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Kvinder fra Bahamas leder os i bøn
”Forstår I hvad jeg har gjort mod jer?”
Mødet fandt i år sted i Saralystkirken i Højbjerg ved Aarhus med
omdrejningspunkt i ovenstående skriftsted.
Da Saralystkirken var værtskirke, var det naturligt, at et medlem fra kirken
ledte os i bøn efter det bedehefte, som i år var udarbejdet
af kvinder fra Bahamas. Bønnerne kom fra forskellige øer
i Bahamas med salmesang ind imellem. Der var billeder
på storskærmen, der viste flere af bønnerne, som blev
bedt, hvilket forhøjede nærværet af bønnerne. Sognepræst
Mette Olesen Krawiec, Kristrup Kirke ved Randers, talte
ud fra ordet i Johannes evangeliet 13, 1-17, om Jesu'
fodvaskning af disciplene. Det var en kort, men meget
nærværende prædiken.
Herefter fortsatte vi med syndsbekendelsen og flere
bønner.
Efter en omtale af kollektens formål i år, blev der samlet
ind til Det Danske Missionsforbunds Kvinder til deres
projekter i Rumænien og til Frelsens Hærs Projekt i
Tanzania for handlede og sårbare piger.
I direkte tilslutning til præstens omtale af fodvaskningen,
ledte et medlem af den herværende
komité os ind i at vaske hinandens
hænder i varme klude mens man
kunne tage sit fodtøj af. Der var en
profetisk ånd i denne handling, og
alle ønskede at deltage.
Mødet afsluttedes med en
udgangsbøn og en salme.

Der var omkring 40 deltagere, hvoraf de 32 deltog i den efterfølgende
fællesspisning. Maden blev tilberedt og serveret af frivillige iranske
kvinder fra værtskirken, og den smagte godt. Fællesspisningen giver hvert
år anledning til at udveksle med trosfæller fra de forskellige kirkesamfund
i Aarhus, ligesom det også kan være en festlig anledning til at gense gamle
bekendte, måske stifte nye bekendtskaber. Der var en dejlig stemning og
livlige samtaler ved bordene.
Efter middagen hørte vi et
levende og festligt indslag om
Bahamas ved en af komitéens
medlemmer, som har været der
engang.
Endelig præsenterede
repræsentanter af komitéen her
i Aarhus sig fra deres
forskellige kirker.

Aarhus, den 14. marts 2015.
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