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Der er en srerlig tid i kirkeiret, der kaldes for advents-
tiden; men adventstiden er hibets tid, og derfor er det i
grunden altid adventstid, for det er altid tid til at hibe
pi Gud. Evangeliet giver hAb til Gud under alle for-
hold, i alle ting og for alle ting - for alle mennesker og
for den hele verden. Det giver den bekymrede og reng-
stede, den tratte og fortvivlede en fremtid og et hib af
Guds n6de - netop det, slove og fortabte menneske
har behov for: at elske livet og leve det.
Det er nu en stor misforstielse, at hAbet skulle forlade
denne verden for at hygge sig i himmelen. Nej, h6bet
holder fast ved denne verden, - det er den, det hiber
for og med. I hAbet bliver moderen hos sit barn og
menneskene ved deres grave. Hibet lukker ikke ojnene
for doden, men forventer opstandelsen. Det lukker ik-
ke ojnene for ojeblikkets nod, nej, alt mens det sysler
med den, hiber det pA forlosningen.
Det driver ikke med verdslige eller fromme midler be-
kymringerne fra sig, nej, bekymringerne driver hibet
t i l  Gud.
Mens bekymringerne soger at fi fremtiden i sin magt
og derfor falder ind under fremtidens forbandelse, si
giver hibet sig niden i vold.
Mens bekymringen tror, at fremtiden er menneskets
fremtid, si ved h6bet, at fremtiden er Guds. Mens be-
kymringen tror, at fremtiden kun kan vrere vis, nir den
er i menneskets hind, si ved hibet, at fremtiden kun er
vis. n6r den er i Guds hind.

K. Olesen Larsen
>Fra Esajas Kirken<
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Smerternes skonne jord

For nogle 6r  s iden holdt  en nordnorsk b iskop
r is i ta ts-gudst jeneste et  s teds b landt  samefolket
( r i lapperne<,  som v i  gerne kalder  dem).  Han
fortaller siden, at bornenes svar faldt ham lidt
for fardigfabrikerede - han vidste pi forhAnd,
hv ' i lke svar  han v i l le  f6 .  Pludsel ig  tankte han:
Nu gdr  jeg p6 tvaers af  de vante spor ,  sA v i l  jeg
se, hvordan de reagerer. - Derfor sagde han ti l
en p ige:  >Lai la ,  e lsker  Gud d ig?< >Ja,< svarede
hun.  >Jamen,  hvordan kan du v ide det?< >Jo,<
sagde hun. Nu blev han ivrig. >Jamen, hor nu
her, Laila,< sagde han, >du v6d, at jeg er bi-
skop. Nu siger biskoppen ti l  dig: Laila, Gud
bryder sig ikke om dig.< Der blev helt sti l le i kir-
ken. Den tolv-arige sd ned i gulvet, og biskop
Berggrav trenkte: Hvordan gir det her? Da si
Laila pi ham med sine msrke ojne og med ild
og myndighed i sig sagde hun: >Jeg v6d det all i-
gevel!<

+ Nu er vi her i vor egen by. Vi er ikke lrengere i
Nordnorge. Ogsi til os siger si mange roster -
men de siger det for alvor: Gud bryder sig ikke
om dig! Midt inde mellem livets gaver barer du
jo livets g6der. Nogle af de gider er tunge nok.
Se bare: Gud bryder sig ikke om dig!
Men vi smifolk, vi tager i dag Laila ved hinden -
og siger: Jamen, jeg vdd det alligevel! Jeg vdd

det blandt andet, fordi det blev jul. Jul er Guds
proklamation, Guds indgreb i historien, hvor-
ved han siger: I mennesker, I kommer mig ved
... jeg binder jer t i l  mig, l ige si meget i nod og
savn som i fryd og glede.
Verden blev ikke et slaraffenland julenat. Og
dog blev verden en anden. Englene sang det,
hyrderne bar det videre: Se, jeg fortaller jer en
stor glrede ... en splintfri og skudsikker glade,
en glede, der ikke kan laegges ned hverken af
epidemier eller dod. Den glede, at nir alt stir
imod mig og siger: Gud elsker dig ikke! sd tor
jeg vove at svare, i en ganske stilferdig trods:
Jamen, jeg v6d det alligevel!
Se hyrderne, mens de trippedasker ind mod
flekken Betlehem. Der skinner noget ud fra
dem - for natten er blevet lys, den nat, den hele
verdens nat, alle grredende menneskers nat.
Det skete i de dage, siger doktor Lukas. De dage
var tunge dage. Over Irael 16 en fremmedher-
skers jernhind. Det var fornedrelsens, usikker-
hedens, angstelsens dage. Men det skete i de da-
ge. Gud gav sit bedste - Jesus hed han . Det glre-
des vi ved, det fejrer vi nu. Vi fejrer ikke en kon
Iegende eller et fromt eventyr. Men vi fejrer, at
det skete, skete i de dage, der ikke var blidere
eller rosenrodere end vore.
Et steds i mine gemmer ejer jeg et stykke smit-
teri, som er mig verdifuldt, skont det ikke vil le
indbringe fem ore hos en marskandiser. Det er
bare en bly-knap. Den sad i min fars uniforms-
jakke, da han som ung sonderjyde var tvunget
med i fsrste verdenskrig. En dag blev han ramt
af en kugle. Forst slog den knappen og flrnsede
den op - men netop derved rendrede den sin ba-
ne en anelse, netop si meget, at den nu gik et
par millimeter forbi hjerte og mavesrk i stedet
for at tage hans l iv.
Jeg ved ikke, hvad der sker i et menneske, ndr
det l igger derude og gennem mange, lange timer
mi mene. at en af disse timer bliver den sidste.



Hojst har jeg en anelse om det. Men jeg vdd no-
get: det ude ved fronten skete ved pisketid -men
piske udspringer af jul. Jul betyder: Jesus Kri-
stus er kommet, kommet for at vere dig ganske
nar - i den mest forrykte fortvivlethed, i den
mest grd ensomhed. For ham derude pi slag-
marken var det glrede nok, der helt ude, hvor
afstanden til dsden miles i millimeter. Han
kommer. Jesus Kristus kommer. Det skete. Og
det sker.
Blandt hyrder blev han lagt. Om hyrder er det
sagt, at de levede i den yderste rand af samfun-
dets margin - og havde de nogen religion, var
det yderst beskedent, hvad de kunne udfsre af
religiose pligter. Sddan gik Gud til mennesker,
som det sis udenp6, at de intet havde at give til
gengeld.
Blandt hyrder og andet pjaltfolk blev han lagt.
Blandt mennesker, hvis hverdag var den samme
tumlende blanding af fryd og frygt, som din
hverdag er. Hojderne og dybderne har Gud
skabt. Ogsi hojderne og dybderne i mennesket.
Han kender mennesket, han forstir mennesket,
selv blev han menneske. Og derfor blev Iivet
godt, ogsi da englene den julenat igen var g6et
ind'gennem Himlens Abning, og natten atter
var sort og kold, og nogle fandt den n6deslos.
Og dermed den mening bag digterens vers, der
har en brutal virkelighed til baggrund:

Det er, hvad her vi kender.
Og hdrdt blev mindet om:
Vi stdr med tomme hender,
Vor skaber, for din dom.

Om der for os skul blive,
Et hdb at trsstes ved,
Da vdd vi, du md give,
Af din barmhjertighed.

Vi takker dig for livet,
Vor Fader, og vi tror,
Du har vort hjem os givet,
Pd denne skonne jord.

Denne skonne jord. Smerternes jord. Men den-
ne sksnne jord, for julenats skyld.
Det er det store ved denne nat: Dens glade er ik-
ke noget romantisk, der kan gd hen at regne
bort, nir det skyller tilpas hirdt. Denne ghde
er det mest virkel ighedstro, der er t i l .

Velsignet jul .
Amen.

Geore S. Geil

MARIA GEMTE
Maria gemte i sit hjerte
de ord, hun ikke helt forstod,
og skjult og stille slog de rod.
De ord, vi andre ikke fatter,
som byder meget os imod -
er vi si stolte, at vi kaster
dem ned for vor fod?

Vi skulle gemme dem i hjertet,
at gruble og at grunde p6,
miske blev vi lidt mere sande,
lidt mere stil le og si sm6,
at vi kan hore grrsset spire,
og stjerner synge, hjerter sli.
Mdske er skatte gemt i ord, som
er meget svare at forst6.

For alle ord, som kun er nemme,
som tanken lofter i eet tag,
de flyver hurtigt vek i vinden,
og er glemte naste dag.
Men ord, som volder kamp og pine
og m6ske ogsd nederlag,
de slipper ikke taget i os
for allersidste dndedrag.

De ord, som holder tanken vdgen
og ggr den varsom, mere sen,
dem m6 vi tage ind i hjertet,
som muslingen tar ind en sten,
d6r skal slides, ja, og slibes
i afmagt og al anden m6n.
Miske en skonne dag vi huser
en perle, str6lende og ren.

Johannes Johonsen
biskop i Helsingor stift.



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

Sondag den 13. december
3.  s .  i  advent

Sondag den 20. december
(4. s. i advent)

Torsdag den 24. december
(Juleaften)

Fredag den 25. december
(Juledag)

fsrdag den 26. december
(2. juledag - St. Stefansdag)

Sondag den27. december
(s. mellem jul og nytdr)

Fredag den 1. januar 1982
(Nytarsdag)

Sondag den 3.  januar
(s. e. nytAr)

Sondag den 10. januar
( 1 .  s .  e .  H .  3  K . )

Sondag den 17. januar
(2 .  s .  e .  H .  3  K . )

Sondag den24.januar
( 3 .  s .  e .  H .  3  K . )

Sondag den 31.  januar
(4 .  s .  e .  H .  3  K . )

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

Ronn inge  k l .  10 ,15 ,  bo rneg .
Rol fs ted k l .  19,30,  musikg.

Rol fs ted k l .  10,15
Ronninge k l .  19,30,  musikg.

Ronninge k l .  15,30
Rol fs ted k l .  16,30

Rolfsted kl. 9
Ronn inge  k l .  10 ,15

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

Ronninge k l .  10,15,  Poul  Wi l ler
Rolfsted ingen gudstjeneste

Rol fs ted k l .  10,15
Ronninge k l .  14

Rol fs ted k l .  9
Ronn inge  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 fsred k l .  10,15

Ronninge k l .  10,15
Rol fs ted k l .  19,30

Musikgudstjeneste
i Rolfsted kirke

Ved musikgudstjenesten i Rolf-
sted kirke sondag den 13. decem-
ber kl. 19,30 medvirker organist
A. Rechnagel, Nyborg og Rolf-
sted kor under ledelse af Tom
Moller Pedersen.

Bornegudstjeneste
i Ronninge kirke

Ved bornegudstjenesten i Ron-
ninge kirke sondag den 13. de-
cember kl 10.15 medvirker et
bsrnekor og et blokflojtehold
under ledelse af Kirsten Holm oe
Poul Bech Jessen.

Musikgudstjeneste
i Ronninge kirke

Ved musikgudstjenesten i Ron-
ninge kirke sondag den 20. de-
cember kl. 19,30 medvirker Ny-
borg Motetkor under ledelse af
Rune Most samt elever fra Det
fynske Musikkonservatorium.

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 ogs6 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, t l f. 98 l l 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.

Neste nummer af kirkebladet udkommer
l.-3. februar 1982

Gudstjenester
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