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Pinse
(>Men Talsmanden, Helligdnden, som Faderen vil sende i mit
navn, hon skal lrere jer alle ting og minde jer om qlt, hvad jeg har
sagt jer.<)

Der fojedes altsi med pinsebudskabet ikke ny viden ti l  allerede
opsamlet viden. De fik ikke andet at vide, end hvad de allerede
vidste, og hvad vi ogsi vdd.
Det var et stykke fortid, der blev fortalt dem. Sidan er det ogsd
for  os!
,Anderledes kan det ikke blive, nir det drejer sig orn et menneske,
JEr har haft sin plads i historien.
Nir det bliver pinse, sker der altsi ikke det, at dette stykke fortid,
som der her er tale om, traeder ud af historien og fylder dette NU,
si det spranges. Fortiden forbliver fortid. Ftrvis det ikke var ti l-
fr ldet, var verden ikke ti l  at leve i. Men den kan indhente os og
sti l le sig bag os eller komme op pi siden af os. MAske kan det end-
da ske sidan, at Han tager os i hdnden. Ham, som det drejer sig
om, og folges med os. Men der sker ikke det, at han sti l ler sig for-
an os krrevende vor ti lbedelse og sidan, at vi kun ser ham. For det
vil le jo v&re som at skulle se imod solen, og gw man det, da fir
man ingenting at se, men mister evnen til at se. Man ser altid skar-
pest med lyset i ryggen.

Som et stykke historie kommer Jesus os naer, helt trtpit, men un-
dervejs har han samlet vor fortid op og taget den med sig, og vi
behover ikke mer at €ngstes for den. Og samtidig lyser han vor
fremtid op, sA vi ser, hvad han ser. Da behover vi ikke mere at v?e-
re bange for den. Da kan vi frit gi videre og bruge vore krafter og
vort mod til at gore gavn NU, som vi kan og skal det.
Og sA ender vi da med pinsen ddr, hvor vi er skabt t i l  at vere
hjemme. Og lykkeligt er det. For kun ddr er godt at vrere.
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HAI.{ viser vej
Han er vejen
>>Ingen leder, ingen vej, i dette tvivlens hav.
Gud, for en barnlig bsn til dig, al jordisk klogt
jeg gav.< Sidan skrev Henrik Ibsen for 100 6r
siden.

Man siger, at digtere ofte er forud for deres tid,
og det skal nok passe, at det, digteren her giver

udtryk for, mere gelder vor tid end hans egen. I
dag er det naturligt at tvivle, som det engang var
nasten selvfolgeligt at tro. Det er ligefrem
>>fint< at vrere et kritisk, tvivlende menneske.
Fra skolens side har man endog sagt, at det var
en vresentlig opgave at give de unge >en kritisk
holdning til tilverelsen.<

Det giver god mening i dag som digteren at tale
om et >tvivlens hav< uden leder oguden vej.
Men ogsd fortvivlelsen over tvivlen kan man
msde. I mange personlige samtaler kommer det
frem: >Hvem der dog bare kunne tro. Jeg gav
gerne al jordisk klogt for en barnlig bon til
Gud<. Men mange mennesker synes at mangle
bide evnen og viljen til at gi troens vej. >Nej,
det er ikke noget for mig<. Man trenker uvilkir-
ligt pi de mrerkelige ord af Jesus, at ndr han
kommer igen, da vil der neppe vere megen tro
tilbage pi jorden.

Men digteren har ikke ret, nir han siger, at der
ingen leder, ingen vej er. Midt i >tvivlens hav<
er der et fyrtirn, der viser vej, Jesus Kristus.
Han viser vej til Gud. Han er troens begynder
og fuldender, stir der. Og derfor vil han si ger-
ne v&re sammen med tvivlere, for der er noget
for ham at gare.

Lerer man ham at kende gennem evangeliets og
ordets forkyndelse, si forbloffes man over,
hvor godt han kender virkeligheden og - mig.

Og det er troens begyndelse, nir et menneske

gennem evangeliet oplever, at det er som Gud
fsrst har taget m6l af mig, inden han lod Jesus
Kristus komme til denne jord. Tro er ikke no-
get, vi kan klare ved egne anstrengelser. Troen
skaber Jesus Kristus i os: ved det, han er, og ved
det, han gjorde, da han levede, dode og opstod.
Ud fra etnoje kendskab til os, lod Gud alt dette
ske for at hjelpe og frelse os.

Midt i >>tvivlens hav<<, som vi daglig vader rundt
i, ddr viser Jesus Kristus os vej til Gud. Ja, han
er veien.

Kjer Jorgensen



Vi forsager djrevelen
Allerforst, nir prasten har hort og gentaget
barnets navn, sporger han: >>Forsager du djave-
len og alle hans gerninger og alt hans vresen?<<
Engang har man jo nok med djrevelen blandt
andet tankt pi de gamle guder, som man mitte
forlade for at komme til den kristne dib' Men
enhver tid mi gore sig sine egne tanker om den
erfaring, som ordet >djevelen<< udtrykker. - Al-
tid har man taenkt sig, at mennesket har en fjen-
de; uden for sig og inden i sig; for mit eget ved-
kommende mi jeg trenke pi fristelsen til hellere
at ville do end leve, hellere at ville flygte end at
blive, hellere at gore genveje end at gi ad de
krogede veje, hvor andre mennesker og ens na-
tur er henvist til at frerdes. Ingenting hjrelper si
godt mod denne h6rde fristelse som at opleve,
at andre mennesker tror pi, at det er bedst at le-
ve. Derfor svarer gudmoderen ja, nir prresten
sporger barnet. Det kan jo ikke svare nogenting
selv, og det blev forresten heller ikke spurgt i
moders liv, om det ville fodes til verden. Det mi
tilkomme de mennesker, der har ansvaret for
barnets fodsel og dets indlemmelse i samfundet
at svare. >>Forsager du djrevelen og alle hans
gerninger og alt hans v&sen((, sporger prresten;
og gudmoderen svarer ja pi sine egne vegne og
pi barnets: Ja til at forsage tvivlen om livet, for
hvor kan barnet ellers komme til at gledes ved
sin tilblivelse; ja til at tage imod barnet og passe

At sige tak
Alle kender til frygt. Alle, undtagen mdske den
fantasilose. Frygt for livet og for doden, frygt
for sygdomme eller for ikke at sle til. Der er
grunde nok til at v&re bange.
SporgsmAlet er kun, hvordan vi behandler den-
ne frygt.
En tysk teolog har for nylig sagt, at kristne alt
for ofte undertrykker frygten.
>>Hvor i vore gudstjenester(, siger han, >stir en
op og riber: Jeg er bange! bange for krreft!
bange for dsden! bange for at miste mit job!<
Og han tilfajer, at man sommetider har det ind-
tryk, at kristne ikke har lov til at vrere bange,
fordi det tages som et tegn pA svag tro. Men det
er ikke den forsamling, der aldrig er bange, der

pd det, si det kan fA lyst til at leve, og fristelsen
om muligt blive kort og let. Og folk nede i kir-
ken svarer ja i al stilhed pi det samme.

Anna Sophie Seidelin

har et evangelium til den, der frygter, men det
er den forsamling, hvor frygten finder udtryk
og en at henvende sig til. Det kristne evangelium
gir ikke ud pi, at der ikke er noget at vrere ban-
ge for. Tvrertimod bliver vi igen og igen gjort
opmerksom pi alt det, der vil odelagge menne-
skers liv. Men evangeliet er, at vi mi komme til
Gud med vores frygt. Jesus larte sine disciple,
at vi mi kalde Gud far. Lige si trygt og tillids-
fuldt som et lille barn kommer til sin far, Iige si
trygt og tillidsfuldt kan vi gi til Gud og lregge
vores frygt frem. Da vil Gud hore os og hjrelpe
os.

I liv og dod:
K. E. Wienberg,



Sondag den 28. juni
(2.  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 5. juli
( 3 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 12. juli
(4 .  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 19. juli
( 5 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 26. juli
(6 .  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 2. augusl
(7 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 9. august
(8 .  s .  e .  T r i n . )

Gudstjenester
Ronninge k l .  8 ,30
Rolfsted ingen gudstjeneste

Rolfsted kl. 9
Ronn inge  k l .  i 0 ,15

Ronninge k l .  9
Ro l f s ted  k l .  10 ,15

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

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

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

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

Vor kirkesanger
Uffe Most, forlader os beklage-
ligvis med udgangen af juni; men
han vil blive aflost af sin broder,
Rune Most, og vi ser hen til det
samme fortraffelige samarbejde
med ham som med broderen.

Den nye prrest
i Skellerup og Ellinge, Poul Wil-
ler, vil blive ordineret i Skellerup
kirke fredag den 26. juni kl.
19,30 og indsat sondag den 28.
juni i Ellinge kirke kl. l0 og i
Skellerup kirke' kl. 14.
Det er meningen, at Poul Willer
skal bistd ved betjeningen af
Ronninge-Rolfsted prresteembe-
de.

Jeg holder ferie
fra den 10. til 30. august (begge
dage inclusive). Midlertidig hen-
vendelse om attester m;v. til Erik
Carlsen, tlf. 38 l0 77.

Jens B, Olsen.

Prrestens treffetid
Jeg er sonn regel:hjemrne mellem-
kl. 12 og 13 (dog ikke mandag)
samt torsdag mellem kl. 17 og
18. Man er velkommen i pre-
stegdrden ogsi uden for disse ti-
der, men det er sikrest at ringe i
forvejen. Tlf. 38 I I 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
Ronninge kirke

Man bedes ringe til Connies Lil-
lebil, tlf. 38 13 08, dagen for den
helligdag, man onsker at deltage
i gudstjenesten.

Naste nummer af kirkebladet udkommer
10.-12. august 1981

LANGESKOV BOGTRYKKEBI AoS

Udgivet af sogneprrst Jens B. Olsen, Ronninge


