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A.f sogneprest Chr. Andersen, Sanderum.

Engang Jesus var sammen med farisrererne, spurgte han dem:
Hvad mener I om Kristus?
De svarede:  Davids ssn!
Men det var et uklart svar. Davids son kan dels betyde efterkom-
mer af  David,  et  menneske b landt  andre,  en,  som er  ganske uska-
delig. Altsi en, sorn man selv er herre over.
Men Davids ssn kan ogsi betyde den enevreldige konge, som sti l-
ler krav, den, som er vrerd at t jene. AltsA den, der er herre over
m ig .
Tvrers igennem de mange irhundreder sti l ler evangeliet hvert en-
kelt menneske over for det sporgsrnil: Hvad mener du om Kri-
stus? Det sporger dig ikke, om du ved, hvad andre mener om kir-
kelige og kristelige sporgsmil. Det kan alt sammen vrere meget in-
teressant. Men det er ikke sporgsmdlet. Det sporger dig heller ik-
ke, hvad du mener om kirke, prrest og gudstjeneste. Det er i den
henseende underordnet. Men det sporger dig ganske enkelt: Hvad
mener du selv om Kristus?
Er han for dig kun et stort beundringsvrerdigt menneske, ja, en af
historiens gigantskikkelser, men hvis l ivsmil mislykkedes, da hans
samtid drrebte ham?
Eller er han i si hoj grad en del af Gud, sA vi kan kalde ham Guds
ssn, hvis gerning lykkedes, da han dode for vor skyld?
Hvad mener du om Kristus?
Indretter du dit l iv uden hensyn ti l  hans ord, si du faktisk bliver
herre over ham? - Eller er han herre over dig, si det er din inderste
higen at leve dit l iv efter det, han lrrte mennesker?
Hvad Jesus mente om sit forhold ti l  mennesker, sagde han engang
pi denne mide: Jeg er vintrreet, I er grenene. Den, som bliver i
mig og jeg i ham, han brerer megen frugt, thi skilt fra mig kan I
slet intet gore.
Det er en pAstand, som kan holde selv i den barskeste virkelighed:
Uden forbindelse med Frelseren kan vi intet gore. Derfor er
sporgsmilet si vigtigt: Hvad mener du om Ham?



Jesus pfl

Ved fastelavn er der et vendepunkt i kirkeiret.
Evangelieteksterne har indtil nu vendt borf fra
jul. Forst hsrer vi om barndomsberetningerne,
dernast om nogle af Jesu forste undergernin-
ger, men nu ved fastelavn rettes blikket mod Je-
rusalem, og Jesus naevner alle de ting, der skal
mode ham, nir han kommer op til denne by.
Tre gange gor han sine disciple opmrerksom p6,
hvad der vil ske ham i Jerusalem. Hans forudsi-
gelse om det lod sidan: >Han skal overgives til
hedningerne og blive spottet, hdnet og spyttet
pa, og de skal piske ham og drrebe ham, og pi
den tredie dag skal han opst6<. Dette forudsag-
de Jesus, ville ske ham i Jerusalem. Men skont
han si det si klart, veg han ikke uden om lidel-
serne, men fortsatte sin vandring op mod denne
by.
Enhver anden ville sikkert have sogt udenom
disse lidelser, ville have sogt andre steder hen,
ud i orkenen eller op i Judreas. bjerge, i det
mindste gjort alt for at komme uden om disse li-
delser. Vi mA ogsi have det med, at lidelsernes

vej var lige sd tung for Guds Kristus at gi som
for ethvert andet menneske. Piskeslagene og
naglingen til korset og hin og hvad andet, han
m6tte lide, gjorde lige si ondt pi ham som pi
ethvert andet menneske. Dog gik han vejen i ly-
dighed, og hvad var det andet, der fik ham til
det end lydighed mod sin himmelske fader og
krerligheden til det enkelte menneske, den krer-
lighed, Paulus taler om, der tiler alt og udhol-
der alt. Sidan forteller evangelisterne, at Kri-
stus er pi vej til Jerusalem, hvor han gennem li-
delse og dsd skulle vinde sejr over det onde.
Med tanken pd alt dette rejser der sig uvilkirligt
nogle sporgsmil for os. Hvad skulle dette til
for? Hvorfor skulle Kristus gennem alt dette?
Og hvilken betydning har det for os?
Disciplene spurgte sig selv om noget lignende,
og om dem stdr der: >Men de fattede intet der-
af, det var dunkel tale for dem, og de forstod
ikke det, som blev sagt<.
Selv om vi lever efter Pisken og har fiet beret-
tet om alle begivenhederne om Pdskemorgen og
ogsi de forste disciples glrede over opstandel-
sesbudskabet, si kan det ogsi vrere dunkel tale
for os, og vi forstir det ikke rigtigt, og alligevel
er der noget, der drager os mod disse begivenhe-
der.
Grundtvig har givet udtryk for noget af det i et
vers, der lyder sidan:

Ja, jeg tror pd korsets gide,
gar det frelser, af din nide.
Sti mig bi, ndr fjenden frister!
rak mig hind, nir ojet brister!
sig: Vi gir ti l Paradis!

Her har Grundtvig fundet ind til livsnerven i he-
le sagen, og det er den eneste sande mide at for-
holde sig til det kristne budskab pa, aI tro pi
det, selv om det er en g6de, selv om det er dun-
kel tale, ja, selv om vi synes, det er helt ufornuf-
tigt. At tro pi korsets gide er si at stole pi, at
den karlighed, som Kristus viste os gennem sit
liv og ved sin lidelse og dad, omgiver os altid, at
den rakker ud over graven, at der er en opstan-
delsens morgen og en evighed hos den almregti-
ge Gud.

Jens Noe

lidelsens
vej til Jerusalem



Deb er altid barnedib De sidste dr
Det reneste udtryk for et menneskes forhold til
Gud og for Guds omsorg er barnediben. Men
er den da ikke en rest af magisk overtro, som
kirken slaeber pi fra fortiden? For hvad sker
der med barnet i diben, og hvori ligger forskel-
len pi dobt og udabt? - Nej simrend! Ja, men
hvis der nu ingenting sker, og hvis der kun er en
tilfaldig forskel, er barneddben si andet end en
nydelig navngivningsceremoni, som godt kan
udelades, si de hedenskfromme har ret i, at
man skal stille barnet frit ved at trreffe negative
beslutninger pi dets vegne?
Vist si, men vi mi nok give Grundtvig ret i, at
ddb er altid barnedib, ogsi om det var et vok-
sent eller endda et gammelt menneske, som blev
dobt, for diben er altid forudsretningslos, uden
betingelser.
Barnet fir forresten slet ikke navn i diben - det
har det forinden fiet af sine forreldre - og ved
diben nevnes det navn, det herefter skal ken-
des pi, og si siges det til dette barn, at Gudsri-
gets dor stir det 6ben, uden betingelser og uden

-at nogen kan lukke den.
Det er sandt, at der intet sker med barnet; det
bliver ikke anderledes, ikke mere sikret eller
skarmet, for diben er hverken ceremoni eller
magi, men forkyndelse, tilsagn, lofte. Barnet
forbliver - ligesom sine foreldre - hvad det er:
En selvoptaget, egenridig og forfengelig skab-
ning, og som sidan - som et rigtigt levende men-
neske - har det Guds ord oglafte. Der er ingen
vilkir; havde der i dit eget tilfrelde varet blot dn
betingelse, si var Guds riges dor aldrig g6et op
for dig.
Du har sikkert, pi godt og ondt, udviklet dig
meget i tidens lob; men du er altid forblevet dig
selv. Si skal du nu, og gang pi ganghare, at
heller ikke Guds ord og lofte er aendret. Og det
er ikke sidan, at du, som tiden gdr og livet gir
pi held, fir mindre og mindre brug for det ord,
end du havde ved din dib. Tvrertimod: Jo ald-
re du bliver, jo flere erfaringer, du samler om
dig selv, des mere behov fir du for det ubetinge-
de: Lad dem komme til mig; dem mi I ikke
hindre; dem hsrer himmeriget til; det er deres,
for de kan ikke vrere det foruden.

(rr a p r e d i k e n, o * n n g :n' fa !,' li'!!f':,i/,

De ebber ud, de sidste dyre ir -
hvor srert at mrerke timeglasset rinde!
Man synes, man var ung endnu i gir,
og ved dog, at ens ungdoms fjerne vir
er kun en falmet skrift, et blegnet minde.

De sidste Ar er en vemodig frerd,
hvor grav ved grav vil lare os at sande,
at vi skal ikke altid vrere her,
men fsr vi ved, er timen m6ske ner,
da vi skal bryde op til andre strande.

Vi brerer livets skat i sksre kar -
der skal kun lidet til, for karret brister.
Den dag, som er, blif snart den dag, som var,
og sorg og savn, det tavse tvillingpar,
skal vAge ved de runer, mindet rister.

Men endnu mrerker vi vort hjertes slag,
og endnu strommer i os blodets kilde -
si lad os bruge denne korte dag,
som aftnen allerede skumrer bag,
si ingen kostbar time gir til spilde.

De sidste 6r . . . den sidste rige sang,
for fuglen tager smt farvel med reden.
Hver time fir en sart fordybet klang,
fordi man ved, at alt er sidste gang,
og gennem tiden skimtes evigheden.

(Svend Rehling)

Om at vidne
At vidne med ord krrever et belejligt tidspunkt.
At vidne i gerning er altid belejligt. Jeg kan ikke
aitid have kristendommen pi laben, men jeg
bor altid have den i hjerte og hrender.

Sig. Opdahl.



Sondag den 8. februan
(5 .  s .  e .  H .  3  K . )

Sondag den 15. februar
(Septuagesima sondag)

Sondag den22. februar
(Sexagesima sondag)

Sondag den l. marts
(Fastelavns sondag)

Sondag den 8. marts
(1.  s .  i  fasten)

Sondag den 15. marts
(2. s. i fasten)

Sondag den 22. marts
(3.  s .  i  fasten)

Sondag den 29. marts
(Midfaste)

Sondag den 5. april
(Marire Bebudelsesdag)

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

Ronn inge  k l .  10 ,15
Rolfsted ingen gudstjeneste.

Ronninge ingen gudstj.
Rol fs ted k l .  19,30

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

Ronn inge  k l .  10 , l 5
Rolfsted ingen gudstj.

Rolfsted kl. 9
Ronninge ingen gudstj.

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

Ronninge k l .  10,15
Rolfsted ingen gudstj.

Rolfsted kl. 9
Ronninge ingen gudst j .

Forirsmsde
i prrestegirden

tirsdag den 10. marts kl. 19,30:
Emne: Kirkeliv i Osteuropa.
Pastor Paul Hansen. der i 2l hr
har vreret Europa-sekretrer i Det
Lutherske Verdensforbund i Ge-
neve, og som flittigt har rejst i ost-
landene og besogt de lutherske
menigheder der, vil fortrelle om si-
ne oplevelser.
Alle er velkomne.
Kirkebilerne kan benyttes.

Prrestens
trreffetid

Jeg er som regel hjemme mellem
kl. 12 og 13 (dog ikke mandag)
samt torsdag mellem kl. 17 og 18.
Man er velkommen i prestegir-
den ogsi uden for disse tider, men
det er sikrest at ringe i forvejen.
T l f .  38  1 l  56 .

Jens B. Olsen.

Kirkebilen
til Rolfsted kirke

Man bedes ringe til Ferritslev Ta-
xi, tlf. 98 ll 22, dagen for den
helligdag, man onsker at deltage i
gudstjenesten.

Kirkebilen
til Rsnninge kirke

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

Neste nummer af kirkebladet udkommer
6.-8. apri l  1981.
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