Konfirmation
af Marianne Agerholm
sognepræst i Ruds Vedby

Gud klapper dig på skulderen !!!!
Nu afhænger alt som bekendt af øjnene der ser og øret der hører.
Ja i første omgang kunne det vel fornemmes som ikke så lidt af en trussel, noget tyngende, at få et klap på
skulderen af den Almægtige selv, men det er det faktisk ikke, det er en kæmpe kærlighedserklæring.
Nu ved jeg ikke nødvendigvis om man i det ganske land overhovedet tænker på konfirmationen som en kærlighedserklæring eller som et guddommeligt kindkys fra Vorherres side.
Det kan være man tænker, det er bare noget man skal – noget man gør – noget man bliver fordi - ja grundene
er mange.
De næste to søndage i maj vil kirken her i Ruds Vedby byde dette års konfirmander, deres familier og venner
indenfor til konfirmationsgudstjenester.
Forældre, venner, kirkepersonale, præst har sat alle sejl til for at gøre denne dag så festlig - så uforglemmelig
for årets konfirmander som overhovedet muligt.
Og hvad er det så lige de ikke må glemme, de kære konfirmander, ja de må ikke glemme, at der er mennesker der elsker dem, at Gud elsker dem.
Nu kan det være, at du tænker, helt ærligt lyder det ikke lidt tudekiks agtigt - men sådan mener jeg det faktisk ikke.
I et samfund, hvor der allerede fra vi er små stilles store krav til os om, at vi skal være noget, vi skal blive
til noget – der er det vigtigt at have den ballast med sig igennem livet, at vide sig elsket, elsket på ens glatte
ansigt.
Og det er lige præcis det som også konfirmationen handler om, at Gud siger til hver enkelt af os, bekræfter
overfor os, at lige meget hvem du er, lige meget hvad du kan, så er og bliver du mit barn.
Sådan er det.
Du kan opføre dig som jordens største idiot, du kan træde ved siden af igen og igen, men du kan aldrig træde
så meget ved siden af, at Guds kærlighed til dig ophører.
På glædeligt gensyn til konfirmation, på glædeligt gensyn til et guddommeligt skulderklap, - de næste to
søndage og alle de andre dage med.
Mange forårshilsener
Marianne

