Sådan set 25/5-90

Pinselitie-tid
IryOR ER DEN dansk, dag,hvoralle-ogs6joderGrundtvigs "I al sin glans skal istemme det evigeHalnu str8ler solen". Selv om leluja. Da er hojsommeren
indtrAdt - med roser - og
den er forsogt oversat til
andre sprog, er det vist al- som en aflOsning for fordrig rigtigt lykkedes. Den sommeren - med pinselilkan forstAs som et digt om jer. Og da skal de retfrerdige skinne som solen (Matt'
naturen, om den tid pfi
'Aret,vi har lige nu - pinse- 13,43)- )som solevi g&r op
lilje-tiden - om sommer- og ned/ i din enbArneshernatten, der bliver kortere lighed."
og kortere, om nattergalen,
om bekken, der risler ved GRAVEJR I VORE menigvores fod, om lovet, der er heder eller ej, sAsiger "I al
sin glans nu strAler solen"
sprungetud.
Alligevel er salmen ikke nogetcentraltomHelliginden, at den ikke taler af sig
naturlyrik for naturlyrikkens skyld. LigesAvelsom selv, men i ,Ordets" navn,
salmen er dansk, er den hvilketbetyderiJesunavn,
kristelig. Derfor kan man det Ord, der blev mennegodt synge "I al sin glans ske, og som Grundtvig lanu str8ler soleno, selv om der fare til himmels i de
rod-hvide farver!
regnen siler ned. En fortolDet er nu nappe Danneker af Grundtvigs salmer
siger meget rammende, at brog, der tenkes pA, men
mere, at disse farver for
overfladiske folk ikke kan
synge salmen Pinsedag, Grundtvig er det sunde lehvis det regner, fordi de gemes farver, s6.ledesat
-n8r Jesns-faer til hinrmels
stirrer sigbffie pA bfiffimed disse farver betyder
og finder naturlyrik deri i
stedet for mengihedstro. det, at han helt og fuldt har
Men der er ogs6 en anden overvundet doden.
Helliganden taler om Jegnrppe mennesker, der ikke 00r synge den, fordi de sus. Det grAvejrsagtigemA
ikke kan fi billedet til at vige,n6rdertalessandtom
passemedmenighedenafi ham, der er synderesven.
dag, hvor livet leves mere Det grivejr, som doden
bleser ind over os, velter
gr8vejrsagtigf.
os heller ikke omkuld, nAr
MEN HVIS KRISTENLI- vi hgrer HelligAnden tale
ogs6for om Jesu sejrrige dod - for
VET i menigheden
os er gr6vejrsagtigt,er der vores skyld.

al mulig grund til at synge
salmen.For Grundtvigselv TUNGER, DER GLODER
var der hen ad vejenen hel i Jesu navn, vil hojsommedel, som giorde hans liv ren bringe med sig. Men
gad vide, om de tunger, der
grAvejrsagtigt.
Salmenminderosom,at engdng skal glgde, ikke
det er pinseliljetidmed sol netop er dem, der allerede
ogvarme- ogforst ogsidst nu glgder i Jesu navn, nu
med Hellig6nd. Nej, ,ro- her i forsommeren,i pinsesen-tiduer det endnuikke, lilje-tiden.
Lad os ikke leve. som om
men det skaldet blive.Det
skalblive ngtlg sommer- i pinselilje-tiden var noget
Guds evige rige engang- ukendt for os. Den fravemendet skalikke fEostil at rende Jesus er os nar - ved
glemme pinselilje-tiden, HelligAnden.Altid.
som er nu. Hvor solener
Jesus, hvor nAdestolen
minder os om, hvadJesus
giordefor osp&Golgata,og
hvor Helligtnden giver os
lys over,hvadJesukorsbetyder for os.KorseLsbetydning giver HelligAndenbeskedom.
Forsommeren er bekomryndt.H9jsommeren
mer - engang.Denmellemliggendetid er >sommernattenskorte gyals",tiden
mellem himmelfarten og
Jesu genkomst,hvor Kristusbevarersin menighed,
samtidigmed at menigheden priser sin forsoner,og
gleder sig overdlb ognadver. Og ser frem mod den

