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SOGNEBÅNDET
Menneskesyn
Vi hører tit i den politiske debat, at der tales
om menneskesyn. Politikerne kan finde på at
skændes om, hvem der har det bedste og rigtigste menneskesyn – vel at mærke uden at
fortælle os, hvad det i grunden går ud på. Men
det lyder som om debattørerne er stolte af deres
menneskesyn, og vi andre må så spekulere på,
hvad det monstro handler om. Det virker noget
mystisk, fordi vi ikke får klar besked – men kun
hentydninger, der fremsiges med højtidelige og
gravalvorlige miner.
Når vi bliver stillet over for den slags højstemt
tale, kan vi godt føle os slemt vankundige og
begynde at spekulere på, om der er noget, vi
har forsømt, når vi nu ikke selv går rundt med
et menneskesyn, som vi kan gøre rede for sådan
uden videre.
Og så er der oven i købet folk, der taler om
deres kristne menneskesyn. Så er vi virkelig
kommet højt op! – Det er det allerfineste menneskesyn! Også selv om der ikke står noget om
menneskesyn i vor Bibel. - Det skulle da lige
være tolderens ord, da han stod for Guds åsyn
i Jerusalems tempel: - ”Gud, vær mig synder
nådig!” – Men det er nu sjældent, at det er lige
det, der menes, når der tales om det kristne
menneskesyn.
Al kristendom har sit centrum i Kristus, for i ham
møder vi vor Skaber og Herre. Her er der ikke
tale om noget menneskesyn og andre abstrakte
teorier. Men i Ham modtager vi et løfte og stilles
under en befaling. Løftet går ud på, at vi altid må
regne os selv som Guds børn – ene og alene på
grund af Skaberens vilje og grænseløse godhed.
– Og hertil knytter der sig en befaling: - Du skal
elske din Gud og din næste! – Ikke noget med

menneskesyn her! Nej, du skal elske din Gud
og din næste. Og det gælder både dem med et
blankpoleret menneskesyn og dem med det
mindre noble menneskesyn og dem, som slet
ikke har noget menneskesyn. – Du skal elske
din Gud og din næste!
Da Jesus blev døbt i Jordanfloden, lød en røst
fra himlen: - ”Denne er min søn, den elskede,
i ham har jeg velbehag.” Her hører vi noget
afgørende om Jesus. Vort forhold til Gud finder

vi kun sted ét eneste sted: - I vort forhold til Jesus. For Gud er kommet til os i sin søn. Og han
har genindsat os i det oprindelige gudsforhold
fra Adam og Evas dage i Paradisets have. Da
beroede gudsforholdet på tillid og glæde. I dette
gudsforhold vil Jesus genindsætte os, så vort liv
alene leves i tro og tillid til for vor Skaber og
himmelske Fader.

Og hvad skal vi så – indtil vi genindsættes i dette
oprindelige gudsforhold. Jo, vi skal såmænd
være jorden tro og ikke finde på alle mulige
fjollerier med menneskesyn og alt muligt andet,
som slangen lokkede Adam og Eva med, så de
tabte Paradis, da de ville være lige så kloge
som Gud Fader selv.

Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!
Nørgaard Mikkelsen

Udødelighed
På Kierkegaards tid var der en del diskussion
om, hvorvidt mennesket er udødeligt. Og man
forsøgte at formulere forskellige sandsynlighedsbeviser, der talte for udødeligheden. Det
var naturligvis en forudsætning, at det var en
fordel at være udødelig. - Noget i retningen af
at gå af med pension! – Kierkegaard vender
sagen helt om. Hos ham er der ikke tale om
nogen ”bevisførelse”, som man kan lytte til
med venlig opmærksomhed, men om et barsk
overfald på al selvsikkerhed.
Han skriver: - ”Intet er vissere end udødeligheden. Du skal ikke være bekymret for, ikke
spilde tid på, ikke søge udflugt med at ville
bevise den eller med at ønske den bevist. Frygt
den! Den er kun alt for viss. Tvivl ikke, om du
er udødelig! Skælv, thi du er udødelig! ……
Og lidt senere: Thi udødeligheden er dommen.
Udødelighed er ikke et fortsat liv, sådan et i
det uendelige fortsat liv, men udødeligheden
er den evige adskillelse mellem retfærdige og

uretfærdige. Udødelighed er ingen fortsættelse,
som uden videre følger, men en adskillelse,
som følger af det forbigangne.
Udødeligheden er dommen. Der er ikke et ord
mere at sige om udødeligheden! Den, som
siger ét ord mere, et ord i anden retning, han
tage sig vel i agt for dommen. – Enten du vil
eller du ikke vil, det spørges der slet ikke om.
Du er udødelig – tag dig blot i agt! – Du skal
ikke af flere grunde drive det til lidt mere end
sandsynlighed for, at du er udødelig. Nej, den
ulejlighed har Gud ganske fritaget dig for. Du
er udødelig, og du skal gøre Gud regnskab for,
hvorledes du har levet, du udødelige! – Just
fordi du er udødelig skal du ikke kunne undslippe Gud, ikke forputte dig i en grav og lade
som ingenting”. (Kristelige taler (1848) – ”De
dødes opstandelse forestår, de retfærdiges - og
de uretfærdiges”).
Nørgaard Mikkelsen
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Sorg og glæde

Sorgen kan undertiden halveres ved at blive delt. Hvorimod glæden altid fordobles..
Johannes Møllehave

Lykken

- Hvad jager vi dog efter? Er det lykken? Den har ingen endnu fanget ved kun at tænke på sig
selv. Den smutter fra os, hvis vi tror, vi kan gribe den uden at dele den med andre.
Dronning Margrethe

Livets brød
Gudstjenesten hører hjemme i samme kategori som rugbrødet. Det sunde, enkle måltid man
skal have for at leve.
Biskop Jan Lindhardt

…og springe højt af glæde!
Gud vil have, at vi skal være glade. Han hader
mismod. Hvis han ville have, at vi skulle være
kede af det, ville han ikke have givet os solen,
månen og jordens frugter. Han ville hylle alt i

mørke. Han ville ikke længere lade solen stå
op eller sommeren vende tilbage.
Martin Luther

Hvorfor skal vi bede til Gud?
Hvorfor lader Gud os bede og fremlægge vor
nød? Hvorfor giver han det ikke uden at vi
beder? For han ved jo om og ser al nød bedre
end os selv? Han giver jo daglig hele verden
gratis så meget godt: Sol, regn, korn, penge,
liv og lemmer osv., som ingen beder ham om
eller takker ham for. Gud ved, at verden ikke
kan undvære lys, mad og drikke en eneste dag.
Hvorfor befaler han da, at vi skal bede om
det? Svar: Han kræver det ikke, for at vi skal
undervise ham i vor bøn om, hvad han skal
give, men for at vi skal erkende og bekende
hvilke goder, han giver os, og at han vil og

kan give os endnu meget mere. Vi underviser
altså mere os selv end Gud ved vor bøn. For
ved bønnen bliver jeg forvandlet, så jeg ikke
gør som de ugudelige, som ikke indser dette
eller takker for det. På den måde bliver mit
hjerte omvendt og opvækket, så jeg lover og
takker ham, tager min tilflugt til ham i al nød
og venter hjælp fra ham. Og alt dette tjener til
at jeg, jo længere det går, desto mere lærer jeg
at erkende, hvad han er for en Gud.
Martin Luther

Arrangementer
Høstgudstjenester
Refsvindinge kirke: Søndag d. 7. september kl. 10.15.
Ørbæk kirke: Søndag d. 14. september kl. 10.15.
I Refsvindinge byder menighedsrådet på kaffe efter gudstjenesten.

Møder
Refsvindinge menighedsråd
Ordinært møde i konfirmandstuen
Tirsdag d. 24. juni & tirsdag d. 26. august kl. 19.00.
Valgorienteringsmøde i Refsvindinge forsamlingshus
Torsdag d. 4. september kl. 19.00

konfirmationsundervisning
De vordende konfirmander undervises i det kommende skoleår hver torsdag 8.00-9.00 i
Præstegårdens konfirmandstue.
Første mødedag er torsdag d. 18. september, hvor børnene bedes medbringe deres dåbsattest.
Kun børn med bopæl i mine egne sogne vil kunne deltage i undervisningen. Der vil i oktober
blive afholdt et orienteringsmøde for konfirmandforældrene.
Konfirmationer i 2009 er fastsat til:
Ørbæk kirke – Søndag d. 3. maj. Refsvindinge kirke: Bededag d. 8. maj.
Konfirmationer i de kommende år:
2010 – Refsvindinge: 25. april. Ørbæk: 30. april.
2011 – Ørbæk: 15. maj. Refsvindinge: 20. maj.

Meddelelser
Præstens ferier
Sognepræsten holder fri 25. – 31. august. Embedet passes af sognepræst Christian von
Tangen Sivertsen, Langå. Tlf. 62 25 12 80.

Helligånden
Alle véd, hvad vi fejrer i julen. De fleste véd
også, hvad det er vi markerer i Påsken med
Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og
Påskedag. Men mange er i tvivl om kirkens
pinsefejring.
Pinsen er festen for Helligånden, der kom
til Jesu disciple, så de begyndte at prædike
kristendom.
I Luthers lille Katekismus kan vi læse: - ”Jeg
tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro
på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til
ham, men Helligånden har kaldet mig ved
evangeliet, har oplyst mig med sine gaver,
har helliget og opholdt mig i den rette tro.” –
Sådan lyder i allerkorteste form kirkens lære
om Helligånden. Men vil vi virkelig forstå,
hvad Helligånden er og virker, så må vi gå til
Salmebogen, hvor vi kan finde en lang række
helligåndssalmer, der langt bedre end nogen
prædiken kan fortælle os om Helligånden, Talsmanden, Guds Ånd. De bedste og kendteste er
nok ”I al sin glans nu stråler solen” og ”Du,
som går ud fra den levende Gud”.
Og hvad fortæller Salmebogen os så om Pinsen
og Helligånden? – At det er Helligånden, der
genrejser vort faldne mod ved at gøre evangeliet til en levende virkelighed. Trøster os i
sorgen, oplyser om sandheden, varmer hjertet,
lader os se og forstå. Det er Helligånden, der
får os til at glemme os selv og fornemme Guds
nærvær. Får os til virkelig at få øjnene op for

Guds verden, som omgiver os med skønhed
og rigdom langt ud over, hvad vi kan forstå!
- som Guds vidunderlige gave til os. - Det er
Helligånden, der får os til at give slip på os
selv, så vi kan bæres af evangeliet om Kristus.
Give slip på os selv, fordi vi ser, at Han er
vejen, sandheden og livet. Helligånden får os
til at give afkald på al selvskabt sikkerhed og
tryghed. Helligånden er Guds levende røst, der
åbenbarer det, som Kristus betyder, indtil han
kommer igen. Helligånden er vor ledsager, der
støtter os, når vi svajer for vinden – der rejser
os op, når vi snubler – der bærer os, når vi ikke
kan bære os selv. Som aldrig lader os alene,
men taler til os med Gud stemme.
Talsmand, som på jorderige
med et suk kan bedst udsige,
hvad vi evig trænger til,
i et ord kan alt udtrykke,
hvad for evig gør vor lykke,
du, som kan alt, hvad du vil!
Værdiges til os at dale
og Guds storværk at udtale
på vort jævne modersmål! (DDS 294)

Nørgaard Mikkelsen

Guds almagt
Hvis Gud er almægtig, hvad kan jeg så mangle, som han ikke kan give mig eller gøre for mig?
Hvis han er himmelens og jordens skaber og Herre over alle ting, hvem kan da tage noget fra
mig eller skade mig? Ja, hvordan skulle alle ting ikke komme mig til gode og tjene mig, når
han, som alle ting lyder og er underordnet, under mig noget godt? .
Martin Luther
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Gudstjenester
”Kirken skal hver mands hjemhus være”
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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!!
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