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Månedens ord.  

Vores store vidne Alexander Men 

Alexander Vladimirovich Men blev født den 22. januar 1935 i  Moskva 

:forældrene var ikke-troende jøder. Hans mor, Helen, omvendte sig til 

kristendommen og blev hemmeligt døbt i den ortodokse kirke på 

samme tid som hendes søn, der kun var syv måneder gammel på det 

tidspunkt.  

Fra en tidlig alder, viste Alexander en dyb religiøs ånd, og følte kaldet 

til at blive præst. Efter endt uddannelse blev han ordineret den 1. 

september 1960 Han tjente i flere sogne i udkanten af Moskva, og 

det sidste var i den lille by Semkhoz.  

Med sin unikke kombination af et usædvanligt intellekt, hans åbenhed over for moderne kultur, og til 

videnskab, og  andre kristne traditioner og andre religioner, blev han hurtigt en af de mest berømte kristne 

prædikanter. Han var ekstremt populær og kunne tale med intellektuelle eller teologer lige såvel som mws 

hans mest ydmyge sognebørn; han ville tale utrætteligt om Jesus og brugte alle midler for at sikre, at Kristi 

budskab kunne nå det størst mulige antal mennesker.  

 

 

Han skrev mange bøger, hvis manuskripter blev sendt til trykning i Belgien; han lærte folk katekismus ved at 

gå rundt i kirken og bruge ydre kirkemalerierne til at illustrere hans ord. Han skrev skuespil ... Han 

organiserede møder for familier, fester for unge og børn; således at der blev skabet en reel kristent 

samfund . I  et samfund, der var ateistisk og fjendtligt mod religion, 

var han i stand til at vise gennem sit liv, hvad Kirken repræsenterer.  

Mens han forblev tro mod den ortodokse kirke, var Pater 

Alexander Men samtidig åben for en dialog med alle de andre 

kristne kirker, og viste det ved at etablere dybe venskaber med 

Taizé brødrene, de små søstre af Charles de Foucauld, og 

selvfølgelig en vis Jean Vanier!  

 

Umiddelbart før perestrojkaen, blev han den 

første ortodokse præst til at blive optaget på et 

offentligt gymnasium  som religionslærer.  

Men han provokerede mange med styrken af sit 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Men
http://www.bbc.co.uk/religion/galleries/alexandermen/
http://www.alexandermen.com/Books_by_Fr_Alexander_Men


budskab, der nåede ud til mange mennesker, og ved daggry den 9. september 1990 blev han hakket til 

døden med en økse.  

Hans minde er stadig meget levende for dem, der kendte ham, og dem, der havde adgang til hans bøger, 

herunder "Jesus, Mesteren fra Nazareth." I Semkhoz, er hans kontor-bibliotek stadigt 

åben for dem, der ringer på dørklokken e træhuset, hvor hans kone stadig bor. Ti år 

efter hans død, er en kirke omgivet af træer bygget til hans ære,  

Det ligger nogle meter væk fra det sted, hvor han blev myrdet,hvor stedet markeres 

med et enklelt kors omgivet af blomster.  

I Tro og Lys, ønsker vi at Jesu budskab når så mange mennesker som muligt. Så vores 

gruppe spreder vi alle glæde!  

Vores egen vidunderlige måde r at gøre de gode nyheder levende består i at opføre 

mimer udfra evangeliet. Derved bliver hver enkelt deltager både en skuespiller og en tilskuer. En skuespiller 

ved at bringe en bestemt karakter fra evangeliet til live; en tilskuer, når vor gruppes samspil bringer os alle 

nærmere på Jesus. Således hjælper det med at bringe os tættere,og med at komme ind i hemmeligheden 

om Guds kærlighed.  

"Udviklingshæmmede mennesker,fører gennem den stærke udstråling af deres fattigdom, kristne fra 

forskellige trosretninger ind i saligprisningens af hjertets fattigdom og dermed giver det dem mulighed for 

at genopdage Guds ånd". (Charter I. 5)  

Fader Alexander Men, som var med til at starte Tro og Lys i Rusland, var sikkert være en fremragende 

mimeindstruktør i vores gruppe ; men vi kan også sige, at vores mimer skænker en meget særlig hyldest til 

ham, Spasiba (Tak på Russisk) kære Pater Alexander! 


