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Trosfrihedens grund
Den sidste af de tre fristelser, som Jesus blev lokket med af
djævelen, var fristelsen til at få magt over verdens riger. ”Alt
dette vil jeg give dig,” sagde djævelen til ham, da han viste ham
alle verdens riger og deres herlighed. Men der fulgte en betingelse med. Han skulle kaste sig ned og tilbede djævelen. Han
ville altså blive djævelens underordnede og tilbeder i samme
øjeblik, som han gav efter for fristelsen og tog imod tilbuddet
om ejerskab og dermed magt over verdens riger. Også de første
to fristelser handlede om magt.
Jesus skulle leve af Guds ord og lære verden at leve af
Guds ord, og således blive vores herre. Det viede han sit liv til,
og han arbejder ved Helligånden og det ord, der forkyndes i de
kristne kirker stadig på opgaven. Man kan sige, at djævelen tilbød ham en genvej. Tag dog magten! Men som det nogle gange
viser sig, så kan en genvej føre et helt andet sted hen, end det
var meningen. Og denne genvej ville naturligvis kun styrke
djævelens magt i verden og svække Guds magt.
Da Martin Luther i sin tid var dømt fredløs og sad i skjul
på borgen Wartburg, tog nogle af hans venner i Wittenberg
sagen i egen hånd og begyndte at storme kirkerne og ødelægge
helgenbilleder og smide helgenaltrene ud af kirken. De ville
med magt ændre kirken og indføre evangeliske tilstande. Da
blev Luther kaldt frem fra sit skjul og bragt hjem til Wittenberg,
for at standse balladen og volden.
Han holdt da en række prædikener, og i den første af dem
sagde han følgende:
”Jeg har ikke gjort noget, ordet har udført det hele. Hvis
jeg ville have faret frem med ondt, ville jeg have bragt en stor
blodsudgydelse over Tyskland …. Men hvad ville det have
været? Et narrespil. Jeg har ikke gjort noget, jeg har ladet ordet
handle. Hvad tror I djævelen tænker, når man vil gøre det med
larm og ballade? Han … tænker: nu laver narrene et fint spil.
Derfor sker der djævelen fortræd, når vi alene bruger ordet og
lader det virke alene. Ordet er almægtigt, det tager hjerterne til
fange, og når hjertet er fanget, så følgerne gerningerne af sig
selv.”
Det er denne kristne, lutherske forståelse af, at ordet selv
har magt, og den deraf følgende afståelse af magtanvendelse i
samvittighedsspørgsmål, der har formet vores samfund. Dette
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er det dybe grundlag for de grundlovssikrede frihedsrettigheder, vi har i dag. Frihedsrettighederne sætter grænser for
magthavernes magtanvendelse. Det er trosfrihed, ytrings-og
trykkefrihed, forenings- og forsamlingsfrihed samt personlig
frihed, der sikres ved blandt andet boligens ukrænkelighed og
ejendomsretten.
Sådanne frihedsrettigheder, der gælder alle borgere, kender man stort set ikke i nogen muslimske lande. De muslimske
lande, hvor kristne kirker tolereres, har de ikke samme frihed
som det muslimske flertal. De må ikke vise offentligt, at de er
kristne og må holde gudstjenester i hemmelighed.
Det skyldes ikke mindst to ting. For det første er de muslimske magthavere også klar over, at ordet har en stor magt.
Derfor tør man ikke give frihed for andre religioner end islam.
Det kunne jo være, at evangeliets frihedsbudskab vandt hjerterne.
For det andet er islam helt fra begyndelsen blevet udbredt
ved hjælp af magtanvendelse. Islam bredte sig fra den arabiske
halvø nordover op gennem Mellemøsten og helt op i Europa
ved hjælp af erobringer. Hvor de muslimske herskere erobrede
nyt land, indførtes islam. I 1683 stod de osmanniske hære foran
Wiens porte. Islam bredte sig også vestover gennem Nordafrika og op i Spanien indtil hærene blev slået ved Poitiers i Frankrig i 722, først syvhundrede år senere var Spanien helt befriet
igen. Den bredte sig østover til Indien og siden også til
forskellige steder i Fjernøsten, Kina, Indonesien, Malaysia.
Det er derfor naturligt og ikke imod islam, at islams lære,
islams ord udbredes og forsvares med magtanvendelse. Det
vidner om en manglende tiltro til ordets magt i sig selv.
”Mennesket skal leve … af hvert ord, der udgår af Guds
mund.” Sådan svarede Kristus djævelen, da han blev fristet til
at bruge magt.
Og Martin Luther indskærpede derfor over for sin tids
fyrster, at de ikke med magt måtte blande sig i tros- eller samvittighedsspørgsmål ved at forfølge prædikanter og forbyde
bøger og lignende. Ordet skulle have frit løb. Kampen mellem
sandhed og løgn må være en kamp på ord. Den kan ikke afgøres med magt. Til gengæld skal magthaveren sikre ordets frihed,
så sandheden kan komme til orde og afsløre løgnen som løgn
og dermed overvinde løgnen. For sandheden er stærkere end
alt andet.
MB

FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN
Torsdag, den 28. marts, kl. 19.30:
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Sognepræst Henrik Bach:
Konfrontationskurs – Tidehverv og den
guddommelige komedie.

Tidehverv har fra begyndelsen været et omdiskuteret
fænomen. Henrik Bach har i en bog skildret hele historien
og fortæller om Tidehverv, hvad det står for. Hvad er
Tidehverv? – kom og hør foredraget!

Torsdag, den 9. maj, kl. 19.30:
Historiker, konsulent Thomas Tram Pedersen:
Dannebrog 800 år.

Foredraget vil først skildre begivenhederne omkring de
danske korstog i Estland i begyndelsen af 1200-tallet og så
følge vores brug af Dannebrog helt frem til vore dage.
Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord begge aftener.

KONCERT I STILLINGE KIRKE
Torsdag, den 21. marts kl. 19.00
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Slagelse Marimbaorkester

Et orkester sammensat af elever og lærere fra Slagelse
Musikskole. Besætningen består af 5 marimba, trommer,
percussion, guitar, bas og klaver.
Orkestret spiller både klassisk og rytmisk musik, men ved
denne lejlighed er programmet hovedsageligt populær
musik fra den rytmiske verden, f.eks. Michael Jackson og
Tøsedrengene.
En koncert med rytme, glade toner og svingende samba.
Dertil et par overraskelser af en helt anden karakter.
Der er gratis entré. Alle er velkomne.

LANDSBYKORETS FORÅRSKONCERT
i Stillinge kirke
finder sted
Tirsdag, den 9. april kl. 19.00
Der er gratis entré. Alle er velkomne.

KIRKESIDERNE

Kyndelmisse
Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.
Dagene længes, vinteren strenges,
vinteren strenges. Og det er svart.
Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.
Turteldue, kom at skue,
kom at skue! Bag gærdet hist
dér skal du finde forsommers minde,
forsommers minde, alt grøn på kvist.
Turteldue, kom at skue,
kom at skue bag gærdet hist!
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd
En gang om året – i november – er der valg til samtlige enkeltmandsposter i menighedsrådet. På mødet 22/11 blev Poul
Beierholm valgt til ny næstformand, da Søren Skovager kun
ønskede at være kasserer. Ellers var der genvalg på samtlige
øvrige poster.
Arrangementerne i november og december har været særdeles velbesøgte. I weekenden 9-11/11 blev der afholdt ”Kunst
og kirker”, hvor 10 kirker i Slagelses opland deltog. Der mødte
rigtig mange op for at se på kunst, men også for at se de mange
smukke landsbykirker. De udstillende kunstnere følte sig godt
modtaget, ligesom publikum også opsøgte kunstnerne for at
høre detaljer om deres værker. Arrangementet kunst og kirker
vender derfor efter succesoplevelsen tilbage igen i weekenden 810/11 2019.
I december havde vi ”dobbeltforestilling” i Forsamlingshuset. Den 13/12 havde vi det traditionsrige julemøde, hvor
aftenens taler var ingen ringere end TV’s kongehusekspert tidligere ceremonimester Christian Eugen-Olsen. Et stuvende fyldt
forsamlingshus (ca. 115 tilhørere var fremmødt) fik fuld valuta
for entréen, idet det også var muligt at stille spørgsmål til den
alvidende notabilitet. Anden forestilling i Forsamlingshuset var
arrangementet ”Vi synger julen ind” startende i kirken med det
altid velsyngende Landsbykor og sluttende af med gløgg og
æbleskiver og en lille julehistorie i forsamlingshuset. Igen var der
god opbakning til arrangementet.
Men menighedsrådet vil ikke hvile på laurbærrene, idet vi
her i årets første måneder skal arbejde med at få basaren i præstegården op at stå. Vi ville gerne have holdt basaren i juni måned, men grundet Kristi Himmelfartsferien og de mange konfirmationer bliver basaren i år afholdt lørdag d. 4. maj kl.
10-15. Du kan læse mere om basaren og hvordan man får en
stadeplads andet sted i 2 Sogne.
Frilufts/picnic-gudstjenesten holder også flyttedag fra juni
til søndag d. 25. august.
Herudover skal menighedsrådet arbejde videre med byggeplanerne for øgede graverfaciliteter samt etablering af toiletter i
kapellet. Desværre er vort projekt i første omgang udskudt grundet mange igangværende projekter andre steder i provstiet.
På godt gensyn til de kommende arrangementer!
Ebbe Gjørup/formand.
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GUDSTJENESTER
Stillinge

Hejninge

3. februar, 4. s. e. helligtrekgr
10. februar, Sidste s. e. h3k
17. februar, Septuagesima s.
24. februar, Seksagesima s.

1030 B
900
1030 *
1030 V

Ingen
1030
Ingen
900

3. marts, Fastelavn
10. marts, 1. s. i fasten
17. marts, 2. s. i fasten
24. marts, 3. s. i fasten
31. marts, Midfaste

1030
900
1030
1030
1200 **

Ingen
1030
Ingen
900
Ingen

7. april, Mariæ Bebudelsesdag 900

1030

B = Børnekoret medvirker
V = Voksenkoret medvirker
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdagene, d. 19. februar og 12. marts, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved Bente Holm Viuf og ** Grith Seersholm.

Kirkebil
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til
gudstjenester og til arrangementer i præstegården.
Fri
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 11.-17. februar
og fri i dagene 29.-31. marts. Embedet varetages af
præsterne i Sct. Peders-Havrebjerg pastorat.
Se også hjemmesiden: www.sctpederskirke.dk

Sognepræst
Morten Brøgger,
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,
e-mail: mbr@km.dk
Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,
mandag træffes sognepræsten ikke.
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Stillinge sogn
Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.
Menighedsrådet:
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk
Kirkeværge: Poul Tranekær Nielsen, tlf. 28 28 66 10,
e-mail: stubagergaard@gmail.com
Birte Andersen
Poul Beierholm
Susanne Broustbo
Søren Skovager
Joachim Wolder

Hejninge sogn
Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.
Menighedsrådet:
Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.dk
Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,
e-mail: alfredberg@outlook.dk
Anette Andersen
Lars Andersen
Henrik Hviid
Anni Ejland Nielsen

