Kære Tro og Lys-venner!
En ny sæson er startet, og et Tro og Lys-år ligger foran os. Dette år fokuserer Guidelines på, hvad
Tro og Lys er efter 45 år. Hvad kalder Gud os til at gøre i denne verden? Hvordan skal vi hver især
svare på Guds kalden?
Med inspiration i verdensungdomsdagene (WYD) i Polen i år foreslår Guidelines at se på, hvad
nogle unge mennesker gennem historien har gjort, når de blev kaldet af Gud. Hvad var Guds
budskab til dem, og hvorledes reagerede de på Guds kalden?
Tro og Lys i Danmark har et højt aldersgennemsnit, og vi har ofte snakket om, at det er svært at
tiltrække unge mennesker til vores bevægelse. Vi er så heldige, at vi HAR nogle unge mennesker i
Tro og Lys, Danmark, da vi jo har vores dejlige Bethlehemsgruppe, som sprudler af liv og ungdom.
Dér er aldersgennemsnittet ikke så højt, og det er rigtigt, at det sprudlende liv og humør er meget
smittende og måske gør det lettere at tiltrække andre unge mennesker og få omverdenens interesse.
Bethlehemsgruppen har jo også været i medierne flere gange, hvilket er vældigt godt for at få
udbredt kendskabet til Tro og Lys, så andre med behov for vores fællesskab kan finde vej til os.
Nu er det ikke sådan, at vi ikke har brug for vores ældre mendlemmer i Tro og Lys. Alle har værdi!
Vores ældre medlemmer har en livsvisdom, som ungdommen har brug for at lytte til, så de ikke gør
de samme dumheder som os ældre – hvis det er muligt. Mange gange skal man selv drage sine
erfaringer, og virkeligheden ændrer sig hele tiden. Men måden, som man kan møde udfordringer og
nederlag på, kan unge og gamle tale sammen om og lære af hinanden. Ungdommens friskhed og gåpå-mod er godt, men alderdommens evne til tålmodighed og overbærenhed er også godt. Vi har
brug for hinanden – også når vi sammen snakker om vores livserfaringer og forhold til Gud. Det er
altid dejligt ved Tro og Lys- og Tro og Fællesskabs-arrangementer at se unge og gamle hygge sig
sammen, snakke og lege sammen og hjælpe hinanden. Lad os fortsætte med det!
Hav et rigtigt dejligt Tro og Lys-år!
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