Nedenstående tekst MÅ IKKE kopieres eller linkes eller andet til Facebook.
Før-påske. - Præstetanker midt i en coronatid.
Der er så stille i sognegården, på kirkegården og ikke mindst i kirken (ikke i præstegården for begge børn er jo
hjemme).
De sædvanlige samtaler med graveren foregår nu pr. tlf.
Der er få gæster på kirkegården, men en snak over diget bliver det da til ind i mellem.
Vi mødes ikke i vores sædvanlige fællesskaber i kirke og sognegård – ingen sang – ingen spil – ingen ord.
Mange præster laver små videoklip og lægger dem ud på hjemmesider og Facebook; små andagter eller
rundvisninger i kirkerne.
Hvordan skulle jeg nu gribe det her an – og nå ud til jer – når vi ikke kan ses?
Jo først og fremmest så skal I vide at telefonen jo er åben hele tiden – det er altid hyggeligt at tale med jer og måske
kan vi finde ud af at hjælpe hvis noget brænder på.
Men hvordan holder vi så gudstjeneste – det gør vi ikke i den gængse forstand – hverken på Skype eller i fri luft eller
ved at I kigger på, at jeg prædiker på Facebook, men jeg har fået den tanke at dele lidt tekster med jer og opfordre
jer til at læse dem – at holde det man kunne kalde en lille husandagt – læse og tale om teksten.
Det er ikke nødvendigvis tekster til trøst eller opmuntring, men simpelthen de tekster, der hører til dagen, ifølge
Bibelselskabets læseplan.
En tekst til hver dag, måske kombineret med en salme og et Fadervor, kan være med til holde liv i troen – holde fast i
det kristne fællesskab, hvis vi ved at vi alle læser samme tekst – særlig søndagenes tekster er naturligvis dem vi
normalt samles om, men en hverdagstekst kan nu også sætte tankerne i gang.
De fleste tekster i denne periode er hentet hos Jeremias – en af de gamle profeter. – Det er ikke tit man læser de
gammeltestamentelige tekster i sin helhed, men her er muligheden – Vi kommer ganske vist ind i kap. 15, men det
står jer frit for at læse de første 14 kapitler.

Mandag 23. Jeremias 15,12-21 /// Jeg fandt dine ord og slugte dem.
Tirsdag 24. Jeremias 16,1-18 /// Jeg slænger jer bort fra dette land.
Onsdag 25. Jeremias 16,19-17,13 /// Velsignet den mand, som stoler på Herren.
Torsdag 26. Jeremias 17,14-27 /// Lad mine forfølgere blive til skamme.
Fredag 27. Jeremias 18,1-17 /// Jeg vender ryggen til dem, ikke ansigtet.
Lørdag 28. Ordsprogenes bog 27,15-27 /// Hjertet spejler mennesket.
Søndag 29. Mariæ bebudelses dag /// Lucasevangeliet 1,46-55 – forslag til salme DDS 73 Vi synger med Maria.
Mandag 30. Jeremias 18,18-19,9 /// Lad dem snuble for dit ansigt.
Tirsdag 31. Jeremias 19,10-20,6 /// Hele Juda giver jeg i Babylonerkongens magt.
Onsdag 1. Jeremias 20,7-18 /// Herrens ord bringer mig kun spot og spe.
Torsdag 2. Jeremias 21,1-14 /// Jeg vender mig mod denne by til dens ulykke.
Fredag 3. Jeremias 22,1-12 /// Det er, fordi de svigtede pagten.
Lørdag 4. Salmernes bog salme 126 /// Da fyldtes vor mund med latter.
Søndag 5. Palmesøndag /// Mark. 14,3-9 eller Joh. 12,1-16 – forslag til salme DDS 84 gør døren høj gør porten vid.

Mandag 6. Jeremias 22,13-23 /// Han skal begraves som et æsel.
Tirsdag 7. Jeremias 22,24-23,8 /// Jeg fører dem tilbage til deres græsgang.
Onsdag 8. Jeremias 23,9-15 /// De er alle blevet som Sodoma.
Jeg vil læse med på teksterne, så hvis der nu skulle være noget I har lyst til at dele med mig, så ring endelig.
Påskens tekster kommer i næste udgave af præstetanker.

Mange hilsner til jer alle fra den ensomme præst
Bettina

