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Katarina af Bora med Rose Marie Tillisch
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Rose Marie Tillisch har flere gange lyst op i Frederiksborg Valgmenighed.
Rose Marie har fortalt os om Hildegard af Bingen, så tilhørerne
syntes, de havde mødt Hildegard. Rose Marie har fortalt om P.G.
Lindhardt og hans brug af Grundtvigs salmer i sine prædikener.
Rose Marie har prædiket sammen med Mie, vores præst gennem
flere år. De prøvede med en alternativ gudstjeneste med to
prædikanter.
Rose Marie er altså kendt i Frederiksborg Valgmenighed. Hun er et
rigtigt nutidsmenneske, der på engagerende vis fortæller om
historiske personer. Hun gør dem levende, og hun trækker det
frem, som gør, at vi på en måde får større livsforståelse og ruster
os, så vi bedre kan leve i nutiden.
Læs om Rose Marie Tillisch selv, hendes bogudgivelser og mange tilbud om foredrag på
www.viriditas.dk.
Rose Marie siger selv om sit foredrag:
Katharina von Bora var som ung nonne i cistercienserinde-klostret
Marienthron i Nimbschen. Med Martin Luthers hjælp flygtede hun fra
klostret sammen med elleve andre den 4. april 1523.
Det krævede mod at flygte fra klostret. Det var ikke usædvanligt at
bortløbne nonner blev henrettet. Men disse tolv nonner – og mange
andre – gik det godt. Luther sørgede for at de blev gift eller blev
lærere. Til sidst var der kun Katharina von Bora tilbage og hendes
faster, Lene von Bora. Luther opfattede stadig sig selv som munk,
men Katharina opfordrede ham til at de to skulle giftes. Det blev de
så i juni 1525! De fik seks børn. Den bortløbne nonne og den
bortløbne munk udfordrede hinanden teologisk og praktisk. De tog
det bedste med fra deres klosterliv ind i familielivet: Et åbent hjem med mange studenter
boende og levende samtaler efter aftensmaden. Et infirmeri, hvor Lene og Katharina plejede
syge også under pestangreb. Magdalene havde stået for infirmeriet i Marienthron. Hun var en
dygtig mediciner og havde også haft Katharina i lære.
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