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1. Mosebog kapitel 22.1-18.

Senere skete det, at Gud satte Abraham
på prøve. Han sagde: »Abraham!« og
da Abraham svarede ja, sagde han:
»Tag Isak, din eneste søn, ham du el-
sker, og begiv dig til Morija-landet.
Dér skal du bringe ham som brændof-
fer på det bjerg, jeg giver dig besked
om.« Tidligt næste morgen sadlede
Abraham sit æsel og tog sine to karle
og sin søn Isak med. Da han havde klø-
vet offerbrændet, begav han sig på vej
til det sted, Gud havde givet ham be-
sked om.

To dage efter fik Abraham øje på ste-
det i det fjerne, og han sagde til kar-
lene: »Bliv her med æslet, mens jeg og
drengen går derhen for at tilbede; så
kommer vi tilbage til jer.« Abraham
tog offerbrændet og lagde det på sin
søn Isak. Selv tog han ilden og kniven,
og så gik de to sammen. Isak sagde til
sin far Abraham: »Far!« Abraham sva-
rede: »Ja, min dreng!« Isak sagde: »Vi
har ilden og brændet, men hvor er of-
ferlammet?« Abraham svarede: »Gud
vil selv udse sig et offerlam, min
dreng.« Og så gik de to sammen.

Da de kom til det sted, Gud havde givet
ham besked om, byggede Abraham et
alter og lagde brændet til rette; han
bandt sin søn Isak og lagde ham oven
på brændet på alteret. Så rakte Abra-
ham hånden ud og tog kniven for at
slagte sin søn. Men Herrens engel
råbte til ham fra himlen: »Abraham,

Abraham!« Han svarede ja, og englen
sagde: »Læg ikke hånd på drengen, og
gør ham ikke noget! Nu ved jeg, at du
frygter Gud og end ikke vil nægte mig
din eneste søn.«

Da Abraham så op, fik han øje på en
vædder, som hang fast med hornene i
det tætte krat bagved. Abraham gik hen
og tog vædderen og bragte den som
brændoffer i stedet for sin søn. Abra-
ham gav dette sted navnet: »Herren
ser«. I dag kaldes det: »Bjerget, hvor
Herren viser sig.«

Herrens engel råbte igen til Abraham
fra himlen: »Jeg sværger ved mig selv,
siger Herren: Fordi du har handlet
sådan og ikke nægtet mig din eneste
søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine
efterkommere så talrige som himlens
stjerner og som sandet ved havets bred.
Dine efterkommere skal erobre deres
fjenders porte. Alle jordens folk skal
velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød
mig.«

Historien om Abrahams ofring af søn-
nen Isak handler blandt andet om, hvad
man som menneske kan bære og hvad
man som menneske ikke kan bære. 

Vi er kun mennesker. Vi skal kun være
mennesker. Og der er opgaver i livet,
der er for tunge eller ganske ubærlige.
Eller man kan vende det om og sige –
at der er grænser for, hvad et menneske
kan og skal gøre.
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I gamle dage på landet, var det natur-
ligt at binde soen til en stige, at holde
den over et kar og at stikke den i hal-
sen. I forbindelse med slagtningen af
grisene brugte man praktisk talt det
hele. Også blodet. Tanken virker
måske bestialsk og umenneskelig. Når
den kommer til stykket, var hjemme-
slagtningerne vel ikke værre end de in-
dustrislagtninger, vi kender i dag.
Fælles for dem er, at de sker, fordi vi
alle sammen gerne vil spise flæske-
steg, spegepølse og rullepølse.

Dette at Abraham sættes til at slagte sin
egen søn, Isak, praktisk talt på samme
måde, som vi slagter en gris, er en fo-
rehavende, som vi naturligvis ikke
rumme i vores sind og hjerte. Det er
grotesk. Vel bliver det ikke gennemført
og vel er det et billede på den tro, der
virkelig er tro. Den urokkelige tro der
ikke svigter. 

Men at ofre dem vi elsker – det er en
ubærlig tanke. For nogle år siden, kørte
der en film, der hed ”Sofies valg!” Når
man hørte titlen, så forestillede man
sig denne Sofie, stå i kærlighedens
vanskelige valg: er det den ene eller
den anden mand, jeg skal gift mig med.
Når man så filmen, var det i virkelig-
heden en kvinde, der i koncentrations-
lejrens helvede, blev sat til at vælge,
hvem af hendes to børn, der skulle sen-
des i gaskammeret. Dens slag valg er
en umulighed. Det er langt hinsides,
hvad en menneske kan bære.

Der går et skel igennem vort liv. Et
skel, hvor vi bestandigt skal have af-
klaret, om vi står i forhold vi kan bære
eller om vi står i forhold vi ikke kan
bære. Det skal vi altid have afklaret.
Hvis vi står der, hvor vi ikke kan bære
– så skal vi lade Gud bære med.
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Abraham bærer det ubærlige – for at
vise os, hvad vi ikke skal bære. Vi skal
ikke ofre dem vi elsker. Dem vi elsker,
skal vi værne og beskytte for enhver
pris. Når vi har gjort, hvad vi kan gøre
i den sag, så skal vi bede vort fadervor
og på den måde tro og håbe, at Gud er
den, der dybest set er vor værner og
beskytter.

Abraham bærer på det ubærlige – og
Gud løfter byrden af hans skuldre.

På samme måde er det med Jesus Kri-
stus. Han bærer det ubærlige, for at
vise os, hvad vi ikke skal bære.

Det er nemlig sådan, at menneskelivet
indeholder megen forskellig lidelse og
ubehag. Men den lidelse og ubehag,
som Jesus udsættes for, er særlig grum
og led. Han svigtes af dem, der burde
hjælpe ham og han pines til døde af
mennesker. Helt unødvendig lidelse og
død. Det giver ingen mening. Der er
ingen mening med tortur og drab. Det
fremmer sjældent sandheden eller kær-
lig kærligheden. Tvært imod, det øde-
lægger og tilintetgør. Det er en
djævelskab. Hverken mere eller min-
dre.

Vi ved aldrig, hvad vi som mennesker
kommer til at bære. Gud se i nåde til
os, at det ikke bliver så meningsløst,
som den vold og mishandling Jesus er
udsat for. Det skulle være mærkeligt
og forunderligt. Men det ændrer ikke
det forhold, at vi går på livets vej. Det

ændre ikke det forhold, at vi har så
uendeligt meget at miste. Enhver af os
har som Abraham med Isak, nogen vi
elsker. Nogen, der giver vores liv me-
ning.

Når vi betænker, hvad der kan ske dem
kan det hurtigt blive helt uoverskuelig.
Da skal vi lægge det fra os med or-
dene: Fadervor, du som er i himlene…
For vi er ikke alene. Og vi skal ikke
bære alene. Vi skal ikke rumme den
tanke, at vi kan rammes på dem vi el-
sker. Og vi kan ikke rumme den tanke.
Den skal vi lade Gud bære for os.

Og sådan er det i mange af livets for-
hold. Lad være med at tænde for TV
avisen. Hvis I alligevel gør det, så vær
indstillede på at høre historier om pæ-
dofile mænd i Vejle, i Tønder – eller i
Belgien. Hvis I ikke kan dy jer og tæn-
der for TV avisen, så vær indstillede på
at høre og se historie. Såkaldte nyhe-
der, der er spundet over den samme
læst, som mishandlingen af Jesus.
Nemlig krigshandlinger, vold, drab,
ulykker og forfærdelige begivenheder.

Al mulig elendighed, som vi ikke kan
gøre noget ved. Al mulig elendighed,
som kan bryde selv den stærkeste sjæl
i stumper og stykker. Derfor skal vi
holde os klart for øje, hvad vi kan bære
og hvad vi skal bære. Når vi går ud af
kirken eller når der er landsindsamlin-
ger, så kan vi give lidt af vores over-
skud til Folkekirkens nødhjælp, Røde
Kors eller en af de mange andre orga-
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nisationer, der hjælper mennesker i
nød. Det er fint og redeligt, men vi kan
ikke bære denne verdens ulykke lidelse
og sorg.

Ehvert menneske har Kristus. Ethvert
menneske på denne jord kan for sig
selv sige: ”Fadervor” Ethvert menne-
ske kan i sind sjæl og hjerte bede Gud
om at bære med på det ubærlige. For
med Kristus åbenbarer Gud for os, at
vi ikke bærer, men at vi er båret. Fra
vor undfangelses stund er vi båret i
moders liv. Og fra vor dåbs stund er vi
båret af Gud. Vi bærer aldrig, uden at
vi også er båret.

Hans Sørensen.

Solsikkegudstjeneste.
Søndag den 23. august 2009 kl. 19.30
er der Solsikkegudstjeneste i Langesø
Skovkapel. Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe i Køreladen.

Hans Sørensen.

Menighedsrådsmøder 2009.
Mandag den 17. august kl. 19.15 i Kø-
reladen ved Langesø Skovkapel.
Tirsdag den 22. september kl. 19.15 i
Køreladen ved Langesø Skovkapel.

Menighedsrådet.

Vigerslev sogns Ældreudflugt
2009. Tirsdag d. 16. Juni.
I år går turen til Knuthenborg Safari-
park. Prisen for turen er kr. 300,- per
person.
Afgang fra Fælleshus og Hallens

parkeringsplads kl. 8.30.
Frokost 11.30 i Skovriddergården Nak-
skov.
Derefter turen rundt i dyreparken, hvor
vi bliver kørt i bussen, der vil være
kaffe, som vi har med hjemmefra.
Drikkelse i bussen som vi plejer.
Hjemtur til Morud ca. 18.30 til middag
i Morud Forsamlingshus.
Tilmelding til John Nielsen på telefon
Om dagen 23 26 84 69 og 64 89 30 42
Tilmelding kan begynde lige så snart
i ser annoncen 
Mange sommerhilsener

John Nielsen
Vigerslev sogns Ældreudflugt.

Venlige mennesker i sognet har op-
fordret undertegnede til at sætte et
billede af præsten i kirkebladet. Det
være hermed gjort.

Den 27. maj 2009 fylder jeg 50 år. I
den anledning holder jeg åbent hus
i præstegården, Granbakken 11,
Morud fra kl. 10 til kl. 13. 

Sognepræst Hans Sørensen.

5



6



7

Stemningsbilleder fra Konfirmation af 7.a. 
den 26. april 2009 i Vigerslev kirke.
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SOGNET udkommer 6 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: Preben Foldager, tlf. 40 37 71 21.
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: 6596 4100
Tryk: Bogense Bogtrykkeri ApS, tlf. 64 81 10 29.

Vigerslev Kirke.
Pinsedag den 31. maj kl. 10.15.
Anden pinsedag den 1. juni ingen. 
Tinitatis søndag den 7. juni kl. 10.15.
Søndag den 14. juni kl. 9.00 
ved Ulrik Revsbech.
Søndag den 21. juni kl. 10.15.
Søndag den 28. juni kl. 9.00.
Søndag den 5. juli ingen. 
Søndag den 12. juli kl. 14.00 
ved Dinna Jørgensen. 
Søndag den 19. juli kl. 11.30
ved Ulrik Revsbech.
Søndag den 26. juli ingen. 
Søndag den 2. august ingen.
Søndag den 9. august ingen.
Søndag den 16. august kl. 11.30 
ved Ulrik Revsbech.
Søndag den 23. august kl. 10.15.
Søndag den 30. august ingen.
Søndag den 6. September. kl. 10.15 ved
Ulrik Revsbech
Søndag den 13. september ingen.
Søndag den 20. september kl. 10.15. 
Søndag den 27. September kl.9.00.
Søndag den 4. oktober kl. 10.15.
Søndag den 11. Oktober kl. 11.30 
ved Dinna Jørgensen.
Søndag den 18. Oktober ingen.
Søndag den 25. Oktober kl. 9.00.

Langesø Skovkapel.
Pinsedag den 31. maj ingen.
Anden pinsedag den 1. juni kl. 9.30. An-
dagt for pilgrimsvandrerne.

Anden pinsedag den 1. juni kl. 10.15.
Højmesse.
Tinitatis søndag den 7. juni ingen. 
Søndag den 14. juni ingen.
Søndag den 21. juni kl. 9.00.
Søndag den 28. juni kl. 10.15.
Søndag den 5. juli kl. 10.15.
Søndag den 12. juli ingen. 
Søndag den 19. juli ingen.
Søndag den 26. juli kl. 9.00 
ved Ulrik Revsbech.
Søndag den 2. august kl. 10.15. 
Søndag den 9. august kl. 10.15.
Søndag den 16. august ingen.
Søndag den 23. august kl. 19.30. 
Solsikkegudstjeneste. 
Søndag den 30. august kl. 10.15.
Søndag den 6. September ingen.
Søndag den 13. september kl. 10.15.
Søndag den 20. september kl. 9.00.
Søndag den 27. September kl. 10.15.
Søndag den 4. oktober kl. 9.00.
Søndag den 11. oktober ingen.
Søndag den 18. oktober kl. 11.30 
ved Ulrik Revsbech.
Søndag den 25. oktober kl. 10.15.


