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Fl.rtninge Ved samme bord

KIBLAD[T

En af mine venner kommer ofte - i embeds medfsr - med til offici-
elle kirkelige begivenheder, sisom kirkejubilreer og indvielser af
nye kirker.
I de senere 6r har der udviklet sig den skik, at man holder alter-
gang ogsi ved disse officielle begivenheder. Og det er min ven
temmelig sur over. Ikke fordi han har noget imod altergang. Det
er bare aldrig blevet noget naturligt og selvfolgeligt for ham. Og i
hvert fald, hvis man tvinger ham ti l at gi t i l  alters sd rejser han
borster .
Og vil du trenke dig - siger han - hvem ser jeg knele ned ved sam-
me bord? Og si nrevnede han navnet pi en mand, som virkelig
havde gjort ham en masse ondt, og som han derfor hadede af et
godt hjerte. Og at hadet er gensidigt behover man ikke at tvivle
p6.

Kan du da ikke se, hvad det er for et hykleri man tvinger mig ud i.
Pi dette tidspunkt sA han forundret pd mig. For jeg sad og 1o hen-
rykt.
- Det havde du rigtigt godt af, svarede jeg. Det er en storartet hi-
storie. Tydeligere kan det da ikke udtrykkes, hvad evangeliet er,
end at Vor Herre indbyder os ti l  det samme bord, sit bord, ven og
fjende. Og det bliver du altsi nodt t i l  at f inde dig i. Vor Herre ta-
ger intet hensyn til, hvor rode vi er i hovederne og hvor sure vi er
pd hinanden. I er mine begge to, siger han. I horer t i l  hos mig beg-
ge to.
- Ja, det lyder meget romantisk og kont, svarede han lidt irriteret.
- Jamen det er min sandten hverken romantisk eller kont. svarede
jeg. Det er det evangelium, som bdde du og jeg har levet af, gan.
ske bogstaveligt. Hvis evangeliet ikke er sA stort og strerkt, at det
kan hvrelve sig over vore stridigheder, si er det jo kun for >helge-
ner( og kan aldrig for alvor komme os ved.
Gud lader sin sol skinne over onde og gode og lader det regne over
retfrerdige og uretfrerdige. Det er det samme sagt pA en anden mA-
de.
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At kunne skrelve

Der er blevet slidt pi kirkens sprog i nesten
2000 ir. Derfor er det tit nodvendigt med for-
klaringer. Det er teologens hindvrerk.

Tag ordet helligdnd. Det forekommer et menne-
ske i dag helt ubegribeligt.

Men allerede ordet dnd er ubegribeligt. Og det
er ikke i fsrste omgang et kirkeligt ord. Andre
ord fra fortiden end de kirkelige er slidt.
Sophus Claussen - den store digter - siger et
sted: >alt er unyttigt, undtagen det at skrelve<<.
At skalve er at bersres af noget, ned i sin sjrels
dyb. Alt, hvad vi foretager os i livet, er til ingen
verdens nytte, hvis vi har glemt, hvad det vil si-
ge at berores ned i sin sjels dyb af livets han-
delser og tilskikkelser. Det er det, Claussen me-
ner.

Ethvert menneske, der har fslelse i livet, ved
godt, hvad det er at skrelve. Man kan skelve af
glede, af fryd - n6r foriret bryder frem, nAr et
lille barn bliver fodt, nAr man forelsker sig. Og
man kan skalve af angst og bekymring - for
hvordan det vil gA os allesammen, for vore
borns skebne, for okologiske katastrofer, for
doden, vi allesammen hver iser skal da. Og
man kan skelve af vrede over uret, af retferdig
harme - over at livets goder er sd ulige fordelt,
at millioner af ulandsbsrn hjerneskades af un-
derernrering, eller over at ciet moderne over-
flodssamfund tilsyneladende byder livsgleden
si ringe kir.

At kunne skelve er at vere helt menneske. Ikke
at kunne er umenneskeligt - og uvirkeligt, for
hvis vi glemmer evnen til at skalve, lever vi
overfladisk; sA moder vi ikke langere virkelig-
heden, sAdan som deni grunden er, ph godt og
ondt. Derfor siger Claussen, at alt er unyttigt,
undtagen det at skelve.

Men a/ kunne skelve er at vere dnd.

Stadig i dag lyder det kristne evangelium, stadig
er der mennesker, der ikke kan undvrere det. De
kan ikke undvrere det, fordi de kender til at
skrelve. Nir de skalver af glrede, fortaller
evangeliet, at det kan de takke livets skaber for.
Ndr de skalver af angst, fortreller evangeliet, at
der er sorget for dem for tid og evighed, si de
kan lregge al deres smerte i Guds hind.

Det skaber en ny skrelven - af taknemmelighed
for Guds nide og fred, af fortrostning. Denne
n7 skrelven af fortrostning i liv og dod har man
fra gammel tid kaldt >helligindens vark<. Hel-
lig6nden kaldes derfor tit >>vor trsstermand<<.
At evongeliet kan skabe fortrostning, selv ndr
alting forekommer gonske trosteslost, det skyl-
des helligdnden.

Evangeliet stammer fra det, ,Iesus sagde og
gjorde og blev udsat for. Lige siden den fsrste
pinse har den skalven af fortrostning, som
evangeliet den dag i dag formir at skabe, min-
det mennesker om, at Jesus lever, fordi evange-
liet lever. Og lige siden har man brugt ordet
>helligind< om det.

Mit hjerte dig til ere
skal gronnes som en skov.

Ole Jensen, Domprovst i Maribo
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Er vi blevet for
kloge til at bede?

Der er nogen, der siger, at vi er blevet for kloge
til at bede, eller vi vdd for meget. Videnskaben
har afslsret den naturlige sammenheng i tinge-
ne, si der ikke mere kan blive plads for Guds
indgriben.

Dette er nu en forhastet tankegang. Det svarer
til, om man ville sige, at en bager f.eks. ikke
som andre mennesker kunne bede bsnnen: Giv
os i dag vort daglige brsd. For han ved bedre
end andre mennesker om. hvordan brsdet bli-
ver til, og jo mere man ved om tingenes naturli-
ge sammenh@ng og tilblivelse, jo vanskeligere
er det at bede.

Det minder om visse religiose samfund, der si-
ger, at man ikke skal gA til lrege eller lade sig
indlegge pi sygehuset, for man skal bede til
Gud i stedet for og tro pi, at han kan helbrede
dn. Si kunne man lige si godt sige til landman-
den, at han ikke skulle si kornet og gode jor-
den, men bede til Gud i stedet for og tro, at Gud
nok skulle give os fsden. Den slags ting har in-
tet med tro at gare, og forovrigt heller ikke med
videnskab. Det er overtro, og overtroen ligner
vantroen deri, at den mener, at indsigt i den na-
turlige sammenhang og indsats af menneskelig
dygtighed skulle udelukke bonnen. Enten man
er overtroisk og ikke gir til lagen, fordi man
beder til Gud, eller man er vantro og ikke beder
til Gud, fordi man gir til lregen, det kommer i
virkeligheden ud pi dt.

Jesus sagde engang, at ikke en spurv falder til
jorden, uden at Gud er med i det. NAr han sagde
det, var det jo ikke, fordi man ikke pA Jesu tid
kunne finde naturlige irsager til, at spurve faldt
til jorden; men det var, fordi Jesu troede p6
Gud og ville lrere mennesker det samme. Og at
tro pA Gud vil sige, at Gud er med i alt, hvad der
moder os, alt det, der sker. Bdde i det, vi for-
st6r, og i det, vi ikke forstAr. Det, vi kalder na-
turlige 6rsager, udelukker ikke Gud, lige si lidt
som Gud udelukker naturlige irsager.

Hvis det derfor er sandt, at vi er dArligere til at
bede i vore dage, end mennesker var tidligere,
sA lad os i det mindst ikke bilde os noget ind i
den anledning. Hvad det end skyldes, det er ik-

ke for megen viden, men muligvis for lidt tro.
For hvad der end kan komme i vejen for vor
tro, viden er det ikke, men muligvis bedreviden.
Og hvad det end er, der lader sig hindre af stsr-
re viden, tro er det ikke, men muligvis overtro.

Rudolph Arendl

Er Bibelen relevant?
Af sogneprest Chr. Andersen, Sanderum.

Hver tid har sine modeord, som man stoder pi i
mange sammenhrenge. Et meget brugt ord i vor
tid er RELEVANT, der betyder vresentlig eller
>vedrsrende sagen(. At noget er relevant bety-
der, at det kommer os ved.

Fra Bibelen hentes vor vigtigste viden om, hvad
kristendom er. Derfor er det et nrerliggende
sporgsmil: Er Bibelen relevant i vor tid? Eller
har den med sit lofte om evig salighed kun ve-
ret en slags trostespise for tidligere slegter, der
plagedes af fattigdommen og den tidlige dods
svobe?

Nej, Bibelens tale er lige si relevant som tidlige-
re - mindst. For en ny slags armod er kommet
til. Den er kendetegnet ved ordet FREMMED-
GORELSE. Deri ligger, at mennesket er blevet
gjort fremmed for sig selv. Man ved ikke, hvor-
for man er her. Herfra er der ikke langt til, at
man fsler sig som en af livets tabere.
Her kommer Bibelen med sin tale om accept el-
ler godtagelse. Ja, den bruger ordet tilgivelse,
men meningen er den samme: Du er verdifuld i
Guds ojne. Dit liv er sd meget verd, at Jesus
gav alt for at frelse det. Der er brug for dig,
uanset, hvad du selv og andre mener.

Derfor kender Bibelen ikke begrebet INVALID
dvs. >dn, der ikke duer<, hvad ordet egentlig
betyder. I livet under Guds accept og kerlighed
er der ingen invalider. Her duer alle. Lige fra
den sorteste kapitalist til den rodeste revolutio-
ner - og de gri midt imellem. I Nye Testamente
er dette fortalt sidan: >>Her er ikke forskel pi
joder og greker, trrel og fri, mand og kvinde,
thi alle er I een i Kristus Jesus<<.
Det er relevant tale.



Sondag den 10.  august
(10 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 17.  august
( 1 1 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 24. august
(12 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 31.  august
( 1 3 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 7. september
(14 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 14. september
(15 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 21. september
(16.  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 28. september
(17 .  s .  e .  T r i n . )

Gudstjenester

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

Ronninge k l .  10,15
Rolfsted ingen gudstjeneste

Ronninge ingen gudstjeneste

Rolfsted kl. 9

Rolfsted kl. 14
Provst Lil leor, Frorup

Ronninge ingen gudstjeneste

Ronninge k l .  8 ,30,
Provst Vil ly Sorensen, Kerteminde
Rolfsted ingen gudstjeneste

Ronninge ingen gudstjeneste

Rolfsted kl. 9

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

Ronninge k l .  10,15
Rolfsted ingen gudstjeneste

Prrestens trreffetid:
Som regel er jeg hjemme mellem
kl. 12 og 13 (undtagen mandag) og
torsdag mellem kl. 17 og 18.
Alle er velkomne i prastegdrden
ogsi uden for disse tider, men det
er sikrest at ringe i forvejen. Tele-
fon 38 l l  56.

Jens B. Olsen.

Kirkebilen
til Rolfsted kirke

Man bedes ringe til Ferritslev Taxi,
telf. 98 ll 22, dagen for den hel-
ligdag, man snsker at deltage i
gudstjenesten.

Kirkebilen
til Ronninge kirke

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

Nreste nummer af kirkebladet udkommer
22.-24. september 1980.

LANGESKOV BOGTRYKKERI  AOS

Sogneprrestens ferie
Fra den 26. august til 8. september er jeg bortrejst. Henvendelser
om attester og kirkelige handlinger i dette tidsrum bedes rettet til
sogneprrest E. Konradsen, Rynkeby, telefon 39 10 98.

Udgivet af sogneprest Jens B. Olsen, Ronninge


