsagen til, at jeg har lavet et program til kirkens hjemmeside, som kan
håndtere e-mail-abonnement på sådanne nyhedsbreve “Ord til eftertanke”, som det du
her læser. (Læs nederst på siden, hvis du endnu har lyst til at få disse e-mail’s leveret til
din computer eller mobil.)
Når man ikke kan komme til Sct. Johannes Kirke, eller hvis man går forgæves en søndag,
fordi kirken alerede er fyldt op, så tænker jeg, at sådan et ord til eftertanke kan bidrage til
fælleskabets helhed. Dette er derfor også en opfordring til, at bede for kirke og
fællesskab, som til alle tider overvinder modgang i denne verden.
Det er vigtigt at huske, at kirken ikke lukkede på grund af angst, men af kærlighed til
andre og hinanden. Kærligheden er det der binder os sammen.
Håber du tilmelder dig denne slags e-mail's, så du modtager de næste der kommer. Her
er hvordan du abonnerer på denne gratis ting.
Du skal gå ind på www.sctjohannes.dk og finde menupunktet "Et ord til eftertanke".
Følg anvisningerne på din skærm.
Venlig hilsen, lbj
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