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Herren er din Gud,
han folger di7 pd alle dine veje,
og han vil aldrig svigte dig
og aldrig forlade dig.

Hvad er en ven? Jeg vil fortrelle dig det. Det er en per-
son, der fir dig til helt at vrere dig selv.
Din sjrel kan vrere nogen sammen med ham.
Han krrever ikke, du drekker dig, men kun, dt du er,
som du er.
Du behover ikke at vrere pi vagt, for sammen med
ham er du som en fange, der er erklreret uskyldig.
Du kan sige, hvad du trenker, si lrenge du bare er dit
sande jeg.
Han forstir de modsretninger i din natur, som forleder
andre til at fordomme dig.
Sammen med ham kan du 6nde frit.
Du kan glemme din forfrengelighed, din misundelse,
dit had, dine nedrigheder og absurditeter. Ved at iben-
bare dem for ham, forsvinder de i hans grrenselose loy-
alitet. Du behover ikke at vrere forsigtig, han forstir
die.
Du kan fornrerme ham; negligere ham eller tolerere
ham, det gor ingen forskel. Han elsker dig.
Han er som den ild, der renser helt ind til benene.
Han forstir.
Han forstir, du grreder sammen med ham, synder med
ham, ler med ham og beder med ham.
Gennem dette elsker han dig.
En ven! Hvad er en ven? Jeg vil gentage:
Det er dn, med hvem du tsr vrere dig selv.

Rayman Beran
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FASTE
Vi har taget hul pi den del af kirkeiret, som vi
kalder fasten. Der er stadigvrek hist og her nog-
le lokale traditioner, der holdes i hrevd i forbin-
delse med fastelavnssondag. Ellers er kirken
bortset fra bagerne og bornene og i den forbin-
delse legetojsindustrien alene om at markere fa-
stelavn.

Det er de rester, vi har tilbage fra dengang man
holdt en ordentlig fest med masser af god mad
og drikke, fordi fastelavn var indledningen til
fyrre dages faste.

Under sydligere, katolske himmelstrog er fasten
endnu realistisk nok, derfor ogsi festlighederne
man holder, inden det bliver forbudt at spise sig
mret i kod og drikke vin.

Her i landet er det derimod si mange Arhundre-
der siden, vi har fastet, at vi har glemt, hvad fa-
ste er. Faste er nemlig slet og ret at sulte sig selv
eller i hvert fald at afholde sig fra den mest nre-
rende fode og kun holde sig til et minimum af
fisk og grontsager.

Det er en reldgammel erfaring, og en erfaring,
man har gjort i vidt forskellige kulturer, at den
legemlige svekkelse og udmattelse, der indfin-
der sig under faste, gor mennesker mere modta-
gelige for syner og religiose oplevelser. Derfor
foreskriver nesten alle religioner faste som for-
beredelse til de store hojtider.

Faste har altsi ogsd vundet indpas i kirken som
forberedelse til pisken, kirkens stsrste hojtid,
selv om fasten egentlig er et fremmed element i
kristendommen og ligefrem afvises af Jesus
selv. Han provede jo selv at faste i fyrre dage i
orkenen, sikkert med den bagtanke at fi kon-
takt med Gud. Det var jo bare ikke Gud, men
djrevelen, der opsogte ham og fristede ham
(Matt. 4,1-l l). Det mA jo fortelle os si meget,
at fasten ikke er en farbar vej at betrrede, hvis
man vil have kontakt med Gud. Det er djave-
len, man kommer i kontakt med i stedet for.
Miske uden at vide det. Man skal nemlig ikke
forlade sig pi sin egen dommekraft og sin egen
evne til at kende forskel pA det, der kommer fra
Gud, og det, der kommer fra djevelen. Der var
nogle, der stod ansigt til ansigt med Jesus selv
og alligevel antog ham for at vrere i ledtog med
djevelen. (Matt. 12,24). Faste er derfor i direk-
te modstrid med vor evangeliskJutherske kirke,
og har forovrigt heller ikke haft gode kar i vor

materialistiske kultur. Men nu er et opbrud fra
materialismen pi vej, og andre religioner har
vundet indpas, og dermed er nogle igen begyndt
at prredike faste, men under nye benrevnelser
som diret og kur.

Naturligvis vil de fleste af os ikke tage skade af
at spise noget mindre eller miske ligefrem und-
vere mad i et par dage. Skal fasten derimod be-
grundes med, at den fremskynder eller endog
fremkalder kontakt med den indelige verden,
mens man dyrker yoga eller mediterer, gor man
klogt i at lade sig belare af Jesu egne erfaringer
(Matt. 4,1-ll), inden man selv kaster sig ud i
eksperimenter. Eller skal faste begrundes med,
at det onde og giftige i mennesket bliver renset
ud under faste, fordi det onde og giftige i virke-
ligheden stammer fra maden, vi har spist, si det
onde i mennesket gir til grunde, nir det ikke fir
ny nering under fasten - ja, si er det pi tide at
finde sin bibel frem og lytte til de enfoldige,
men vise ord om, at mennesket ikke bliver urent
af maden, men bliver urent af det, der udgir fra
mennesket. (Matt. 15,11).

SA fir man iovrigt i tilgift at vide, at kontakt
med Gud fAr man gennem troen pi Kristus, som
alene kan frigore os fra det onde.

Sten Mogensen



En god
karakterbog
Udtrykket er taget fra H.C. Andersens eventyr
Ole Lukoje, der jo ikke alene er for born, men
ogsd vil have et ord at sige til de voksne. Husker
De, at der i den sidste historie, den til sondag,
fortalles om en anden Ole Lukoje, som er do-
den. Han ser slet ikke si slem ud som i billed-
bogerne, hvor han er ben og knogler; nej doden
er i H.C. Andersens eventyr klredt i den dejlig-
ste husaruniform! Og si fdr den lille Hjalmar at
vide, at der er slet ingen grund til at vare bange
for doden; >>se bare til at du har en god karak-
terbog<.

Ddr har vi vistnok H.C. Andersens religion i en
noddeskal, og ikke bare hans, men den, som na-
turligt bor i os alle sammen. Det kommer an pd
at vrere god og from. Den, som har hjertet pi
rette sted, skal nok klare sig. Efter den mdlestok
deler vi si menneskene op i de to grupper: de
gode og de onde.

Men hvad siger evangeliet? Der stilles i en gam-
mel katekismus det sporgsmil: >Hvad er din
eneste trsst i liv og dod?< Hvad skal vi svare pi
det sporgsmil? Uvilkirligt vil vi alle ty til ka-
rakterbogen. Hvad har vi ellers at holde os til?
Den gamle katekismus henviser os til det svar,
som alene er i overensstemmelse med evangeli-
et, nir den siger sidan: min eneste trost i liv og
dsd er den, at jeg ikke tilhsrer mig selv, men
min trofaste frelser Jesus Kristus.

Det er unegtelig noget helt andet end H.C. An-
dersens: se bare til, at du har en god karakter-
bog. For den, der stotter sig til karakterbogen,
finder sin trost og sit holdepunkt i sig selv. Men
mennesket md befries fra sig selv for at kunne
leve og do. Det er godt nok med en karakterbog
her i livet, men den lukker ikke doren op til
Guds rige. Den frelse, Kristus bringer, er en
frelse bort fra os selv og vor karakterbog.

Det besynderlige er, at H.C. Andersen andre
steder kan kassere karakterbogen og sette no-
get helt andet i stedet for. I historien >>Noget<<
lader han den fattige kone, der ved at ofre sit liv
har reddet byens folk ude pi isen, og som nu er
ankommet til himlens port, sige sddan: >Jeg har
simand slet ikke udrettet noget. Ikke noget,
der kan lukke op for mig her. Det er en sand ni-
dens gerning, om jeg fir lov at komme inden

for dsren<. Og et andet sted: >De siger, himme-
riges port bliver lukket op ogsa for sidan en
stakkel som jeg<.

Ddr har vi det! Men her mi der trreffes et valg;
der mi vrelges mellem karakterbogen eller Guds
nide.

E. Thestrup Pedersen

Sorg er krerlighed,
der er afmregtig
Det triste er ikke mindst, hvis der kommer et
par til mig, for at fi begravet et barn, si ville
det ondeste i verden vare at sige, at nu skulle de
bare skynde sig at fA et andet barn og glemme.

Jeg kan kun tage om dem, grede sammen med
dem, fordi det er si urimeligt og si ondt, nir
barn dsr. Trssten er bl.a. at fastholde sorgen,
for sorg er ikke en sygdom.

Det er karlighed, der bare er afmegtig. Den
kan ikke gore et elsket menneske levende igen.

Men den kan fastholde det med sine tirer.

Elektrochok og piller kan fjerne indbildte sor-
ger. Dine sorger over, at du er dum og ikke dur
til noget. Men de kan ikke fjerne sorgen - hvis
du har ksrt et barn ihjel. Det er en stor lykke,
for sorgen horer livet til.

Joh. Msllehave

I begyndelsen var Gud
Gud er  idag.
og Gud v i l  vere i  morgen.
Hvem kan danne et  b i l lede af  Gud.
Han har  ingen krop.

Han er et ord,
som kommer ud af  d in  mund.
Hvilket ord.

Det f indes ikke mere.
Det er brugt.
Og dog lever det.
SAdan er Gud.

Pygme-Hymne



Sondag den 10. februar
(Sondag Sexagesima)

Sondag den 17. februar
(Fastelavn)

Sondag den24. februar
(1.  s .  i  fasten)

Sondag den 2. marts
(2. s. i fasten)

Sondag den 9. marts
(3.  s .  i  fasten)

Sondag den 16. marts
(Midfaste)

Sondag den 23. marts
(Maria Bebudelsesdag)

Sondag den 30. marts
(Palmesondag)

Gudstjenester

Rolfsted kl. 9
Ronn inge  k l .  10 ,15 ,
bornegudstj eneste

Ronninge k l .  9
Rol fs ted k l .  10,15

Ronninge k l .  10,15
Rol fs ted k l .  19,30

Ronninge kl. 9
Rol fs ted k l .  10,15

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

Rol fs ted k l .  14
Ronninge ingen gudstjeneste

Ronninge kl. 9
Rol fs ted k l .  10,15

Ronninge k l .  10,15
Rolfsted kl. 9

Salmeaften
mandag den 3. marts kl. 19,30.
Vi msdes i Ronninge kirke.
Derefter kaffe-samvar i prreste-
girden. Alle yngre sivel som el-
dre er velkomne. Pensionister kan
benytte kirkebilerne. Traf selv af-
tale med de pAgaldende vogn-
mand.

Jeg er bortrejst
fra og med fredag den 14. marts til
og med onsdag den 19. marts.
Henvendelse om kirkelige hand-
linger og attester i dette tidsrum
til: Sogneprrest Johs. Esbech,
Marslev, telf . 95 l0 47.

Jens B. Olsen.

Prrestens trreffetid:
Jeg er som regel hjemme mellem
kl. 12 og 13 (dog ikke mandag)
samt torsdag mellem kl. 17 og 18.
Alle er naturligvis velkomne i
prastegirden uden for disse tider,
men sd er det sikrest at ringe i for-
vejen. Telefon 38 l1 56.

Jens B. Olsen.

Kirkebilen
til Rolfsted kirke

Man bedes ringe til Ferritslev Taxi,
telf. 98 11 22, dagen fsr den hel-
ligdag, man onsker at deltage i
gudstjenesten.

Kirkebilen
til Rsnninge kirke

Man bedes ringe til Connies Lille-
bil, telf. 38 13 08, dagen for den
helligdag, man onsker at deltage i
gudstjenesten.

Naste nummer af kirkebladet udkommer
24.-26. marts 1980.
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