
Nr. 3.                                         August 2011                               31. årgang.

S
O
G
N
E
T

Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn



Der var et menneske, en af farisæerne,
ved navn Nikodemus, medlem af jøder-
nes råd. Han kom til Jesus om natten og
sagde til ham: ”Rabbi, vi ved, du er en
lærer, der er kommet fra Gud; for ingen
kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er
med ham.” Jesus svarede ham: ”Sande-
lig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke
bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.”
Nikodemus sagde til ham: ”Hvordan kan
et menneske fødes, når det er gammelt?
Det kan da ikke for anden gang komme
ind i sin mors liv og fødes?” Jesus sva-
rede: Sandelig, sandelig siger jeg dig:
Den, der ikke bliver født af vand og ånd,
kan ikke komme ind i Guds rige. Det,
der er født af kødet, er kød, og det, der
er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke
undre dig over, at jeg sagde til dig: I må
fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den
vil, og du hører den suse, men du ved
ikke, hvor den kommer fra, og hvor den
farer hen. Sådan er det med enhver, som
er født af Ånden.”

Nikodemus spurgte ham: ”Hvordan
kan det gå til?” 

Jesus svarede: ”Du er lærer i Israel og
forstår ikke det? Sandelig, sandelig siger
jeg dig: Vi taler om det, vi ved, og vi vid-
ner om det, vi har set, men I tager ikke
imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når
jeg har talt til jer om det jordiske, hvor-
dan skal I så tro, når jeg taler til jer om
det himmelske? Ingen er steget op til
himlen undtagen den, der steg ned fra
himlen, Menneskesøn nen.

Og ligesom Moses ophøjede slangen i
ørkenen, sådan skal Menne skesønnen

ophøjes, for at enhver, som tror, skal
have evigt liv i ham.”

Amen.

Det er umiddelbart efter påske. Det er
nat. Helt uventet opsøges Jesus af Niko-
demus, et medlem af den jødiske rege-
ring. Det er overraskende at sådan et
jødisk regeringsmedlem opsøger Jesus.
For evangelisten Johannes skriver jo, at
denne Nikodemus - han er en af jøder -
nes rådsherren. I praksis, så betyder det,
at den mand Jesus får besøg af der midt
om nat ten - at han er en af de ledende po-
litikere - han er medlem af datidens jø-
diske senat eller regering. Denne
Ni ko  demus kommer til Jesus - og at han
kommer der i ly af mørket. Ingen af hans
egne må se ham opsøge Jesus. Han kom-
mer til Jesus, fordi han nogle spørgs mål,
som han gerne vil stille ham.

Nikodemus siger til Jesus: ”Rabbi, vi
ved, du er en lærer, der er kommet fra
Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør,
uden at Gud er med ham.”

Nikodemus tager altså udgangspunkt i
de undere Jesus har gjort. Han er blevet
klar over, at Jesus har en autoritet, som
almin delige mennesker ikke har. Og nu
ønsker han at give udtryk for, at han tror
på, at Jesus er sendt af Gud. 

Men Jesus svarer ham på en måde, der
kan lyde helt uforståelig: ”Sandelig, san-
delig siger jeg dig: Den, der ikke bliver
født på ny, kan ikke se Guds rige.”

Nikode mus forstår det ikke. Hvor dan
skulle et menneske kunne fødes påny? 

Men igen svarer Jesus ikke direkte.
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Igen et af disse ufor ståelige svar: ”ingen
kan komme ind i Guds rige, hvis han
ikke bliver født af vand og Ånd.”

I første omgang, så kan man synes, at
det er vanskeligt at forstå de svar, som
Jesus giver Nikodemus! 

Hvad vil det sige, at man skal fødes
påny?

Hvad vil det sige at blive født af vand
og ånd?

Men vi skal lægge mærke til, at Jesus
med udsagnene forkynder Guds rige.

”Den, der ikke bliver født på ny, kan
ikke se Guds rige.”

og
”ingen kan komme ind i Guds rige,

hvis han ikke bliver født af vand og
Ånd.”

Nikodemus han har som farisæer og
som rådsmedlem en ganske bestemt op-
fattelse af forholdet til Gud som ikke har
noget med Guds rige at gøre. Det er et
helt andet samfund, som Nikodemus er
med i ledelsen af. Han står ikke som po-
litiker i Guds rige, men i Israel. Det vil
sige: grundlaget for det rige, den nation,
som Nikodemus er en del af, det er den
jødiske lov. Loven i de fem Mosebøger
- herunder de ti bud og reglen om, at alle
drengebørn skal omskæres inden otte
dage.

Loven - den sikre samfundet og den op-
bygger samfundet. Og grundlaget for
loven var ganske enkelt en aftale med
Gud. En pagt med Gud. Det betyder i
virkeligheden, at det er op til mennesket
selv, om han vil bevare det gode forhold
til deres Gud og skaber. Det eneste han
har at gøre, er at overholde den lov - den

pagt - der er nedskrevet i de hellige skrif-
ter.

Se det er den baggrund og den forstå-
else Nikodemus har. Men nu har han
altså set og hørt Jesus. Og han er ikke i
tvivl. Det Jesus gør - det han siger, får
ham til at møde Jesus med ordene:
”Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er
kommet fra Gud; for ingen kan gøre de
tegn, du gør, uden at Gud er med ham.”
Og Nikodemus har ret. De tegn Jesus gør
og det han forkynder - er alt sammen
noget han bærer frem for os, fordi Gud
er med ham.

Jesus forkynder Guds rige for Nikode-
mus og for os. Og der er altså to ting, der
er kendetegnende for Guds rige: Gen-
fødslen og dåben.

Forholdet til Gud er ikke længere et
spørgsmål om at overholde et bestemt
sæt af ydre regler. Forholdet til Gud har
vi i dåben. I dåben genfødes vi af vand
og ånd. g denne genfødsel af vand og
ånd betyder at det er troen på Jesus Kri-
stus, der er det afgørende.

I troen på Jesus Kristus er det Gud, der
handler med os. Sådan lyder Evangeliet.
Det er ikke dig og mig, der af egen kraft
og styrke eller indsats, tror på Gud. Det
er omvendt, hvis du tror på Gud i Jesus
Kristus – så er det Guds handling med
dig. 

I Luthers lille katekismus står der: Jeg
tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan
tro på Jesus Kristus.” 

For sådan er det. Troen, håbet og kær-
ligheden - evangeliet – alt, er jo Guds
handling med os. Vi har ikke opfundet
verden, livet endsige troen, håbet og
kærligheden. Det var der alt sammen på
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forhånd, da vi fik vores tilværelse. Vi har
ikke opfundet livet, kærligheden og
evigheden. Vi skal ikke konfirmere livet,
kærligheden og evigheden. Det er på for-
hånd Guds gaver til os.

Den helt afgørende forskel mellem
den gamle pagt og den nye pagt. Den af-
gørende forskel mellem at overholde
loven og at blive døbt til Jesu Kristi navn
er den at livet ikke længere er vort eget
- men det er en der imod en Guds gave
til os. Vi er ikke længere Herre i vort
eget liv - men der er åbenbaret en ny
herre over vort liv.

Det lyder måske tyngende, at vi ikke
længere er Herre i vort eget liv - men i
virkeligheden skænkes os i det den stør-
ste frihed, der kan tænkes. Nemlig frihe-
den til at være mennesker.

Vi skal nemlig ikke længere selv præ-
stere troen, håbet og kærligheden, men
det er lige omvendt. Når troen, håbet og
kærlig heden kommer til udtryk i vort liv,

så er det fordi Gud handler med os.
Derfor behøver vi ikke at stræbe efter

at blive fejlfrie eller magtfuldkomne -
hverken i det indre eller i det ydre. Nej,
vort liv bliver til et spørgsmål og tillid til
Gud i Jesus Kristus. Altså er vi ikke
længere mægtige - men vi er ydmyge. Vi
er ikke længere præsterende - men vi er
modtagende.

Nikodemus han spejder efter en ny
vej. Han regner med, at Jesus forkynder
en ny lov, som han nu skal til at over-
holde. Han har så meget han gerne vil
give til Gud, så han kan få alt godt igen.
Men for Nikodemus forkyndes evange-
liet. Guds rige er nært. Du og menneske-
heden er sat fri til at leve af Guds nåde
og kærlig hed. En nåde og kærlighed, der
var der fra før du fødtes. En nåde og
kærlighed, der rækker til efter din død -
ind i Guds rige og til evig tid.

Amen.
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Aktivitetskalender

Høstgudstjeneste
Søndag den 25. september 2011 kl. 10.15 er der høstgudstjeneste i Vigerslev kirke.
Efter gudstjenesten er der kaffe, sodavand og kage. 

Foredrag i konfirmandstuen ved præstegården
Torsdag den 20. oktober 2011 kl. 19.30.
Mellemfolkelig samvirke, Erik og Birthe Hviid fortæller om deres rejser til Afrika –
og mødet med andre kulturer.

Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 6. november 2011 kl. 19.30 er der Allehelgensgudstjeneste i Langesø
Skovkapel. Vi vil vi på samme måde som sidste år, holde gudstjeneste, hvor vi min-
der vore afdøde. Under gudstjenesten vil undertegnede læse navnene på de, der er
gået bort i løbet af det forgangne år.

Til alle arrangementerne kan kirkebilen bestilles på 65 96 41 00
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Døden på nært hold
Enhver, der har oplevet et menneskes
død på nært hold, ved, at han har været
med til noget helligt. Dødens nærvær
kan ikke lade nogen uberørt. Enten lin-
drer den os eller den ryster os. Hvis man
har ledsaget et nært og kært menneske
over grænsen, har selve skridtet over
grænsen efterladt et uudsletteligt spor.
På samme måde er det med fødslen.
Også den er borbundet med en uforklar-
lig hellighed og en anelse om livet efter
dette. At holde et nyfødt ban i sin favn
er som at holde et under. Ingen kan bi-
beholde sin kynisme med et under i fav-
nen. Jeg tror ikke, at nogen kan være så
forhærdet. Når man har ledsaget en dø-
ende til evigheden, føles det, som om der
opstår en åbning, der hvor han tager det
sidste skridt. Ved den åbning kan man et
øjeblik indånde evighedens luft. 

Hellenere, grækerne, de civiliserede
og filosofiske, bland hvilke kristendom-
men hurtigt spredte sig, syntes, at tanken
om jøden Jesus og hans guddommelig-
hed var komisk og vanvittig. Alligevel
er det netop galskaben, der udgør hele
kristendommens hjørnesten, dengang
som nu.

Hvis Jesus ikke var ét med Gud, var
han bare en profet og en lærer blandt
mange andre. Hans død kan ikke have
nogen betydning, og der kan ikke være
fulgt noget efter hans død, som har for-
andret dødens stilling i menneskehedens
historie. Jesus døde en uhyggelig og
smertefuld torturdød, og det var hans en-
deligt. Det er tragisk, men sandt. Deref-
ter skabte hans disciple en ny og
mærkelig tolkning af hans død. De på-

stod, at han leved, og at han havde vist
sig for dem. De talte om den opstandne
og tolkede hele Jesu under visning i lyset
af dette faktum. De forstod, at Kristi død
var det væsentligste i hans opgave.

Hvis opstandelsen ikke var sand, er det
umuligt at forstå, hvorfor kristendom-
men overhovedet spredtes i Romerriget.
Lige så umuligt er det at forstå, hvorfor
tusindvis af mennesker var parate til at
dø for en påstået opstandelse. Det er
også umuligt at forstå, hvorfor denne
mærkelige lære fortsat er livskraftig, når
vores kultur tilsyneladende har proble-
mer med at fordøje tanken om menne-
sket Jesus og hans guddommelighed.

Tommy Hellsten.

Menighedsrådsmøder

i Vigerslev sogn
Tirsdag den 13. september 2011 

kl. 19.00 i Køreladen.
Tirsdag den 9. november 2011 
kl. 19.00 i konfirmandstuen.
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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.
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
Tryk: Bogense Bogtrykkeri ApS, tlf. 64 81 10 29.

Vigerslev Kirke.
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 6. november ingen.
Søndag den 13. november kl. 9.00.
Søndag den 20. november kl. 10.15.
Søndag den 27. november 
1. søndag i advent  kl. 19.30.
2. søndag i advent den 4. december
ingen.
Kirkekoncert med Langesøkoret 
kl. 16.00.
3. søndag i advent 
den 11. december kl. 9.00.
4. søndag i advent 
den 18. december ingen.
Juleaften den 24. december kl. 16.00.
1. juledag den 25. december kl. 10.15.
2. juledag søndag 
den 26. december ingen.

Langesø Skovkapel.
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.
Søndag den 6. november kl. 19.30. 
Allehelgen.
Søndag den 13. november kl. 10.15.
Søndag den 20. november ingen
Søndag den 27. november ingen.
Søndag den 27. november 
1. søndag i advent ingen.
2. søndag i advent den 4. december 
kl. 9.00 ved Kirsten Clement.
3. søndag i advent 
den 11. december kl. 10.15.
4. søndag i advent den 18. december 
kl. 11.00 ved Ulrik Revsbech.
Juleaften den 24. december 
kl. 13.00 og kl. 14.30.
1. juledag den 25. december ingen.
2. juledag søndag 
den 26. december kl. 10.15.


