Min verdens lunger
Søndag morgen er min verdens lunger!
I gudstjenesten får jeg fyldt lungerne med den luft, som jeg mangler for, at ånde i verden omkring
mig.
Midt i dagligdagens mylder og travlhed findes et rum, hvor tiden ikke går stærkere, end jeg kan
følge med, uden at blive forpustet. Dette forstået i den mest positive forstand – for her skal jeg ikke
skynde mig, for at undgå at blive hægtet af livet….
Der var for år tilbage en kampagne for at redde regnskovene i Sydamerika. Budskabet var, at jorden
ikke kan undvære den sydamerikanske regnskov og alle dens træer, for de er verdens lunger i
forhold til ren luft og godt klima. Uden regnskoven ville atmosfæren løbe tør for ilt. Det var jo et
meget sympatisk og godt budskab, og regnskovene fortjener også al den støtte, man kan give dem.
Senere viste det sig dog, at kampagnen fejlede, når det drejede sig om regnskoven som verdens
lunger. For en stor del af regnskovens træer brugte lige så meget ilt, som de sendte ud i atmosfæren.
Der er umådeligt mange gode grunde til at bevare regnskoven – men livets eksistens er ikke
afhængig af regnskovens træer, når det kommer til ilt.
Kirken er for mig det sted i verden, som giver mere luft tilbage, end det bruger. I kirken får jeg fyldt
mine åndelige lunger med et livgivende budskab, der er nødvendig for livets eksistens – og det
evige livs beståen. Uden gudstjenesten som et frirum i hverdagen, kan jeg ikke ånde. I
gudstjenestens tekster, prædiken, salmer, nadver, velsignelse og alt det andet, som vi ikke kan sætte
ord på, men mærker; dér ånder jeg!
Jeg kommer selvfølgelig i kirken som præst. Men på fridage prøver jeg også at komme til
gudstjenester, nu som privat – som ethvert menneske, der har brug for at høre det glade budskab om
Jesus Kristus som verdens frelser og til sidst få Herrens velsignelse med mig ud i dagliglivet igen.

Som præst har jeg den store glæde, at formidle alt dette for andre. Men samtidig er jeg også ”bare”
Mads, der selv bl.a. lytter til teksterne, synger salmerne og modtager Jesu Kristi legeme og blod.
Det kan være svært at finde tid til at gå til gudstjeneste i en travl hverdag, der efterhånden også
strækker sig over weekenden. Der vil altid være noget andet, som vi lige kan nå i stedet. Men det er
som at løbe en tur. Hvis man ikke binder knude på snørebåndene og kommer i gang med de første
skridt, så kommer man aldrig i mål. Man skal tage de første skridt før man kan tage de sidste. I
gudstjenesten finder jeg den ro og opbyggelse, som gør mig i stand til at komme i mål, med alle de
andre ting i livet, som jeg gerne vil finde kræfter til – og nå.
Der kan godt – i mere end én forstand – være langt til kirken søndag morgen, men det er turen værd.
For som vi engang imellem synger fra salmebogen:
”Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus,
som en helle midt i larmen står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.” (Salmebogen, nr. 331)
Vel mødt i kirken – til ny luft!
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