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>>. . .lfordi min far har sagt dek<
Matt. 3.I3-17.

>I en verden der var plaget af dodsangst og skepticisme (el. mistil-
lid) forkyndte de grreske kirkefrdre evengeliet som >Liv< og
>lys<, og fandt tiltro. Pii reformationstiden med dens skyldbe-
vidsthed og angst for evig fortabelse forkyndte reformatorerne
evangeliet som syndsforladelse, og blev hsrt<<. Sidan skriver
Knud Hansen i sin bog >Den kristne tro<.

Hver tid har sin fattigdom ind i hvilken Guds overvreldende rig-
dom skenkes mennesket til evig arv og eje som barn af Guds hus.

Vor tids fattigdom har nok mest lighed med den forste kristne
tids. Vi er en generation af angste, usikre og hdblose tvivlere, der
til alt, hvad livet rakker os, sporger: >Hvad kan det nytte? - Hvil-
ken garanti fir vi?< Vi tor slet ikke forsoge, om det kan >nytte<.

Til os tvivlende og garantisogende fortalles det, at alt hvad Jesus
havde at holde sig til, var de ord, der lod ved hans dAb: >Du er
min son, den elskede; i dig har jeg velbehag<. De ord var al den
sikkerhed, Guds son fik her i livet. Den nyttevardi og garanti,
som vi begarer, afsldr han, da djavelen frister ham straks efter
d6ben. Men de ord var ham nok til at overvinde livets tvivl og
usikkerhed og dodens angst og morke og handle i et og alt efter
hans himmelske fars vilje i tryghed ved hans ord.

Og najagtig de samme ord lyder til os i vor d6b: >Du er mit barn.
det elskede; i dig har jeg velbehag<.

Vi har altsa faet givet lige si meget som Guds enbArne son - nemlig
det hele: Barnek6r i faderhjemmet som arvinger til Guds herlig-
hed.

Hvorfor er vi da angste?
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Vrer ikke alt for retfrerdig!
Af biskop Johs. W. Jacobsen, Viborg.

At Kristus afviste nogle af sine samtidige, nir
de af et medmenneskes tunge skrebne drog den
slutning, at det mitte have gjort sig skyldig pA
srerlig udfordrende eller oprorende mide - eller
miske dets foraldre havde, det fremgir klart af
evangelierne. Den blindfodtes foreldre blev fri-
kendt for mistanke, om de ulykkesramte skulle
ingen upitalt have lov at skumle over, hvad de
mon forud havde lavet.

Men denne klare og vigtige indsigelse imod at
satte lighedstegn mellem skrebne og skyld - og-
si sidan, at man modsat tager menneskelig lyk-
ke som den Hojestes piskonnelse af ens iben-
bare vellykkethed - skulle nok kunne lede os til
at tenke ydmygt om den lod i livet, som nu blev
vor. >>Ver ikke alt for retfrerdig<, hedder det i
Pradikerens bog - og lige forud: >Begge dele si
jeg i mine tomme dage: Der er retfardige, som
omkommer i deres retferdighed, og der er gud-
lsse, som lever i deres ondskab<<.

Det kan vere temmelig billigt, som vi jo ofte
gor, blot med sin mund at bekende sig som en
synder. Selv med tilslutning til den'enstemmige
vedtagelse blandt kristne, at syndere er vi alle,
kan vi dog have et meget kort stykke vej til at
pukke pi vor ret og v&re ganske utilbojelige til
at gsre en indrommelse - det, som Predikeren
vel tenker pi, nir han taler om at omkomme i
sin retfardighed.

Ingen har nok sA rammende som Luther spiddet
den forlorne syndsbevidsthed. Gang pA gang
vender han tilbage til dette hykleri, som han
kalder det. Han har vel truffet pd det bide hos
sig selv og hos andre.

Eet er det med munden at bekende sig som en
synder. Et andet er det i hjertet - over for sig
selv - at tanke s6dan for sit eget vedkommende
og for alvor lade sin goren og laden svare til det.

Hvorledes lader det sig gore at bekende, at jeg

er en synder, ndr jeg ikke vil tile, at et eneste
ord rettes imod, hvad jeg gor eller planlregger,
uden at jeg hojligt bedyrer, at jeg da er sandfrer-
dig og gor det gode, og at det er en uretfrerdig-
hed uden lige at sti imod eller antyde min ufuld-
kommenhed og utilstrrekkelighed.

En hykler er han, siger Luther. Si snart han er
tvunget til at udstd et eller andet vanskeligt,
bliver han helt ude af sig selv og besvrerer alle
andre med klager over, at han ene af alle lider
uretfrerdigt. Han bekender, at han er en synder,
men han er pi ingen mide villig til at gore eller
lide, hvad der mi tilkomme en synder. Derimod
pukker han pi at have ret til det, som dog kun
kan tilkomme et retfardigt og helligt menneske.

Var ikke alt for retferdig! At jeg er en synder,
er mere end en ydre vedtagelse. Det er en daglig
ydmygelse, en gentagen indrommelse. Ellers er
det jo bare snak!



Biblen lrest med
sorte briller
<Af sig selv giver jorden frugt...<
Mark. ev. kap, 4, vers 28.

Jeg har for nylig erfaret, at selv evangeliet kan
sli ind og gare fortrred, ndr man holder sig til
det alene. Se nu fx. gamle Anton Jensen i Tved,
Haralds far, der er fyldt halvfems, men endnu
er 6ndsfrisk og daglig lreser Amtstidende, om
end med sorte briller, en from gammel mand.
Han har hele sit liv respekteret ejendomsretten,
men han har ogsA altid snsket sig en pjrkkert,
dvs. en kort frakke uden skoder. Da hans kone
er dad, fir han kun halv aldersrente, si der
kunne ikke blive rid til en ny, men han talte
med skrredder.Lindberg, som lovede at forkorte
hans overfrakke til et passende mil. Og si forle-
den, medens Harald var ude med regninger pi
kraftfoder, tog Anton sine sorte briller pi og
lukkede skabet op og tog Haralds ncsten nye
frakke af godt ternet stof - ret en kirkefrakke -
og bar den hen til Lindberg, som derpi med sin
store saks klippede den over ved navlen, sd den
nresten blsdte derved. Ti dage efter kom Anton
promenerende med sin nye elegance hen gen-
nem byen og styrede ind i brugsen, hvor Harald
stod og provede underbukser, som han lange
havde trrengt til. Ved synet af sin gamle far i
den pjrekkert blev Harald s6 bevaget, at han
tabte underbukserne, og medens de gode grred
og de onde lo, fulgtes far og son hjem, hvor Ha-
rald ibnede skabet og forklarede den gamle
hans misgerning. Da den gamle med sine sorte
briller ikke kunne se, at han havde fejlet, blev
jeg kaldt til for at foreholde ham hans synd,
men han mente ikke han havde gjort noget galt
og sagde, at nAr Harald var misfornojet, kunne
han jo blot lade frakken vokse ud igen. Han
holdt sig til evangeliet, som han horte hver son-
dag i radioen, s6 han vidste, at alting vokser af
sig selv. Efter de ord havde jeg kun at forlade
ham alle hans synder - men derfor vokser sko-
derne jo ikke ud igen pd Haralds frakke.
Derfor har jeg i 6r pi sondag sexagesima taget
visse forbehold med hensyn til himmeriges rige.
Det vokser af sig selv. Jah, mAske! Jeg havde
hele livet sogt efter det og sogtat skildre det; det
er i grunden det eneste, jeg har taget mig til. Det
stiger op af mulden, af hindvrerket, af tilverel-
sen, af indlevelsen og tilegnelsen, men det skal
soges deri og findes ud deraf, og det skal gores
med en vis orden.

--''

Jesus. der ikke havde det, han kunne hrelde sit
hoved til, og heller ikke, si vidt vi v6d, befatte-
de sig med slidsomt arbejde, bruger markvrer-
dig nok meget hindgribelige ting og hindterin-
ger som billede pd det. Han sammenligner ikke
himmeriges rige med en landstryger eller drsm-
mer eller fantast, men med en sedemand, en
skat, en kobmand, en husbond, en konge, et
vod, en dej. Det ophrever ikke, at enhver m6
finde det, som han kan, og hvor han er. Heller
ikke, at han mi synge om det, som han formir.
Miske kommer der en sang ud af det, mdske
kun et lejlighedsdigt, i al fald et evangelium for
den, der finder det. Det har jeg lnrt at vurdere,
hvor jeg fandt det, hvor ringe det end si ud.

Jens Mathias Eriksen
provst

fra >Uden for alle grenser(

Af tidens sporgsmAl
(Kirke og ungdom)
- Der er ingen tvivl om, at intolerancen i kri-
stendommen er en af de alvorligste hindringer
for unge mennesker, der er opdraget med tole-
rance og ibenhed som de mest urorlige vardier.
Over for denne indvending mi kirken imidlertid
sti fast, selv med fare for at blive kaldt snrever
og umenneskelig. Gor den ikke det, vil kristen-
dommen blive sd iben, at det enestiende ved
den forsvinder.
En af de storste vanskeligheder, nir man taler
med mennesker om, hvad kristendom er, er
den, at de fra ganske smA er blevet vrennet til
udelukkende at forsti deres tilvrerelse som en
rrekke valg, som de har helt i deres hind.
Man vender sig uforstiende mod den pistand,
at i livets mest afgorende forhold.kan menne-
sket hverken gore fra eller til med al sin velgen
og vragen. Man velger en pige til sin regtefalle,
men om hun virkelig af hjertet bliver ens kone,
har man aldeles ikke i sin egen hAnd. Man vrel-
ger ikke sine foreldre, og man vrelger ikke for6-
ret, der kommer til den vinterformorkede og
frysende med overstrommende lys og varme,
hvordan han end er til sinds.
Det dybeste i vor tilvarelse beror pd en ubevise-
lig pAstand, der blot gor sig hort og troet, fordi
det selv vil. Sidan ogsi med kristendommens
pistand om Guds godhed i Jesus af Nazareth.
Det egentlige i tilvrerelsen beror ikke pi vort
valg, men pi, at vi er valgt. 

Helpe Skov
Biskop



Sondag den 11. oktober
(17 .  s .  e .  t r i n . )

Sondag den 18. oktober
(18 .  s .  e .  t r i n . )

Sondag den 25. oktober
(19 .  s .  e .  t r i n . )

Sondag den 1. novernber
(Alle Helgens Dag)

Sondag den 8. november
(21 .  s .  e .  t r i n . )

Sondag den 15. november
(22.  s .  e.  t r in . )

Sondag den22. november
(23.  s .  e.  t r in . )

Sondag den 29. novemtrer
(1.  s .  i  advent)

Sondag den 6. december
(2. s. i advent)

Konfirmandforreldre
indbydes til samvar i prrestegirden.
Konfirmandforeldrene fra
Bakkegirdsskolen mandag den 5. oktober
Pilegdrdsskolen tirsdag den 6. oktober
Rolfsted skole onsdag den 7. oktober.
AIle aftener kl. 19,30.

tjenester
Ronninge kl. 9
Rolfsted kl .  10,15

Rolfsted kl. 9
Ronninge kl. 10,15

Rolfsted kl .  10,15
Ronninge kl. 19,30

Rolfsted kl. 19,30, Poul Willer
Ronninge ingen gudstjeneste

Ronninge kl. 9
Rolfsted kl .  10,15

Rolfsted kl. 9, Bornegudstj.
Ronninge kl .  10,15

Ronninge kl. 9
Rolfsted kl .  10,15

Rolfsted kl. 9
Ronninge kl .  10,15

Ronninge kl. 9
Rolfsted kl .  10,15

Rolfsted kor
medvirker ved gudtjenesten den
11. oktober i Rolfsted kirke med
hsstens salmer.

Adventsmsder
i prrestegirden:

Pensionisterne fra begge sogne
indbydes til samvrer i prestegir-
den sondag den29. november kl.
14.
Kirkebilerne kan benyttes.
Konfirmanderne indbydes fsl-
gende aftener:
Bakkegirdsskolen mandag den
30. november
Pilegirdsskolen tirsdag l. de-
cember
Rolfsted skole onsdag den 2. de-
cember.
Alle aftener kl. 19,30.

Jeg er bortrejst
dagene 31. oktober og l. novem-
ber. Der henvises til sogneprast
Poul Willer, Skellerup, telefon
3 5  l l  1 8 .

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. Man er velkommen i pra-
stegirden ogsi uden for disse ti-
der, men det er sikrest at ringe i
forvejen. Tlf. 38 ll 56.

fens 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 snsker at deltage
i gudstjenesten.

Naste nummer af kirkebladet udkommer
30.november - 2. december 1981
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Guds

tJdgivet af sogneprast Jens B. Olsen, R.onninge


