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Den indeklemte helligdag
Kristi himmelfartsdag er en lidt indeklemt helligdag. Den
falder 40 dage efter påske, hvor Jesus opstod af graven,
og 10 dage før pinse, hvor Helligånden, som Guds ”nye”
manifestation i verden, viser sig. Derfor skal Kristi himmelfartsdag ses i tæt sammenhæng med de to højtider.
Ifølge Det nye Testamente fandt Kristi himmelfart sted
på Oliebjerget ved Jerusalem. På det sted byggede man
allerede i det 4. århundrede et kapel til minde om Kristi
himmelfart. På stedet dér findes også, siges det, en klippesten med en fordybning, der af nogle kirkesamfund, dog
ikke af vores lutherske kirke, betragtes som Jesu fodaftryk
sat lige før himmelfarten.
Det står der af gode grunde ikke noget om i Det nye
Testamente. Her må vi nøjes med beretningen om, at Jesus
inden sin himmelfart taler med sine disciple og forklarer
dem, at Helligånden på et senere tidspunkt vil komme til
dem og give dem den kraft, de har brug for til at bringe
budskabet om Jesus Kristus videre ud i hele verden.
Noget af det vigtigste der er at sige om Kristi himmelfart
er, at Jesus efter himmelfarten ikke længere er på jorden,
men i stedet i den guddommelige sfære, i himlen, hos
Gud. Mens disciplene indtil himmelfarten har haft Gud
hos sig i skikkelse af Jesus, loves de ved himmelfarten, at
de herefter vil have Gud hos sig i skikkelse af Helligånden,
som de får pinsedag.
Det er altså et markant skifte,
der sker med Kristi himmelfart. Her gøres nu plads til,
at scenen kan indtages af den
sidste del af den treenige Gud,
Helligånden.
Det er en essentiel del af kristendommen, at det netop er
ved Helligåndens kraft, at den
er blevet til og har kunnet
blive udbredt til flere end blot
de nærmeste omkring Jesus –
blive udbredt til hele verden.
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ladt os i stikken ved Kristi
himmelfart. Selvom Gud i skikkelse af Jesus fór til himmels, er han stadig hos os i Helligånden. Et sted bliver
Helligånden derfor kaldt Guds hukommelse – dét at Gud
ikke glemmer os.
Helligånden er Guds egen ånd, som han deler med os. Og
det gør han gennem ordene – evangeliet om Jesus Kristus
– og gennem dåben og nadveren. Ånden blæser liv i os og
er nærværende i fællesskabet med den enkelte i hverdagen
og i gudstjenestens fællesskab omkring Jesus Kristus.
Ånd er godt nok et noget diffust og luftigt begreb. Men
det kan bedst forstås som noget, der er imellem os og er
i os samtidig. Noget, vi kan dele med hinanden. Ligesom
når vi siger, at der kan være en bestemt ånd i en familie, på
en arbejdsplads, i en skoleklasse, eller at der er en bestemt
ånd i en person. Det kan både være holdninger og stemninger. Og det kan man dele blandt andet ved at tale med
hinanden, hvorfor ånd også er at dele sproget.
Gud deler sin ånd med os ved at tale i evangeliet. Til
opmuntring og trøst. Når vi hører evangeliet, kan vi være
heldige at blive fyldt af hans ånd, som kan skabe tro og
glæde og tillid og håb. Både når livet blomstrer og alting
er, som vi synes det skal være. Og når vi føler, at livet slås i
stykker af ulykke, ondskab, sygdom og død, og alting ikke
er, som vi synes det skal være.
Gud bliver aldrig færdig med os, og vi bliver aldrig færdige
med ham. Hans budskab har evig aktualitet, og han har
lovet os et følgeskab, der aldrig hører op. Derfor var det
allersidste Jesus sagde til sine disciple og til alle senere
slægter, inden han for til himmels netop også, at han,
skønt fraværende, altid er nærværende. ”Se, jeg er med jer
alle dage indtil verdens ende”.
Stig Skat Andersen

Koncert i kirken
GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE

Kolding Kammerkor
Mandag den 6. maj kl. 19.00
Med Kolding Kammerkors nye dirigent, Henrik Svane er
der fokus på traditionelle klassiske korværker og sange og
digte der hylder både forårstiden og tiden før påsken.
I koncertens første del synger kammerkoret motetter fra
renæssancens mest kendte komponister: Palestrina, da
Vittoria, Van Berchem og Thomas Tomkins.
I anden del medvirker menigheden i salmer af Lisbeth
Smedegaard Andersen som optakt til fremførelsen af
hendes Korsvejsstationer, ”Nu lægger vinden sig i verdens
haver.”
Her er der ikke tale om deciderede salmer, men om meditationer over tiden op til langfredag og Jesu vej til korset.
Medvirkende: Kolding Kammerkor, Kim Seier Hansen, obo,
Henrik Svane, dirigent og recitation.

Kirkestafet i Vejle provsti
Næste gang tirsdag den 21. maj kl. 19.00
Menighedsrådene i Vejle Provsti har i marts taget hul på en
kirkestafet, der over de kommende år giver et solidt indblik
i folkekirkearbejdet i Vejle provsti.
Ideen med Kirkestafetten er at fortælle om det spændende,
relevante og meget forskelligartede arbejde, der foregår
rundt omkring i provstiets sogne, så medlemmer såvel
som ikke-medlemmer kan få et godt og grundigt indblik i,
hvad folkekirken er i dag, og hvordan den arbejder. Der vil
også være fokus på den meget vigtige historie, som dagens
folkekirke bygger på.
Det bliver arrangementer med både nutid, fortid og fremtid
– i en blanding af intense, korte foredrag, rundvisninger
og debat.
Kirkestafetten blev løbet i gang i Sct. Johannes kirke i Vejle
den 26. marts, og sendes nu videre til Sct. Nicolai kirke i
Vejle, hvor næste arrangement finder sted tirsdag den 21.
maj kl. 19.00. Her bliver der bl. a. mulighed for at høre
om arbejdet med den igangværende hovedrestaurering af
kirken. Menighedsrådets formand, Christian Møller, giver
en aktuel status på arbejdet.
Det er gratis at deltage i Kirkestafetten, som man i øvrigt
kan læse mere om på www.egtvedkirke.dk
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Sogneudflugt
til Christiansfeld
Torsdag den 23. maj kl. 16.45
Guidet byvandring i Christiansfeld. Byen blev i juli 2015
optaget på Unesco verdensarvsliste.
Undervejs i Christiansfeld skal vi blandt andet høre
om baggrunden for byens grundlæggelse. Vi skal
høre om Brødremenighedens tro og traditioner og om
Gudsageren, der er Brødremenighedens kirkegård.
Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål undervejs.
Turen rundt i byen er på ca. 2,5 km. Husk påklædning og
fodtøj efter vejret.
Der er afgang med bus fra kirkens parkeringsplads kl.
16.45. Forventet hjemkomst ca. kl. 21.30.
Pris kr. 100,- inkl. bustransport, håndmadder, en øl eller
vand.
Tilmelding på sas@km.dk eller tlf. 75 55 13 40 senest
9. maj

Brødremenighedens kirke

”Kirkestafetten” - fremstillet af kunstneren
Mogens Leander. På skulpturens bagside
skrives de kirker, der har været besøgt,
og stafetten gives videre ved næste besøg.

Gudsageren

