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Flugt eller tilfluef
Flugt er i sig selv noget negativt. Man flygter altid, fordi
man er blevet pAtvunget noget, som man vil bort fra.
Flygtninge findes i dag i et antal, som verden ikke tidli-
gere har kendt. Mennesker flygter bort fra krigens
djevelskab. Man flygter fra regimer, som ikke giver
mennesker lov til at vrere mennesker, men soger at for-
vandle dem til objekter eller ting ved bide fysisk og
psykisk tortur. Man flygter fra hungersnaden i store
dele af den tredje verden.
Men flugtfanomenet findes ikke kun, hvor der er krig,
tortur og hungersnad. Flugtfenomenet findes ogsi i
den del af verden, hvor vi befinder os. Her flygter man
ikke fra fysisk nod, men fra psykisk og 6.ndelig nod.
Den materialiserede tilvarelse fir mennesker til at flyg-
te fra livslede, tomhed, angst og meningsloshed. Man
flygter bort fra sig selv. Og hvor flygter man hen? Man
kan flygte mange steder hen, f.eks. ind i en narkotika-
rus, ind i hinduistisk religion eller ind i overindelig be-
ruselse inden for kristendommens rammer. Men lige
meget, hvor man flygter hen, si flygter man ind i det
for at glemme verden og sig selv.
Netop dette flugtfrenomen er stik imod, hvad kristen-
dommen vil sige os. Kristendommen vil fortrelle os, at
Gud har skabt os som mennesker, for at vi skal vere i
den verden, som han ogsi har skabt. Han har givet os
til opgave at vare hans forvaltere, d.v.s. hans medska-
bere. Og det vil Jesus ogsi sige, nir han giver disciplene
besked ph at gore alle mennesker til hans disciple ved at
forkynde evangeliet bide i ord og handling. At vere
kristen er ikke at flygte fra verden, men at soge tilflugt
hos Gud og pe den baggrund vare i verden og som
Guds medskabere vrere med til at udbrede gledens
budskab om Guds kerlighed til mennesker.

H. P. Luusten-Thomsen.



Fader vor
FADERVOR burde gengives: Vor far. En
>fader< er noget hojtideligt, en far er no-
get dagligdags. Det er det sidste, der er Je-
su mening. At Gud kaldes >far< og ikke
>>fader<, betyder, at den grundholdning
til tilvrerelsen, der folger af evangeliet ik-
ke er frygt eller underkastelse, men tryg-
hed. Og ligesom bsrn i gamle dage kun
var noget i kraft af deres fars autoritet,
sAledes henter mennesket udelukkende sit
verd hos Gud.

DU, SOM ER I HIMLENE - er et billed-
ligt udtryk for Guds magt. naturligvis er
Gud ikke specielt i himlene, men ligesom
himlene hvalver sig over enhver, siledes
er Gud den magt, som ingen af os kan
unddrage os.

HELLIGET VORDE DIT NAVN - n6r
Guds navn bliver helligt, d.v.s. nAr Gud
accepteres af alle, sA styrter alle andre hel-
lige navne og steder sammen. Hvor Guds
navn er helligt og respekteret, er alle an-
dre taburegler og tilbedende holdninger
over for andre ting eller personer forbi.
NAr Gud er hellig, er der ikke andre eller
andet, der er det. Guds hellighed peger
altsi p6, at alle mennesker er lige.

KOMME DIT RIGE - Guds rige er der,
hvor hans vilje sker. Altsd der, hvor livet
udfolder sig frit i karlighed og glede
mennesker imellem.

SKE DIN VILJE - jvf. ovenfor. Man kan
ikke be' om noget uden samtidig selv at
arbejde for det. At be' >ske din vilje<< er
ikke blot at >lagge alt i Guds hind<, som
det smukt hedder, men konkret at arbejde
for at udrydde, hvad der odelagger livet
for os hos andre og os selv.

GIV OS I DAG VORT DAGLIGE BROD
- en bsn om, at vi mi bevare livet. Med
brod trenkes ikke bare pA det materielle,
men pi alt, hvad der er nodvendigt for at
leve en menneskeverdig tilvarelse.

FORLAD OS VOR SKYLD, SOM OGSA
VI FORLADER VORE SKYLDNERE:
Kan man selv erfare tilgivelse, hvis man
ikke viser den mod andre? Neppe. Der er
en noje sammenheng i vor tilvarelse mel-
lem, hvad vi gor, og hvad vi mener om til-
varelsen. En tilgivelse, der ikke gives vi-
dere, er slet ikke til.

LED OS IKKE I FRISTELSE. Fristelse er
ikke at have lyst til at gore noget, man ik-
ke m6. At vrre fristet er at vere presset til
det punkt, hvor man nesten md gore vold
pd sig selv som menneske, gi pd akkord,
blive en anden, end man mente, man var.
Fristelse vil altid v&re en tilskyndelse til at
svigte andre eller sig selv.

FRI OS FRA DET ONDE. Kan ogsA
oversattes den onde, d.v.s. djevelen,
som naturligvis ikke eksisterer som en
person. Men nir de gamle alligevel troede
pd ham, var det, fordi de, som vi, vidste,
at ondskab altid er personlig. Ondskab
findes kun blandt mennesker som det. der
legger livet sde.

THI DIT ER RIGET OG MAGTEN OG
,IEREN. Der er ingen virkelig magt, uden
den stammer fra Gud som livets grund og
dybde. Den falske magt, d.v.s. volden, er
netop den autoritet, som vi tiltvinger os
pd hinandens bekostning. Nir al magt og
&re er Guds, vil det jo sige, at den ikke er
vores. Al vores magt er ond - si simpelt er
det. Magt og are og riger betyder for os
skel og grrnser og ufrihed. Hvor Gud er,
er der frihed og lighed' 

Lars Tjarve.



Mellem slange
og due
Ernst Barlach var bide digter og maler. Derfor
ikke underligt, at han undertiden sogte at om-
sette rammende satninger til anskuelige bille-
der. Jesus-ordet fra Mattaus 10, 16 var en op-
lagt mulighed: >>Var snilde som slanger og uden
svig som duer!<
Sretningen - som i dag narmest gelder som et
ordsprog - rummer den modsretningens dob-
belthed, som preger det egte symbol og det vir-
kelige liv. Slangen horer hjemme i stsvet. Den
har med natur og drift og instinkt at gore. Dens
visdom er >>nedefra<, mens duen horer hjemme
i den >rovre< verden og hyppigst er et symbol pd
6nden, ogsA Helliginden, Guds ind.
Mellem disse to er mennesket anbragt. Og vi
kan ikke undvere nogen af dem. Vi mi lytte til
dem begge og lytte opmerksomt - som Barlachs
menneske pA kultegningen fra 1927 - sh vi ikke
splittes.
Gribes vi af angst for >>slangen< og sl6r den
ihjel, sA mister vi vores jordforbindelse og bli-
ver fantaster. Glemmer vi >duen< og bliver
fremmede for indens verden, si bliver vi alt det
sanseliges bytte, uden hdb og uden fremtid.

Slangens snilde hjalper os at leve i den jordiske
verden, mens duens enfold holder himlen iben
over os. Og si er muligheden til stede for, at den
hemmelighed erfares og virker, som bestir i, at
Gud knytter jords og himmels hjertebind.
(Grundtvig i salmebog nr.249).
Det er en kampplads, mennesket er anbragt pA.
Ikke underligt, at mange prover pi at forlade
den, men det er i kampen mellem livets modsat-
ninger, at indsigt og tillid vinder sejr.

Pastor Axel Jacobsez, Rigshospitalet.

Kirkens frellesskab
Troen er som alt menneskeligt noget falles. Is-
rael troede i fallesskab. Den enes tro influerer
pA og styrker den andens. Kirken tror i falles-
skab.
Foreldrenes og samfundets tro har indflydelse
pi barnets tro. Det betyder slet ikke, at barnets
tro ikke er en personlig tro; man stiller sig per-
sonligt bag den rigdom, man har fAet sammen
med andre. Det betyder ogs6, at troen ikke er
noget individuelt, ikke noget, man kan hsre for
sig selv. Man tror sammen med kirken. Troen er
noget, mennesker har fiet tilfalles.

Den hollandske katekismus for voksne.

i

Litografi af Ernst Barloch: Ver snilde som slanger og uden
svig som duer.

Credo
Jeg er et agte barn af min tid, et tvivlesygens og
vantroens barn og vil sikkert forblive sAdan til
mine dages ende.
Alligevel skrenker Gud mig undertiden ojeblik-
ke af fuldkommen ro, og i sidanne ojeblikke
har jeg formuleret min trosbekendelse, klar i et-
hvert punkt og for mig hellig.
Den lyder i al sin enkelhed siledes: jeg tror, at
der intet sksnnere findes, intet dybere, intet sA
dragende, intet si sandt, si klogt, si modigt og
sd fuldkomment som Jesus Kristus. Atter og at-
ter fyldes jeg ved tanken pi ham med branden-
de kerlighed.
Og jee siger til mig selv, at hans lige ikke blot ik-
ke findes, men ikke kan findes.
Endnu mere: Hvis nogen bragte mig beviset for,
at sandheden om vort liv ikke er i Kristus, og
hvis sandheden i virkeligheden ikke var hos Kri-
stus, si ville jeg hellere vere med Kristus end
med sandheden.

Dostojevski.
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Sondag den 5. februar
( 5 .  s .  e .  H . 3  K . )

Sondag den 12.  februar
(6 .  s .  e .  H .3  K . )

Sondag den 19. februar
(Septuagesima)

Sondag den 26. februar
(Sexagesima)

Sondag den 4. marts
(Fastelavn)

Sondag den 11.. marts
(1.  s .  i  fasten)

Sondag den 18. marts
(2. s. i fasten)

Sondag den 25. marts
(3. s. i fasten)

Sondag den 1. april
(Midfaste)

Sondag den 8. april
(Maria Bebudelsesdag)

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

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

Ronninge kl. 9, Poul Willer
Rolfsted ingen

Rol fs ted k l .  10,15,  H.  Koster
Ronninge ingen

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

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

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

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

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10,15

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

Kingo-aften
i Rolfsted kirke

tirsdag den27. marts kl. 19.
Salmedigteren Thomas Kingo
blev fsdt for 350 ir siden. Vi
markerer hans fsdselsir ved en
salmesangsaften i kirken og ef-
terfolgende samvar i Rolfhallen,
hvor menighedsridet er vert ved
falles kaffebord. Rolfsted Kor
under ledelse af Tom Moller Pe-
dersen medvirker begge steder.
I Rolfhallen vil Anne Aagaard
Nielsen fortelle om sin morbror,
komponisten Thorvald Aagaard.

Jeg er bortrejst
i tiden fra 14. februar til 28. fe-
bruar (begge dage iberegnet).
I dette tidsrum vil evt. kirkelige
handlinger blive varetaget af
sognerest Poul Willer, Skelle-
rup, t l f .  35 11 18.
Sekretar Erik Carlsen vil kunne
treffes i prestegArden i prrestens
traffetid. Jens B. Olsen.

Prestens treffetid
Jeg er som regel hjemme mellem
kl. 12 og 13 (dog ikke mandag)
samt torsdag mellem kl. 17 og
18. Man er velkomnren i pra-
stegirden ogsi uden for disse ti-
der, men det er sikrest at ringe i
forvejen. Tlf. 38 11 56.

Jens B. Olsen.

Kirkebilen til
Ronninge kirke

Man bedes henvende sig til Lan-
geskov Taxa, tlf. 38 18 45 dagen
for den helligdag, man onsker at
deltage i gudstjenesten.

I Rolfsted kirke
skal benken ved dobefonten
fjernes. Rolfsted kirke vil i den
anledning vare lukket fra og
med den 13. februar til og med
25. februar.

Kirkebilen til
Rolfsted kirke

Man bedes ringe til Ferritslev
Taxi, tlf. 98 ll 22, dagen for
den helligdag, man snsker at del-
tage i gudstjenesten.

Naeste nummer af kirkebladet udkommer
2.-4./4.

Gudstjenester

Udgivet af sogneprast Jens B. Olsen, Ronninge


