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Man siger, at kristendom er lov og evan-
gelium. Det har undret mig, at lov-
aspektet er gledet i baggrunden i megen
af den forkyndelse, der lyder i kirkerne i
dag. Lad os derfor se på loven. Hvad
menes der, når der tales om loven – i kri-
sten forstand? 

I Edens have.

I begyndelsen skabte Gud himlen og jor-
den. Og Gud skabte mennesket til at
være anderledes end al anden skabning
derved, at Gud stillede mennesket over
for en befaling. Da Gud tog Adam og
satte ham i Edens have til at dyrke og
vogte den, sagde Han: ” Du må spise af
alle træerne i haven. Men træet til kund-
skab om godt og ondt må du ikke spise
af, for den dag, du spiser deraf, skal du
dø!”.  
Således skabte Gud mennesket. At være
en Guds skabning er således for menne-
sket at være stillet over for Guds ord - i
form af Guds befaling. Du skal! Sådan
taler Gud til mennesket. Og kun fordi
Gud taler sådan, er mennesket menneske.
I Edens have var der mange andre

skabninger, himlens fugle og markens
liljer, en mangfoldighed af dyr, grønne
urter og frugtbare træer – med andre ord:
en vrimmel af levende væsener på jorden
og i vandet. Men Gud skabte mennesket
anderledes end alle andre skabninger
derved, at han kaldte det til at være men-
neske igennem sin befaling til menne-
sket. Du skal! Og fordi mennesket
således er stillet over for et ’du skal’, er
mennesket revet ud af naturtilstanden og

uskyldigheden og er blevet ansvarligt.
Mennesket skal svare an på Guds befa-
ling. Det er ansvar. Eller med teologen
K. Olesen-Larsens ord: Gud er, at der er
ansvar til. Og på måde bliver mennesket
myndiggjort. Mennesket er stillet i afgø-
relsen over for Guds befaling. Menne-
sket er stillet i valget mellem at være
lydigt eller ulydigt, og således er menne-
sket ikke alene natur, men ånd, fordi
mennesket har fået ansvar. Det særlige
ved mennesket er altså at være blevet
gjort ansvarlig af Guds befaling. 
Det er det, man kalder loven i teolo-

gisk forstand.
Der var mange andre skabninger i

Edens Have, men de var i en tilstand af
uskyldighed, for de var uden ansvar. De
var bare. Levede efter instinktet. Him-
lens fugle fløj under himmelhvælvingen,
og en fugl har ingen anden bestemmelse
end at flyve, spise og formere sig. De var
bare. Fuglene og de andre skabninger i
Edens have var bare, for de var uden an-
svar.
Men mennesket adskiller sig fra al

anden skabning ved at være stillet over
for Guds befaling. Og at være skabt vil
sige at være revet ud af naturtilstanden,
ud af uskylden, ud af dyriskheden til at
være menneske. Og dermed er menne-
sket ikke længere i sin naturs vold, for
Gud sætter mennesket i ansvar og frihed.

Forargelsen.

Talen om, at Gud sætter mennesket i an-
svar, kan måske forarge. Ikke mindst
overfor en moderne frigjort kultur, der
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ikke vil vide af autoriteter. Men ansvars-
tanken har altid stået som noget centralt
i den protestantiske forkyndelse. Og me-
ningen må jo være, at mennesket på
Guds befaling selv skal blive sit livs
myndighed og lære at tage vare på sig
selv og sin næste.

Menneskets embede.

I skabelsesberetningen skelnes der altså
mellem skaberen og skabningen. Det er
kristendommens udgangspunkt, at der er
forskel på skaberen og skabningen. Gud
skænker livet som en gave, der bliver til
menneskets opgave. Det er et ord, der
siger: Du skal leve dit liv! Du skal på dit
sted gå ind i din verden sammen med din
næste og være stedet og din næste tro.
Altså tage ansvar i de omgivelser du er
i. Det vil sige, at ethvert menneske har
sit embede, sit liv, at forvalte, stort eller
småt. Er man for eksempel blevet foræl-
dre, så har man fået en ny opgave. Som
forældre har man af Gud fået det embede
eller den opgave, at være forældre – og
så skal man være det. Ingen kan forlange
af en mor eller en far, at de skal være
engle eller overmennesker; men man kan
forlange, at de er forældre for deres børn
så godt og samvittighedsfuld, som de nu
kan. Ikke mere. Men heller ikke mindre.

Debatten om vore værdier.

I den offentlige debat hører vi ofte dis-
kussionen om, hvad der skal være ”vore
værdier” som samfund. Hvad skal være
vores værdier i et samfund, hvor forskel-
lige mennesker indgår i fællesskab med
hinanden. Mange institutioner, skoler og
arbejdspladser formulerer nu om dage et

”værdisæt”. En central værdi vil altid
være ansvar. Og uanset hvordan man for-
holder sig til skabelsesberetningen, der
har mytens karakter, så burde det nu
være tydeligt, at eksistens og ansvar
hænger meget snævert sammen i den
protestantiske arv. Ja egentlig er ansvar
mere end ”en værdi”. Det er et udgangs-
punkt for menneskelivet i kristen for-
stand. 
I den protestantiske kultur har der i år-

hundreder været en betoning af person-
ligt ansvar og pligt - i forkyndelsen, i
opdragelsen osv. Og det er vel nærlig-
gende at forestille sig, at forkyndelsen af
personligt ansvar har været med til at
skabe den høje grad af tillid imellem
borgerne og mellem stat og borger i de
protestantiske samfund, som netop har
karakteriseret disse lande frem til den
dag i dag.

Sognepræst i Særslev, Ejlby og Melby
Jesper Kjær Andersen.
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Blåt vælded lyset frem bag skyers skred,

Rørte vor jord mit i tidens strømme,

Svøbte en flig af Guds evighed

Som blanke knopskæl om vinterdrømme.

Skærmer hernede

Gudsrigets glæde

Sårbart til stede

I tro og håb.

Lisbeth Smedegaard Andersen



Ægte kærlighed overlever kun i fuld fri-
hed. Fuldstændig frihed eksisterer kun i
forhold, hvor der ikke gøres krav på kær-
lighed. Man kan ikke kræve kærlighed
af nogen, lige så lidt som man kan elske
af pligtfølelse. Men det er netop det, som
er målet for et menneske, der ikke vil ud-
vikles og tage ansvar. Det kræver, at
blive behandlet som et barn og blive
båret, da det ikke kan bære sig selv. Kra-
vet om kærlighed opstår, fordi menne-
sker forsøger at bibeholde sit ansvarsfrie
forhold til et andet menneske.
Kun den, som bærer sig selv, formår at

elske en anden. Han belaster ikke andre
med sin smerte, men tager selv ansvar
for den. Han har bevidst bearbejdet sin
fortid og befries derfor til at se den
anden, som hun er. Hvis han ikke er be-
vidst om fortiden, vil han i det mindste
bevidstgøre den. 
Han mærker med andre ord en instink-

tiv modvilje mod at beskylde andre for
sin egen lidelse, og er altid parat til at
ransage sig selv. Han ransager hellere sig
selv end andre, og hsiv hans liv må æn-
dres, så forandrer han det selv. Han ven-
ter ikke på, at livsledsageren skal gøre
det og tilbyde ham et lykkeligt liv, men
han udvikler og skaber selv forudsætnin-
gerne for et godt liv.
Hvis livsledsageren behandler ham

dårligt og ikke kan respektere ham, så
bliver han ikke i parforholdet i årevis og
beklager sig over situationen og anklager
hende. Han gør noget ved sagen. Men da
han indser, at han ikke kan ædre andre,
prøver han ikke engang på det det. Han

forstår også, at han må vise sin livsled-
sager, at han ikke har det godt, hvis hun
behandler ham dårligt. Han forstår også,
at han ikke kan tvinge sin partner  til at
udvikles. Hun har ret til at forblive, som
hun er. Selv om man ikke kan ændre
andre, betyder dette ikke, at man må ac-
ceptere en dårlig behandling.
Man både kan og bør passe på sig selv.

Hvis man afstår fra at passe på sig selv
og forbliver kuet, betyder det, at man
både gør sig selv og den, der behandler
en dårligt, en bjørnetjeneste. Hvis man
forbliver kuet, betyder det en tavs accept
af den dårlige behandling. Hvis man ver-
balt skælder og smælder, men egentlig
ikke gør noget ved sagen, betyder det, at
man allerede har accepteret at blive be-
handlet dårligt af den anden. Man kan
beskytte sig selv i sådan en situation ved
for eksempel at forlade ægteskabet og
blive skilt.
Ofte er det vores egen angst, der for-

hindrer os i at forlade et dårligt ægte-
skab. Vi tør ikke gå, fordi vi er bange for,
hvad der vil ske, når vi er alene. Vores
ubearbejdede angst for at blive forladt
kan være så stærk, at den får os til at ac-
ceptere katastrofale parforhold. Vi klam-
rer os til vores partner og går med til
hvad som helst, så længe vi ikke bliver
ladt alene. Lidelserne skal være meget
store, før et sådant menneske er parat til
at møde sin ensomhed. Men det er kun
ensomheden, som giver muligheder for
at udvikles.
Man kan løsrive sig fra et menneske,

som behandler én dårligt, ved hjælp af

4

Ægte kærlighed



5

positiv vrede. Vreden er en kraft, der kan
hjælp os med at bryde ud af en sygelig
situation og gøre noget positivt ved den.
Men hvis vi på grund af angst ikke tør
bruge vores vrede og dermed passe på os
selv, vil vreden vende sig indad og lige
så stille forvandles til raseri, bitterhed,

ondskabsfuldhed, depression og en vilje
til at så den anden. På den måde dømmer
menneskets egen angst det til bitterhed
og ondskab.

Tommy Hellsten.
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Kirkekoncert i Vigerslev kirke.
2. søndag i advent den 4. december kl. 16.00 afholdes den årligt tilbagevendende
kirkekoncert med Langesøkoret. Peter Drenck har givet dirigentstokken videre til
Ulrika Rosdahl, der har sammensat et indholdsrigt og varieret program til kon-
certen. Efter kirkekoncerten vil der være en let forfriskning. Kirkebilen kan be-
stilles på telefon 65 96 41 00.

Menighedsrådet.



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.

Bemærkninger til Gudstjenesteplanen.

Præsteembedet i Grindløse, Nørre Sandager og Klinte er ledigt indtil videre. Derfor skal un-
dertegnede forestå nogle af gudstjenesterne der. Det betyder, at klokkeslettet for gudstjenesterne
i Vigerslev kirke og Langesø Skovkapel i enkelte tilfælde er rykket en smule:
3. søndag i advent den 11. december Langesø Skovkapel kl. 10.00.
1. juledag den 25. december Vigerslev kirke kl. 11.00.
2. juledag den 26. december Langesø Skovkapel kl. 11.00.
Der er altså ikke tale om skrivefejl i nedenstående gudstjenesteliste, men derimod justeringer
på klokkeslættene, for at få tingene til at hænge sammen rent praktisk.

Hans Sørensen.

Gudstjenesteliste

Dato Kalender Vigerslev Kirke Langesø Skovkapel Bemærkninger

06. nov. Alle helgens Dag 19.30

13. nov. 21. s. e. trinitatis 9.00 10.15

20. nov. Sidste s. i kirkeåret 10.15

27. nov. 1. s. i advent 19.30

04. dec. 2. s. i advent 9.00 Kirsten Clement

11. dec. 3. s. i advent 10.00

18. dec. 4. s. i advent 11.00 Ulrik Andersen

24. dec. Juleaften 16.00 13.00 / 14.30

25. dec. Juledag 11.00

26. dec. 2. juledag 11.00

01. jan. Nytårsdag 14.00

08. jan. 1. s. e. H3K 10.15 9.00

15. jan. 2. s. e. H3K 10.15

22. jan. 3. s. e. H3K 9.00 10.15

29. jan. Sidste s. e. H3K 11.30

05. feb. Septuagesima 10.15

12. feb. Seksagesima 9.00 Kirsten Clement

19. feb. Fastelavn 9.00 Ulrik Andersen

26. feb. 1. s. i fasten 10.15

04. mar. 2. s. i fasten 10.15

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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