Afskrift af Videohilsen til konfirmander og andre.

Velkommen indenfor i Skydebjerg Kirke. Vi lagde ud
i dag med nr. 29 i Salmebogen, ”Spænd over os dit himmelsejl” sunget af René Kappendrup, som blev
akkompagneret af Rasmus Mikkelsen.
Lørdag d. 2. maj skulle Laura og Magnús konfirmeres her i Skydebjerg Kirke. Det måtte vi opgive, ligesom
alle andre kirker i landet har måttet opgive at holde konfirmationer i dette forår. Tiden må vise, om vi som
planlagt kan holde konfirmation i Skydebjerg Kirke lørdag d. 27. juni kl. 12.30. Det håber vi!
Dette er en hilsen til alle konfirmander. Og det er en hilsen til alle andre, der også længes efter åbne kirker.
Til brudepar og dåbsfamilier. Til familier, der har mistet én, de havde kær, og som ville blive rørt over at se,
at mange mennesker ville møde op for at sige det sidste farvel.
Og ikke mindst er det en hilsen til alle jer, der gerne ville opleve en gudstjeneste igen. Med salmesang og
Bibelord, forkyndelse og nadver. Bøn og velsignelse.
Så er der også jer, der savner at kunne gå ind i en kirke og bare være et menneske, der har noget at sige til
Gud.
Bare gå ind i kirken, sætte sig og være til.
Vi har i tusind år bygget kirker i dette land, og hængt krucifikser op i dem.
Kirken er der for os alle. Også i disse måneder, men på en anden måde, desværre.
Ring til din præst, hvis du har brug for det. Præster vil sikkert også gerne mærke, at der er brug for dem!
Nu skal vi høre en dejlig salme: nr. 217 i Salmebogen, ”Min Jesus, lad mit hjerte få”.
****** Salme v/ René og Rasmus. *******
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Efter dén smukke salme er vi klar til at lytte til nogle ord fra Johannesevangeliet; faktisk præcis de ord, som
vi skulle have lyttet til ved konfirmationen her i Skydebjerg Kirke i denne weekend, hvis vi havde kunnet
holde den. Nogle helt centrale ord fra Johannesevangeliet.
Jesus sagde: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min Faders hus er der mange
boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?
Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I
skal være, hvor jeg er.
Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen”.
Så er det, disciplen Thomas – ham vi kalder ”tvivleren”
– ligner et spørgsmålstegn: Ja, men Herre, når vi ikke
ved, hvor du går hen, kan vi vel heller ikke kende
vejen?!
Jo, I kan! Svarer Jesus.
For Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer
til Faderen uden ved mig.
Nåh… Det er Jesus, der ER vejen. Og sandheden. Og
livet.
Det er ikke noget indviklet, svært eller filosofisk eller
mystisk.
Hvad betyder det, at Jesus er vejen?
Det betyder, at: Jesus er på én gang målet – OG vejen hen imod målet.
Det vil sige, at når man går hen ad vejen, hen mod målet, som er mødet med Jesus – så ER man allerede
ved målet, mens man går!
Jesus er målet, og han er vejen hen imod målet.
For gennem troen på ham og dén sandhed, han åbenbarer, er der adgang til det evige liv med Jesus.
Jesus selv var jo altid på vandring. Hans liv var en vej.
Der var altid en vej, han skulle gå. Og han standsede altid på vejen, når nogen havde brug for ham.
Han kunne ikke gå forbi.
Og mens han gik disse veje, så var han selv vejen.
Og det er han stadig, når han heller ikke kan gå forbi os uden at standse op, for derefter at gå ved vores
side.
Uanset om vi er unge eller gamle.
Kære konfirmander! Vi glæder os til at se jer, NÅR konfirmationsdagen kommer, hvor I skal have bekræftet
jeres dåb.
Og kære alle i andre, der også længes mod åbne kirker, med gudstjenester, bryllupper, dåb og en dybfølt
afsked med de kære: vi glæder os også til at dele jeres glæder og sorger med jer, i åbne kirker.
Amen.
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**Sang v/ Rasmus og René: Nu er jord og himmel stille***
Fader vor, du som er i Himlene,
helliget vorde dit navn, komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen, således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde,
thi dit er riget og magten og æren i evighed.
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.
Amen
Tak fordi du var med her i Skydebjerg Kirke i dag.
Hvad fremtiden vil bringe for gudstjenester i kirkerne, ved vi ikke lige nu. Vi må vente – i tro, i håb og i
kærlighed.
Glædelig søndag
Pas på hinanden. Gå med fred, og må Gud være med jer!
*** Trompetmusik v/ Rasmus****
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