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Matthæus 17.1-9.
Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob
og han bror Johannes med sig og førte
dem op på et højt bjerg, hvor de var
alene. Og han blev forvandlet for øjnene
af dem, hans ansigt lyste som solen, og
hans klæder blev hvide som lyset. Og se,
Moses og Elias kom til syne for dem og
talte med ham. Så udbrød Peter og sagde
til Jesus: ”Herre, der er godt, at vi er
her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her,
én til dig og én til Moses og én til Elias.” 

Mens han endnu talte, se, da overskyg-
gede en lysende sky dem, og der lød en
røst fra skyen: ”Det er min elskede søn,
i ham har jeg fundet velbehag. Hør
ham!” Da disciplene hørte det, faldt de
ned på deres ansigt og blev grebet af stor
frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved
dem og sagde: ”Rejs jer, og frygt ikke!”
Og da de løftede deres blik, kunne de kun
se Jesus alene.
Mens de gik ned fra bjerget, befalede
Jesus dem: ”Fortæl ikke nogen om dette
syn, før Menneskesønnen er opstået fra
de døde.”

Vores liv er på en og samme gang bundet
i himlen og på jorden. Det illustreres så
fint i ”Forklarelsen på bjerget”.Oppe på
bjerget oplever Peter, Jakob og Johannes
det, som kaldes en ”forklarelse”. De ser
pludselig to fortidige skikkelser, Moses
og Elias, badet i lys sammen med den
opstandne Jesus. De ser det umulige; de
ser på en gang fortiden, nutiden og frem-
tiden. Fortiden, nutiden og fremtiden er
for dem pludselig bundet sammen i et

mønster, som giver en dybere mening.
En mening, som de på intet tidspunkt før
har set. Sagt populært, så har disciplene
en aha oplevelse. Disciplene kan hen for
sig selv sige – nå sådan. Også det vi før
hen beskrev med ordene om, at tiøren
skulle falde.

Konteksten er den, at Peter, Jakob og
Johannes har fulgt Jesus i lang tid. De
har gentagne gange fået at vide, at Jesu
liv vil få en brat og bitter ende. De har
gentagne gange fået at vide, hvorledes
det vil lykkes Jesu fjender, at komme
ham til livs. Disciplene har ikke forstået,
hvorfor Jesus har snakket om sin egen li-
delse og død. Det har ikke givet mening
for dem. 

Men nu, lige der på bjerget, der er der
pludselig ingenting skjult for disciplene
mere. De ser sandheden. De ser Jesus i
selskab med to store vejberedere fra for-
tiden:  Moses, der førte folket gennem
ørkenen til det forjættede land. Og Elias,
den store profet, der også blev brugt af
Gud i den store frelserplan. I et kort øje-
blik i et forklarelsens skær ser de alt det
uden omkring det meningsløse i Jesu liv
og hans forestående død. De ser på en
måde Guds plan, hvor Jesus spiller den
altafgørende rolle. De ser Jesus og de to
andre skikkelser, men de ser også sig
selv i dette nye lys. De ser at Gud har en
mening med deres liv.

Det er det kristne: at Gud har en mening
med dit og med mit liv.

I fortællingen befinder vi os på bjer-
gets top. Fra bjergets top har vi et over-
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blik, der ikke gives andre steder. Bjerget
løfter os op. Giver os et overblik. Over-
blikket er samtidig vejen til indsigten. Vi
bevæges dybt i ånden, når vi står på top-
pen med udsigten. Livet står stille - sam-
tidig med at vi bevæges.

Det er det, der sker for disciplene den
dag på bjerget. Disciplen Peter bevæges
også. Han bliver grebet. Ellers må man
sige, at vores liv ikke sådan udfolder sig
på toppen. Vi får lov at besøge toppen.
Vi får lov at skue. Men det daglige liv
udfoldes på det jævne. Men har vi været
på toppen - har vi måske fået lov at se en
flig af at vores liv er bundet til både him-
len og jorden.

Det er det kristne:  at vores liv er bundet
i himlen og på jorden.

Himlen, det er at vi har vort fadervor. At
vi i vort stille indre kan bede fadervor –
og at vi kan tro og håbe at Gud virkelig
hører os, når vi beder vort fadervor. Jor-
den – lavlandet – det er vort helt almin-
delige daglige liv, hvor vi praktisk talt
ikke tænker over Gud. Eller, hvor vi kun
tænker over Gud når vi ophøjet lykkelige
eller når vi er dybt forfærdede.

Peter, og med ham, Jakob og Johannes
fik netop den dag lov til at se – både
himlen og jorden.

Det himmelske, at Peter pludselig ser
Gud i Jesus Kristus. Han bliver ophøjet
lykkelig. Peter, han slipper jordforbin-
delsen og udbryder: ”Herre, det er godt,
at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre
hytter her, én til dig og én til Moses og
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én til Elias”. 
Ligesom når vi er berusede, lykkelige

eller oplever sandheden, ja, så vil vi
gerne fastholde øjeblikket og stemning:
Åh, gid det kunne varer evigt! En lykke-
lig beruset aften, der siger man mit i
rusen og lyksaligheden ”Vi går aldrig
hjem….” Næste morgen er vores hjem
det eneste rigtige sted at befinde sig. For

vort liv er bundet både i himlen og på
jorden.

Så det kristne er det daglige liv på godt
og ondt. Lev det både i sorg og glæde, i
lykke og ulykke, i had og i kærlighed. Og
bed så dit fadervor. For dit liv er bundet
både i himlen og på jorden.
Amen.
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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.

Vigerslev sogn udflugt 2011
I år går turen til det arbejdende frilandsmuseum Glud ved Horsens
Vi kører fra Fælleshuset 9,.0 og Hallen KL. 10.00
Turen består af frokost kl. 11.45,  2 halve og en ostemad. Drikkevarer på
egen regning
Indgang i museet, vi har kaffe med til om eftermiddagen, der vil være en vand
i bussen
Ankomst Morud ca. 18.30 til Dansk Bøf med bløde løg.
Pris for alt dette er 350.00 pr. person.

tilmelding til Conny og John Nielsen Vigerslev
på telefon 64 89 30 42 - 40 36 97 05
Sidste frist for tilmelding er mandag 6 juni kl. 20.00.
Der er 70 pladser så det er bare med af melde til, så bussen bliver fuld af
glade mennesker. 

pbv. John Nielsen Ørritslevvej 4 Vigerslev 5471 Søndersø 
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Konfirmander Vigerslev kirke den 24. april 2011.

Bageste række fra venstre: Hans Sørensen. Anders Niels Wacher, Mike Rohde Jensen,

Casper Rasmussen, Frederik Hein Demant Sørensen, Victor Damgård Winther, Rasmus Frederik

Rud Jespersen, Rasmus Asger Mathiesen Rasmussen.  Forreste række fra venstre: Simon Raun

Knudsen, Simone Rosenvold Greve, Line Kærgaard Hemmingsen, Anja Maria Degn Knudsen,

Martin Faurschou Johansen, Alexander Tue Christensen.  

Konfirmander Vigerslev kirke den 1. maj 2011.

Bageste række fra venstre: Hans Sørensen. Esben Drenck, Andreas Monrad Pedersen, Frederik

Falk Nyboe, Christian Voldsgaard Risager, Søren Emil Hansen, Mads Busborg Christensen,

Joakim Rønnow, Joachim Sundby Jensen. Forreste række fra venstre: Andrea Cathrine Broe,

Celie Josefine Lindblad, Rebecca Foss Kjeldsen, Caroline Drejer Pedersen, Laura Holm Bendi-

xen, Mia-Louise Daniel Birk.
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Tro og forståelse. 
For den naturlige fornuft er den kristne
tro en illusion, fordi fornuften kun kan
se verden som en afsluttet virkelighed,
hvor den kortlægger mulighederne.
Troen derimod er en tillid til, at for Gug
er alle ting mulige. Troen går således ud
over fornuften. Den modsiger ikke for-
nuften som sådan; men den påstår, at der
er flere muligheder, end fornuften kan
se. Man kunne sige, at troen er ikke irra-
tionel, men mere end rationel. Det er
med troen ligesom med kærligheden.
Man siger, at kærligheden gør blind;
men man kan også sige, at den gør se-
ende. Med kærligheden ser vi mere, end
vi ellers ser. I kærligheden ser vi det helt
særlige ved hinanden og overser det al-
mindelige. Vi er blinde for det alminde-
lige. 

Man længe nok må sige,
at kærligheden gør blind,
der bliver dog lysets rige,
hvor ret den strømmer ind.

N.F.S. Grundtvig 1834.

Det kan illustreres med et eksempel, som
Luther bruger et sted. Hvis vi forestiller
os, at øjet ikke fandtes – der fandtes kun
nærsanserne, føle-, smag- og lugtesansen
– og der så kom én og sagde, at Gud
kunne skabe et organ, nemlig et øje, der
på et øjeblik var i stand til at registrere
ting, der lå flere kilometer væk, så ville
fornuften straks konkludere, at det var en
umulighed. Skabelsen af øjet er skabel-
sen af en ny mulighed, som ingen for-
nuft, hvor skarpsindig den end måtte

være, kunne forestille sig, før den var en
realitet. Hvis troen er en nyskabt mulig-
hed, der gives af Gud, så er det klart, at
ingen kan tro uden at få denne mulighed.
Ligesom den blinde ikke kan se, hvor
meget den blinde end tager sig sammen
og prøver, sådan kan vi heller ikke ud fra
den naturlige erfaring og fornuft tro,
hvor meget vi end gerne vil og prøver.
Troen er ikke en viljesakt. Når folk siger,
at de ikke kan tro på det kristne evange-
lium, må man sige, jamen, ingen kan tro
det ved egen kraft. Hvis man mener at
kunne beslutte sig for at troen ved at tage
sig sammen, så er man offer for en illu-
sion. 

Den kristne tro er en tåbelighed for
fornuften. For grækere en dårskab og for
jøder en for argelse, som Paulus siger
det. Guds visdom går ud over denne ver-
dens visdom (1. Kor. 1-2). Derfor vil
vort forhold til troen også hele tiden
være spændingsfuldt. Troen ligger ud
over fornuften, og derfor må den fore-
komme fornuften at være tåbelig.

I parentes bemærket kan man tilføje, at
den selvkritiske fornuft, der indser, hvor
dens grænse går, dog må indrømme, at
troen ikke er en umulig mulighed. Hvis
den naturlige erfaring kan indse, at al-
magten findes, så kan den også indse, at
den kristne tro ikke er en umulig mulig-
hed, fordi den magt til at være til i alt,
hvad der er til, der har skabt verden og
dens muligheder, må også have magt til
at skabe nye muligheder og nye vilkår
for livet, en ny himmel og en ny jord.
Den naturlige erkendelse af almagten
kan således være en forståelsesbaggrund
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for troen på inkarnationen (at Gud blev
menneske), fordi den forudsætter en al-
mægtig skabermagt. Et andet tilknyt-
nigspunkt, der også er meget vigtigt, er
al den godhed, skaberværket er fuldt af.
Den kristne tro på, at dybest set er alt
ufatteligt godt og Gud den rene kærlig-
hed, knytter naturligvis også til ved al
den ufattelige godhed, Gud giver os i
skaberværket. Man kan sige, at den
kristne tro knytter til ved erfaringen af
virkeligheden på den måde, at det ikke
kun er kødets opstandelse og det evige
liv, der er ufatteligt; det er vores faktiske
tilværelse også.

Men troen er og bliver indtil denne
verdens ende en form for galskab, som
vi ikke kan gøre til en del af vores natur,

sådan som evangelierne fortæller, det var
en del af Jesu natur. Om Jesus må man
da også sige, at enten var han vanvittig,k
eller også var han Guds søn. Jesus havde
tillid til Gud på samme umiddelbare
måde, som børnene og himlens fugle og
markens liljer lever i tillid til livet. Vores
tro vil altid være brudt. Vi kan ikke tro
på det evige liv; men vi kan heller ikke
lade være. Den norske lyriker Rolf Ja-
cobsen forbinder i et digt troen, der kan
se en sol bag solen, med vanviddet.

Det er en annen sol
Større enn vår et sted bag lyset,
den glitrer som smeltende sne
i øynene på den vanvittige.

Rolf Jacobsen 1956.
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Vigerslev Kirke.
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. 10.15.
Søndag den 26. juni kl. 9.00.
Søndag den 3. juli kl. 11.30 
ved Ulrik Revsbech.
Søndag den 10. juli ingen.
Søndag den 17. juli ingen.
Søndag den 24. juli 8.30 
ved Kirsten Clement.
Søndag den 31. juli ingen.
Søndag den 7. august ingen.
Søndag den 14. august kl. 9.00.
Søndag den 21. august kl. 10.15.
Søndag den 28. august kl. 9.00.
Søndag den 4. september kl. 11.30 
ved Dinna Jørgensen.
Søndag den 11. september kl. 9.00.
Søndag den 18. september kl. 9.00.
Søndag den 25. september kl. 10.15.
Høstgudstjeneste.
Søndag den 2. oktober kl. 9.00.
Søndag den 9. oktober ingen.
Søndag den 16. oktober kl. 10.15.
Søndag den 23. oktober kl. 9.00.
Søndag den 30. oktober ingn.

Langesø Skovkapel.
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.
Søndag den 3. juli ingen.
Søndag den 10. juli kl. 10.15.
Søndag den 17. juli kl. 19.30 
ved Ulrik Revsbech.
Søndag den 24. juli ingen.
Søndag den 31. juli kl. 9.00 
ved Kirsten Clement.
Søndag den 7. august kl. 10.15.
Søndag den 14. august kl. 10.15.
Søndag den 21. august kl. 19.30.
Søndag den 28. august kl. 10.15.
Søndag den 4. september ingen.
Søndag den 11. september kl. 10.15.
Søndag den 18. september kl. 10.15.
Søndag den 25. september ingen.
Søndag den 2. oktober kl. 10.15.
Søndag den 9. oktober kl. 19.30.
Søndag den 16. oktober kl. 9.00.
Søndag den 23. oktober kl. 10.15.
Søndag den 30. oktober kl. 10.15 
ved Ulrik Revsbech.


