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Jesus sammenligner flere gange Gud med en mand,
som holder en stor fest for mennesker, som intet har at
give til gengreld, ja, for mennesker, som det overhove-
det ikke kan betale sig at gore noget for.
SAdan er det, nir Gud lader sit evangelium forkynde
for os; han uddeler til os lys i vort morke, tro i vor
vantro, hab i vor hiblsshed.
Og si siger vi: Jamen, hvad hjrelper det: Vi odelregger
det jo altsammen, vi forvender det, glemmer det, ka-
ster det bort; det biiver til unytte; vi forbliver dog de
samme; snart er det fortreret af vor vantro, og det er,
som havde Gud intet sagt, og vi intet hort.
Ja, sidan er det, - og sidan skal det ogsi vrere. Gud
giver ikke for at fA igen; han ser ikke efter, hvor det
bliver af; han giver det, vi fortrerer; han lreger, vi sde-
lregger. - Sidan som hvis vi trenker os et menneske pi
vej fra synd til synd, fra vantro til ny vantro, fra skyld
til skyld, og Gud sA selv kommer for at gi vejen med
ham, lyse op hans msrke ved sit lys, tilgive hans skyld,
fylde hans liv med glrede og hib midt i morket og i do-
dens skygge. Det er, som hvis en fattig kommer til en
rig ef'ter at have opbrugt eller miske endog bortodt alt,
hvad han havde fiet, og den rige ikke gor andet end
vente ph, at fattige atter skal komme for at fi noget, -
sddan giver Gud os sin rigdom for at vi skal leve af
den. Gud har ikke andre formil med det. trenker over-
hovedet ikke andet ved det, end nir vi sretter mad pA
bordet; den skal spises og forsvinde, og i morgen er
den, der spiser, lige trrengende.

K. Olesen Larsen
>Fra Esajas Kirken<
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Lidelsens problem
Af forfatteren Per Jespersen, Randerup.

Et af kernepunkterne i den kristne forkyndelse
er l idelsen, forst og fremmest i skikkelse af Kri-
sti l idelse pi korset - den tridelse, der moder os i
form af Esaja's skildring af Herrens Tjener:
>Men han blev sAret for vore overtrrdelser.
knust for vor brodes skyld.<
Lidelse er mange ting, og vi oplever i vore dage
bl.a. en vreldig opblomstring af psykiske l idel-
ser hos flere og flere - selv hos born. Men lidelse
kan ogsA vare, ikke at fsle sig dus med livet -

ikke at fole sig i overensstemmelse med verden
omkring en. Lidelse kan vare at v€re ensom og
forladt, og derfor at blive regnet for uti lregnelig
af  andre.
Vi har ikke helt forsti iet dette vreldige kristne
bil lede pd den lidende tjener; vor logiske tanke-
m6de nregter n&sten at begribe, at nogen kan
tage andres l idelse pd sig - og endda for evig tid.

I et mindre indlas i Prresteforenineens BIad

skriver Poul A. Knudsen, at dersom Soren Kier-
kegaards fader og Grundtvig havde kendt stof-
fet l i thium, som bruges i behandlingen af
manio-depressivitet, vi l le Kierkegaards fi losofi-
ske skrifter og Crundtvigs enorme produktion
ikke have set dagens lys.
Det er miske rigtigt - omend lidt f irkantet sat
op - men det >beviser< i det mindste, at kun
igennem lidelse, nod og elendighed larer men-
nesket at tro, fole og opleve dybt og inderligt.
Det kan knibe med den dybe, indelige indsigt,
mens man sidder ved frokostbordet i sommer-
huset med udsigt t i l  snaps, sild og gemytligt sel-
skab.
Men det betyder ikke, at vi skal forsage alting.
Det betyder ikke, at vi skal resignere og trrkke
os ti lbage fra denne verdens herligheder og leve
som eremitter i dybe, uti lgangelige skove. Og
det betyder ikke, at vi bevidst skal soge lidelsen
for derved at opnd den sande tro.
Men det betyder, at vi skal vare Andeligt op-
merksomme midt i vores hverdag. Vi bor lade
tro og h6b komme ti l os netop i de stunder, hvor
vi har det dirl igst og foler, at vi ikke sl6r t i l .
Lidelse er en del af l ivet. Et l iv i lutter materiali-
stisk >snapsdragelighed<< er utankeligt. Et l iv i
lutter l idelse er l ige sd umuligt.
Lidelse og ghde er to sider af samme sag.

En hellig dag
Det bliver ikke bedre med vor verden, inden
sondagen atter bliver en hellig dag, der bruges
til Guds ere. Der md fro de kristne jordlag spire
en fornyet forstdelse af, at det hrevner sig lige sd
groft at sjofle det tredie bud som noget af de on-
dre.

(Kaj Munk).



En provokatsr Hvornir skal jeg
lade mit barn dsbe?Det er ikke behageligt, hvis nogen udfordrer ba-

re for at fA en anledning til at fd luft for agressi-
oner. Og det er uklogt at lade sig lokke i frelden.
Men vi kan ikke undvrere provokatorer og ud-
fordring. Der er brug for mennesker med mod
til at afslore. Mennesker med evner til af frem-
kalde nye og bedre holdninger. Det er dejligt
med fred og ro, men farligt, hvis freden er
falsk.
Jesus var i usadvanlig grad en provokator. Vi
marker endnu sporene, men har nok aldrig for-
steet til bunds.
Jesus provokerede ved valg af apostle. Bdde tal-
let og arten af disciple var en udfordring. Bdde
en tolder og en zelot, bide et menneske i tjene-
ste for besrettelsesmagten og en tilhanger af
partisanpartiet fik opfordringen: Folg mig! Fol-
ket var delt i adskilte grupper uden srerlig gensi-
dig til l id, og en stor del regnedes for udenfor,
men Jesus ville samle alle 12 stammer.
Jesus provokerede ved at frerdes som ven med
toldere og skoger. Lyttede ogsi til onsker fra sa-
maritanere, kananeere og en romersk hoveds-
mand. Tog ikke i betrenkning at komme menne-
sket til hjrelp, selv og andre mente, at f.eks. et
helligdagsbud mitte lade ham vente til dagen ef-
ter. Selv smd bsrn blev taget alvorligt som men-
nesker, ja, et barn blev fremstillet midt i en flok
voksne som svar pi, hvem der var storst i Him-
meriget. Det var i datiden en stor provokation.
Da Jesus tilsagde den lamme syndernes forla-
delse, var det en udfordring, men ogsi en frigo-
relse. Andre mente, den lamme bar pi en syn-
ders fortjente byrde. Jesus fik fjender, dodelige
fjender, som beskyldte ham for gudsbespottel-
se. - Jesus var for large pA Guds vegne, mente
man. Men Jesus var parat til at betale prisen for
provokationen. Det er det, som just gor hans
udfordring sd sterk. Han kraver ikke for sig
selv, men har kun det ene mil, at omfanget af
Guds karlighed skal Abenbares for verden og
gore sig galdende.

I almindelighed lader foraldre deres barn dobe,
nir det er omkring tre mineder. De fleste for-
eldre har hort Jesu ord Lsd de smd bsrn kom-
me til mig. I md ikke hindre dem, thi Guds rige
tilhsrer bsrnene. Jesus afviste alle indvendinger
og tog bsrnene i favn og velsignede dem. Det
fortalles i Markusevangeliet i kapitel l0 vers l3-
16 .
Foraldre, som vel er medlemmer af folkekir-
ken, men ikke plejer at gA i kirke onr sondagen
og heller ikke daglig beder Fadervor, kan kom-
me i tvivl og sporge, om de skal folge skik og
brug eller miske hellere udsrette diben, t i l  bar-
net selv kan tage sti l l ing.
Svaret pd det sporgsmdl ligger i selve ddbens be-
tydning, at barnet optages i kirken og siledes
kommer ind i det fellesskab, hvor det fir lejlig-
hed ti l  at lare ddbens indhold at kende og ti l
selv at tage stilling dertil. At vrre dobt er den
bedste grund ti l  daglig pdny at tage sti l l ing ti l
diben og til at revidere og udvide sin opfattelse
af, hvad det betyder at vare dobt.
I Jesus fra Nazareth, i alt, hvad han har sagt og
gjort, ser vi l ivets inderste mening virkeliggjort.
Ndr Jesus tager bornene i favn, gor han sig soli-
darisk med de spede og med dem, som kommer
med bornene ti l  ham.
Ddben er et tegn p6, at den opstandne Jesus Kri-
stus er nerverende i sin menighed og fortsrtter
sin gerning. Det er pd Jesu ord, vi dober, og ik-
ke pd vor egen tro eller overbevisning.
Uden barnedib er bsrnenes mulighed for at fi
del i Jesu velsignelse afgorende forringet. Som
foreldre og medlemmer af folkekirken bor vi
lade vort barn dobe og siledes sorge for, at det
ikke kommer til at sti uden for menighedens
fallesskab med alt. hvad det betyder.

Pastor Henrik Gamst-Pedersen,
Kobenhavn

Jens Msller



Sondag den 7. februar
(Septuagesima sondag)

Sondag den 14.  februar
Sexagesima sondag

Sondag den 21.  februar
(Fastelavns sondag)

Sondag den 28.  februar
(1 .  s .  i  f as ten )

Sondag den 7.  marts
(2.  s .  i  fasten)

Sondag den 14.  marts
(3.  s .  i  fasten)

Sondag den 21. marts
(midfaste)

Sondag den 28. marts
(Marire Bebudelsesdag)

Gudstjenester

Ranninge k l .  9 ,  Poul  Wi l ler
Ro l f s ted  k l .  10 ,15 ,  Pou l  W i l l e r

Rol fs ted k l .  19,30,  Poul  Wi l ler
Ronninge ingen gudst jeneste

Ronn inge  k l .  l 4
Rol fs ted ingen gudst jenesfe

Ro l f s ted  k l .  10 ,15
Ronninge k l .  14,00,  bornegudst j .

Rol fs ted k l .  9
R o n n i n g e  k l .  1 0 , 1 5

Ronninge k l .  9
Ro l f s ted  k l .  10 ,  l 5

Ronn inge  k l .  10 ,15
Rol fs ted k l .  14,00,  barnegudst j .

Rol fs ted k l .  I  0 ,  I  5
R.onninge k l .  19,30

Bornegudstjenesterne
i Ronninge den 28. februar og i
Rolfsted den 21. marts begge da-
ge kl. 14 er som alle gudstjene-
ster i vore kirker for alle uanset
alder.
Det serlige ved disse gudstjene-
ster er, at vi med dem vil prove
pi at indfore bornene i kirkens
almindelige gudstj enesteform.

Forflrsmode i prrestegirden
mandag den 8. marts kl. 19,30.
Emnet er: Danmarks Radio og
Folkekirken.
Der kan ogsd droftes andre em-
ner af kirkelig interesse.
Alle er velkomne.
Kirkebilerne fra begge sogne 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 pre-
stegdrden ogsA uden for disse ti-
der, men det er sikrest dt ringe i
forvejen. Tlf. 38 ll 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
29.-31. marts 1982

Jeg er bortrejst
fra den 4. t i l  18. februar (begge dage iberegnet). Henvendelse ont
k i rke l ige handl inger  t i l  sogneprrest  Poul  Wi l ler ,  t l f .  35 11 18.
Attester kan udstedes i prrestegirden i den seedvanlige trreffetid.
Fsdselsanmeldelser med ti lhorende attester kan lagges i postkas-
sen ved pr&stens kontor' 

Jens B. crsen.

Udgivet af sogneprest Jens B. Olsen, Ranninge
LANGESKOV BOGTRYKKERI  ApS


