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Krerlighedens greld
>Bliv ingen noget skyldige uden det at elske hveran-
dre,< stdr der et sted i Det nye Testamente. Det er i
Paulus' brev ti l  romerne.
Forst taler han om en skyld, man kan komme ud af
ved at betale, hvad man skylder. Det er isar samfun-
det, han trenker pi. Vi er jo mere vant t i l  at tale om,
hvad samfundet skylder os. Men selv et velfardssam-
fund giver ikke med den ene hdnd uden at tage med
den anden. Endnu har vi ikke opfundet den velfrrds-
stat, der ogsd kan betale vores skat.
Paulus taler ogsA om skat: >Giv alle, hvad I er dem
skyldige, den I er skat skyldige, skat; den, I er told
skyldige, told; den, I er frygt skyldige, frygt; den, I er
rre skyldige, €re.((
I sidanne forhold kan man si nogenlunde betale,
hvad man skylder. Jo mere, man har betalt af, hvad
man skylder, jo mindre skylder man. Det grelder bide
skatten og kobmandsregningen og prioritetsgrlden.
Men sii gor han en vigtig undtagelse. Betal, hvad I
skylder, siger han, bliv ingen noget skyldige - undta-
gen det at elske hverandre. Skal vi da ikke betale,
hvad vi skylder her? Jo, men her bliver vi ved at skyl-
de l ige meget, hvor meget vi end betaler. Her er en
gald, vi aldrig kommer ud af, og - hvad mere er - ikke
skal soge at komme ud af.
Hvis jeg betaler min skat for at blive fri for at skylde i
skat, er det i orden. Det giver god mening. Men hvis
jeg elsker min naste, for at blive fri for at skylde at el-
ske ham, si elsker jeg ham slet ikke.
Al anden gaeld kommer man ud af ved at betale. Kar-
l ighedens grld bliver man i ved at elske. Eller som kir-
kefaderen Origenes sagde: >Karlighedens geld er
permanent; den bliver vi aldrig kvit, for vi mA betale
den dagligt og dog altid skylde den.< 

Rudotnh Arendt.



Livet kan ikke
lukkes inde i et
system
Livet er altid personligt, og ansvaret er ube-
granset. Martin A. Hansen har et sted formet
dette udsagn: >Det kristne er ikke en religion,
ikke en sredelaere, ikke en samfundslrere, men
en skrebnesvanger stor hrendelse i et menneske<.

Hvis Jesus havde givet os et system af laresret-
ninger, havde det vaeret meget lettere. Nu afstod
han fra det. Det, vi horer om i Det ny Testa-
mente, er, at han sti l lede mennesker i stadig nye
udfordringer; det viser sig i hans holdninger ti l
de bdse eller systemer, man vil le lukke ham ind i.
Pi det religiose omrdde kommer det bl.a. t i l  ud-
tryk i forholdet t i l  de jodiske sabbatsregler, som
indeholdt bestemmelser om, hvad man m6tte,
og navnlig ikke m6tte gare pi jodernes ugentli-
ge hell igdag, sabatten. >Hvem af jer<, siger Je-
sus, >vil le ikke, hvis hans son eller okse faldt i
en brond, straks drage dem op, selv om det var
pi en sabbatsdag?< (Luk. 14,5). Eller et andet
eksempel: >Nir du bringer din gave til alteret og
d6r kommer i hu, at din broder har noget imod
dig, si lad din gave blive d6r ved alteret, og ga .
forst hen og forlig dig med din broder, og kom
sd og bring din gave!< (Matt. 5,23-24). Jesus
setter barmhjertighed hojere end offer. Alle re-
l igiose bestemmelser og ritualer kommer ti l  at
stA i anden rrekke. I forste rrekke stir forholdet
ti l  medmennesket.

Nir det drejer sig om det moralske, kan som
eksempel n&vnes en fortrelling fra Johannese-
vangeliet (kap. 8,3 ff). De skriftkloge og farisre-
erne kom ti l Jesus med en kvinde, som var gre-

bet i hor. Jesus siger ti l  dem: >Den af jer, der er
syndfri, lad ham vrere den forste, der kaster
sten pi hende!< Det gjorde dem usikre. De gik.

De aldste forst, hedder det. Den historie kan
stadigvrek srette sporgsmilstegn ved vore mo-
ralske fordommelser af hinanden.

Man ville gerne have Jesus til at tage stilling og-
si til politiske sporgsmil. Landet var besat af
romerne, og man skulle betale skat til kejseren i
Rom. Derfor fik Jesus en dag stillet sporgsmA-
let: <Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?<
De fik det uhindterlige svar: >Giv kejseren,
hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!<

(Lres fortallingen i Matt.22,15 ff). Hvad skulle
de sige til det? De blev stillet i en personlig afgo-
relse.

Under forhoret af Jesus for Pilatus soger denne
at skramme Jesus ved at sige: >Ved du ikke, at
jeg har magt til at give dig fri og magt til at
korsfeste dig?< Han fAr det svar: >Du havde al-
deles ingen magt over mig, hvis ikke den var
givet dig ovenfra<. (Johs. 19,10 f.) Den frihed
overfor den polit iske magt, som kommer ti l  ud-
tryk i Jesu holdning, er en udfordring.

Jesus fra Nazaret kan stadigvrek sprrenge vore
systemer; hans ord er ogsdr i dag udfordringer.
Bjergprredikenen (Matt. kap. 5-7) indeholder
mange eksempler p6 det, f.eks. at det at blive
vred pd sit medmenneske, at sige skreldsord ti l
det, er l ige si slemt, ja egentlig varre end at sld
ihjel. Der er ingen af vore moralske, ideologiske
eller religiose systemer, der kan rumme den
slags udsagn. >Jesus har spraengt vor virkelig-
hed<. Der er en rummelighed i ham, som er for-
uroligelse for ethvert forsog pi at lukke l ivet -

og det vil forst og fremmest sige forholdet mel-
lem mennesker - inde i et system. Det er en
grrenselos stor hrendelse at indlade sig med Je-
sus' 

Haratd stef f?nsen.



Frimodiehed
og glredE
Gud vil slet ikke andet, end at vi skal glrede os
over, at han er vor Gud og Fader, at han gen-
nem sit ord er vor tro og vort hib og vor vilje til
livet - at han altsd ligefrem opfylder for os sin
befaling om at frygte, elske og forlade os pA
ham og gore l ivet t i l  det, det skulle vrre for os.
Af evangeliet skal vi leve; - falder sA alt det, vi
lever, ind under dommen, det skal vi ikke for-
tvivle over, men takke Gud for livets gave, for
at han stadig piny loser os fra os selv og vort
eget l iv for at binde os ti l  l ivet og ti l  hinanden.

Der er mange gode ting her i verden, lad os gla-
de os over dem, men forst og fremmest - ellers
bliver det andet ikke ti l  noget - skal vi glrede os
over, at Gud har ridet bod pd det, vi har for-
spildt; at han har gjort og stadig pAny gor l ivet
godt og glredeligt fra forst t i l  sidst. Stadig piny
msder livet os fra Gud som selve saligheden
midt i vor bekymring og angst.

Frimodighed, gleede og hib fra Gud - det giver
Guds ord os med ud i l ivet; og Gud giver os end-
ogsA lov at takke ham derfor. Og hvad kan tage
frimodigheden fra os, nir vi pi Guds befaling
altid takker Gud.

noget at leve af. Tvivlen skal nok selv sorge for
at fi noget at spise - den lever jo af alskens u-
krudt. Men troen fir naring f.eks. ved det
bord, der har vreret daekket i den ubrudte krede
af sondage siden de to forste, hvor han selv
kom. Og troen fir nering fra ordet i Bibelen.
De to forste sondage kom han selv, han som er
Ordet -nu moder vi ham i ordet fra Bogen. Sta-
dig inder han Helligdnd ind mellem os og kal-
der blinde smifolk salige, si lrenge vi bare vil
hsre.

Tvivlen fir lov at tale 6bent ud til Gud. Og dens
tvilling troen fdr lov at hore, nAr Gud taler igen-
nem ti l os.

Og pd den mide bliver et lille menneske holdt
oppe fra dag til dag.

Georp S. Geil.

K. Olesen Larsen "Fra 
Esajas Kirken(

Troen og tvivlen
er tvillinger
Noget af det farligste, der kan ske for en tvivler,
er, at han stikker sin tvivl sidan under stolen, at
den for alt i verden ikke md komme frem. Eller
sagt med et andet bil lede: man stuver tvivlsgod-
set ned i sindets kalder og regner med, at ddr
opdager ingen det. Men det s&re er, at det, man
stopper ned i det ubevidstes kalder, det aner ens
born mere om, end man selv ved af. Og i nreste
slregtled bliver det bevidst, slAr ibenlyst ud -
tvivlen s16r miske ud i had ti l  Gud.

Der er ikke noget syndigt i at tvivle. Og der er
sAvist ikke noget fromt i at prove at gemme tviv-
len af vejen.

Men der er noget Syndigt i,, ikke at lade troen fi

Naden
N6den er din dagligdag,
hverdagen, det nare.
Mennesker at leve med,
niiden er: at v&re.

Niden er den karlighed,
som blev grundlost givet.

Niden er den hverdag, som
binder dig ti l  l ivet.

N6den er et ord fra Gud
over alle dage.
N6den er, nAr alt er tabt,
aI fh alt tilbage.

Ndden er hver levet dag,
hvert t i l fr ldigt mode.
Niden er det levende,

som stir op af dode.

Uden hib og uden Gud
la'r vi doden ride.
Tro og hib og krerlighed
fAr vi kun af n6de.

Johannes Mollehave.



Sondag den 6. februar
(Sexagesima)

Sondag den 13. februar
(Fastelavn)

Sondag den 20. februar
(1.  s .  i  fasten)

Sondag den27. februar
(2. s. i fasten)

Sondag den 6. marts
(3. s. i fasten)

Sondag den 13. marts
(Midfaste)

Sondag den 20. marts
(Maria Bebudelsesdag)

Sondag den 27. marts
(Palmesondag)

Torsdag den 31. marts
(Skartorsdag)

Fredag den 1. april
(Langfredag)

Sondag den 3. april
(Pdskedag)

Mandag den 4. april
(2. pAskedag)

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

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

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

Ro l f s ted  k l .  10 ,15
Ronninge k l .  19,30

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

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

Ronninge k l .  14,  Poul  Wi l ler
Rolfsted ingen gudstjeneste

Ro l f s ted  k l .  10 ,15
Ronninge kl. 14 Bornegudstjeneste

Ronninge k l .  10,15
Rolfsted k l .  19,30 Alrersans ibesge k i rker

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

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

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

Yintermsde i prrestegirden
onsdag den 16. februar kl. 19,30.
Sogneprest Poul Willer vil tale
om Nyreligiositet - de nye ikke-
kirkelige bevregelser i vor tid. -

Alle er velkomne.

Konfirmationsdatoer i 1984
Ronninge sogn:
Bakkegirdsskolen 15. april.
PilegArdsskolen 29. april.
Rolfsted sogn:
Rolfsted skole 6. maj.
Ferritslev Friskole 13. mai .

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

lms B. Olsen.

Kirkebilen til
Rolfsted kirke

Man bedes ringe til Ferritslev
Taxi, t lf. 98 l l 22, dagen for
den hell igdag, man onsker at del-
tage i gudstjenesten.

Kirkebilen til
Ronninge kirke

Man bedes ringe ti l  Connies Lil-
lebil, t l f. 38 13 08, dagen for den
hell igdag, man ansker at deltage
i gudstjenesten.

Nreste nummer ah ki.keblud.t udkommer
l

28. -30 .  mar ts .  I
LANGESKOV BOGTRYKKERI APS

Gud

Udgivet af sogneprast Jens B. Olsen, Ronninge


