Nr. 3 • september • 2008

Ørbæk & Refsvindinge

SOGNEBÅNDET
Autoriteten i kirken
Under reformationen tog Luther kampen op mod
pavedømmet og dens lære om, at Kristus selv
har overdraget autoriteten i kirken til apostlen
Peter, og at den efter ham går videre til de
romerske biskopper, som med tiden fik titel
som paver. Og i dette opgør nåede Luther til
klarhed over, hvad autoritet i kirken i grunden
betyder. – Hvem er det,
spørger Luther, himmerigets nøgler overdrages til? (Læs Matt.ev.
16,16-19) Er det til Peter som person? – Nej,
svarer Luther, for han
er kun ”kød og blod”,
som ikke har fået noget
åbenbaret. – Hvem har
da det? – Det har den,
som Faderen har åbenbaret det. Autoriteten
tilhører altså den, der
hører, hvad Faderen har
åbenbaret om Kristus.
Men hvem er ”den,
der hører den faderlige
åbenbaring”? – Det er kirken som de troendes
samfund!
Forudsætningen for at høre den faderlige åbenbaring er prædikenen. Og hvor den lyder, vil der
også være nogle, der hører. Og hvor der er det,
mangler intet af det, som Kristus har skænket sin
kirke: Troen, sakramenterne, nøglemagten (dvs.
myndigheden til at give syndsforladelse). Kort
sagt alt, hvad Kristus skænker sin menighed. Her

tales ikke om dem, der har læst Bibelen! Nej,
kirken som Kristi legeme - og altså ikke nogen
enkeltperson - sidder inde med autoriteten.
Men er det da ikke temmelig vagt og ubestemt?
Hvordan kan vi så vide, hvor autoriteten befinder
sig? Paven – det ved man, hvad er! Og Bibelen
som erstatningspave giver da et holdepunkt! At
overlade autoriteten til
evangeliets forkyndelse i tillid til, at ”Guds
ord ikke vender tomt
tilbage” – hvad Luther
jo gør – er det ikke alt
for risikabelt? Er det
ikke blåøjet naivitet
og letsindighed? Det
mener Luther ikke.
Tværtimod anser han
alt andet for at være
kristendomsforfalskning – og dermed også i
strid med kernen i Den
hellige Skrift. Luther
siger, at hvor troen er,
dér er kirken som de helliges samfund. Og hvor det er, der er også den
autoritet, som skænkes til ”den, der hører den
faderlige åbenbaring”. – Bibelen har sin plads
i denne sammenhæng, men troen på en bog har
intet at gøre med den tro, der for Luther alene
skaber kirken og giver den autoritet.
I 1520 priser Luther Gud, fordi han har draget
omsorg for, at i det mindste dåben er blevet
holdt fri for menneskelige forvanskninger. Og

så føjer Luther til: - Så kan vi da stole på, at
kirken er til, om den så skulle bestå af lutter
småbørn i vuggen”.
Nu er vel bibellæsning ikke det, der er mest
karakteristisk for spædbørn. Men ikke desto
mindre anser Luther det for givet, at kirken er
til, bare der findes døbte småbørn! Så her ser
vi, at kirken og dens myndighed findes i kraft af
evangeliets forkyndelse og sakramenterne.
Hvis nogen nu kunne finde på at tro, at der
hermed siges, at Bibel ikke er væsentlig for
Luther, er det en misforståelse. Det var helt
afgørende for ham i enhver teologisk debat
om kristendommens indhold at fastholde, at

intet, der strider mod Den hellige Skrift, kan
anerkendes. Bibelen skal læses i kirken, men
det er ikke fra den, troen henter sin afgørende
næring – skønt den selvfølgelig kan give åndelig inspiration til den, der ”hører den faderlige
åbenbaring”.
Guds ord er altid nutidigt. Bibelen er væsentlig
for den, der taler og hører dette ord. Men Bibelen kan alene anvendes sådan, at den sande
autoritet kommer til orde. Vi må pænt finde
os i, at den sande autoritet gør sig gældende
iblandt os, når Gud vil det. – Som vi synger
med Aastrup:

Herrens kirke er på jord
nu og indtil verdens ende
overalt, hvor Gud vil sende
kraftens Ånd med nådens ord.
Overalt, hvor ordet lyder,
må og Åndens gerning ske,
så at blinde selv sig fryder
ved Guds klare dag at se.

Og det sker, hvor Gud det vil.
Ingen djævel kan det hæmme,
ingen helgen kan det fremme,
igen gør et gran dertil.
Og når kirkens Herre tier,
er den selv kun jord af jord,
er en tomhed kun, der bier
efter fylden af hans ord.
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

Troens glæde
På glæden kan vi kende vor mangel på tro.
For lige så stærkt som vi tror, så stærkt vil vi
også nødvendigvis glæde os.
Martin Luther
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Frygt ikke!

I sin udsendelsestale til disciplene siger Jesus,
at de hellere skal frygte Gud end frygte dem,
som kan slå legemet ihjel. Og straks efter siger
han: - ”Frygt altså ikke; I er mere værd end
mange spurve”.
Det er egentlig det samme, Luther siger i forklaringen til det første bud: - ”Vi skal over
alle ting frygte og elske Gud og stole på ham”.
Frygten skal drive frygten ud!
Det er en almindelig erfaring, at vi i det daglige kan gå og frygte for en masse ting. Men
pludselig truer den virkelige ulykke, og frygten
for den får al anden frygt til at blegne. Vi må
spørge os selv, hvordan vi kunne gå og frygte
alle disse latterlige små ting.
Men når så den store fare er drevet over, melder
frygten for de mange småting sig som regel
igen. – Der skulle en stor frygt til at holde den
lille frygt i de rette dimensioner.
Gudsfrygt er større end nogen anden frygt.

”Frygte Gud over alle ting” - siger Luther. Men
så føjer han til: - ”og stole på ham”! Akkurat
som hos Jesus: ”Frygt hellere ham – frygt
altså ikke!”
Guds frygt er ikke som nogen anden frygt. Vi
frygter uvejret, men vi stoler jo ikke på det.
Skulle gudsfrygt sammenlignes med noget,
kunne det f.eks. være med lægens kniv. Den
stoler vi på, selv om vi frygter den.
Vi skal over alle ting frygte og elske Gud!
Dvs. den mangfoldige frygt skal blive til den
ene frygt. Til frygt for den ene, som frem for
nogen er til at stole på. – Han får frygten, vi
får trygheden!
Frygt hører med til at være skabning. Et menneske uden frygt ville være et uhyre. Men
frygten skal ikke fare hvileløst om mellem de
mange ting. Den skal hentes hjem! Hjem fra
de skabte ting til skaberen selv, hvor trygheden
vokser med frygten.
Rudolph Arendt
dr. teol. fhv. domprovst

Konﬁrmander
7. klasseelever fra Ørbæk og Refsvindinge skal begynde undervisningen i konfirmandstuen
torsdag d. 18. september kl. 8,.00-9.30. Børnene bedes medbringe dåbsattest!!
Kun børn med bopæl i mine sogne vil kunne deltage. Der vil i oktober blive afholdt et møde
med konfirmandernes forældre.
Konﬁrmationerne i 2009 er fastsat til:
Ørbæk kirke: Søndag d. 3. maj kl. 10.15.
Refsvindinge kirke: Bededag d. 8. maj kl. 10.15.

Arrangementer
Alle Helgens dag i
Refsvindinge kirke & forsamlingshus
Søndag d. 2. november
kl. 19.00 – Gudstjeneste i kirken.
Efter gudstjenesten tændes den udendørs belysning på kirken. Vi fortsætter i Forsamlingshuset,
hvor menighedsrådet er vært ved kaffebordet, hvor der serveres et par velsmurte stykke franskbrød. Vi vil synge fra Højskolesangbogen og sognepræsten vil causere over stort og småt.

Salmesangsaften i Ørbæk kirke
Søndag d. 16. november kl. 19,00.
Sognepræsten kommenterer kendte og mindre kendte salmer og deres forfattere. – Forslag til
salmevalg modtages gerne.

Menighedsrådsmøder
Ørbæk menighedsråd
Tirsdag 23. september kl. 16.30.

Refsvindinge menighedsråd:

Tirsdag d. 21. oktober & tirsdag d. 25. november, begge dage kl. 19.00.
Møderne finder sted i konfirmandstuen og er offentlige.
Oplysninger om dagsorden kan fås ved henvendelse til formændene.

Meddelelser
Præstens fridag

Præsten holder fri 3.-5. oktober, 7.-9. november & 21.-23. november.
Min nye kollega i Herrested, sognepræst Karin Larsen, passer embedet. Tlf.: 65 98 19 85.
Der er sket en ændring i aﬂøserordningen, så Herrested- og Ørbækpræsten fra 1. september
aﬂøser hinanden.

Kulturkampen
Der raser en kulturkamp i vort samfund, ja, i
hele den vestlige kultur. Det er kampen mellem
en pligt- og ansvarlighedskultur, som en gang
var meget stærkere, end den er nu - og en lystog rettighedskultur, som til gengæld aldrig har
været så stærk som nu.
Ifølge den første bør den skyldige drages til ansvar og betale det fulde beløb for overtrædelsen.
Det er vel ikke ligefrem ”øje for øje, tand for
tand”, der gælder – der findes altid åbninger –
men det er derhenad. Først når der er betalt og
angret til fulde, åbnes der en vej ind i samfundet
igen. På prøve.
Lyst- og rettighedskulturen fokuserer til gengæld
på individets frihed og muligheder. Dens mantra
er ”hvis du har lyst, har du lov”, eller ”Hvis det
føles godt, så gør det!” – Det er en kultur, der begyndte i overklasserne århundreder tilbage, men
siden 1960’erne er sivet ned til underklasserne.
Rygtet har bredt sig, langsomt med sikkert: Bare
gør det, det koster ikke noget særligt!
Kampen mellem de to kulturer er ikke bare en
kamp mellem to lejre i samfundet. Den raser i
hver enkelt af os. Vi er bærere af dem begge i
varierende grad. Dybest set ønsker vi alle friheder for os selv og alle begrænsninger for de
andre. Når det ikke kan lade sig gøre, er vi nødt
til at acceptere, at frihederne også gælder andre.
Problemet er bare, at nogle altså ikke kan administrere dem. Det er kolossalt omkostningsfuldt,

at en gruppe ikke kan styre sig, men
hele tiden skrider over.
Hvad skal man gøre? Man skal lytte mere til
den indre pligtkultur. Det skal koste mere at
overskride alvorligt. Man siger: Det hjælper ikke
noget at sætte straffene op, det får ikke nogen til
at afholde sig. Men det er noget sludder!
Der findes ikke et mere udtalt tegn på vor kulturs demoralisering end vores holdning til forbrydelse. Der vil altid opstå problemer, hvis
et samfund straffer, men uden at mene noget
alvorligt med det.
Og tænk på overtræderen: Er det ikke nærmest
ondt af et samfund, ikke for alvor at ville holde
ham ansvarlig? Han har pådraget sig en grov
skyld, som man kun kan antage, han dybest set
gerne vil betale prisen for. Man bør tage ham
og hans forbrydelse alvorligt og pålægge ham
en passende bod med tid til seriøs anger. Først
derved er vejen ryddet for, at han kan rehabilitere
sig og finde en vej tilbage til samfundet som frit
menneske. Som samfund skylder vi hinanden og
overtræderne at straffe umisforståeligt. Vi skal
passe på ikke at blive til en søvngængerkultur,
som helt har mistet evnen og viljen til at trække
grænser og forsvare sig mod dem, der undergraver vores orden.
Henrik Jensen,
forfatter og lektor på RUC.
Uddrag af en artikel fra
Kristelig Dagblad

O, Gud, fornuften fatter ej…..
Det er ikke mulig at begribe selv den mindste trosartikel ved hjælp af den menneskelige
fornuft og fatteevne. Derfor er der ikke et
eneste menneske på jorden, der nogensinde

har fattet eller har en ret tanke om Gud og en
sand guds erkendelse uden Guds Ord. Det må
selv hedningene bevidne.
Martin Luther
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Kirkesanger Erik Andreassen
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Organist Lars Toftdahl
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Tlf. 65 37 13 10

Kirkebil

-hver søndag
Aftal selv i god tid med Erik Lund - Tlf. 65 33 14 09

Gudstjenester
”Kirken skal hver mands hjemhus være”
Dato:

Ørbæk:

Refsvindinge:

21. september

9.00

10.15

28. september

10.15

9.00

5. oktober

Ingen

12. oktober

10.15

9.00

19. oktober

9.00

10.15

26. oktober

10.15

9.00

2. november

9.00

9. november

14.00 – Karin Larsen

19,00 – Alle Helgens fejring

14.00 – Karin Larsen

Ingen

16. november

19.00 – Salmesangsaften

10.15

23. november

Ingen

14.00 – Karin Larsen

30. november – Advent

10.15

9.00

”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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