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Den hellige Gudstjeneste
Der findes kirker fordi der skal holdes gudstjeneste. Det er kirkens eneste
eksistensberettigelse og er man kristen så véd man, at gudstjenesten i
kirken er det vigtigste som foregår på jorden. Alt andet i verden er, i
forhold til dette, ligegyldige biting.
Ved den hellige gudstjeneste er den almægtige treenige Gud levende til
stede midt iblandt os. Han oplyser os om sandheden om verden, Han hører
vore bønner og i Den hellige Nadver skænkes vi ganske bogstaveligt Guds
eget legeme og blod. Gud bliver derved en del af vores jordiske
virkelighed, og vi optages ved Helligåndens kraft i Guds evige
virkelighed. Intet i et menneskeliv er vigtigere end dette, og intet i et folks
og et lands liv er vigtigere end dette. Af gudstjenesten afhænger ikke kun
vort korte liv på jorden men også vort evige liv i Guds rige.
Fordi dette er sandt, derfor er også kirkerummet helligt. Det skal bevares
med stor andagt og man skal altid træde ind i det med frygt og bæven.
Kirkerummet skal også i sit udseende fortælle os, at vi her står foran Ham
som ved tidernes ende skal dømme os efter vore gerninger. Rummet skal
få os til at falde på knæ for Gud.
Modtagelsen af de hellige sakramenter ved kirkens alter er vigtigere end
sygdom og sundhed, vigtigere end liv og død, vigtigere end hele verdens
overlevelse eller undergang. Dette er, hvad Bibelen forkynder fra første til
sidste kapitel, det er, hvad folkekirkens bekendelse forkynder, og det er,
hvad alle præster i deres præsteløfte, med den evige dom for øje, lover at
forkynde.
Gudstjenesten, sådan som den næsten uforandret er blevet fejret i 2000 år,
giver os såvel sandheden om verden som langt den mest sandsynlige og
sammenhængende forklaring på, at verden ser ud, som den gør. Det er for
gudstjenestens skyld, at Bibelen findes, det er for gudstjenestens skyld, at
Kirken findes og det er for gudstjenestens skyld, at der findes præster, som
af Helligånden er kaldede til at forestå̊ gudstjenesten i det enkelte sogn.
Den kristne gudstjeneste er den søjle, som bærer verden. Gudstjenesten er
det lys som oplyser verden. Det er fordi der skal afholdes gudstjeneste og
sakramenterne skal uddeles til endnu flere udvalgte, at Gud lader verden
bestå endnu i dag.
Derfor har kristne magthavere naturligvis ikke en eneste gang i den danske
kirkes tusindårige historie kunnet drømme om at forlange kirkedøren låst
eller forbudt sakramentets uddeling ved kirkens hellige alter. Det har
kristne aldrig gjort, thi for den kristne er kirken fredhellig.
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ER folket blevet ramt af modgang og epidemier, så har kristne herskere
altid bedt kirken om at holde ekstra bodsgudstjenester hvor de kristne
trygler Gud om ikke vedblivende at straffe folket efter fortjeneste.
For den kristne er gudstjenesten den handling som skal går forud for alt
andet og som skal prioriteres over alt andet i verden.
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