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Nok til livet
Sqndag septuagesima.-frr

Flonninge
-so/n,

Matt.20,1-16.

>Giv os i dag vort daglige brod" - ikke brOd til i mor-
gen, ikke brOd til at laegge pA hylder og samle i lade
til overflod, men br@det til i dag - det er, hvad vi be-
der om i Vorherres egen bgn. BrOd til i dag, det var
det, israelerne fik i @rkenen med manna fra himlen.
De f ik nok t i l  dagen, men vi l le de samle forrid,
mugnede det inden naste morgen. Livet kan ikke
lrgges pi lager.

>Med himmeriget er det som med en husbond<, der
giver alle lige meget, nemlig nok til i dag, uanset tid
og indsats. En denar svarer til, hvad en familie kan
opretholde livet for i dag.

,Giv os i dag vort daglige br@d<, giv os nok til livet
i  dag. Det er det, vi beder om, og det er det, vi al le-
rede har fAet l@fte om med Guds ja ved vor dib.
Vingflrdsejeren havde givet sine daglejere lofte om,
at de skulle fA nok til dagen. Men de ville have til
overflod. De ville have forrang til pladserne ved den
hOjre og venstre side.

Men Jesus svarer med denne lignelse, at uanset hvor
godt eller skidt vi slipper fra at leve dette liv, vi er
blevet givet, vil Vorherre give os nok til livets opret-
holdelse - ja endda lige si meget til mig, som til alle
de andre, og det vil sige det hele - alt, hvad Guds er!
Min sjael, hvad vil du mer?

Lisbeth Steensb erg Spengler.



...en bror
i n@den
Forud for den sidste piske, Jesus skulle opleve,
betroede han sine disciole. at han skulle blive for-
h6net og pisket og dra6t i Jerusalem, men pi den
tredie dag skulle han opstA.
Disciplene kunne ikke forsti disse ord. Det var
dunkel tale for dem, skriver Lukas. OgsA vi stAr
uforst6ende over for dette drama. Vi tal-er om det
gidefulde kors og det meningslose i, at han den
syndfri og uskyldige, som forkyndte, at Gud er
krerlighed, og at mennesker derfor er skyldige at
elske hverandre, at han skulle lide og d@ som en
forbryder. Og nir vi dernrest horer om hans op-
standelse piskedag, virker dette budskab lige si
overrumplende og uforstfieligt for os, som det
gjorde for disciplene.
Men det, som vi ikke selv kan gruble os til en for-
klaring pfl, kastes der lys over, nir der i Lukas-
evangeliet videre fortelles om Jesu sidste vand-
ring ti l  Jerusalem.
Pi den vej, der skulle ende pi Golgata, kommer
Jesus gennem Jeriko. Her traeffer han pi en blind
tigger, der sidder pi gaden og r6ber om barmhjer-
tighed. Jesus helbreder ham, men det er i dette ti l-
falde ikke selve helbredelsesunderet, som fanger
vor opmaerksomhed. Der er snarere den solidari-
tet, det broderskab, der opstir mellem Jesus og
den ukendte blinde mand. De andre vil le iaee
ham vrek, fordi han forstyrrede Jesus. Men J6sus
standsede for at hore pA ham. Der var noget ved
den blinde, som han genkendte. Han som gik med
den ensomme anelse, at han selv skulle ende med
det angstfyldte rAb om forbarmelse: >Min Gud,
min Gud hvorfor har du forladt mig?< - han ser,
hvad de andre ikke ser i den blinde. Han ser ind i
det m@rke og den gru, der venter ham selv.
Som tilskuere til denne episode pi Jesu vej ser vi
her et glimt af den krerlighed, der er uden grrenser,
og som aldrig oph@rer. Jesus havde ikke lukket sig
inde med sine bitre anelser om den lidelse, der
ventede ham ved vejs ende. Han mfl forbarme sig
over den blinde. Jesus bliver hans bror i ndden.
for de er falles om lidelsens m@rke.
>Bliv siddende, din tro har frelst dig<, siger Jesus
ti l ham.
Hvilken tro? Den tro. som kun den kan have. der
er blindet pA Oje og sind, den som intet begrerer
uden dette ene, at Gud i sin barmhjertighed vil
bare ham pA sine hrender gennem det mOrke, der
venter forude.
Denne tro m& ikke blot blinde tiggere gribe til.
Denne tro er vi alle henvist til. nir vi st6r over for
det gAdefulde og ubegribelige. Hvordan skulle vi

kunne trakke vejret i en verden med lurende farer
uden tro pA Guds muligheder? Hvordan skulle vi
kunne leve med hinanden uden tro pi Guds tilgi-
velse? - I fastetiden kan vi i kirken hore det bud-
skab, at Jesus ogsivil vrere vor bror i noden. Ogsi
pi vor bon om barmhjertighed standser han for at
dele sin krerlighed, sin tro og sit hib med os.

T 7 .  I  o

K.lfKe atel (fortsat lro.forrige nr.l
HelligTie Kongers tiden
Efter nytfir fOlger Hellig tre kongers tiden. Selve
Hellig tre kongers dag falder altid pi den 6. janu-
ar, og er hos os ikke en helligdag medmindre den
falder pA en s@ndag, som det var tilfaldet i 6r.
De folgende s@ndage har si navn efter, hvor langt
vi er fra Hellig tre kongers dag. Den 1. sOnd. efter
h.3.k. ,  den 2.  sondag ef ter  h.3.k. ,  e tc .  Teksten p i
selve Hellig tre Kongers dag er den, vi kender sA
godt, om de tre vise mand, der kommer fra Oster-
land for at tilbede den nyf6dte konge, hvis stjerne
de har set i osten. Den er sprendende, fordi den in-
deholder mange forskellige traek. Der er histori-
ske holdepunkter, idet vi ved, at kong Herodes
var bange for at miste sin trone. Derfor mitte han
reagere pA ethvert rygte om, at en ny konge ville
komme, omend det kun var et lille barn.
Bethlehemsstjernen ved vi ogsiL en del om. Man
mener, at det, der var tale om, var en konstella-
tion, d.v.s. sammenstilling af stjernerne Saturn og
Juoiter. Denne sammenstillins sker hvert
179'ende 6r, og skete sidst den 24lr lg8l, hvor den
kunne ses ganske klart pA himlen.
Om det er denne stjernekonstellation, der stir
bag fortaellingen om Bethlehemsstjernen, ved vi
ikke med sikkerhed, men vi bestyrkes i det, nAr vi
tager det frem, man ved om stjernetydning i
>Osterland< normalt opfattet som Babylon.
De gamle babylonier mente, at Jupiter bet@d en
konges fOdsel, og Saturn var stjernen for Israel.

Olav C. Lindegaard



Derfor mitte et sammenfald mellem disse to stjer-
ner betyde, at en konge skulle fodes i Israel. Og
derfor drog de afsted. I den kirkelige tradition
omtales de tre vise mrend for det meste som de
hellige tre konger. Og man har ogsi vidst at huske
deres navne. Kaspar, Melkior og Baltasar.
Det var Hellig tre kongers dag. I hellig tre konger-
stiden h@rer vi i kirken de mest kendte tekster om
Jesus: Jesus som 12 irig i Templet, Brylluppet i
Kana, Hovedsmanden i Kapernaum, Stormen pi
s0en o.s.v. Der kan vrere op til 6 sondage efter
h.3.k. Derefter kommer 2 s@ndage, som hedder:

Sondag Septuagesima og
s@ndag Seksagesima
Det betyder den 70'sindstyvende og den 60'sinds-
tyvende dagfbr Piske. Og efter disse to sgndage
kommer vi til:

Fastetiden
Fastelavn, som vi holder med katten af t6nden,
masker og hallOj er oprindelig en kirkelig fest, der
begyndte fastelavns s@ndag.
Nu faster vi ikke i Folkekirken, men navnet og fa-
steskikken stammer tilbage fra katolsk tid, hvor
man fastede i 40 dage for piske til minde om, at
Jesus fastede 40 dage i 6rkenen.
Fastetiden begyndte med fastelavn, en sardeles
verdslig fest, hvor man spiste og drak i 3 dage,
nemlig s@ndag, mandag og tirsdag. Onsdag kunne
man ikke mere. Der li man >i sek og aske< og der-
for fik den i gammel tid navnet >askeonsdag< !
Fasten begyndte pi denne onsdag og man fastede
i 40 dage. Treller man fra askeonsdag, onsdag i fa-
stelavnsugen, frem til pAskedag, ser man, at det
passer, hvis man trrekker sondagene fra, for pA
dem var faste forbudt. FaStetiden var en tid til bod
og eftertanke.
Mange af de gamle skikke og traditioner, der knyt-
ter sig til kirkeiret er i vore ojne mere pudsige end
vedkommende. Men man skal ikke glemme at der
fra starten har ligget stor alvor bag. Man levede sit
liv efter skriftens ord, og man inddelte iret efter
de beretninger om Jesus Kristus som blev lrest i
kirken.

Sogneprest N. H. Ellel1.ilde
Seden os Asum

Lqvehovede fra
Seden Kirkes altertavle
I mange af vore kirker findes tegn og figurer, hvis
symbolske indhold nok kun de frrreste kender,
skont man tit har siddet i kirken og set pA dem. Et
s6dant symbol er lovehoveder, som findes i ne-

sten alle kirker et eller andet sted: PA dOrhindtag,
udskiLret i dorkarme eller andre steder. Det afbil-
dede hovede er fra Seden Kirkes altertavle og sid-
der til hOjre pi tavlen. Et andet findes tilsvarende
pi venstre side. Loven har en noget usikker be-
tydning i den kristne symbolverden. Ligger den
ved kirked@ren vogter den mod onde magters ind-
trrengen i kirken. Er den anbragt under en alterly-
sestage eller under en sojle symboliserer den de
onde og farlige magter, der er blevet besejret.
>Djavelen gir omkring som en brolende love"
st6r der i I. Peters brev kap. 5 vers 8.
Men l6ven kan ogsir vrere symbol for de gode mag-
ter. I Det gamle Testamente betragtedes ldven
som et kongeligt dyr. Et symbol pi styrke og
magt. Seledes var kong Salomons trone udsmyk-
ket med lover, og der var en l6ve i det kongelige
segl. Pi den mide er loven nu og da ogsi et Kri-
stussvmbol. idet den ventede Messias i Johannes
Abenbaring kaldes ,Loven af Judas stamme<.
En love kan ogsi vere et symbol for evangelisten
Markus, men den vil da normalt vere afbilledet i
hel figur og set fra siden.
Hvad er da lovehovederne i Seden Kirke?
De er skraemmebilleder. Loven symboliserer det
onde. Der er noget hoverende og truende over l0-
ven pA tegningen. Og loven pA den anden side af
altertavlen snerrer si knurhirene er rejst.
Men loverne er sat helt ude i altertavlens sider.
Gud og det gode har presset dem derud. Men de
skulle med, for at vise alternativet til den rette
tro.

N. H. Ellekilde



ornegudstjenesten
i Rsnninge kirke

sondag den 31". marts
(PalmesOndag).

Gudstjenesten er for alle, born og
voksne, unge og gamle. Det srrli-
ge ved gudstjenesten er, at den for-
sOges lagt sidan til rette, at den
bAde bliver en gudstjeneste og
samtidig en oplaring til bornenes
deltagelse i vor almindelige guds-
tjeneste.

Ronninge kirke
Der indstalleres i oieblikket elek-
trisk varmevrerk i kirken. Det
gamle fyr er udtjent, og det hidtidi-
ge varmesystem med indblresning
er uhensigtsmressig og skadelig for
hvalvingerne. Det nye varmevrerk
ventes i funktion omkrins I.
marts.

Kirkebilen til
Ronninge kirke

Man bedes henvende sig til Lange-
skov Thxi- tlf. 38 18 Axl dage*-fOr
den helligdag, man @nsker at del-
tage i gudstjenesten.

Kirkebilen til
Rolfsted kirke

Man bedes ringe til FerritslevThxi,
tlf. 98 11 22 dagen for den hellig-
dag, man dnsker at deltage i guds-
tjenesten.

Prrestens 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 prresteg6r-
den ogs6 uden for disse tider, men
det er sikrest at ringe i forvejen.
Tlf. 38 11 56.

Naeste nummer af kirkebladet udkom-
mer 1.-3.  apr i l  1985.

Ronningc kl. 10,15, PoulWiller
Rolfsted ingen

Rolfsted kl. 9, Poul Willer
ROnninge ingen

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

Rolfsted kl. 9
Ronninge k l .  10.1-5

R@nninge k l .  9
Rol fs ted k l .  10,15

Ronninge k l .  9 ,  Poul  Wi l ler
Rolfsted ingen

Rolfsted kl. 9
ROnninge kl. 10,1-5

Rol fs ted k l .  10,15
R6nninge kl. 14, bornegudstj.

Jeg er bortrejst
f r a  16 . -  18 .  mar t s  (hegge  dagc  i nc l . )

Jens B. Olsen

Gudstjenester
Sondag den 10. februar:
(Sexagesima)

Sondag den 17. februan
(Fastelavn)

Sondag den 24. februar
(1.  s .  i  fasten)

Sondag den 3. marts:
(2. s. i fasten)

Sondag den 10. marts:
(3.  s .  i  fasten)

Sondag den 17. marts:
(Midfaste)

Sondag den 24. marts:
(Mar i i r  Bcbudclscsdag)

Sondag den 3L marts:
(Palmes0ndag)

Jeg har ferie
fra fredag den 8. t i l  fredag [en22. fcbruar (begge dage iberegnet).
Kirkelige handlinger i dette tidsrum varetages af sogneprest Poul
Willer, Skellerup, t lf. 3-5 11 18. Attester udstedes, fodselsanmeldel-
ser og d@dsanmeldelser modtages i treeffetiden i prresteg6rden. Sog-
nesekretrer Erik Carlsens telefonnummer: 38 10 77.

Udgivet af sognepraest Jens B. Olsen, R@nninge.
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