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”Men nogle tvivlede”

Til sidst i Matthæusevangeliet kommer disciplene op til det nordlige
Galilæa for at møde den opstandne
Jesus, sådan som Jesus havde sagt, de
skulle. Det hedder da i teksten:
”Da de så ham, tilbad de ham, men
nogle tvivlede.”
Det var åbenbart ikke noget, der
skulle skjules. Det kom med i bibe-

len, at der var nogle også dengang,
som tvivlede. Man skulle synes, at
når de nu kunne se ham med det blotte øje, var der ikke så megen grund til
tvivl. Men nej, nogle tvivlede alligevel. Det kunne jo også være et syn eller Jesus havde måske ikke været død
alligevel. Eller Jesus var ikke Jesus
i den forstand, at han kunne hjælpe
nogen efter døden.
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Det afspejler menighedens situation
dengang som nu.
Vi tror og tvivler ind i mellem. Det
er i perioder. Troen har vi som vi holder en ål i halen. Hvis Gud ikke stadig skænkede os troen, ville vi miste
den.
I salmen : Der sad en fisker så tankefuld og hørte på Herrens tale”i vers
3 er der et par linjer:
”For tvivl var Simon slet ikke fri,
men spejl, du tvivler, dig smukt deri:
Han gjorde som Herren sagde. Spejl
dig smukt deri, du mennesketvivler:
Han tvivlede og alligevel kastede han
sit net ud og fik mange fisk i nettet.
Det minder os om, at troen er en
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gave, det er ikke en varm følelse, vi
selv er Herre over. Vi kan ikke selv
svinge os op til det, den gives når og
hvor Gud vil. Troen er ikke noget vi
af egen fornuft og kraft kan nå frem
til.
Derfor skal vi også sammen høre
guds ord . Troen får vi for 7 dage ad
gangen, mente højskolemanden Niels
Højlund. Når vi kommer til gudstjeneste bliver den fornyet.
Asger Ehmsen

Dostojevski om
tro og tvivl:
I et brev skrev han: Om mig selv kan
jeg sige Dem, at jeg er et ægte barn af
min tid, et tvivlesygens og mistroens
barn, og sandsynligvis vil forblive
det til mine dages ende. Hvor har jeg
ikke været pint – hvor pines jeg ikke
stadig – af denne hede længsel efter
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troen, en længsel, der er desto heftigere, jo flere beviser jeg finder mod
troen. Alligevel skænker Gud mig
undertiden øjeblikke af fuldkommen
ro, og i sådanne øjeblikke har jeg
formuleret min trosbekendelse (…)
Jeg tror, at der intet skønnere findes,
intet dybere, intet så dragende, intet
så sandt, så klogt, så modigt og så
fuldkomment som Jesus Kristus. Atter og atter fyldes jeg ved tanken på
Ham med brændende kærlighed, og
jeg siger til mig selv, at hans lige ikke
blot ikke findes, men ikke kan findes.
Jeg siger endnu mere: hvis nogen
bragte mig beviset for, at sandheden
om vort liv ikke er i Kristus, og hvis
sandheden i virkeligheden ikke var
hos Kristus, så ville jeg hellere være
med Kristus end med sandheden.

Sogneudflugt
Sommerudflugt for Vejrup
og Vester Nykirke sogne.
Tirsdag den 23. august 2016.
Bussen kører fra Vester Nykirke kl
9.00, fra den gamle brugs i Endrup kl
9.05, og fra kirken i Vejrup kl 9.15.
Undervejs sydpå holder vi et dej-

Tænk selv
For ikke længe siden havde Ateistisk Selskab en reklamekampagne på busser bl. a. i Odense , hvor
de stillede spørgsmålet: Hvorfor
tro på en gud? (Gud stavet med
lille) og en opfordring: tænk selv.
Ballum kirke
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ligt sted, og drikker vores medbragte
kaffe og rundstykker.
Vi skal bl.a. se Trøjborg Ruin, og
høre lidt om stedet. Se Ballum kirke
og omegn langs vadehavet, hvor et
omfattende bevaringsprojekt har været med til at istandsætte og forskønne størstedelen af Ballums gamle
huse. I et af dem bor digteren Jens
Rosendal. Asger vil fortælle, mens vi
kører rundt.
Middagen nydes på Ballum Slusekro, og for dem, der ønsker det, bliver
der lejlighed til en gåtur ud til Ballum sluse ca. 300m. Derefter kører
vi til Rømø og ser kirken, som har et
meget særpræget kirkerum, og nogle
specielle karakteristiske gravsten.
Eftermiddagskaffen med 3 slags
brød får vi serveret på Kommandørgården.
Herefter er bussen klar til at køre os
hjemover igen.
Samlet pris kr. 175,Tilmelding senest en uge før til en af
følgende: Asger Ehmsen på tlf. 75 19
00 51 eller på mail: eae@km.dk
Laurids Kristensen 75 19 11 15
Hardy Lauridsen 75 17 01 23 el
61 26 56 10

www.vejrup.dk

Det er næsten som om, at kristne
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ikke tænker selv. Jo, det sker da, men
al tænkning er jo egentlig en eftertænkning.
Vi står alle på skuldrene af andre,
der har tænkt før os. Det kan vi ikke
undslippe.
Det betyder ikke, at jeg dermed mener, at ingen får en selvstændig tanke.
Det er der da masser af eksempler på,
men selv Einstein har lært af andre.
Og selv maden er noget vi må have
tilført. Vi er ikke en øde ø i os selv,
en selvproducerende enhed.
Ja, nogle har en køkkenhave, men
det er jo kun til en del af kosten og
vi er jo afhængig af kræfter udefra,
solens lys og en dag brænder den ud
og hva så?
Det er måske ikke så ulogisk, at
”Det med Gud” må komme til os, og
vi kan ikke selv opfinde det.
Dertil kommer, at vi har alle fordomme. Vi ser ikke upartisk på tingene. Det er vigtigt, at Gud kommer
til os og taler til os gennem vores
samvittighed. Det er vigtigt, at Gud
forstyrrer os, eller ligefrem afbryder
os, fordi vi på politikervis taler og taler for at tale uden om og
i virkeligheden ikke ønsker høre
Guds mening om tingene. Eller vi
kender den godt, men lader alle ting
køre og larme for at blive fri for at
tænke på det, vi ønsker at glemme.
At vi bare har alt for travlt med det, vi
brænder for, så vi glemmer hovedsagen. Og hovedsagen, det er det usynlige. Det er kærlighed, glæde og håb.
Og hvor kan vi møde det? I det, som
de gamle profeter og evangelister har
fortalt om Guds gerninger.
”Troen kommer af det som høres,
og det, som høres kommer i kraft af
Kristi ord”, skriver Paulus i Romerbrevet.
Det er vigtigt at høre om, hvad Gud
gør og har gjort og derfor er det vigtigt, at nogen vil fortælle om det til
næste generation. Præster og lærere
og allervigtigst: forældre. Børnene
skal have det fortalt af nogen, de holder af, altså forældre. For kristendom
er ikke blot en viden om at Gud er
til, for det er ret ligegyldigt, hvis han
ikke er til for mig. Ellers er det blot
en død kapital og man har egentlig
slet ikke forstået, hvem Gud er.

Salmemaraton i Ribe domprovsti
Fra kl 17.00 til 18.00
Uge 23- tirsdag d. 7.6 Darum kirke DDS 771-780
Uge 24 -tirsdag d. 14.6 Domkirken DDS 781-791.
Så er der ikke flere i salmebogen.
Det markerer afslutningen på maratonsalmesangen.
Kom og vær med til at fejre dagen.

Jeg er ikke glad for udtrykket ”at tro
på en gud”. Det kunne indgive den
falske forestilling, at man står frit
over for Gud og kan vælge. Sådan er
det ikke. Vi har et etisk ansvar, det
kan vi aldrig løbe fra, hvad enten vi
vælger til eller fra.
Hvis Gud ikke var til, ville alt forsvinde. Gud kan ikke tænkes ikke at
være. Hvis man alligevel vil tænke
det, er det ikke Gud, der er tale om.
Gud kan vi egentlig slet ikke tale om,
vi kan kun tale til Gud. Hvis vi taler
om Gud, har vi gjort Gud til en ting
uden for os selv, vi har tingsliggjort
Gud og gjort Gud lille.
”Det, som høres, kommer i kraft af
Kristi ord”, hed det hos Paulus.
Her har nytestamentleren Sigfred
Pedersen gjort opmærksom på, at der
bruges et ikke så almindeligt græsk
ord for ”ord” i udtrykket ”Kristi ord”.
Det er i almindeligvis logos, det talte
ord. Logos kan også betyde fornuft
og visdom og mening.
Men det græske ord her i dette pauluscitat er rhema. og det betyder noget i retning af Guds skaberord. Gud
talte og så blev det til noget. Så blev
universet til. Så blev alting til.
Det går altså på Guds velgerninger:
Sundhed og omsorg. Nyt liv. Opstandelse. Helbredelse.
Når disse beretninger om Jesu virksomhed fortælles, opstår troen, den
tro vi ikke selv kan udtænke og spekulere os frem til.
Og hvordan gik det så de samfund,
hvor Gud blev afskaffet og beretningerne negligeret? Det har vist sig at
være meget svært at fastholde, at det
enkelte menneske har værdi:.Under
den franske revolution, i Stalintiden,
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den nazistiske udgave af kristendom,
Maos kulturrevolution. De svage blev
fjernet og det var meget effektivt. Det
blev en hel industri takket være det
videnskabelige fremskridt.
A.E.

Ordet
Den, der hører ordet, han hører at
Guds rige er kommet nær,det fredens
og retfærdighedens rige, det evige
rige, som vil bestå, når alle foreløbige og tidsbundne riger i denne verden
er faldet. Fordi han hører dette ord, er
han en håbende og vågen mand midt
i den i sin grundvold rystede verden.
Karl Barth

Gudstjeneste i
Vøgaslund
I år igen vil vi forsøge at holde en
friluftsgudstjeneste i det grønne åbne
område i Vøgaslund i Vejrup. På den
åbne plads ved mindestenen er der
efterhånden blevet en dejlig plet med
ly for vinden, et hyggeligt sted.
Det bliver søndag den 3. juli kl.
14.00.
Organist i Vejrup, Peer Munkgård,
vil spille til salmerne på violin
Medbring selv eftermiddagskaffen.
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i kirken.

Familiedag i Endrup
ved bålhytten lørdag
den 20. august
Igen i år arrangeres en familiedag,
hvori en gudstjeneste indgår. Gudstjenesten er berammet til kl. 10.30 i
bålhytten med morgenrundstykker
forinden kl. 9.30.
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Bente Kjøller medvirker med koret Pulpiturlærkerne fra Grimstrup,
Rousthøje og Årre.

Zenobia
Torsdag den 6. okt. kl. 19.00

kommer sangtrioen Zenobia til
Vester Nykirke.

Byfestgudstjeneste
I forbindelse med byfesten i Vejrup
i uge 32 holdes en festgudstjeneste i
det lille telt søndag den 14. august kl.
10.30. Der er kaffe for de morgenduelige fra klokken 9.30. Rundstykker er
sponsoreret af byfesten.

Menighedsrådsvalget
den 8. november
I anledning af menighedsrådsvalget
er der et offentligt møde den 13. september kl. 19.00 i præstegården. Her
vil der blive informeret om arbejdet
indtil nu og der vil være mulighed
for opstilling af nye kandidater til det
kommende menighedsråds fireårige
periode i Vejrup.
Informationsmøde og opstillingsmøde for Vester Nykirke den 15. sep.
kl. 19.30 i Præstegården.

Basunkoret spiller til fællesgudstjensten anden pinsedag i Jernved præstegårdshave.

Konfirmation i Vejrup den 24. april
Forreste række fra venstre: Emma Møller Sørensen, Celina Ebba Schou Kristensen, Cecilie Graversgaard Petersen
Stående fra venstre: Nicky Damgaard Fyhn, Christopher Alexander Mariboe, Max Mørch Sørensen, Sune Henrik Jensen.
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