Aftenbøn torsdag.

Skriv dig, Jesus, på mit hjerte,
du min konge og min Gud!
at ej lyst, ej heller smerte
dig formår at slette ud!
Denne indskrift på mig sæt:
Jesus udaf Nazaret,
den korsfæsted, er min ære
og min salighed skal være!
Thomas Kingo 1689. Den danske Salmebog nr. 208.
Jesus, Kristus, du, som levede et liv under samme vilkår, som vi mennesker gør, Du, som tog imod hver dag af din Fars hånd, både når du stod ansigt til ansigt
med venner og med fjender!
Du, som ikke lod hverken lyst eller smerte slette din Far ud af dit liv, din sjæl
eller dit sind!
Nu beder vi dig om at være vores konge og Gud.
Vi står her med urolige hjerter og uvirksomme hænder, og ser os forvirret
omkring i corona-angst og smittefare: Vil du ikke nok skrive dig selv ind på vores
hjerter!
Vi har ellers vænnet os til, at vi kan handle og gøre gerninger, at vi kan løbe om
kap og række hænder op og tage hånd i hanke med hvad som helst.
Men hvad gør vi så nu, Jesus af Nazareth, nu hvor vi står med tomme hænder –
Vi vil gerne høre – vil du være med dér, hvor vi nu må se i øjnene, at benene må
gå i stå og hænderne må vi lade sænke, fordi sygdom og tunge dage har taget magten
Du, vores konge og vores Gud, beder vi, om du vil sætte din egen underskrift
under vores flyvske liv, så vi både i sind og tanker kommer ned i tempo og ikke
længere løber eller handler os bort fra dig, som selve meningen i vores liv
Send os din Ånd, du korsfæstede Herre, så vi ikke fortvivler, men holder ud i troen
på, at når du har sat din indskrift på os, så er du os nær som den levende Guds søn –
nærmere end vi er os selv – nær med tilgivelsen fra Gud, som med sit evige liv
forbliver kærligheden i vores liv og fortsat vil være nær i det, som fremtiden vil
bringe.
Vær med læger og sygeplejersker, statsmænd og myndigheder, som kæmper for

liv og helbred for alle i vores folk. Trøst og styrk alle ensomme og alle, som er syge
og venter på døden. Lad ikke deres tid formørkes af angst, sorg eller smerte.
Vær os alle nær i natten, som kommer og lad os altid leve i lyset af din
opstandelse påskemorgen, hvor du lovede at give alle os, som tror på dig del i din
salighed.
Amen.
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