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Jesus sagde:
Hvad skal jeg sammenligne denne
slægt med? Den ligner børn, som sid-
der på torvene og råber til de andre og
siger: Vi blæste på fløjte for jer, og I
dansede ikke; vi sang klagesange, og I
jamrede ikke. 
Thi Johannes kom, som hverken spiser
eller drikker, og man siger: Han er
besat. Menneskesønnen kom, som spi-
ser og drikker, og man siger: Se, hvil-
ken frådser og dranker, ven med
toldere og syndere! Dog, visdommen
er retfærdiggjort ved sine gerninger.
Da gav han sig til at revse de byer, hvor
hans fleste kraftige gerninger var gjort,
fordi de ikke havde omvendt sig: ”Ve
dig, Korazin! ve dig Betsajda! thi hvis
de kraftige gerninger, som er sket i jer,
var sket i Tyrus og Sidon, så havde de
for længe siden omvendt sig i sæk og
aske. Men jeg siger jer: Det skal gå
Tyrus og Sidon tåleligere på dommens
dag end jer. Og du, Kapernaum! Mon
du skal ophøjes indtil Himmelen? Til
Dødsriget skal du fare ned! thi hvis de
kraftige gerninger, som er sket i dig,
var sket i Sodoma, da var den blevet
stående til den dag i dag. Men jeg siger
jer: Det skal gå Sodomas land tåleli-
gere på dommens dag end dig.”  Amen.

Som børn hører vi historierne fra Det
gamle Testamente. Vi har alle hørt ska-
belsesberetningen, hvor Gud skaber
Edens have og Adam og Eva, der

nøgen rundt. Vi har alle hørte om Kain,
der slår Abel ihjel. Hørt om Noas Ark
og Babelstårnet. Og alle kender vi hi-
storierne om Abraham, Isak og Jakob.

Det er netop historierne om patriar-
kerne Jesus henviser til. Eller rettere
det er patriarken Abraham kender vi,
fordi han og hustruen Sarah ikke havde
fået børn - da de var blevet gamle - for-
tæller historie - kommer Gud forbi.
Sarah ler og griner, da Gud i en mands
skikkelse fortæller, at hun skal føde en
søn. Da Abraham og Sarah har fået
sønnen Isak, sætter Gud Abraham til at
ofre sin søn som et offerdyr, der bliver
slagtet og brændt. En historie og et
emne, som Søren Kirkegaard har skre-
vet om.

Endelig er der historien om Abraham
og hans fætter Lot, der går hver deres
vej. Lot går til byen Sodoma, hvor ind-
byggerne er fjendske overfor Lot og
hans mænd og de truer med ”stille
deres lyster” på dem - det har siden
givet orddannelsen ”Sodomi”, der
dækker over dette, at en mand stiller
sin seksuelle lyst på en mand. I Det
gamle Testamente slutter historien om
Lot med at Lot og hans følge flygter
fra byen Sodoma og at Gud udsletter
byen - ikke på grund af beboerne sek-
suelle trussel, men på grund af deres
fjendtlighed mod fremmede. Ikke
desto mindre, kom byen til at lægge
navn til en seksuel tilbøjelighed eller
en seksuel indstilling.
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Mattæusevangeliet kapitel 10.16-24.



På den baggrund er det tydeligt, at
Jesus er meget grov og provokerende,
når det her i Mattæusevangeliet citeres
for at sige, at det skal gå byerne i hans
hjemegn værre end det var gået So-
doma i gamle dag. Alle på Jesu samtid
vidste, at Sodoma var blevet fjernet fra
jordens overflade på grund af deres
fjendske indstilling. Alle forstod, at
Jesus forudsagde død og ødelæggelse
over forskellige byer - også Kaper-
naum, der ligger i hans egen hjemegn.

Når Jesus siger sådan, er det fordi
hans landsmænd - heller ikke dem fra
hans egen hjemegn - har omvendt sig
til den nye tro. Der var nemlig en gam-
mel tro og der var en ny tro.

Den gamle tro, den var ligesom Mus-
limsk sharialovgivning. Den gamle tro
var en lovreligion. Der var regler, der
skulle overholdes. De regler vi kender
som De Ti Bud. Der var mange flere
regler end De ti Bud. Den gamle jødi-
ske tro gik ud på, at de fem første skrif-
ter i Bibelen indehold en samlet lov fra
Gud. Datidens skriftkloge sad og læste
de Fem Mosebøger på samme måde
som skriftkloge muslimer, i visse ret-
ninger indenfor islam, læser Koranen.
Disse skrift kloge jøder eller muslimer
bestemmer på grundlag af en læsning
af deres hellige skrift, henholdsvis Det
gamle Testamente og Koranen, hvor-
dan samfundets love skal være.

Lovreligionerne er efter vores måle-
stok primitive og umenneskelige. Det
ligger uden for vores begreber og for-
ståelse, at det skulle kunne give me-

ning med en religiøs lov i det civile
samfund. Det ligger udenfor vores be-
greber og forståelse, at man kan døm-
mes til stening og afhugning af
lemmer.

Da Jesus vandrede rundt i det gamle
Israel var der den gamle tro - den jødi-
ske lovreligion - og der var den nye tro,
hvor han selv var centrum med sin
egen forkyndelse, der var klart imod
den gamle lovreligion og siger, at det
vil gå hans landsmænd værre end det
gik de mænd fra Sodoma, der ”truede
med tilfredsstille deres lyster” på dem
fremmede mænd i byen - det vil gå
Jesu landsmænd værre. Jesus udtaler
sig på denne måde groft provokerende
overfor sine landsmænd, fordi de ikke
vil forlade den gamle lovreligion.

Det er helt forkert, hvis man tror, at
Jesus på den måde udtaler sig imod ho-
moseksualitet. Det gør han ikke. Det er
helt korrekt, hvis man forstår, at Jesus
prædiker Gud på en helt ny måde, hvor
man ikke længere skal stenes, smides
ud fra høje klipper eller udstødes af
samfundet, men at man i stedet skal
mødes af venlighed, rummelighed og
barmhjertighed. Det er helt korrekt
forstået, hvis man ser, at Jesus kommer
med nye og uendeligt bløde værdier og
at disse værdier bliver lagt for had i en
verden af hårde værdi. Ikke bare had,
men dødeligt had.

Det er det, kristendommen handler
om. Handler om en mand, der kaldte et
dødeligt had ned over sig selv. 

Resultatet var naturligvis, at han blev
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henrettet af det samfund, som han kri-
tiserede. Han fik, hvad han fortjente
set med samfundets øjne. Jesus blev
dømt og måtte dø. Men samtidig døde
det samfund, som han kritiserede. Det
jødiske samfund blev udslettet af Ro-
merne fyrre år senere, da Romerne be-
sejrede og nedlagde det gamle Israel i
år 70.

På grundlag af den nye tro opstod det,
som vi kender som vores verden. Vi
lever i den nye tro. I den nye tro - i den
kristne tro, er troen noget indre. Troen
bor i vores sind og sjæl. For os er troen
en personlig sal. Noget indre, der har
noget med vores sjæl at gøre. Hvis vi
vil finde troen, skal vi ikke se på den
ydre verden. Den ydre verden er altid
både himmel og helvede. Hvis vi ser
på den ydre verden - f.eks. hvis vi føl-
ger med i medierne, så er der hele tiden
forhold, der både er himmelske og for-
hold der er et rent helvede. Der er hele
tiden beretninger, som livet, der er dybt
glædelige og livsudfoldende. Beretnin-
ger om mennesker, der udfolder livet.
Mennesker, for hvem livet lykkes.
Mennesker for hvem livet er lykkeligt. 

Samtid er der også beretninger om
hvorledes mennesker er ramt af natur-
katastrofer, sult og hunger - beretnin-
ger om, hvorledes mennesker er ramt
af ulykke og død - beretninger om,
hvorledes mennesker mister dem de el-
sker mest og dybest - mennesker for
hvem livet aldrig bliver udholdeligt
igen. Vi finder ikke Gud i den ydre
verden. Vi finder Gud i den indre sam-
tale med Gud.

Naturligvis kan vi argumentere for at
Gud viser sig i livets smukke udfol-
delse, men hvor er Gud henne, når det
drejer sig om livets tilintetgørelse, der
jo er lige så stærk en faktor i den ydre
verden.

I mange tilfælde vil det være helt
umuligt at tro på Gud i den ydre verden
- samtidig med at du aldrig kan udrydde
Gud i din indre verden. Altså, uanset,
hvad der sker i den ydre verden, så bli-
ver jeg ved med at tro og håbe. Uanset,
hvad der sker i den ydre verden, vil der
altid være nogen, som jeg bærer i mit
hjerte. Nogen, som jeg elsker af hele
mit hjerte - levende eller døde. De vil
altid være der. Og jeg kan aldrig ændre
det forhold, at jeg ikke ser livet som
noget mekanisk, der kan regnes ud og
forklares videnskabeligt. Jeg kommer
aldrig til at forstå min hjerne som en
biologisk computer og jeg kommer al-
drig til at se kærligheden til dem jeg el-
sker, som et forhold, der kan forklares
og beregnes ud fra cellebiologiske for-
hold. Jeg vil til min dødsdag mene, at
jeg er en levende sjæl, der på en og
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samme gang er fuldstændig bundet og
fuldstændig fri og helt uforudsigelig.

I den gamle tro er det mennesker, der
bedømmer mennesker. Bedømmer om
de har holdt sig inden for Lovens ram-
mer - og det er mennesker, der dømmer
andre mennesker til døden på Guds
vegne. Undskyld udtrykket - det er til
at brække sig over.

I den nye tro er du et selvstændigt
menneske, der kan se at den ydre ver-
den er både himmel og helvede. Både
liv og død. både Skabelse og Tilintet-
gørelse. I den nye tro, er det håbet og
kærligheden, der søger at være cen-
trum i vores liv. 

Der møder vi alle Gud. For Gud er
den, der med Kristus søger at bringe
troen, håbe og kærligheden ind i cen-
trum af vores liv. I den sag står vi alle
lige overfor Gud. Gud søger med Kri-
stus at bringe troen håbet og kærlighe-
den ind i centrum af dit og mit liv - der
står vi alle. Der har vi alle bundlinjen.
Når livet gøres op ender vi alle med, at
det vigtigste har været dem vi elsker.
Man kan sagtens påstå, at man ikke er
religiøs, men kan man påstå, at man
ikke er drevet af et håb om det bedste
for dem man elsker. Uanset, hvilke
kendsgerninger man er stillet overfor,
så er håbet for dem man elsker, det der
driver os. At vi har nogen vi elsker, det
er en Guds nåde Det gælder for enhver
fra generation til generation. Det gæl-
der nu og i evighed. 

Hans Sørensen.

Kirkekoncert i Viger -
slev kirke mandag den
8. oktober kl. 19.00.

Anja Præst Mikkelsen hører uden tvivl
til eliten af dansk folkemusiks klarinet-
tister. Gennem 20 år har hun som pro-
fessionel musiker udviklet sin helt egen
stil med rytmiske, powerfulde grooves
på basklarinetten og lyrisk, brillant kla-
rinetspil. Hun har spillet utallige kon-
certer i både ind- og udland i forskellige
konstellationer f.eks. Phønix og Dug.

I denne trio møder vi ikke kun Anja
Præst Mikkelsen som musiker, men
også som en meget talentfuld kompo-
nist og arrangør. Med sig har hun to
stærke navne fra den danske folkemu-
sikscene; Jesper Vinther, harmonika og
Peter Sejer sen, kontrabas.

Anja Præst Mikkelsen var i 2008 nomi-
neret som årets folk komponist for solo
cd’en ”Hemmeligeden”, har med Phø-
nix modtaget 4 Danish Music Awards
og modtog i 2004 Danish Music Awards
- Folk’s Special Award.
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Evighedens inkarnation
Men Gud elsker, Gud venter, Gud kal-

der. Kærligheden venter, lider og kal-

der os, men den tyer ikke til vold.

Kærligheden har en så grænseløs re-

spekt for personen, at den ikke blander

sig i menneskets evne til at vælge ond-

skaben. Hvis den gjorde det, ville den

ikke længere være kærlighed, fordi

uden frihed kan der ikke være kærlig-

hed. Derfor er den virkelige magt kær-

lighedsfuld. Kristus kunne ikke stige

ned fra korset, selv om folk hånligt

krævede, at han skulle gøre det, for at

bevise magten. På korset demonstre-

rede han kærlighedens sande væsen:

kærligheden er tilsyneladende at af-

give magt, tilsyneladende tab. Men ud

af det tilsyneladende tab skabes den

største sejr, man kan forestille sig.

Efter døden fulgte opstandelsen, og

efter tabet fulgte en bevægelse, der for-

andrede verdenshistorien, og hvis en-

delige kraft ingen endnu har set.

Hvis du søger evigheden, lev i den

inkarnation: lev her og nu. Lev i kær-

lighed.

Tommy Hellsten

Kirkekoncert i Vigerslev
kirke søndag den 16.
september kl. 19.00
Kirkekoncertens tema er musikken fra

The Sound of Music, som har været op-

ført på Frøbjerg Bavnehøj sommeren

2012. Medvirkende ved kirkekoncerten

er Eva Cramer, Kristine Jørgensen, Peter

Holling, Pia Hall Jørgensen og Poul Erik

Petersen.

Menighedsrådsvalg
Tirsdag den 11. september 2012 kl.

19.30 afholdes der menighedsrådsvalg

i Morud Forsamlingshus.

Alle er velkomne til valgmødet, hvor

menighedsrådet vil beværte med kaffe.

Kirkebilen kan bestilles på 65 96 41 00.

Det er efterhånden blevet vanskeli-

gere at finde nogen, der vil tage en

eller flere perioder i menighedsrådet.

Det er en kendt problemstilling i Vi-

gerslev sogn og som det er fremgået af

medierne er det en problemstilling

mange steder. I den forgangne periode

har vi her i sognet haft dispensation,

således at menighedsrådet har bestået

af 6 valgte medlemmer i stedet for 7.

Da der er flere tilkendegivelser fra me-

nighedsrådsmedlemmer om, at de træ-

der ud af menighedsrådet i forbindelse

med det forestående valg, er det vigtigt

for Vigerslev sogn at finde et antal nye

menighedsrådsmedlemmer. Hvis det

ikke lykkes, er det op til provsten og

biskoppen at finde ud af, hvorledes

menighedsrådets opgaver skal løses i

fremtiden i Vigerslev sogn. Hermed en

opfordring til, at deltage i ovennævnte

møde.

Eva Cramer      Poul Erik Petersen
Pia Hall Jørgensen 



SOGNET udkommer 5 gange om året.
Ansvarshavende: Hans Sørensen, tlf. 65 96 40 23.
SOGNET udgives af menighedsrådet.
Formand: Frands M. Frandsen, tlf. 65 96 40 49.
Kirkeværge: Preben Foldager, tlf. 40 37 71 21.
Kasserer: Mogens Jørgensen, tlf. 65 96 49 11.

Gudstjenesteliste

Dato Kalender Vigerslev Kirke Langesø Skovkapel Bemærkninger

09. september 11.00 Ingen Kirsten Clement

16. september 09.00 10.15

23. september Høstgudstjeneste 10.15 Ingen

30. september 10.15

07. oktober 10.15 Ingen Ulrik Andersen. 

14. oktober 09.00 10.15

21. oktober Ingen 14.00 Kirsten Clement

28. oktober 10.15 Ingen

04. november Allehelgensdag Ingen 19.30

11. november 09.00 10.15

18. november 09.00 10.15

25. november 10.15 Ingen

02. december 1. søndag i advent 19.30 Ingen

09. december 2. søndag i advent Ingen 11.00 Kirsten Clement

16. december 3. søndag i advent 10.15 Ingen

23. december 4. søndag i advent Ingen 09.30 Kirsten Clement

24. december Juleaften 16.00 13.00+14.30

25. december 1. juledag 10.15 Ingen 

26. december 2. juledag Ingen 10.15

30. december Julesøndag 10.15 Ingen

Graver og kirketjener ved Vigerslev og Langesø:
John Nielsen, tlf. 23 26 84 69. Telefontid: 12-13.
Gravermedhjælper: Helle Madsen.
Kirkegården, tlf. 23 26 84 69.
Kirkebilen: 65 96 41 00
Fotos: Hans Sørensen
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