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Men Gud -
Gang pi gang mdder vi i vor bibel de to ord: men
Gud - som indledning til en satning, der med 6t la-
der noget helt nyt trrede frem i bevidstheden; man
f@ler uvilkirligt, at med nrevnelsen af de to ord: men
Gud - sker der noget, som vender op og ned pfl det,
der hidtil er sagt.
Jeg vil n&vne bare et enkelt eksempel her. I den 49.
salme i Salmernes Bog viser salmedigteren, hvor ti-
beligt det er at srette sin lid til rigdom, da den jo ikke
kan fri et eneste menneske fra doden: >Msselig, in-
gen kan kobe sig fri og give Gud en losesum - prisen
for hans sjrel blev for hoj, for evigt mitte han opgive
det - sA han kunne blive i live og aldrig fi graven at
se; nej, han skal se den;vismand dor, bide dire og
tAbe gir bort. Deres gods mi de afste til andre, de-
res grav er deres hjem for evigt, deres bolig slregt ef-
ter slagt, om godser end fik deres navn. Si gir det
dem, der tror sig trygge. I dOdsriget drives de ned
som fAr: deres hvrde skal doden vrere; deres skikkel-
se gi oplOsning i mode, dodsriget er deres bolig<.

Men - si er der d6t. der kommer. efter denne konsta-
tering af , at dOd og oplosning er vor uundgielige
lod, frelles for rig og fattig, for vismand og d6re - dis-
se to ord: men Gud. >>Men Gud udloser min sjrel af
dodsrigets hAnd, thi han tager mig til sig.< Det er en
helt ny og fortrostningsfuld tone, der hermed lyder,
en strAle af lys, der pludselig kastes ind i morket.
MAtte ogsi vi lrere, hvor meget, der kan ligge i de to
ord: men Gud!



Kirken er
en omnibus
Af so gnep re st V. Klit-l o hansen.

Overskriften kan se ud som en besynderlig p5-
stand, det ved jeg godt. Alle og enhver ved jo, at
en omnibus er en slags offentligt transportmiddel.
Men nir jeg nu oplyser, at omnibus er latin og be-
tyder: for alle, sA er der nu alligevel god mening i
det. For hvis der er noget, der er for alle, er det
lige netop kirken.

Det er verd at merke sig. Derfor kaldes kirken
ogsA for almindelig. Vi tror pi en hellig, alminde-
lig kirke. Guds kirke er almindelig. Den er for
alle.

Mennesker er jo utroligt forskellige selv i et lille
land som Danmark, der ellers har en meget ensar-
tet befolkning i sammenligning med de fleste an-
dre lande. Vi er faktisk meget forskellige m.h.t.
evner, temperament, interesser, politisk opfattel-
se o.s.v.
Men det, der har med kirken at g6re, er ikke for
en bestemt slags mennesker til forskel fra andre.
Det er for alle. For det, der samler os i kirken, er
ikke en speciel interesse pi linje med frimaerke-
samling, fodbold, musik, bankospil, et politisk
program, eller hvad der nu kan naevnes. Men det,
der samler os, hanger noje sammen med det, der
er felles for alle mennesker.

Er der da noget, der er felles for alle mennesker?
Ja, det er der! M er alle frelles om at vere skabt af
Gud. Og vi er lige si frlles om at v&re faldet fra
Gud. Vi er syndere, der skal dg. Det er vor frelles
n0d, hvadenten vi bryder os om at vide det eller
et .

Kirken, Guds folk pi jorden, samles om et godt
budskab, nemlig det gode budskab om Jesus Kri-
stus, og det er noget, der er bestemt for alle men-
nesker. Det stir med rene og klare ord i Paulus'
brev til Titus 2,11: Thi Guds nAde blev ibenbaret
for alle mennesker. I den latinske bibel stflr der:
omnibus hominibus : for alle mennesker. Her
som mange andre steder i Ny Testamente m6der
vi dette velsignede omnibus, for alle.
Kirken er for alle, fordi alle har brug for det, kir-
ken er samlet om: Guds nide i Jesus Kristus, og
fordi det er beregnet for alle mennesker. Gudi
Nide blev Abenbaret for alle mennesker. NAr tan-
kerrre tumler rundt i hovedet pi mig, og samvittig-
heden anklager mig, kan jeg finde hvile her. For
alle! Si er jeg ogs6 regnet med. Guds nide i Kri-
stus gelder mig. Kirken er - en omnibus. Gud ske
tak!

Et natligt
mQde
Afsogneprest Carl P. Behrens, Nakskov.

To unge forelskede havde sat hinanden stevne i
en gade pi et bestemt gadehjorne. PA det aftalte
tidspunkt stod HUN og trippede forventnings-
fuldt. Imidlertid gik der fem minutter - et kvarter.
Skuffelsen voksede, og hun havde efter en halv
time mistet tilliden til ham og hans l@fte om at
komme.
Pi et andet gadehjOrne noget lengere nede ad ga-
den stod HAN - og var lige si skuffet. De to unge
var giet fejl af hinanden, fordi de havde indtaget
en forkert placering til hinanden. Tillid og karlig-
hed bygger pi et personligt mOde.
SAdan er det ogsi med troens tillid til Jesus. Alt
for mange mennesker stir p6 et tilfreldigt hjOrne
af >livets boulevard< og bebrejder Gud, at han er
blevet borte i deres liv. Inderst inde ved de godt,
at der er noget om det med Gud og med Jesus.
Men det kan vi hverken leve af eller do oi. Vi mi
som Nikodemus komme til Jesus - om d^et si skal
vare midt om natten. Nikodemus n@jedes ikke
med at tanke lidt velvilligt pi Jesus, sidan som
mange tusinde danskere ikke kunne undgi at tan-
ke pi Jesus, da vi for nylig si TV-serien: Jesus fra
Nazareth<. Nej, Nikodemus kom til Jesus!
Skal du komme til Jesus, mi du naturligvis m6de
ham d6r, hvor han findes! Og han findes, hvor Or-
det forkyndes, og hvor brodet brydes ved nadver-
bordet til >ihukommelse af mis".



KundskaberMeget kan arves
og tro! - menikke troen!
I kirkebladetfor Sct. Nicolaii Renne skriver sognepest H. C.
Lorentzen i en artikel herom blandt andet:

Bibelhistorisk viden er ikke nogen salighedssag.
Derfor er den ikke afgorende for vor fremtid,
men god at have med sig, nir vi skal tale om kri-
stendom. Den horer med til det sprog, vi bruger,
nir vi skal tale sammen.
Men afgorende er den ikke. Derfor er konfir-
mandtimerne i modsatning til skolen heller ikke
forst og fremmest viden, der skal fyldes pi. Den
dummeste, den mest afmagtige kan vere en god
kristen.
Den russiske forfatter, Leo Tolstoj, fortaller i en
legende: >De tre gamle mand(< om en biskop og
nogle pilgrimme, som sejlede fraArkhangelsk for-
bi en Q, hvor skipperen sagde, der boede tre gam-
le mand i afsondrethed for deres sjales frelses
skyld. Biskoppen bad om, at skibet mitte stand-
se. Han ville gerne tale med disse fromme folk.
Til biskoppens store forbavselse var de ganske
uvidende om kristendommen og kendte ikke en-
gang Fadervor. Derfor lod biskoppen skibet vente
i flere timer, medens han omhyggeligt belarte
dem, og endnu mens han blev roet ud til skibet
igen, horte han, hvordan de tre gamle omhygge-
ligt stod og repeterede Herrens bon for hinanden.
Biskoppen var lykkelig over sin dAd.
Om aftenen, medens skibet sejlede videre, sA
man pludselig i minelysets stribe noget, som ef-
terhinden viste sig at v&re de tre gamle, som ba-
res hen over havet lgbende pi vandet. >Du Guds
mand<<, ribte de, nvi har glemt, hvad du larte os.
Si lenge vi gentog det, huskede vi det endnu,
men blot vi holdt op en stund, glemte vi et af orde-
ne, og si lOb det hele sur for os. Vi husker ikke
mere noget af det. Lrer os pi ny".
Biskoppen slog kors for sig og sagde, idet han bO-
jede sig ned over rdingen pi skibet: >Eders b6n
har fundet vej til Gud. Det er ikke mig, som skal
lrere jer. Bed I for os syndere!.. Med disse ord knre-
lede biskoppen for de gamle. Og lige til daggry si
man et lysskar fra den kant, hvor de gamle var for-
svundet ude af syne.
Ja, sidan er det med al virkelig kristendom, det
kan ikke lreres. Det er et under, n6r det gives os.
Men dog kan vi snakke sammen om det, som er
vort livs mysterium. Det er det, vi prover pA i kon-
firmandtimerne, om det si lykkes eller ej. Det er
n0dvendigt, at vi prover at hjalpe hinanden til at
forstS.
Det er b6de let - og meget svert.

Af sogneprest Chr. Andersen, Sanderum.

Arv skal man ikke kimse ad. Meget af det arvede
fir med irene endda storre betydning.
Meget kan man arve. Man kan arve sin farfars
gamle lommeur og sin mormors antikke sofa-
bord. Man kan arve bestemte trak fra slagten.
Jeg kan som eksempel naevne min gamle vartinde
fra Kobenhavn.
I en levnedsbeskrivelse fra 1907 om en af hendes
forfedre hed det: >Familietrak, der i hoj grad
pragede den Steenstrupske slregt, var en stark
retfardighedsfolelse, stor sandhedskrerlighed og
virkelighedssans, parret med muntert lune<. Det
gjaldt ogs6 hende, som altsi havde arvet disse ka-
raktertrak fra sin shgt.
Man kan arve sterke indtryk af foraldres bundet-
hed til Gud og flittig kirkegang.
Men selve foraldrenes tro eller tidligere tiders tro
og kirkegang kan aldrig arves.
M har arvet vore forfadres dejlige gudshuse. Men
deres tro kan ikke arves.
Si stir da ethvert menneske overfor kaldet til at
hOre HAM til, som de engang ved diben blev
dObt til at tilhore.
At modtage Guds kald sker for nogle som et lyn-
nedslag. Sidan var det for apostelen Paulus. Det
var det ogsA for en forfatter, der beskrev sin guds-
oplevelse sidan: Guds lyn slir ned!
Andre oplever Guds kald som en langsom, um&r-
kelig overgang. Men en dag kan det merkelige gi
op for et lille menneske: Ja, men jeg er jo taget ud
af morkets magt og f6rt over i Jesu Kristi Rige.
Jeg er Hans barn.
Og det er ikke en arv, men en gave!

Anton Berntsen har i >en jysk vise< pi en
meget slAende og enkel mAde skildret
menneskets hjrelpelOshed, nir han siger:

Vi prdel d wo lardom,
wo konst d forstdend,
vi skuld heller le veer
d skaav wos,
en mennesk e kons en klat lier
i Guds hdend,
le wos be te,
han dlde md tdv wos.



Rolfsted kl. 9.
Ronninge kl. 10,15

Rolfsted kl. 9, PoulWiller
Ronninge ingen gudstj eneste

Ronninge kl. 10,15
Rolfsted kl. 19,30

Rolfsted kl. 10,15
R@nninge kl. 14

Rolfsted kl. 9
Ronninge kl. 10,15

Rpninge kl. 9, PoulWiller
Rolfsted ingen gudstjeneste

Rolfsted kl. 9
Ronninge kl. 10,15

Rolfsted kl. 10,15
R6nninge kl. 14, bOrnegudstj.

Rolfsted kl. 9
Ronninge kl. 10,15

Efterirsmsde
i prastegirden

Rejsesekreter Annelise Thomsen fra
Det danske Bibelselskab fortaller trak
af bibelens historie fredag den 5. okto-
ber kl.  19,30.
Alle er velkomne.
Kirkebilerne kan benyttes.

Konfirmandforddre-
moder i prrcstegirden

Forreldre til konfirmanderne i Pilegirds-
skolens 7A: mandag den 8. oktober,
til konfirmanderne i Pilegirdsskolens
7B: tirsdag den 9. oktober,
til konfirmanderne i Bakkegirdsskolen:
onsdag den 10. oktober,
til konfirmanderne i Rolfsted skole:
torsdag den 11. oktober.
Alle aftener kl. 19,30.
Vi hiber at se si mange foreldre som
muligt. Skulle nogle vare forhindret den
pAgeldende aften, er man velkommen
en af de andre aftener.

Adventsmsde
i prrcstegirden

sgndag den 2. december kl. 14.
Alle er velkomne.
Kirkebilerne kan benyttes.

Konfirmanderne indbydes
til samvrcr i prrcstegirden

Mandag den 3. december kl. 19: Pile-
gArdsskolen,
tirsdag den 4. december kl., 19: Bakke-
g6rdsskolen,
onsdag den 5. december kl. 19: Rolfsted
skole.

Kirkebilen til
Ronninge kirke

Man bedes henvende sig til Langeskov
Taxa, tlf. 38 18 45 dagenf4r den hellig-

l, ?.-"n 
onsker at deltage i gudstjene-

Kirkebilen til
Rolfsted kirke

Man bedes ringe til Ferritslev Taxi, tlf.
98 ll 22 dagen for den helligdag, man
Onsker at deltage i gudstjenesten.

Prrcstens 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 prestegdLrden ogsi uden for disse tider,
men det er sikrest at ringe i forvejen. Tlf.
38 11 56,

Neste nummer af kirkebladet udkom-
mer 3.-5. december 1984.

Gudstjenester

Sondag den 7. oktober:
(16. s. e. Tiin.)

Sondag den 14. oktober:
(17.  s .  e.T i in . )

Sondag den 2L oktober
(18.  s .  e.T i in . )

Sondag den 28. oktober:
(19.  s .  e.T i in . )

Sondagden4. november:
(Alle Helgens dag)

Sondag den lL november:
(21. s. e. Tiin.)

Sondag den lE. september:
(22. s. e.Tiin)

Sondag den 25. november:
(23.  s .  e.T i in . )

Sondag den 2. december:
(1. s. i advent)

IJdgivet af sogneprast Jens B. Olsen, Ronninge.
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