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SOGNEBÅNDET
Skal kirken
blande sig i politik?
Skal kirken blande sig i politik, eller skal den
alene beskæftige sig med det himmelske og
det religiøse sjæleliv? Og hvis nogen mener, at
kirken godt kan blande sig i det politiske, skal
den så prøve at bevare det bestående imod nedbrydende kræfter, eller skal den støtte bestræbelserne på at skabe et bedre og mere retfærdigt
samfund? - Sådan spørges der undertiden. Men
forudsætningen for, at kirken kan engagere
sig politisk, er, at den forstår sig selv som en
”forening” af samme slags som de politiske
partier. Er kirken så det? -- I én af vore bekendelsesskrifter hedder det: - ”Kirken er de
helliges forsamling, i hvilken evangeliet læres
rent, og sakramenterne forvaltes ret”! Og det
vil sige, at kirken er dér, hvor Gud selv lader sit
ord lyde. Vi kan derfor ikke pege på den sande
kirke og sige – ”Se her er Guds egen og sande
kirke”. Og i trosbekendelsen hedder det, at vi
tror på ”en hellig, almindelig kirke”. Vi ser
den ikke, for den sande kirke er usynlig! – Og
denne usynlige kirke, som skabes af evangeliet
og Helligånden, styres ikke af mennesker. Hvor
kirken virkelig er kirke - og det er den dér, hvor
evangeliet lyder og høres! - dér står vi ved vor

tilværelses grænse! Og det medfører, at al vor
politiske stræben, hvad enten den går i den ene
eller den anden retning, dybest set mister sin
betydning. - Evangeliet afdækker vort livs vilkår
og bringer os ud på dybder, hvor vor politiske
stræben forvandles til uskyldig leg i sandkassen. Vi kan jo i evangeliets lys ikke undgå at
se, at vort liv er en vandring mod døden – helt
uden hensyn til vore politiske aktiviteter. Vi er
sammen med vore medmennesker på denne
vandring. Ikke blot mod højere levestandard
og livskvalitet, men mod tilintetgørelsen af alt,
hvad der er os og vort. Den politiske stræben i
den ene eller den anden retning bliver i det lys
ret ligegyldig. For politisk engagement er en
ﬂugt fra dette dødens herredømme, som ingen
kan ﬂygte fra. - Hvor Guds ord lyder, indser
vi, at vi er sat i en verden, som forandres så
hurtigt, at vi ikke kan nå at gribe fat i den, og
hvor det, som menneskelig fornuft og kraft kan
udøve, svinder ind til krusninger på overﬂaden.
Og den stræben, som vi indenfor eller udenfor
kirken udfolder for at bevare eller forandre
verden, afsløres som bagateller. ---- Men tager
kirken så ikke håbet fra os, når den knuser vore

politiske forhåbninger og stiller os ved vort livs
grænser? Er det ikke hjerteløst at sige til folk,
at de er hjælpeløst i dødens vold? -- Nej, det er
samtidig at prædike håb for de håbløse og trøst
for de sørgende og at skænke en fremtid til dem,
som ingen fremtid har. For dér, hvor vor magt
går ud, der går Guds magt ind. Dér, hvor vi står
ved vore grænser og indser, at ”vor egen magt ej
hjælpe kan”, dér er vi i Guds hænder. Og Gud
har faderlig omsorg for os! Han drager os til
sig! Så vor vandring mod den død, som vi ikke
kan slippe for, er en salig vandring med Gud
ved hånden. Derhen, hvor Gud ikke blot kan
tros, men også ses. --- Når vi i erkendelsen af

vor egen magtesløshed må indrømme, at vi er
skabninger og ikke guder - dér åbenbarer Gud
sig som den nådige Fader. Og han skænker os
at leve det liv, som er intet mindre end hans
enbårne søns liv, det sandt menneskelige liv, omsluttet af Guds godhed. --- Hvor den prædiken
høres, dér er kirken – og dér er vi frie til at leve
på jorden, uden at vi behøver at bilde os ind, at
den ved vor hjælp skal blive til himlen. Og dér
er vi også frie til, at engagere os i det politiske,
hvis vi ellers har lyst. - Vi kan endda muligvis
gøre en smule nytte, om Gud vil det!
Nørgaard Mikkelsen

Afguderi
- Hvorfor tror du på Gud? – har mine hedenske venner ofte spurgt fra venstreﬂøjen,
højreﬂøjen, sideﬂøjen sammen med alle de
forﬂøjne.
- For så slipper jeg for at tro på venstreﬂøjen,
højreﬂøjen, moderniteten, de gode gamle dage,
videnskaben, teknikken, den uberørte natur,
kunsten og alle jeres andre afguder! – har
jeg svaret.
Det er der aldrig nogen, der synes er et godt
svar.
Ingen tror naturligvis på afguder. Venstreﬂøjen
tror bare på fremskridtet. Højreﬂøjen vil slet
ikke kaldes højreﬂøj, for den tror nemlig også
på fremskridtet – bare på en anden måde. De
moderne tror på det moderne. De umoderne

på de gode gamle dage. Videnskaben tror på
teknikken – og omvendt. Nudister m.ﬂ. dyrker
naturen, og hvad skulle der være galt i det? Og
kulturbranchen dyrker selvfølgelig kunsten,
for den lever af den – og omvendt.
Det kalder jeg afguderi, og det skændes vi om.
Nogle af mine modstandere mener, at det jeg
mener, nok har noget at gøre med Kierkegaards
krav om at forholde sig relativt til det relative
og absolut til det absolutte. Og det har de
faktisk – dog ikke helt – ret i.
Ejvind Larsen
Fhv. redaktør på Information

Navlepilleri
Vi gør meget ud af at arbejde med os selv,
udvikle os selv, se det guddommelige i os
selv og finde os selv. Det kan der gå megen

tid med. Men det er vel tvivlsomt, om man
finder noget interessant.
Biskop Jan Lindhardt
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Arrangementer
Forårsmøde for de ældre
Onsdag d. 28. maj kl. 14,00.
Traditionen tro inviteres sognets ældre til en kort gudstjeneste i Ørbæk kirke med efterfølgende
kaffebord i konfirmandstuen. Vi har i år lagt mødet i det skønne forår.
Kirkebilen kan bestilles.

Koncert i Ørbæk kirke
Torsdag d. 24. april kl. 19,00.
”Kultur på Tværs” og Ørbæk Menighedsråd indbyder til
koncert med folkemusikgruppen

”Phoenix”

Musikgruppen består af 4 unge musikere, der har taget gamle folkemelodier
frem til ny behandling.Gruppen har tidligere spillet i kirken.
Der er fri entre - og alle er velkomne.
Kultur på Tværs og Menighedsrådet.

Menighedsrådsmøder
Ørbæk menighedsråd: Tirsdag d. 11. marts & tirsdag d. 22. april kl. 16,30.
Refsvindinge menighedsråd: Tirsdag d. 25. marts kl. 19,00.
Møderne er offentlige og holdes i konfirmandstuen.

Meddelelser
Præstens ferier
4. – 9. april hvor embedet passes af sognepræst André Friis Møller, Frørup, tlf. 65 37 10 93.
Desuden 26. – 28. april samt 16. – 19. maj hvor embedet passes af sognepræst Christian
von Tangen Sivertsen, Langå, tlf. 62 25 12 80.

Så giv kejseren, hvad kejserens er,
og Gud, hvad Guds er!
På moderne dansk kunne det lyde således: Giv samfundet, hvad samfundets er, og Gud,
hvad Guds er!
Betyder det så, at i kirken skal Gud råde, og
på rådhuset og Christiansborg skal samfundet
og politikerne råde? Så enkelt er det ikke.
Rådhuset og Christiansborg er nemlig også
Guds og ikke kommunens eller folkets. Det er
ikke sådan, at noget er Guds, og noget andet er
kejserens. Også kejseren og alt hans er Guds.
Men kunne vi så ikke nøjes med at sige: - Giv
Gud, hvad Guds er? Når nu alting alligevel er
Guds? Ja, det nøjes Jesus jo ikke med. Han
nævnte både Gud og kejseren. Kejseren er
ikke Gud. Men Gud er heller ikke kejser. Der
er nogle steder, hvor man vil gøre Gud til
”kejser”. Der får man præstestyre og teokrati.
Det var der også nogle, der ville på Jesu tid

og derfor nødigt ville betale skat til kejseren.
Men de fik ikke medhold hos Jesus.
- Jesus kom med Guds rige, og i Guds rige
findes der ingen ulydighed mod Gud, og derfor
behøves der heller ikke nogen kejser. Hvis vi
elskede Gud af hele vort hjerte og vor næste
som os selv, behøvede vi ingen love, intet
retsvæsen, intet politi. Men det gør vi ikke.
Når vi da giver kejseren, hvad kejserens er,
tager vi ikke noget fra Gud, der har givet os
kejseren.
Når vi ikke lyder Gud og elsker vor næste
som os selv, så må vi lyder Gud ved at lyde
kejseren, dvs. den samfundsmagt, som Gud i
sin tålmodighed har givet netop dem, som ikke
elsker deres næste som sig selv.
Rudolph Arendt
fhv. domprovst i Odense

Glædelig Påske
Herren er opstanden! Det var gennem århundreder de kristnes hilsen til hinanden - og er det
stadigvæk i den ortodokse kirke. Det fortæller
os, at Kristi opstandelse er det aldeles afgørende i vor kristendom.
Jesu disciple, som havde låst sig inde af skræk
den første langfredag, oplevede det helt ufattelige, at døden alligevel ikke havde besejret
deres Herre, men at Gud havde oprejst ham fra
de døde. Og ordet om Kristi opstandelse fra
de døde blev derefter det helt afgørende i den
kristne prædiken og er det den dag i dag.
Tager man opstandelsen bort, så er vor prædiken indholdsløs og tom, siger Paulus. Og
uden den levende og nærværende Kristus ville
også dåben og nadveren være tomme og meningsløse ceremonier. Men nu tror vi, at vi er
genfødte til et evigt liv i dåben ved Kristi

opstandelse, og at Kristus selv er hos os i
nadveren. Og hvor den korsfæstede og opstandne er, der er syndernes forladelse og det
evige liv.
Kristi opstandelse betyder, at vi trods synd
og død er i Guds gode hænder, og at ingen
skal rive os ud af hans hånd. Og deri er al
vor trøst og vort eneste virkelige håb for vor
fremtid. For vor Herre har taget vor dom og
død på sig – og i stedet skænket os sit eget
liv. Det evige liv!
Gid dog – ved Helligåndens hjælp - at opstandelses-ordet må finde vej til vore hjerter,
så også vi trøstigt og frimodigt kan leve og
dø i denne tro.
Nørgaard Mikkelsen
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Gudstjenester
”Kirken skal hver mands hjemhus være”
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18. april - Bededag

10,15 Konfirmation

Ingen

20. april
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”Tak, fordi, trods alle paver,
Ordet går og Skriften står!”

Vi er på Internettet!
Vil mere om dit sogn du vide?
Klik ind på kirkens hjemmeside!!

www.oerbaekkirke.dk • www.refsvindingekirke.dk
Der masser af oplysninger og links!!

Ansvarshavende Redaktør: Sognepræsten
Layout, fotos & DTP: jas+co reklamebureau
tryk: Grafisk hus Ørbæk

