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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 tje-

neren, fordi han gjorde det, han har fået

besked på? Således og I: Når I har gjort

alt det, I har fået besked på, skal I sige:

Vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort,

hvad vi skulle gøre.”

Lukasevangeliet kapitel 17.5-10.

Umiddelbart lyder det jo meget godt, når

apostlene siger “giv os mere tro!” Det

lyder godt - og det lyder genkendeligt,

for hvem af os kender ikke at troen på

Gud ikke føles særlig stærk eller stor?

Hvem af os kender ikke dette, at troen

helt har forladt os. 

Det lyder godt, når apostlene siger

“giv os mere tro!” Det lyder fromt. Der-

for forestiller vi os måske også at det er

en bøn, der vækker glæde i himlen hos

Gud.

På den anden side, så må vi formode

at Gud kender os. At Han i bund og

grund ved, hvordan vi mennesker er sat

sammen. Han er jo vor himmelske fader

og skaber. Derfor kender Han vores dob-

belte natur. Han ved, hvorledes vore

bønner altid kredser omkring det vi selv

har behov for. Han ved at vore bønner er

en direkte afspejling af, hvad der be-

skæftiger os mest her på jorden. Han ved

at vore bønner i almindelighed er en di-

rekte og ligefrem tilfredsstillelse af vore

behov og fornødenheder; at få, hvad vi

umiddelbart trænger mest til, og slippe

for, hvad vi frygter.

Kort sagt, når vi udsiger bønnen “giv

os mere tro!”, så udsiger vi den ikke i

taknemmelighed til vor himmelske

fader – men vi udsiger den, fordi vi ikke

selv er tilfreds med vor egen tro.

Umiddelbart, så lyder det from og

godt, når apostlene siger “giv os mere

tro!”

Men ser vi nu hen til det evangelium

vi i dag har hørt, så bliver de vante fore-

stillinger vendt om. Som altid overraskes

vi af evangeliet. Her overraskes vi, for

så vidt at Jesus ikke tilslutter sig bønnen

om den større tro. Ikke noget udbrud om,

at det ville være Ham - eller den him-

melske fader en velbehagelighed, om

apostlene og vi havde en større tro.

Jesus – Han siger ikke noget om at

apostlene eller vi skal have større tro.

Nej, han siger: 

“Hvis I havde tro som et sennepsfrø,

kunne I sige til dette morbærtræ: “ryk

dig op med rode og plant dig i havet, og

det skulle adlyde jer´”. 

Nu kommer så det store spørgsmål -

hvor meget tro har et sennepsfrø. Hvor
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Giv os mere tro!



meget vilje og intellekt har et senneps-

frø. Hvor meget følelse og fornuft har et

sennepsfrø. Hvor meget følelse og for-

nuft har et sennepsfrø. Hvor meget et det

bevæget af troen og tvivlens spørgsmål?

Tager man et gram af den slags senneps-

frø, der blev brugt i Palæstina, så var der

omkring 500 frø deri. Et sennepsfrø er

med andre ord nærmest mikroskopisk -

men udvokset, så hører den til blandt de

største urter.

Altså - dette uendelige lille frø - der

hverken har vilje, følelse, fornuft eller

tro - det er - uden troen - bestemt til at

blive en stor urteplante.

Det bør apostlene tænke over! De står

der og siger, at de har en tro - den skal

blot blive større. Men Jesus fortæller

dem en lignelse, om et lille frø - der

ingen tro har.

Jesus gør således op med apostlene og

enhver, som beder til Gud, om mere tro!

I princippet afviser Jesus apostlene og os

- afviser os, fordi vi taler som om vi

havde tro. Som om vi har en tro, der blot

skal forøges i én eller anden grad. 

Men evangeliets og Jesu Kristi tanke-

sæt og ånd er ganske modsat rettet.

Evangeliets og Kristi tankesæt er, at vi

menneske - apostle såvel som moderne

lønmodtagere - at vi ikke har noget, vi

med rette kan kalde “vores tro”. At vi

ikke har noget, som vi kan forøge. Dy-

best set dette, at Jesus Kristu er den ene-

ste, der nogen sinde har troet på Gud.

Nej bevægelsen går den anden vej. Be-

vægelsen udgår fra Gud. Gud der har

skabt livet. Gud der har skabt os. Han

der har skabt os som sennepsfrø, der er

helt og aldeles uden tro…

Uden tro og alligevel med en vækst og

en udfoldelse foran os - fra sædekorn -

fra sæd og til en urt - fra sæd og til men-

neske. Han gør det umulige med sit al-

magtsord fremkalder alt af intet.

For troen er intet andet end blind tillid

til Guds magt. Gud selv gør alle troens

gerninger, ikke mennesket. Troen er slet

ikke noget, som vi kan gøre til vor be-

siddelse, i større eller mindre portion

eller grad. Derfor går det slet ikke an at

bede om mere tro.

Luther siger det således i Den lille Kate-

kismus:

“Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og

kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre,

eller komme til ham, men Helligånden

har kaldet mig ved evangeliet…” 

Amen.
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Giv os Gud at vi må se

Din mildhed bag vort øde.

Og skimte gennem is og sne

en påskemorgen røde.

Lisbeth Smedegaard-Andersen.
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Menighedsrådsmøder i Vigerslev sogn
Onsdag den 15. februar 2012 kl. 19.00. Konfirmandstuen.

Onsdag den 28. marts 2012 kl. 19.00. Konfirmandstuen. 

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 19.00. Køreladen.

Lørdag den 2. juni 2012 kl. 9.00. Køreladen.

Torsdag den 23. august 2012 kl. 19.00. Køreladen.

Mandag den 10. september 2012 kl. 9.00. Køreladen.

Onsdag den 1. oktober 2012 kl. 19.00. Konfirmandstuen.

Mandag den 5. november 2012 kl. 19.00. Konfirmandstuen.

Køreladen
Otte år efter opførelsen af

Langesø Skovkapel op-

førte man i 1878 nær kir-

kebygningen en ”Rejse -

lade” med plads til kirke-

gængernes hestespand og

med stue til undervisning

af de omkringboende

konfirmander, så de ikke

skulle besværes med den

kilometerlange tur til

præstegårdens konfir-

mandstue i Vigerslev.

Bygningen var en prak-

tisk nødvendighed på den tid, hvor biler var ukendte, fordi man ikke i kapellets nær-

hed havde mulighed for opstaldning af de heste, der var forspændt kirkegængernes

vogne.

I tidsskriftet Illustreret Tidende fra 1878 blev ”Rejseladen” beskrevet med disse

ord: ”Ved Capellet er opført en smuk Bygning i Schweitzisk stil, i hvis ene Del findes

Aftrædelsesværelse saavel for dem, der har Børn til Daab i Capellet og for Kirke-

gangskoner (dvs. markeringen af barselsmødres første kirkegang efter overstået fød-

sel), som for Præsten, og i hvis anden Del der findes Hestestald og Vognremise

(Vognport).”

I 1955 ophørte traditionen med konfirmandundervisning i ”Rejseladen”, idet sog-

nets tidligere fem små skoler blev nedlagt og erstattet af en centralskole i Morud,

Havrehedskolen, som en årrække blev hjemsted for konfirmandundervisningen. Ved

opførelsen af en ny præstegård i Morud i 1973, blev sognets konfirmandundervisning

overflyttet til konfirmandstue i den nye præstegård.

Johannes Wendt-Larsen i Vigerslev Sogns Kirker
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Velkommen til en sjælden
og enestående rejse

ind i musikkens
og fortællingens verden!

Kirkeopera af og med TRIOfabula:

NOAHS ARK
En musikalsk fortælling om glæde og håb

Noahs Ark ved Trio Fabula
Den 1. marts 2012 kl. 19.00 kommer Trio Fabula og opfører Noahs Ark i Vigerslev

kirke. De fleste kender historien om Noahs Ark, men i Trio Fabulas hænder får hi-

storien en ekstra dimension. Musikken til Noahs Ark er bl.a. fra Schuberts ”Erlkö-

nig”, Motzarts ”Tryllefløjten”, Bizets ”Carmen”, Wagners ”Traüme”, Rossinis

”Katteduet” samt flere salmer og folkemusik. Trio Fabulas opførelse af Noahs Ark

egner sig godt for både børn og voksne. Der er fri adgang og alle er velkomne. Kir-

kebilen kan bestilles på tlf. 65 96 41 00. Menighedsrådet.
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Vigerslev kirke under restaurering
Som billederne viser, er der stillads på Vigerslev kirke. Der er tale om et større

restaureringsarbejde af bærende dele i tårnets konstruktion, en udskiftning af taget

på våbenhuset og endelig en udskiftning af taget på selve kirken. 

Hans Sørensen.
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Gudstjenesteliste

Dato Kalender Vigerslev Kirke Langesø Skovkapel Bemærkninger

19. feb. Ingen 19.30 Ulrik Andersen

26. feb. Ingen 10.15

04. mar. 10.15 Ingen

11. mar. Ingen 09.00 Ulrik Andersen

18. mar. 09.00 10.15

25. mar. 09.00 10.15

01. apr. 10.15 Ingen

05. apr. Skærtorsdag Ingen 19.30

06. apr. Langfredag 10.15 Ingen

08. apr. Påskedag 10.15 Ingen

09. apr. Anden Påskedag Ingen 10.15

15. apr. Ingen 09.00            Ulla Charlotte Hansen

22. apr. 10.15 Ingen

29. apr. Konfirmation 10.00 Ingen

04. maj Bededag 10.15

06. maj Konfirmation 10.00 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
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