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Flonninge i Guds billede
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l. Mosebog 1.27: Og Gud skabte mennesket i sit billede.

Mennesket skabt
Ordet om, at Gud skabte mennesket i sit bil lede, er et meget
dybsindigt ord. Det betyder for det forste, at mennesket kan
ti ltales af Gud. Et dyr kan opdrages ti l  at t i l tales af menneske-
ne - ikke af Gud. Men mennesket kan ti l tales af Gud. Derfor
hedder det ogs6 i evangelierne: Salige er de, som horer Guds
ord og bevarer det (Luk. 11.27). At vrere menneske skabt i
Guds bil lede er at vare under ti l tale.
For det andet betyder det, at Gud har en serlig tanke med os,
en mening, en vil je med os, noget, vi er bestemte ti l , nemlig at
l igne Gud. Ikke s6dan, at vi skal vare Guder, vare ti lvrrelsens
herrer. Tvart imod. - Nej det er Guds bestemmelse med os, at
vi skal l igne ham i henseende ti l  det, der er hans vresen, det,
som er i hans hjerte.
Hvad er da Guds vrsen? Hvad er der i hans hjerte? Dette
sporgsmdl er der, nAr alt kommer ti l  alt, kun givet eet svar pd.
Og det svar hedder Jesus Kristus, om hvem det hedder, at han
er >Guds v&sens udtrykte bil lede< (Hebr. 1.3). Hos ham er der
een eneste ting, der skinner igennem - og det er kerligheden.
Selve det, at han kom, er udtryk for Guds kerlighed, Guds
karligheds handling overfor sine mennesker. Og alt, hvad Je-
sus var i sit l iv og i sin dod, var Guds handlende karlighed, den
kerlighed, der giver sig selv ti l  os og for os.
Her ser vi, hvad Guds bil lede er, hvad Cuds vasen er, hvad der
er i Guds hjerte, og derfor ser vi ogsA, hvad vi selv er skabte ti l ,
hvad der er Guds vil je med vort menneskeliv. - Men vi ser ogsd,
hvor dybt vi er faldet, at vi netop har syndet mod karligheden
ved at have erstattet den med vor egenvil je, vor egenretfardig--
hed, vor egensindighed, si vi lever ud af os selv i stedet for ud
af Gud. Vi har skendet Guds bil lede.
Og hvad si?
Ja, sA er der kun eet at sige, at det var derfor Gud blev menne-
ske! For at tage sig af sine faldne mennesker. For at t i lsige os
sin ti lgivelse. For at vare hos os som det fortabtes Gud, sd vi
ikke skal fortvivle, men fd lov at tro, d.v.s. forlade os p6 ham,
der er Guds karlighed i egen person.

Frederik Paludan - fra >>Stsv os Aske<<-
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Vi plajed og vi si'ed. . .
Hostsalmen >Vi plojed og vi sd'ed< siger noget
om den kristnes taknemmelighed overfor Gud.
Taknemmeligheden er udtrykt rned et billede
fra bondens verden. Han kan ploje og harve sin
jord; han kan gode den og sd sreden, men sd er
ogsi det, bonden kan gore, for at fd froet til at
gro, gjort. Det l igger udenfor hans magt, at fd
frset til at spire og til at danne netop den form,
som f.eks. en kornplante eller en roe har. Han
kan kun med hrenderne i lommen vente pi, at
frset bliver t i l  en moden plante, han kan hoste,
som si han selv og andre kan leve af.

Hosttiden og menighedens hostgudstjeneste gi-
ver udtryk for den undren over det under, der
hvert dr pi denne tid bliver klart for mennesket,
nir hssten bjarges. Men hostgudstjenesten og
dens salmer bliver ikke st6ende ved at undre sig
over det, der er blevet skabt. De gdr videre. For
nir man ved, hvem der er irsagen ti l  et under,
sd 96r man ti l  ki lden og bringer sin dybeste og
inderligste tak og hyldest t i l  den.

Den kilde, der fir alt ing ti l  at gro, er Cud. Det
er ikke kun kornet pd marken eller traet i sko-
ven, han lader vokse. Nej, det er alt det, der
skabes af menneskers hender eller deres hjer-
ner. Gud stir bag det hele, om vi vil vide af det
eller ej.

Nir man tanker l idt dybere over ti lvarelsens
under, sd er kendsgerningen, at Gud mi sti
bagved alting, ikke sA overraskende. Vi kan
blive meget mere forbavsede over det, ndr vi la-
ser i Bibelen. Den fastsldr, at Gud er alle tings
ophav og opretholder, selvom mennesket ikke
har fortjent det. I Bibelens forste bog (1. Mose-
bog kap. 8,20-22) stdr der om Noah, at han ef-
ter syndfloden i taknemmelighed ofrede ti l
Gud. Derpd gav Gud ham det lofte, som vi sta-
dig lever pi i dag. Gud sagde ti l  Noah: >Selvom
jeg ved, at mennesket alt id vil strrbe efter det
onde og ikke bliver bedre, om jeg ogs6 straffer
det, si giver jeg dig og dine efterkommere all i-
gevel dette lafte, at sAlange jorden stir, si skal
srd og host, kulde og hede, sommer og vinter,
dag og nat ikke ophore<.

Med andre ord: Gud garanterer, at naturens
gang ikke bringes i uorden. Han ti lsikrer os, at
vi kan regne med de fysiske love; at vi ikke
pludselig en dag v6gner qp for at konstatere, at
solen er blevet vak eller tyngdekraften er op-
hevet. Gud lover, selvom vi ikke har fortjent

det, at det vil vrere muligt at opretholde livet
indti l den dag, hvor jorden ved Jesu Kristi gen-
komst ikke mere vil sti. som vi kender den.

Tanker vi pi dette lafte, ndr vi synger >Vi plo-
jed og vi sd'ed<, sA bliver det ikke kun en tak
for bondens host pi marken, der sikrer os fo-
den. Nej, det bliver en tak ti l  Gud, at han i sin
krrl ighed ti l  os mennesker, selvom vi ikke er
det vrerd, lader os leve. Det bliver en tak for l i-
vet. som md leves oA hans nide.

P. A. Pontoppidan Thyssen.



Forstieligt
fn- -l loILrl clnf/
Evangeliet taler ikke et serligt sprog, men sim-
pel og jrvn dagligtale; det meddeler heller ikke
noget mystisk, overnaturlig viden, men taler om
det l iv, som vi alle kender.

Guds kalden pi mennesker gennem evangeliet
er heller ikke noget srerl igt kald, der er intet
sarligt at hsre i det, men det drejer sig om at
forsti l ivet som Guds kalden pi sine born. Der
er overhovedet ikke tale om at hare noget sar-
l igt, men om i vort menneskeliv at hore Guds
rost. Det drejer sig heller ikke om et sarligt l iv,
men om at have vort l iv siledes: som sivet os
befalet os af Gud.

Evangeliets budskab er det budskab, som Gud
gennem livet forkynder os - horligt og forstde-
ligt for os alle, men overhsrt og forvansket af
os alle; igen og igen forkyndt os gennem evan-
geliet om Jesus, og derfor ogsd ved ham ti l at
hore for enhver i hans eget l iv.

K. Olesen Larsen.

Konfirmations
forberedelse
I august-september begynder konfirmationsfor-
beredelsen. Konfirmationsforberedelsen skal
ifolge den kongelige anordning af 9. juli 1968
bibringe bornene et passende kendskab ti l  den
kristne bornelerdom og fortrolighed med fol-
kekirkens gudstj eneste.

Undervisningen vil si ledes foregi ikke bare i
konfirmandstuen, men ogs6 pi sandage ved
menighedens gudstjeneste. (Mit bud er: Een
gudstjeneste om mdneden eller 8 gange ilsbet af
forberedelsestiden). Man kan jo ikke blive for-
trolig med gudstjenesten, hvis man aldrig kom-
mer i kirke, l ige si l idt som man kan lr,re at ka-
re bil, hvis man aldrig fAr lov ti l  at sidde bag et
rat.

Ordet konfirmation betyder bekreftelse. Ved
konfirmationen bekrrftes vor d6bspagt - den
ordning, hvorefter vi er blevet Guds born, og vi
f ir lov ti l  at tro pi Gud som vor Fader, Jesus,
som befrier os fra vore synder, og Hellig6nden,
der hjalper os ti l  at tro.
Pi konfirmationsdagen beder vi da ogsi for og
med de unge, at Helliginden vil bekrafte for
os, at vi stadig er Guds bsrn. Vi synger:

Fsder vor i hoje sale,
kom din pogt med os i hu,
Sandheds And i dybe dole,
o, bekreft, besegl den nu.

Men konfirmationen er ikke afslutning pi andet
end undervisningen i konfirmandstuen. Da Je-
sus befalede sine disciple at ga ud i alverden og
dobe folk, sA fik de ogsd at vide, at de skulle la-
re dem at holde det, han havde befalet dem. I
skolen og i konfirmandstuen kan man lare,
hvad Jesus har befalet os; men det er kun i me-
nigheden vi lerer at holde, hvad han har befalet
os, for det er der, Hell ig6nden virker i ordet og
sakramenterne.
Enhver gudstjeneste er egentlig en konfirma-
tion, hvor vi bliver bekreftet i, at vi er Guds
born, og konfirmationsforberedelsen er da i
egentligste forstand en oplrring i at deltage i
gudstjenesten.
Konfirmationsforberedelsen er ikke bare pra-
stens sag. Det er ogsA forrldrenes sag. Dobte
mennesker, der har ladet deres born dabe, og
som har forpligtet sig ti l  at opdrage deres bsrn i
den kristne tro, bor leve op ti l  deres ansvar og
folge deres born ti l  kirke. Det er at svigte frl les-
skabet mellem born og forrldre, at lade konfir-
manderne sidde foraldrelose pd kirkens banke
de almindelige sondage.
Der er ingen af os, der er for store ti l  at fA oe-
krreftet, at vi er Guds born, og der er ingen af
os, der er for ringe ti l  at blive kaldt Guds born.
Det galder bide konfirmanderne og de voksne.

Jens B. Olsen.

Hej . . . jeq har lige fdet at vide, at jeg er et af Guds bsrn . . .
- hvem er du?



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

Sondag den 21. august
(12 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 28. august
(13 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 4. september
(14 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 11. september
(15 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 18. september
(16 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 25. september
(17 .  s .  e .  T r i n . )

Sondag den 2. oktober
(18 .  s .  e .  T r i n . )

Gudstjenester

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

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

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

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

Rolfsted kl. 9, Poul Willer
Ronninge ingen gudstjeneste

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

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

Ronninge kl. 10, konfirmation
Rol fs ted k l .  19,30

Bornegudstjenesten
Gudstjenesten er for alle, bsrn
og voksne.
Ideen med at holde borneguds-
tjeneste eller familiegudstjeneste
er at Eore bsrnene bekendt med
folkekirkens gudstjeneste, og
hvorfor vi holder gudstjeneste.
Foraldrene opfordres derfor til
at tage deres born med i Rolfsted
kirke sondag den 4. september.

Prestens 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-
stegArden ogsi uden for disse ti-
der, men det er sikrest at ringe i
forvejen. Tlf. 38 I I 56.
Treffes ikke 10. og ll. septem-
ber.

Jens B. Olsen.

Kirkebilen til
Rolfsted kirke

Man bedes ringe til Ferritslev
Taxi, tlf. 98 ll 22, dagen for
den helligdag, man ansker 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.
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