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Det menneske, der står med begge fød-
der på jorden og bærer sig selv, tør sige
nej. Nej er et helligt ord. Udadtil er det
et lille og mindre dramatisk ord, men
det indeholder en uhyre ladning. 

Når et menneske siger nej, løber det
en stor risiko for at blive forladt.
Måske opfattes det ikke som rart eller
charmerende af alle. Måske synes folk
oven i købet, at det har fejl og laver
fejl. For at et menneske trods dette skal
vove at sige nej og risikere at blive for-
ladt, må det bære på noget, der kan
henvende sig til, når den ydre støtte
brister. Når hele verden gynger, må
man have noget at holde fast i. Dette
noget er menneskets person, dets dy-
beste identitet. Ved at turde sig nej de-
monstrerer det for sig selv og andre, at
det i sit indre tror på noget, som er vig-
tigere end andre menneskers godken-
delse. Et sådant menneske styres
indefra i stedet for udefra. I virkelig-
heden er det begyndt at fødes indefra,
eller rettere sagt fra dybet.

At fødes fra dybet betyder, at ens
sande identitet og autenticitet træder
frem. Forudsætningen for dette er, at
mennesker tør sige nej. Brugen af
ordet nej er nemlig tegn på, at et men-
neske er begyndt at stole på sig selv og
sit dyb. Hvis man altid er parat til at
indgå kompromisser for at blive accep-
teret af andre, svigter man sig selv og
sit dyb. Et menneske, der er tryg ved
sig selv, er ikke bange for de konflikter,
et nej fører med sig, for det ved, at de
hjælper det til at udvikles. Konflik-
terne udvikler både den, der siger nej,
og dem, der irriteres over nej et. I vir-
keligheden er mennesket måske lidt
bange for de konflikter, det skaber,
men det bruger ikke angsten som argu-
ment for ikke at gøre det, det inderst
inde ved er rigtigt. Det siger nej, selv
om hver en celle i dets krop skriger i
angst.

Den, som sige nej, holder op med at
kræve kærligheden af andre og begyn-
der at søge kærligheden i sit indre. at
søge kærligheden i sit indre er at
spørge dybet: er der noget i livet, jeg
kan kaste mig i favnen på? er livet en
tilværelse, hvor man slynges rundt
mellem navnløse kaoskræfter, eller
findes der en mening og et mål med
det hele? Findes der med andre ord en
Gud? Spørgsmålet om Guds eksistens
er egentlig et spørgsmål om kærlighe-
dens eksistens. Til syvende og sidst
spiller det jo ikke så stor en rolle, om
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Gud eksisterer eller ej, hvis han ikke er
en kærlighedsfuld Gud. Derfor er li-
vets største spørgsmål ikke det, om
Gud findes eller ej. Det største spørgs-
mål er i stedet: findes der en kærlig-
hedsfuld Gud?

At blive en person betyder at gå ind
i ensomheden, at holde ud af være af-
sondret, at turde stå alene og stole på
det faktum, at man er elsket. Kun hvis
et menneske opdager, at det er elsket,
kan det finde sin sande identitet. Da
ved det, hvem det er, og først da kan
det relatere sig til andre på et dybere
plan. En relation er mulig, hvor der
findes noget at relatere sig til. Kun
alene kan man være sammen.

Tommy Hellsten.

Jeres ja skal være et ja, og jeres
nej skal være et nej
Frem for alt, mine brødre, sværg ikke,
hverken ved himlen eller ved jorden,
eller nogen anden ed; men jeres ja skal
være et ja, og jeres nej skal være et nej,
for at I ikke skal hjemfalde til dom. 

Jakobsbrevet 5.12.

Havde I en tro som et senneps-
frø. Lukasevangeliet 17.5
Apostlene sagde til Herren: “giv os
større tro!” Herren svarede: “Havde I
en tro som et sennepsfrø, kunne I sige
til dette morbærtræ: Ryk dig op med
rode, og plant dig i havet! og det ville
adlyde jer.
Hvis en af jer har en tjener, som pløjer
eller er hyrde, vil han så sige til ham,
når han kommer hjem fra marken:

Kom straks og sæt dig til bords? Vil
han ikke tværtimod sige: Lav mad til
mig og bind kjortlen op om dig og vart
mig op, mens jeg spiser og drikker;
bagefter kan du selv spise og drikke.
Mon han takker tjeneren, fordi han
gjorde det, han har fået besked på? Så-
ledes og I: Når I har gjort alt det, I har
fået besked på, skal I sige: Vi er unyt-
tige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi
skulle gøre.” Amen.

Når tjeneren kommer hjem fra sit ar-
bejde på marken, anretter han aftens-
måltidet og varter op og får ingen tak
for nogen af delene. Han gør jo kun,
hvad der er hans pligt at gøre. For en
tjener i datidens forstand er sin herres
ejendom, og ikke en fri, organiseret
lønmodtager.

Den tjener Jesus taler om, når han
har gjort, hvad han skal, får han natur-
ligvis også det, han selv skal have til li-
vets ophold. For Herren i huset sørger
for sine folk. De er jo hans ejendom.
Netop således er forholdet imellem
Gud og os mennesker.

Vi får ingen særlig løn for at tjene
Gud, ikke noget ekstra tillæg, ja ikke
engang tak fra Guds side. For al æren
er hans. Men han føder og klæder os
på den måde, som han mener, er den
bedste for os. For vi er hans ejendom.

Vi har altså ikke krav på noget som
helst fra Gud på forhånd. Vi må tjene
for intet. Men så får vi også livet hos
Gud for intet. De to ting hører nemlig
sammen: at få for intet og give for
intet. 
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At tage imod disse tjenervilkår fra
Gud, at tage imod livet som en gave, og
livet med hinanden som en opgave,
dette er at have troen så lille som et
sennepsfrø.

Den tro overlader trygt til Gud at
flytte alle de træer, der skal flyttes.

Men derfor er denne lille tro i sig
selv også et større under end alle andre
undere, vi hører om, at Jesus gjorde.
Når en syg bliver rask, sker der en for-
andring med hans sygdom, og når en
blind bliver seende, sker der en foran-
dring med hans øjne. Men når troen på
Gud gives til os, bliver alting forandret.
Også selv om, alt i ydre forstand
måske er nøjagtig lige det samme at se
på som før.

Derfor beder vi heller ikke, hverken
med henblik på landet styrelse, kirkens

anseelse, eller os selv til Gud om, at
Han skal give os mere tro.

Nej, vi beder Gud om han vil bevare
os i den tro. Vi beder om, at Gud livet
igennem vil bruge os som sine tjenere
i stort og småt, uden at vi derfor måtte
føle os berettigede til at modtage andet
og mere for denne tjeneste, end hvad
vi hele tiden har fået og givet – nemlig
vores synders nådige forladelse og det
evige liv. 

Luther siger det således i Den lille Ka-
tekismus:
“Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og
kraft kan tro på Jesus Kristus, min
Herre, eller komme til ham, men Hel-
ligånden har kaldet mig ved evange-
liet…” 
Amen.



6

Menighedsrådsmøder 
i Vigerslev sogn
Mandag den 14. marts 2011 
kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Onsdag den 13. april. 2011 
kl. 19.00 i konfirmandstuen. 
Onsdag den 4. maj 2011 
kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Torsdag den 16. juni 2011 
kl. 19.00 i Køreladen.
Mandag den 15. august 2011 
kl. 19.00 i Køreladen.
Tirsdag den 13. september 2011 
kl. 19.00 i Køreladen.
Tirsdag den 9. november 2011 
kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Biskop Jacob Madsen
Da biskop Jacob Madsen besøgte Vi-
gerslev kirke i 1588, blev han glæde-
ligt overrasket. Han erfarede nemlig, at
den oprindelige katolske altertavle
efter Reformationen i 1536 var blevet
kasseret og udskiftet i overensstem-
melse med den nye protestantiske tros -
opfattelse. Den tidligere anvendelse af
billeder fra bibelen i skikkelse af ma-
lerier eller udskårne figurer var nu af-
løst af en belærende altertavle forsynet
med tekster, en såkaldt katekismus -
tavle. Den var forsynet med malet
skrift i de oprindelige billedfelter,
hvorved menigheden blev opfordret til
nøje at indprente sig teksten til fader-
vor, de ti bud, trosbekendelsen og vig-
tige ord fra dåb og nadver. Men al har
sin tid, og disse billedløse tavler blev
de fleste steder afløst af nye tendenser
i kirkeudsmykning.

Ved det første møde med alteropbyg-
ningen bag alterbordet virker arrange-
mentet meget særpræget. Dette syns -
punkt har også været fremme i de for-
skellige menighedsråd, men National-
museet og de kirkelige myndigheder
har vedholdende anbefalet en beva-
relse af alteropbygningen, som er tids-
typisk for empiretidens kunstopfat -
telse, der prægede perioden 1800-
1850, hvor træk fra klassiske græske
og romerske bygninger indgår. I empi-
restilen finder man en forkærlighed for
det imposante som alterbilledets place-
ring i en portal indrammet af søjler, der
øverst afsluttes med trekantgavl. Der-
for er årstallet 1836 på bagsiden af al-
terpartiet sikkert årstallet for opbyg -
ningen. Tidens tand har taget hårdt på
denne periodes kirkekunst, så der på
Fyn kun er noget lignende tilbage i
Horne, Dreslette og Øster Hæsinge kir-
ker på Sydfyn.

Det, der gør alterudsmykningen så
usædvanlig, er, at den dækker hele øst-
muren og tillige omfatter alterbordet
med en portal indrammet af søjler og
øverst afsluttes med en frise med tekst,
gesims og trekantgavl. I fortsættelse
heraf er der yderligere portaler med
rundbuede, portieredækkede døre, der
markeres med halvsøjler og gesims-
stykker øverst. Mellemrummet ud til
ydermuren dækkes med glatte paneler
med faldende højde ud mod ydervæg-
gene. Midterpartiet omslutter alterbor-
det og altermaleriet.

Det er Nationalmuseets opfattelse, at
den sydlige og rundbuede dør har givet
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adgang til degnestolen yderst mod
væggen, mens den nordlige dør har

fungeret som skriftestol i katolsk tid. 
Johannes Wendt-Larsen.
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Vigerslev Kirke.
Søndag den 27. februar kl. 9.00.
Fastelavnssøndag den 6. marts ingen.
Søndag den 13. marts kl. 10.15 
ved Kirsten Clement.
Søndag den 20. marts kl. 10.15.
Søndag den 27. marts kl. 9.00.
Søndag den 3. april kl. 9.00.
Søndag den 10. april kl. 11.30 
ved Dinna Jørgensen.
Palmesøndag den 17. april kl. 10.15.
Skærtorsdag den 21. april. Ingen.
Langfredag den 22. april kl. 10.15.
Påskedag den 24. april kl. 10.00. 
Konfirmation.
Anden påskedag den 25. april ingen.
1. søndag efter påske den 1. maj kl.
10.00. Konfirmation. Søndag den 8. maj
ingen
Søndag den 15. maj kl. 9.00.
Bededag den 20. maj kl. 10.15 
ved Ulrik Revsbech.
Søndag den 22. maj ingen.
Søndag den 29. maj kl. 10.15.
Kristi Himmelfartsdag 
torsdag den 2. juni ingen.
Søndag den 5. juni kl. 9.00. 
Pinsedag den 12. juni kl. 10.15.
Anden pinsedag den 13. juni ingen.
Søndag den 19. juni kl. 9.00 kl. 10.15.
Søndag den 26. juni kl. 9.00.

Langesø Skovkapel.
Søndag den 27. februar kl. 10.15.
Fastelavnssøndag den 6. marts kl. 19.30.
Søndag den 13. marts ingen. 

Søndag den 20. marts kl. 9.00.
Søndag den 27. marts kl. 10.15.
Søndag den 3. april kl. 10.15.
Søndag den 10. april ingen.
Palmesøndag den 17. april ingen.
Skærtorsdag den 21. april kl. 19.30.
Langfredag den 22. april ingen. 
Påskedag den 24. april ingen.
Anden påskedag den 25. april kl. 10.15.
1. søndag efter påske den 1. maj ingen.
Søndag den 8. maj kl. 10.15.
Søndag den 15. maj kl. 10.15. 
Bededag den 20. maj ingen.
Søndag den 22. maj kl. 19.30.
Søndag den 29. maj ingen.
Kristi Himmelfartsdag 
torsdag den 2. juni kl. 10.15.
Søndag den 5. juni kl. 10.15. 
Pinsedag den 12. juni ingen.
Anden pinsedag den 13. juni kl. 10.15.
Søndag den 19. juni ingen.
Søndag den 26. juni kl. 10.15.


