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O kristelighed!
Du skenker vort hierte, hvad verden ei ved;
hvod svagt vi kun skimter, mens oiet er bldt,
det lever dog i os, det faler vi godt;
mit lqnd, siger Herren, er Himmel og jord,
hvor kerlighed bor!

Kender I det: Man sidder i en kirke for gudstjenestetid. Der er
endnu temmelig sti l le. Si sti l le, at det nesten kan hores. Det er
en >mettet(< sti lhed. Noget er pd vej.
Ja, med sig har man sin adspredthed og splittethed. Man er
mAske tret, ikke sarlig oplagt, bedrovet. Og brrer pA sin del
af ugens strid og moje.
Men nu begynder tingene at leve. Noget fanger ens blik. Det
glider opad, langs en pil le. Eller langs et vindue - for t i l  sidst at
standse ved kronerne, disse bundter af lys. Under alle omsten-
digheder: Der er >hojt t i l  loftet< i dette hus!

Og mAske har vi et minde netop i forbindelse med dobefonten.
Som ikke kan andet, end minde os om, hvem vi horer t i l  hos. -

Og her er pradikestolen. Hvor ofte gik vi ikke fra kirken opli-
vet af det, vi havde hart? - Og bag os orglet. Vi glader os ti l  at
synge sammen med det.
Og, som efter en naturlov, gdr nu vort blik op mod altret. Som
egentlig bare er et bord. - Ja, noget sh hjemligt og fortroligt, sh
smukt og hojtidsfuldt!
Og altsammen taler det sit tyste og starke sprog. Om det god-
hedens og kerlighedens rige, som igen vil 6bne sig for os og ta-
ge os ind ti l  sig. Nir nu om lidt gudstjenesten gir igang og
evangeliet lyder for os. Og vi fir lov til at legge det altsammen
bag os: Vor adspredthed og splittethed - alt det, vi kom med.
Og nok engang erfarer vi sandheden i de gamle ord om >Gud,
der har skabt os ti l  sig - og vort hjerte er uroligt, indti l det f in-
der  hv i le  i  ham<.
Og mdske er vi endda begyndt med salmen >O kristelighed, du
skanker vort hjerte, hvad verden ej ved. . .<.
Og sd er vi helt hjemme!

Lisbet {K'"{:;3!3i:f:



Livet har en mening, fordi det er en gave
Vi siger det sd let: Livet har en mening. Hvis det
er sandt, er det jo et vidunderfigt, befriende,
glredeligt budskab.
Men kan det vrre sandt? Er der ikke netop sd
meget i menneskelivet, der kun drkkes af or-
det: Menings-lsst? Er det, som hander med os
og omkring os, ikke si ofte uden mening, t i l fal-
digt og uretfardigt?
Hvis man ikke kun lever pi overfladen, kan
man ikke undgA at vide, hvor tungt og uudhol-
deligt l ivet kan vare. Netop derfor er det et
evangelium, d.v.s. et gladeligt budskab, at Gud
giver l ivet mening. Ikke, at det onde ikke er der,
men at Gud er kommet ti l  os, som er i verden.
Mange er vidnesbyrdene om, at kristne under l i-
delser, der kunne synes sd tunge, at ingen kunne
bare dem, dog - ja helt ind i doden - har kunnet
gribe om, at ndr Gud var der, si havde livet me-
ning.
Den overbevisning, at t i lvrerelsen har en me-
ning, henger sammen med, at Gud har be-
gyndt, at Han er udgangspunktet. Han har be-
gyndt sin gode gerning, d.v.s. at t i lvrerelsen er
Hans, og den skal leves med Ham som Herre.
N6r Gud har en mening med os, bliver alt ing
lettere at brre. Det menings-lose kan et menne-
ske ikke klare, men det menings-fyldte kan bre-
re igennem smerter og sorger.
NAr Gud har en mening med os, s6 er l ivet altsil

ikke l igegyldigt; og den dag, vi nu begynder, er
ikke l igegyldig.
Livet er ikke en endelos trummerum. Jeg ved
godt, at det kan synes sddan, jeg ved, at vi kan
gore l ivet tomt og kedsommeligt og pinefuldt
for hinanden, jeg ved, at mennesker kan synes,
at der slet ikke er brug for dem. Det er all igevel
kristen forkyndelse, at Gud vil noget med os, og
at det l iv, Han har givet os, ikke er l igegyldigt.
I en af Ingemanns aftensange hedder det:
Gud, i din hdnd alt stort er smdt,
men kert det mindste tillipe.
El ler  i  en af  morgensangene:
Os har og Vorherre ker,
ingen sjel Han glemmer.
Det gir igennem alle Ingemanns morgen- og af-
tensange, at Gud ikke har glemt os, at Han har
en mening ogs6 med de smi.
Kom ikke og sig, at dette blot er den naive Inge-
mann, der synger sddan. Det er nemlig pracis
det samme, Bibelen giver udtryk for. I Johan-
nesevangel ie t  s iger  Jesus f .eks. :  Den,  som kom-
mer t i l  mig,  v i l  jeg a ldr ig  s tsde bor t .  (Johs 6,37) .
Hele den overbevisning om, at l ivet har me-
ning, har sit udspring i evangeliet om, at vi er el-
skede af Gud, og at Han i sin karlighed har gi-
vet os denne ti lverelse, aI l ivet er en gave.

Poul Hartling.

Steen-Kr ist ian Er iksen.



Guds odselhed
Jesus sammenligner flere gange Gud med en
mand, som holder en stor fest for mennesker,
som intet trar at give til gengreld, ja, for menne-
sker, som det overhovedet ikke kan betale sig at
gore noget for.
Sidan er det, nir Gud lader sit evangelium for-
kynde for os; han uddeler t i l  os lys i vort morke,
tro i vor vantro, hib i vor hdbloshed.
Og si siger vi: Jamen, hvad hjalper det: Vi sde-
legger det jo altsammen, vi forvender det,
glemmer det, kaster det bort; det bliver t i l  unyt-
te; vi forbliver dog de samme; snart er det for-
taret af vor vantro, og det er, som havde Gud
intet sagt, og vi intet hort.
Ja, sidan er det - og sddan skal det ogsii vere.
Gud giver ikke for at fd igen; han ser ikke efter,
hvor det bliver af; han giver det, vi forterer;
han lager, vi odelagger. - Sidan som hvis vi
trenker os et menneske pA vej fra synd ti l  synd,
fra vantro ti l  ny vantro, fra skyld ti l  skyld, og
Gud si selv kommer for at gd vejen med ham,
lyse op hans msrke ved sit lys, t i lgive hans
skyld, fylde hans l iv med glade og hAb midt i
morket og i dodens skygge. - Det er, som hvis en
fattig kommer ti l  en rig efter at have opbrugt el-
ler miske endog bortodt alt, hvad han havde fi-
et, og_{e1 rige_i,kke gor andet end vente pi, at
den fattige atter skal komme for at fA noget - sa-
dan giver Gud os af sin rigdom for at vi skal le-
ve af den. Gud har ikke andre formil med det,
tenker overhovedet ikke andet ved det, end nAr
vi satter mad pA bordet; den skal spises og for-
svinde, og i morgen er den, der spiser, l ige trrn-
gende.

K. Olesen Larsen.

At elske er viljen til at
fastholde frellesskabet
Da Jesus blev spurgt om, hvilket der var det
storste bud i loven, svarede han kort og klart:
>Du skal elske Herren, din gud, af hele dit hjer-
te og hele dit sind - og du skal elske din naste
som dig selv<. Det kalder vi det dobbelte krer-
l ighedsbud, og det siger egentlig det samme som
de ti gamle bud.
Der er altsi ikke tale om to bud men 6n ubryde-
lig enhed: Vi kan ikke elske Gud uden ogsA at
elske vore medmennesker, og vi kan ikke for al-
vor elske vor n&ste, uden at Gud elsker os og vi
elsker Gud. Sagt pd en anden m6de: Hvis der er
en Gud og Fader, s6 mi vi vare brsdre og so-
stre. Og hvis vi er brodre og sostre, mi der vrere

en Fader. Mange mener, at de to ting kan skil les
ad. Det mener Gud ikke.
De gamle bud begynder med: >Du mA ikke. . .<.
Det dobbelte karlighedsbud begynder med:
>Du skal elske. . .<. Ikke at det gor det lettere,
men det giver et helt andet perspektiv: Et men-
neske er ikke en maskine, som man kan pro-
grammere, en robot man kan fjernstyre - et
menneske er en, der elsker.
Sd md vi sporge: >Hvad er det at elske?<. Den
tyske teolog Bonhoeffer svarede: >At elske er
viljen til at fastholde frellesskabet med Gud og
med vore medmennesker - d6t er, hvad det dob-
belte karlighedsbud byder os. Det er gode ret-
ningslinier. Et kompas kan man kaste omkring
med og rejse rundt med - det peger stredigt hele
tiden mod nord og mod syd. Siledes peger det
dobbelte krrl ighedsbud strdigt i to retninger:
>Du skal elske din Gud - du skal elske din nre-
ste(<.
>Nreste< er sprogligt beslagtet med >narme-
ste<. Altsi kan vi ikke sige, at alle mennesker er
vor n€ste, for sd er begrebet blevet s6 udvandet
og fortyndet, at det slet ikke forpligter os. Nej,
min nreste er det menneske, der netop nu er mig
narmest og trenger ti l  mig. Og det kan nok
somme tider blive ti l  generende mange, for for-
uden dem, der rent korporligt krydser min vej
og trenger ti l  min hjalp, kan det girokort, der
dumper ind ad min brevsprrkke, vare en hind,
der er rakt ud mod mig for at bede om min
hjrelp. Min naste er en skiftende og broget f lok,
som jeg kan rende pA alle vegne, enkeltvis eller i
f lok.

Ellen Lissner.

Kaj Munk sagde:
MAske er jorden ung endnu, og der l igger 6rtu-
sind efter Artusind foran den.
Miske er den reldgammel og ved at danse sin
dodedans.
Vi ved det ikke, og stundom kan det ene synes
os og stundom det andet.
Men som kristne ved vi, at den ikke ender
bl indt .
For vantroens folk er jordens l iv en hundegal-
skab, snurrende rundt om sig selv. Og dens ende
er rummets frostdsd eller verdenseksplosion,
nir den stsder sammen'i bragende lue med et
andet himmellegeme. - For os kristne er der en
skjult Guds plan gennem al dens galskab, og pii
t idernes slutsten sidder Kristus og holder dom.
Velsignede tanke, at sidste instans ikke er, hvad
folk mener, ikke er historiens nojagtigt lige sd
vilkirl ige dom, ikke det bl6 ingenting. Sidste in-
stans er Kristus. Guds Son. Menneskesonnen.



Sondag den 12. juni
(2.  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 19. juni
(3 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 26. juni
(4.  s .  e.  Tr in. )

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

Sondag den 10. juli
(6 .  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 17. juli
( 7 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 23. juli
(8 .  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 31. juli
(9 .  s .  e.  Tr in. )

Sondag den 7. august
(10 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 14. august
( l l .  s .  e .  T r i n . )

Gudstjenester

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

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

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

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

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

Ronninge kl. 9, Poul Willer
Rolfsted ingen gudstjeneste

Rolfsted kl. 9, Poul Willer
Ronninge ingen gudstjeneste

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

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

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

Jeg holder ferie
fra 17. juli ti l 6. august - begge
dage iberegnet.
Henvendelse om kirkelige hand-
linger i dette tidsrum mi ske til
sogneprast Poul Willer, Skelle-
rup prastegerd, tlf. 35 1l 18.
Med henblik pi attestudstedelse,
evt. fodsels- og dodsanmeldelser
er kirkekontoret i Ronninge prc-
stegird ibent i prestens treffe-
tid.
NB! Dog i dagene 18.-23.juli mi
alle henvendelser om attester
o.lign. ske til pastor Willer.

Jens B. Olsen.

Indsamlinger i kirkerne
Dansk MissionsrAd: Ronninge
125 kr., Rolfsted 50 kr.
Kirkehjalpen (Folkekirkens
Nodhjelp): Ronninge ll2 kr.,
Rolfsted 130 kr.

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 pra-
stegArden 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
Taxi, tlf. 98 ll 22, dagen far
den helligdag, man onsker at del-
tage 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.

N€este nummer af kirkebladet udkommer
8.-10. august.Udgivet af sogneprest Jens B. Olsen, Ronninge


