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Kære menighed
Paulus skelner i sit brev til menigheden i Rom mellem den retfærdighed, som
kommer af loven, og så den, der kommer af tro.
Hvor den retfærdighed, som kommer af loven, får os til at fokusere på egne evner og egen formåen, hjælper den retfærdighed, som kommer af tro, os til – i tillid
til Gud og hans ord – at have fokus på den tjeneste, som vi står i hver især, og på
den tak, vi skylder Gud og vores næste.
Den hjælper os til at fjerne fokus fra os selv til i stedet at have øje for hinanden
og det fællesskab, vi er givet som Guds elskede skabninger.
Guds ord er nær i vores mund og hjerte, skriver Paulus. ”Ordet er dig nær i din
mund og i dit hjerte”, og det er netop dette troens ord, som vi prædiker og lever
på.
Det er altid vigtigt at holde sig dette for øje, huske det. Der er en stor frihed forbundethed med de ord, ja det er en lettelse, at opgaven er givet og at jeg tillidsfuldt kan håbe på, at det ord, jeg forkynder og bærer frem indeholder mere end
det, jeg kan sige af mig selv.
Paulus
ord om retfærdighed ved tro tydeligør samtidigt vores opgave og det hvilken opgave, vi end bestrider her i kirken. Det gælder, hvad enten vi sidder på kirkebænken, om vi er kirketjener, organist, præst, biskop eller provst, sådan som du Anna
Marie Erbs nu i dag bliver indsat til at være her i Grene provsti, provst for Grene
provsti.
”Ordet er dig nær i din mund og i dit hjerte”. Det ord, som skal forkyndes - og det
ord, som du nu som provst og præst her skal forkynde Anna-Marie - er ikke vores
eget, men det er nær, som er det vores eget. Det er i en grundlæggende forstand
et ord som kommer til os og siger noget bestemt til os, vil os noget, vække håbet i
os. Det er et glædeligt budskab – et ord om, at alting begynder et andet sted end
der, hvor jeg måske selv tænkte og tænker verden begynder. Verden er større end
mig, Og ikke blot ånder vi den samme luft, deler vi den samme jord med dens rige,
men også sparsomme ressourcer, men alt det vi deler er gave, og gaven er både
det givne, det skabte, og så den Ånd og det Guds ord, som Gud stadigt gør gældende. Gud kommer i sit ord til os og ligesom vi skal passe på jorden skal vi forvalte hans ord, det ord, som han har lagt os i mund og hjerte.

Skabt, givet og værnet om
En af mine ynglings tekster, som egentlig siger det samme, og i alt fald er båret af
den samme ånd, er Luthers udlægning af den første trosartikel: Jeg tror på Gud

Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. I sin udlægning af hvad det vil
sige skriver Luther:
Jeg tror, at Gud har skabt mig og alle andre skabninger, har givet mig krop og
sjæl, øjne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser og stadig bevarer dem,
desuden tøj og sko, mad og drikke, hus og hjem, kone og børn, jord, kvæg og alt,
hvad jeg ejer: at han forsyner mig rigeligt og dagligt med alt, jeg behøver til livets ophold, skærmer mig mod alle farer og beskytter og bevarer mig mod alt
ondt, og det af ren og skær faderlig, guddommelig godhed og barmhjertighed,
uden at jeg har fortjent det eller er værdig til det. For alt dette skylder jeg at
takke og prise og tjene og lyde ham. Det er vist og sandt.
Guds skaberkraft er så herlig konkret her hos Luther i hans udlægning, og ligeledes
alt det, vi bør takke for den gode Gud for. Om det så er de sko, vi har på, bør vi
prise og takke Gud.
Ved at tale så konkret om det, vi bør takke Gud for i verden, forekommer det mig,
at Gud her hos Luther bliver både konkret og meget nærværende, og ordene om,
at Gud virkelig vil værne og beskytte os bliver ligeledes meget nærværende. Og
sådan skal det også gerne være: evangeliet har med vores ganske almindelige liv
at gør. Gud har sin søn til verden og lader sit ord lyde.

¤
At være provst – og det ved du jo allerede fra dit virke de sidste par år som provst
i Malt provsti er et arbejde fuld af mange konkrete administrative og ledelsesmæssige opgaver. Du skal forholde dig til økonomi, bygninger og personale. Her er
masser af arbejde med IT og HR, MUS og APV.
Relationerne er mange, møder med menighedsråd, provstiudvalg og med biskop
og stift, blot for at nævne nogle. Alt sammen nødvendigt, for der er hele tiden nye
konkrete opgaver, som skal løses, og som fordrer både megen arbejde og nærvær
fra din side. Du har udført dette arbejde de sidste par år i Malt provsti, og du har
gjort det både samvittighedsfuldt og dygtigt. Du har en god evne til både at være
tydelig og samtidig skønsom, det vil - er jeg sikker på - komme jer til gode her i
Grene provsti og her i sognet, hvor du også nu har dit virke.
Jeg vil med de ord ønske dig, Anna Marie Erbs Guds velsignelse i dit virke og ønske
jer alle tillykke med jeres nye provst.

