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Fl.nninge Pinse
sytu

Julen og pAsken sti ir
fast i den almindeli-
ge bevidsthed, knyt-
tet som de er t i l  be-
givenhederne i Beth-
lehem og Jerusalem.
Pinsen derimod sy-
nes svrevende. Hvad
var det egentlig, der
skete? Apostlenes
gerninger kapitel 2
fortaller om et vrel-
digt dndepust, der
fyldte huset og satte
sig som ildtunger pi
disciplene, sA de tal-
t6 alle de omkring-
boende folks sprog
til stor forundring
for de joder, der var
samlet i Jerusalem
fra de esne.
Nu var Babels sprogforvirring bragt til ende, nAr Guds and -thi
det var den, der talte gennem disciplene - lod sit befriende og fore-
nende budskab lyde pi alle tungemdl.
I Babel (se l. Mosebog I l, l-9) var alle jordens mennesker samle-
de for at bygge en by, hvis tirn skulle rakke ind i himmelen, s6-
dan som man har forsogt det mange gange siden. Men Gud forvir-
rede den gang og siden deres sprog, sA de ikke forstod hverandre.
I'Jerusalem forenede Helligdnden pinsedag alle mennesker trods
mange sprog.
Kirken er da fra begyndelsen international. Den er det nye guds-
folk, i hvilken Helliginden - og ikke vi mennesker.- gar Jesu frel-
servrerk nutidigt og personligt og lader h6nt om de 2.000 ir, der er
giet siden da, og som ellers ville skille uhjaelpeligt.
Mennesker vil ni himmelen og blive guder og ender med forvir-
ring. Helliginden lader i Jesus himmelen komme ned pA jorden,
for at vi kan vare mennesker og have fallesskab.

Asger Smitt
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Jeg lever!
0g I skal leve
Johs. evang. kap. 14, I5-21.

Der er ingen ildtunger - ingen tungetale i den Jo-
hanneiske pinse. Der er ingen fortrelling om,
hvad der skete for snart 2.000 ir siden, da en
begejstret folkeskare blev grebet af apostlenes
tale. Der er ingen beretning om Helliginden,
som hever os langt over livets realiteter ind i et
hojere frellesskab.
Den Johanneiske pinse msder os derimod med
disse stilfrerdige ord: >Hvis I elsker mig, vil I
holde fast ved mine bud<. Jesus vil, at vi skal
stole pe det, han har sagt og gjort. Vi mi ikke
vende tilvrerelsen ryggen eller mismodigt vente
pi bedre tider. Vi skal hore og gare det ord,
som Jesus har talt og som lyder og forkyndes
midt iblandt os sondag efter sondag i prredike-
nen og salmerne, ved d6ben og nadveren. At
holde fast ved Jesu ord er ikke nogen salig indre
oplevelse, det er at forstd sit liv som givet af
Gud - for at det (livet) skal gives hen igen i kaer-
lighed. Til ordet om Jesus er Helliginden knyt-
tet -HelligAnden - som ikke haver mennesket
over jorden, men binder mennesket, os, til jor-
den med sit altid ubonhorlige - altid generende
krav om kerlighed, krerlighed til vor Gud og
vort medmenneske. Dette er pinsedagenes bud-
skab: vi skal ikke soge beskyttelse og optagelse i
et hojere fellesskab, vi skal vende tilbage til vor
verden, og tro, at selv om vi er mennesker af
kod og blod og underkastet vor egen vilje, si er
vi alligevel Guds hellige, Guds udvalgte og Guds
elskede. Dette fremgir tydeligt i pinsedagenes
evangelietekster, hvor der proklameres uden
forbehold: >Sdledes elskede Gud verden, at han
gav sin enbdrne son, for at de, som tror pi ham,
ikke skal gd fortabt, men have et evigt liv<.
Kernen i pinsedagenes evangelium er pi den ene
side befalingen og pi den anden side forjattel-
sen. Befalingen om at vi skal tage livet op i tillid
til hans ord sammen med de mennesker, vi har
fiet at leve iblandt. Forjettelsen, der strerkt un-
derstreges i Jesu egne ord: >Jeg vil ikke lade jer
faderlose tilbage, jeg kommer til jer .... jeg vil
bede Faderen, og han vil give jer en anden Tals-
mand, der skal vare hos jer til evig tid, sandhe-
dens 6nd<.
Johannes-evangeliet interesserer sig ikke for
statistik, stemning eller antal fremmodte. Evan-
geliet interesserer sig for det enkelte menneske,

og det forkynder Kristus, som den korsfestede -
men opstandne herre og frelser.
Kristus ville ikke efterlade os faderlose. Han vil-
le ikke efterlade os uden hib i verden. Han ville
ikke overlade os til os selv og vor egen magtes-
lsshed. Han sendte HelligAnden med sit ord, og
selv er han hos os i dette ord: >>Jeg er i min Fa-
der, og I i mig, og jeg i jer<. Siledes horer vi
ham til.

Dette er en sandhed, som hverken kan ses eller
sanses. Det er en sandhed, som kun kan tros og
hibes, der hvor ordet skaber troen og hibet. Og
den tro (tillid) mi vi have, at uanset hvordan det
end st6r til med os, sd er livets mil, >fuldkom-
menhedens mAl<<, taget ud af vores hind og lagt
i Guds hind - nu og altid. Der hvor tanken stir
stille, hvor hdnden synker, hvor hjertet snores
sammen, hvor ojet er ved at briste, der, i livets
dybde og smerte er Kristus altid til stede med
disse forjettende ord: >Jeg vil ikke lade jer fa-
derlsse tilbage ... for jeg lever og I skal leve<.

Lisbeth Michelsen



Vore hrender
Det er engang blevet sagt, at de strerkeste hren-
der er de foldede hender. Uvilkirligt proteste-
rer vi. Vi er si vante til, at det her i livet galder,
at man kun fir noget for noget, og altsi slet in-
tet, hvis man intet kan yde. At lagge henderne
i sksdet synes derfor at va,re en tibelig opfor-
dring. Dog er det sandt. Vel kan vi med vore
hender tilkrempe os fordele og slide nogle pen-
ge sammen, men det bedste kan ingen tage eller
tiltvinge sig. Det bedste kan man kun fi skren-
ket. Vi ved, at sAdan er det med den krerlighed,
der folger bsrnene fra de legges i vuggen. Mors
og fars kerlighed er jo netop si uendelig meget
verd, fordi vi fir den skenket uden betingel-
ser. Vi kan skuffe vore forreldre, bedrsve dem i
deres alderdom, men deres krerlighed folger os
dog uden betingelser.
OgsA Gud er karlighed. En krerlighed, der ikke
skal vindes ved, at vi gor os fortjent dertil, men
en krerlighed, der altid er over os nir blot vi ta-
ger imod den.
Nir vi derfor ser pi vore tomme hender. De
hender, der dagligt mishandler vort eget og vo-
re medmenneskers liv. Handerne, som er snav-
sede og urene, ja, da skal vi tillidsfuldt folde
dem og nedbede Guds tilgivende karlighed over
alt vort. Og Han, som har lert os at bede, vil ik-
ke sl6 vore tomme hrender til side, men som fa-
der forbarmer sig over sine born, forbarmer
Gud sig over den, der frygter Ham. Der er en
evangelisk visdom skjult i dette, at man kun kan
folde sine hender, nAr de er tomme. Det skal
minde os om, atbsn betyder en erkendelse af at
vare i syndens og ukrerlighedens vold. Frimo-
digheden til at bede henter vi derfor ikke i vort
eget navn, men i Jesu navn. I sit inderste v&sen
er bsn hverken din eller min, men een stor fel-
lesbsn - menneskets, synderens: Forlad os vor
skyld.
Og nir vore fattige, tomme hrender samlet til
bon dog er strerkere end denne verdens knyt-
n€ver, skyldes det, at Gud er mregtig i de svage.
Guds karlighed er si stor, at den skjuler en
mangfoldighed af synder.

Grunnet

BON

Hoje Gud i dine
lyse sale:
giv mig mange
morgener endnu
fyldt som denne morgen er
med barndom
enkel blivende
og uforstyrret
uberort af alt som
siden hrendte.

Gud som tabte mig
af dine hrender
da jeg ung og dirligt
forberedt
lod mig blrende af en
kunstig glans
der var mere ner end
dine stjerners.

From, alvorlig
vender jeg tilbage
ser hvor rent du
mente det engang
klipper barnligt
glanspapir af tiden
i en stilhed der er
uden granser.

Tenker pi min far og mor
hvis g6der
ulost lever i
det fine omrids
af dit ubegribelige
ansigt
mellem hvide
lette morgenskyer
mellem aldrig
tydelige dode.

Hoje Gud i dine
lyse sale:
tag et blindt
hovmodigt barn
tilbage,
som gled ud af dine
skaberhander -
giv mig mange morgener
som denne.

Tove Ditlevsen.



Sondag den 25. maj
(Pinsedag)

Mandag den 26. maj
(2. pinsedag)

Sondag den 1. juni
(Trinitatis)

Sondag den 8. juni
(1 .  s .  e .  T r in . )

Sondag den 15. juni
(2. s.  e.  Tr in.)

Sondag den 22. juni
(3. s.  e.  Tr in.)

Sondag den 29. juni
(4. s.  e.  Tr in.)

Sondag den 6. juli
(5.  s.  e.  Tr in.)

Sondag den 13. juli
(6.  s.  e.  Tr in.)
Sondag den 20. juli
(7.  s.  e.  Tr in.)

Sondag den 27. juli
(8.  s.  e.  Tr in.)

Sondag den 3. august
(9. s.  e.  Tr in.)
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Ronninge ingen gudstj.
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Rolfsted kl. 9

Skellerup-Ellinge pastorat er le-
digt fra 2. juni. I ledighedsperio-
den er det blevet mig pilagt at va-
retage prrestetjenesten i Ellinge
sogn. Ifolge greldende regler vil
det medfore, at gudstjenesten vil
bortfalde hver tredie sondag i hver
af kirkerne.

Prrestens treffetid:
Jeg er som regel hjemme mellem
kl. 12 og 13 (dog ikke mandag)
samt fredag mellem kl. 17 og 18.
Alle er naturligvis velkomne i
prasteg6rden uden for disse tider,
men sA er det sikrest at ringe i for-
vejen. Telefon 38 ll 56.

Jens B. Olsen.

Kirkebilen
til Rolfsted kirke

Man bedes ringe til Ferritslev Taxi,
telf. 98 ll 22, dagen for 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.

Nreste nummer af kirkebladet udkommer
4.-6. august 1980.

LANGESKOV BOGTRYKKERT AoS

Gudstjenester

Udgivet af sogneprrest Jens B. Olsen, Ronninge


