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Og da han var
et menneske,
han som en
ydmyg tjener
blev lydig
indtil døden,
ja, til døden
på et kors.
Derfor
Guds elskede:
Se hen på
Kristus,
Kristus
på korset fæstet!

Fil 2,6-7 - LL

Det var
vore
syg-

domme
han tog.
Det var

vore
lidelser
han bar.

Es 53,4

Læs om
sygdom
bøn og
helbre-

delse
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Vil Jesus helbrede?

En kristen beder under sygdom til Jesus i vished om, at
han kan helbrede, hvis han vil. Evangeliet  siger jo, at
"han helbredte alle de syge", som kom, og at det sker, for
at profetordet skulle opfyldes: "Han tog vore lidelser,
han bar vore sygdomme" (Matt 8,16-17). Sådan blev han
prøvet i alt ligesom os, for at kunne komme os til hjælp i
vor magtesløshed (Hebr 4,15).

Hvorfor ikke prøve en "troshelbredelse"?
Det kræver tro; men det kræver jo også tro at lade være, når
livet står på spil! Og kan man blive rask, kan det så ikke gå
ud på ét, hvordan det sker? Sådan tænker flere.
I folkekirken er der dannet et forum for "kristne healere"
og en præst siger, at hun har lært sig "kunsten" i New Age
kredse. Pinsekirken annoncerer møder med det ene emne
"Helbredelse". På Krop-sind-ånd-messer tiltrækker en ka-
tolsk "mirakelekspert", som viser, hvad Maria kan. I en
missionsforenings blad tales for offentlig salving af syge;
og en præst udtaler, at helbredelse ikke er mulig, "uden
den er fra Gud".

Men vi bør ikke prøve hvad som helst og tro, at Gud står
bag ethvert under. Hvad vi skal prøve er, om der tros og
forkyndes bibelsk. For om noget er fra Gud kan ikke ses,
men alene høres! Derfor skjuler Jesus sig, når man søger
undere. Og han advarer mod forkyndere, der henviser til
"mægtige gerninger i dit navn" (Matt 7,22).

Jesus kan helbrede, hvis han vil
Det er vi ikke i tvivl om! I den overbevisning beder en
spedalsk til Jesus: "Herre, hvis du vil, kan du gøre mig
ren!" (Matt 8,2). Han er som spedalsk ikke blot syg, men
også uren for Gud, så han ikke kan deltage i folkets guds-
tjeneste. Men Jesus tager sig af det hele og siger: "Jeg vil,
bliv ren! Og straks blev han renset!" (v3).

Han bliver et eksempel på tro, da han kaster sig for Jesus
og siger: "Hvis du vil!" Så helt anderledes end så mange
helbredelsesprædikanter, der mener, at en stærk tro kan
fordre helbredelse uden at bede "Ske din vilje!" Ja, de ser
det ligefrem som udtryk for manglende tro at bede sådan.
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En stærk tro kendes på, at den er sikker
på at få helbredelse - ellers bliver det
ikke til noget! siges det. Og derfor må
der slås på trommer for, at Jesus vil hel-
brede!

"Men Jesus sagde til ham: Se til, at du
ikke siger det til nogen" (v4). Og da han
alligevel ikke kan lade være at tale om
det, hører vi, at "Jesus ikke længere
kunne gå åbenlyst ind i nogen by, men
måtte blive udenfor på øde steder"
(Mark 1,45). De så ham blot  som healer;
og sådan vil han ikke ses!

Tro på Jesus!
Jesus helbre-
der hvem og
når, han vil!
Det er ikke
noget problem.
Han har al
magt i himmel
og på jord
Og det er aldrig
troens styrke,
der gør udsla-
get, så vi af vores helbreds-tilstand kan
aflæse troens karakter. Det er altid Jesus
og hans vilje, der er det primære.

Troen er ret og slet at være udleveret
til Jesus - som de børn, han tog i favn og
velsignede. Og hvor et menneske er ud-
leveret til hans nådige vilje, dér tager
han hånd om det. Det understreges
synligt for den spedalske, da Jesus
"rørte ved ham" (v3).

I håndspålæggelsen ligger der ingen
særlig kraft, så lidt som i den salving
med olie, der nævnes i Jakobs brev. Det
er ydre tegn på, at den, der tror på Jesus,
er indesluttet i Guds kærlighed.

Troens bøn frelser
"Hvis du vil, kan du!" bad den spedal-
ske. I den tillid beder vi også i den krist-
ne menighed under sygdom efter bibel-
ordet i Jakobs brev 5,13-16: "Bed for
hinanden, for at I må blive helbredt!" Og
præsten besøger - gerne sammen med
andre - de syge med andagt, skriftemål,
nadver og bøn efter ordet: "Er nogen
iblandt jer syg, skal han kalde  menighe-
dens ældste til sig, og de skal salve ham
med olie i Herrens navn og bede for
ham."

Vi beder på løftet; at "troens bøn vil
frelse den syge, og Herren vil gøre ham
rask!" Troens bøn er jo: "Hvis du vil!"
Håndspålæggelse og salving kan fore-
tages; (måske kan 'olie' sigte til medicin;
se Luk 10,34). Det er trygt sådan at blive
overgivet til Jesu vilje. "Og har han be-
gået synder, vil han få tilgivelse!" Det er
hovedsagen. For "hvor syndernes for-
ladelse er, dér er liv og salighed" (Lut-
her). Det må stå i centrum under al bøn
om helbredelse!

Jesus bønhører alle!
"Hvis du vil, kan du!" Det ser vi i hans
død og opstandelse efter profetordet:
"Det var vore sygdomme, han tog, vore
lidelser, han bar" (Es 53,4). Derfor ved
vi, at Jesus er stærkere end al sygdom,
så han både kan give lægedom og kraft
til at lide. Og troen jubler: "Han, som
end ikke sparede sin egen søn, men gav
ham hen for os alle, vil  han ikke med
ham skænke os alt? - Hverken død eller
liv... kan skille os fra Guds kærlighed i
Kristus Jesus, vor Herre!" (Rom 8,32-
39).

Vagn Lyrstrand
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Skærtorsdag, dagen før sin død, ind-
stiftede Jesus nadveren. Hermed gav
han os et middel, som giver os del i det,
der skete i dagene derefter, nemlig
hans død for vore overtrædelser.

Hvad er alterets sakramente?
Den lille Katekismus lærer os svaret:
Det er vor Herres Jesu Kristi sande le-
geme og blod under brødet og vinen.
Og det er indstiftet af Kristus selv for os
kristne til at spise og drikke.

Luther udlægger her nadverens ind-
stiftelsesord enkelt og ligetil, som de
står i Skriften. uden at forklare, hvordan
det samtidigt kan være både brød og
vin og Jesu legeme og blod. Men nad-
verens brød og vin er Jesu legeme og
blod - det står i bibelen!

Forskellige meninger
I tidens løb har forståelsen af Jesu nad-
verord været meget diskuteret.

Den romersk-katolske kirke lærer, at
brød og vin med indstiftelsesordene er
forvandlet fra at være brød og vin til ale-
ne at være Jesu legeme og blod.

Protestantiske kirkesamfund har
derimod hovedsageligt enten forstået
det symbolsk, eller at det kun var ånde-
ligt, man modtog Jesu legeme og blod;
og at ikke-troende derfor heller ikke
modtager Jesu legeme og blod.

Den evangelisk-lutherske kirke har
holdt fast ved Jesu ord, at brødet og vi-
nen i kraft af Jesu indstiftelse også er
hans legeme og blod. Det  kaldes real-
præsensen og betyder, at alle altergæ-
ster får Jesu legeme og blod.

Vi får selve betalingen
Jesus har indstiftet nadveren for deri-
gennem at give os det, han har vundet
på korset: syndernes forladelse, evigt
liv og salighed. Ligesom Israel i ør-ke-
nen fik brød fra himlen for at kunne
overleve, har Jesus givet os sit legeme
og blod, for at vores vished om synder-
nes forladelse kan styrkes og bevares,
og vores tro dermed overleve. Det er
derfor vigtigt, at vi ved, hvad vi modta-
ger.

Vi får ikke blot et symbol eller tegn på,
at skylden er betalt og slettet ud på kor-
set. Vi får selve betalingen. Et symbol
ville ikke kunne give os nogen egentlig
vished. Hvis man modtog et symbol på
en check, ville man anse det for falskne-
ri!

Et kongeligt måltid
Vores himmelske konges legeme og
blod er her! Derfor knæler vi i ærefrygt
og tilbedelse og priser hans nærvær
sammen med engle og ærke-engle, tror
vi. Det er jo himlens konge, Gud selv,
der her er kommet til os.

Lægemidlet til evigt liv
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Men kongen kommer først og
fremmest til os som den Jesus, der
døde for vore synders skyld. Han
giver os jo det legeme og blod,
hvormed han løskøbte os fra syn-
den, døden og djævelen. Og vi syn-
ger:  O du Guds lam, som bar alver-
dens synder (DS 365). Derfor kan vi
knæle med vores skyld og være sik-
re på at få syndernes forladelse,
som vi synger: Ved dit bord du har
mig givet salighedens visse pant
(DDS 430).

Det handler om frelsesvished
Nogle kirker søger andre og menne-
ske-skabte måder til at finde vished
om syndernes forladelse.  Bøn og
lovsang kan komme til at skulle ga-
rantere visheden; dette kan dog
kun være et svar på den vished,
Herren giver os i sit ord og sine sa-
kramenter.

Men vi har et middel fra Herren
selv til at forsikre os om, at vi har
vores synders forladelse, nemlig
hans eget legeme og blod, betalin-
gen for vores synders forladelse.
Nadveren er vor frifindelsesdom.
Den er Guds børns rejsemåltid på
vejen fra dåben til saligheden. Og
den er kaldt et lægemiddel til evigt
liv, fordi vi med syndernes forladel-
se allerede har evigt liv.

Herren kommer her ligeså virke-
ligt, skjult under brød og vin, som
han kom skjult i kød og blod ved sin
undfangelse i Jomfru Marias skød,
og som han vil komme synligt igen i
herlighed for at dømme levende og
døde.

Jesu ord er skaberord
Herrens nærvær beror på hans ord.
Derfor indvier vi alt brød og vin
med hans ord, også hvis brødet
slipper op, så vi må hente nyt frem.
Vi bruger, hvad Herren brugte ved
indstiftelsen - og ikke f.eks. safte-
vand! Der må ikke kunne være tvivl
om, at vi modtager det, hans løfte er
knyttet til. Vores tro hviler jo på
hans løfte og indstiftelse.

Nadveren er fællesskab
Nadveren forener os med Jesus og
med hinanden. Fordi der er ét
brød, er vi alle ét legeme (1 Kor
10,17). Altergang hører, som dåb og
forkyndelse, sammen med det at
være menighed. Derfor praktiserer
vi ikke nadverfællesskab med kir-
ker, der lærer anderledes end Guds
ord f.eks. om nadveren.

Vi må også spørge til, hvor man
ønsker at tilhøre en menighed. Vi
kan ikke den ene søndag modtage
nadveren i en kirke, der forkynder
Guds ord og bruger dåb og nadver
ret og så næste søndag gå til nad-
ver i f.eks. folkekirken, hvor dette
ikke sker, og hvor der kan sås tvivl,
om Jesu legeme og blod virkeligt er
til stede i brød og vin.

Nadveren hører hjemme i menig-
heden. Og en ret menighed er dér,
hvor Guds ord lyder rent og sakra-
menterne forvaltes ret.

Magnus Sørensen

Ill: Judas forråder Jesus med et kys.
De kom imod Jesus med sværd.



6

Den syges bøn - og bønhørelse

I Getsemane havebad Jesus gentagne gange: "Tag dette  bæger fra mig, om
det er muligt." - Bægeret blev ikke taget fra ham. Men Skriften siger, at "han
blev bønhørt og friet for sin gudsfrygt" (Hebr 5,7). -I bogen "Vandringer i
haven", Credo Forlag 2002, skriver Johann Arndt om sygdom og bønhørelse.

Hvorfor bønhører Gud mig ikke?
- Det uforanderlige svar er: Bønnen
bliver altid hørt. Gud er trofast mod
sine løfter. Kristus er vor forsoner -
altså er det umuligt, at vores bønner
ikke skulle blive hørt. Det skal intet
troende menneske være i tvivl om.

Når Gud ikke straks giver os, hvad
vi beder om, er det for det første,
fordi Gud ikke altid bønhører os efter
vores vilje, men efter vores salighed;
og for det andet fordi Gud har forbe-
holdt sig ret til at afgøre, om han vil
give os det, vi beder om til vores le-
geme og sjæl.

Når vi beder om et timeligt gode,
men Gud ser, at det ikke er nyttigt for
os eller tjener til vores salighed, så gi-
ver han os det ikke i det legemlige,
men i åndelige goder. Vi får altså det,
vi beder om, ja, mere end vi beder
om, men åndeligt, for sjælen.

Pålægger Gud dig sygdom
- og du beder ham gøre dig rask igen,
vil du blive bønhørt; det er der ingen
tvivl om. Giver han dig ikke legemets
sundhed, så giver han dig sjælens
sundhed, og det er bedre. Ville du ik-
ke hellere have en sund sjæl end et
sundt legeme? Hvad ville det sunde
legeme hjælpe dig, hvis din sjæl var
usund og måtte dø den evige død?

Men er sjælen sund, da kan vi sige
med David: 'Hvem har jeg ellers i
himlen? Hos dig ønsker jeg intet på
jorden. Om end min krop og mit hjer-
te forgår, så er Gud for evigt mit hjer-
tes klippe' (Sl 73,25-26). Og med den
syge Job: 'Dog ved jeg, at min løser
lever' (Job 19,25). Dermed bliver
sjælen hjulpet. - Ja, siger du, men jeg
ville gerne have begge dele, et sundt
legeme og en sund sjæl, timelige og
evige goder. Det ville Paulus også,
men han fik dette svar fra Gud: 'Min
nåde er dig nok' (2 Kor 12,9). Enhver
troendes bøn bliver altså bønhørt, om
ikke for legemet så for sjælen.

Du skal se din bøn opfyldt
Det er op til Gud, om han vil opfylde
vores bøn i dette liv eller i det kom-
mende. Når du ikke får, hvad du be-
der om her, så skal du tænke, at det
ikke er gavnligt for dig her, men at
Gud gemmer det til dig til det kom-
mende liv. Det, du bliver nægtet her,
skal du få i overflod i evigheden. Så
mange bønner i tiden, så mange ga-
ver i evigheden, for da skal vi høste
uden ophør (Gal 6,9). Da skal Gud
sige til hver troende sjæl: Se, der er
din bøn, som du sendte til mig, og her
har du, hvad du bad om, tusind gan-
ge!                                            VL
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LANGFREDAGSMEDITATION

Min Jesus, du er såret

for mine synder så;

jeg burde have båret

den straf, som på dig lå;

se hid, her står jeg arme

fortjente vredens ris,

min Gud dig dog forbarme,

din nådes glimt mig vis!

Jeg takker dig af hjerte

af ganske sind og sjæl

min frelser for din smerte,

du ville mig det vel.

Lad mig, o Jesu Kriste,

ved troen holde mig,

når øjnene vil briste,

da lad mig dø i dig!

Arnulf af Louvain

Paul Gerhardt

Salmebogen nr 168
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Bagved  korset - eller foran korset?

Ved I ikke, at alle vi, som blev døbt til Kristus Jesus, blev døbt til hans død? Vi
blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også
vi,sådan som Kristus blev opvakt fra de døde ved Faderens herlighed, skal
leve et nyt liv (Romerbrevet 6,3-4).

Døbefonten i kirken minder os om, at
vi som døbte hører sammen med den
korsfæstede. “Modtag  for din pande
og dit bryst det hellige korsets tegn
som et vidnesbyrd om, at du skal til-
høre den korsfæstede og opstandne
Jesus Kristus!” lød det over og til os
ved dåben. Og dåbens mening er, at
vi skal leve et nyt liv. Men mange le-
ver -

bagved korset
Du sukker over dit fattige kristenliv.
Du bekender dine synder; lægger
dem så at sige ved korset. Men hvor
ofte tog du dem ikke med hjem igen?
Og med ryggen mod korset slider du
for at blive en bedre kristen. For no-
get  siger dig, at du må være en god
kristen for at være en rigtig discipel
af Jesus. Du må vise, du duer til no-
get.

Dér bag korset lever du under an-
klage. For der mangler altid noget.
Og når du får øje på det, ser du også
manglerne hos andre. Anklagen bli-
ver en magt, som styrer os. Og vi
søger syndebukke for at ryste den af
os: forældrene, samfundet, menighe-
den!

Men syndebukken, der kan tage al-
le anklager fra dig, er bag dig på kor-
set: “Se Guds lam, som bærer ver-

dens synder” (Joh 1,29). Og han kal-
der dig til omvendelse med bønnen:
“Fader, tilgiv dem!” For han vil ikke,
at vi skal omgås ham bagvendt. Det
var jo ikke for nakken, korstegnet
blev slået for dig. I dåben blev du stil-
let -

foran korset
Du fik korset for din pande og dit
bryst, for at du skal have det foran
dig. Du skal leve ansigt til ansigt med
korset. For da ser du, at han allerede
har taget al din nød på sig. Da rækker
han hænderne mod dig og løfter alt
det fra dig, som du giver ham. Han
tager alle anklager og fordømmelser
fra dig. Han dør for dig. Og i dåben
dør du med ham, for at du skal leve et
nyt liv.

Dér på den rigtige side af korset får
du pludselig øje på en mor og en søn,
som du kan tage dig af og elske med
den kærlighed, som skjuler en mang-
foldighed af synder. For med Kristus
er du stået op af al anklage  for at leve
et nyt liv med din Herre, der mærkede
dig for pande og bryst med korsets
sejrstegn. Da er andre mennesker ik-
ke mere skydeskiver for anklager,
men nogle, som Herren også vil give
nyt liv!

God påske!
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Efter  Kristus - eller i  Kristus?

Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham... For den
død, han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, det
lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv: I er døde for synden, men
levende for Gud i Kristus Jesus (Romerbrevet 6,8-11).

Døbefonten i kirken og minder om,
at vi, der er døbt, hører sammen med
den opstandne. Og derfor må du se
på dig selv: Som en, der er død for
synden og levende for Gud. Døden
ligger bag dig; mens du har livet for-
an dig -

efter Kristus
Med Kristus er vi på vej mod et helt
nyt liv - ligesom han er opstå-
et fra de døde og ikke dør
mere, men sidder ved Fade-
rens hånd i herlighed. Ved då-
ben er vi kaldet til at følge
ham, som vi lærer i Katekis-
men: 'Han har genløst mig,
for at jeg skal være hans egen og i
hans rige leve under ham og tjene
ham, ligesom han er opstået fra de
døde...'

Bag os i dåben ligger et regnskab,
der er gjort op med Gud ved Jesu død
og kvitteret med opstandelsen. Foran
ligger et nyt liv i renhed og retfærdig-
hed. Dåben kalder til at leve med
Kristus og følge ham.

"En kristen er på vej mellem korset
og kronen" er det sagt. Mange segner
på den vej, fordi de i stræbet efter at
ligne Kristus, kommer til kort. Men
efterfølgelse består ikke i at halse
efter Kristus. Paulus taler om at leve -

i Kristus
"I er levende for Gud i Kristus Jesus"
siger apostelen. Et andet sted: "I er jo
døde, og jeres liv er skjult med
Kristus i Gud" (Kol 3,3). Vi må leve
vores liv i ham, der er død og opstået

og faret til himmels som al-
les Herre.
I ham er du den, du en-
gang skal bli’,
dømt og retfærdig, død og
opstanden, elsket og ét
med ham,
som har gjort dig fri.
Vov at være den, du i
Kristus er!

Hvem er du da i Kristus? Jo, du er
frigjort fra at leve for dig selv og til at
leve for Gud og din næste. Frigjort
fra at være din egen herre til synd og
død, for i stedet at have Jesus som
herre til retfærdighed og liv. Et nyt
menneske.

"Sådan skal I se på jer selv" siger
apostelen. Glem dit "selvbillede"; og
spejl dig igen og igen i dåbens vand,
så du kan se, hvem du virkelig er: Et
Guds barn kaldet til at leve et nyt liv,
tilgivet og elsket i Jesus Kristus!

Glædelig påske!
Vagn Lyrstrand
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Det er fuldbragt
1 Mosebog 3,15
Kvindens afkom skal
knuse dit hoved, og du
skal bide den i hælen.

1 Mosebog 22,2
Abraham får besked
om at ofre sin søn.

4 Mosebog21,9
Kobberslangen blev
rejst for at frelse
folket fra døden.

Esajas 9,7
Kong Davids efterfølger
vil oprette et fredsrige.

Esajas 53,4-5
Herrens tjener skal lide
i stedet for folket.

Esajas 53,7-8
Herrens tjener skal
slagtes som hans folks lam.

1 Johannes 3,8
Guds Søn kom til verden

for at tilintetgøre
Djævelens gerninger.

Johannes 3,16
Gud gav sin Søn

for at frelse verden.

Johannes 3,14
Menneskesønnen

blev ophøjet  til frelse
for alle, som ser ham.

Efeserne 2,13-14
Jesus døde som konge for at stifte

fred mellem Gud og mennesker.

2 Korinter 5,21
Kristus bar vore synder,

for at gøre os retfærdige.

1 Peter 1,18-19
Jesus døde som Guds Lam,
der borttager verdens synder.

Syng højt, min sjæl,
om Jesu død!

Han faldt ej sejerløs,
thi hans "Fuldbragt"

så mægtigt lød,
at Helved skjalv og gøs.

Syng højt, Guds folk:
Det er fuldbragt,
vor frelser sejer vandt,
al verden
ham er underlagt
hvis blod på korset randt!

Til andagt i Den stille uge

Salmebogen nr 183
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Frelst i håbet
Denne tekst gør det ganske klart, at
frelsen nok er færdig, men foreløbig
er den skjult. Den er gemt i himlen,
og først ved tidens ende vil det blive
åbenbaret, hvad frelsen indebærer.

Set fra denne side er påstanden om,
at vi ikke er frelst, men at vi har håb
om at engang at blive frelst, korrekt.
Frelsen beskrives som en arv, vi end-
nu ikke har taget i besiddelse. Kun i
håbet ejer vi den. Tanken om arven
og den frelse, der venter os ved ti-
dens ende skal imidlerid fylde os med
en glæde så stor, at vi vil være i stand
til at tåle betydelige lidelser uden at
fortvivle.

Da frelsen foreløbig er skjult og
usynlig - gemt i himlen til os - bliver
troen så vigtig for en kristen. En fast
og stærk tro er en væsentlig forud-
sætning for et ret kristenliv. Derfor
vil Gud prøve vor tro. - Her i tiden
kan frelsen kun opleves stykkevis. Vi
må vente til opstandelsens dag for at
opleve de fulde konsekvenser af Jesu
frelsesværk.

Himlen på forskud
De kristnes kår i verden er et liv i
trængsel, håb og tro. Det er normalt,
at trængslerne opleves som en trussel
mod både troen og håbet. Skal troen
og håbet bevares indtil enden, er det
vigtigt, at troens mål og håbets ind-
hold bliver så konkret som muligt. Vi
må have klare forestillinger om det, vi
er arvinger til. Det er her, underne
kommer ind. De er "himlen på for-
skud". De foregriber tilstanden i her-
ligheden. De fortæller os det, som vi
til sin tid skal få lov til at opleve.

Men denne funktion får underne ik-
ke, medmindre de bliver forstået som
tegn. Som tegn betyder de det sam-
me for os alle. De der ser tegnet og
tror det, vil kunne leve i trængslen
med tålmodighed, fordi de har fået
demonstreret det, de ejer i håbet. De
vil også kunne forstå, hvad Jesus
mener, når han siger: "Salige er de,
som ikke har set og dog tror" (Johs
20,19).

Ole Øystese, "Gud gjorde undere!
Gør han det i dag?" DLF 1994          VL

Fuldkommen helbredelse

Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed
har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en
uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer,
som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenba-
res i den sidste tid. Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, om så skal være, må
lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det
forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og
herlighed, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham,
ham tror I på nu uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig glæde, når
I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse (1 Peter 1,3-9).
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En "Verdensbiskop" skriver

Den lutherske Arvs Fond har tilbudt at støtte gratisuddeling af Luthersk Kir-
ke. Fonden udspringer af Den lutherske Kirke - Missourisynoden og bærer
navnet 'Lutheran Heritage Foundation' (LHF). Formålet er at udgive littera-
tur, som kan udbrede den lutherske arv til tro og frelse for så mange mennesker
som muligt. Vi klipper fra en julehilsen af sekretæren, der går under navnet
'Verdensbiskop' (Bishop of the World), fordi han støtter missionsarbejde ver-
den over.

Kære brødre og søstre i Kristus!
Det blev en nærmest 24 timer lang juleaften umiddelbart fulgt af en 24 timer lang fejring af

Kristi fødsel juledag. Sådan arbejder LHF 24 timer i døgnet, for når det er aften her, er det
morgen et andet sted, hvor vi arbejder. Og tusinder, som ikke kendte syndernes forladelse for
10 år siden, har nu fejret gudstjeneste med os indenfor disse 48 timer, fordi Gud har velsignet
arbejdet i LHF.

Hvorfor har vi haft en sådan fremgang? Verden over ser jeg bekendelsestro luthersk
kristendom i vækst. Men samtidig ser jeg en voksende modstand mod den kristne tro! Man
kan se en verdensomspændende kristendomsforfølgelse for sig indenfor kort tid. Jeg ser en
verdensomspændende indsats for at afkristne samfundet. Hvad vil der ske de kommende
måneder og år? Hvem vil stå overfor en riffel uden at fornægte Gud og Herren Jesus
Kristus? Jeg ved det ikke. Men jeg kan se, hvor LHF må være med til at udgive sund luthersk
litteratur som et solidt fundament for en forfulgt kirke under jorden.

Når jeg ser de vilkår, som vore brødre og søstre i Kristus kæmper under andre steder, er
der meget i mit liv, der får en helt anden værdi og prioritet. Og det fremstår endnu vigtigere, at
det, der bliver udgivet af os, virkelig er topkvalitet. Det kan mange steder være helt afgøren-
de for troen og den kristne kirke. Der er behov for at fordoble indsatsen. Vi må arbejde dag og
nat for at få luthersk litteratur ud til kirker, præster og menigheder - tiden bliver kortere for
hver dag!

Når vi fejrer Jesu fødsel vil vi også tænke på, hvorfor Faderen sendte ham. Han blev
sendt for at dø på korset som betaling for alle verdens synder! Det var og forbliver Guds og
Kristi mission. Han er missionens Herre, som giver fortabte syndere liv og frelse gennem
nådens midler: Hans Ord, Hans Sakramenter, Hans Absolution og Hans Tilgivelse. For som vi
lærer, bekender og oversætter: "Hvor syndernes forladelse er, dér er liv og salighed". Men
hvor findes og bringes dette videre? Hos og ved Hans brud, Den hellige kristne kirke og dens
hyrder, der er kaldet og udsendt af Kristus,ligesom han selv er sendt af Faderen.

Sammen må vi i 2003 fordoble indsatsen fra 2002. Det er muligt!
Gud vor Frelser Jesus Kristus give jer alle et velsignet Nytår!

Pastor John R. Fehrmann

Juledag 2002
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Så hold dog fri!
I studenterbladet TIL TRO 1/2003
skriver Flemming Kofod-Svendsen
om søndagshvile:

Påske og søndag hører sammen
Gud hvilede på den syvende dag, og
bød mennesket at gå hen og gøre lige
så. Men hvis man nu ikke lige har fået
læst til mandagen, eller umuligt kunne
komme afsted til gudstjenesten - så
går man glip af noget.

På ugens første dag i den jødiske
kalender opstod Herren fra de døde.
Derfor blev denne dag meget tidligt
og i stigende grad den største dag for
de kristne. Det blev Herrens dag,
hvor de kristne samledes til gudstje-
neste. Og fokus var fra begyndelse
samling om Herrens Ord og Herrens
nadver. - I tidlige jødekristne menig-
heder blev både sabbat og søndag fej-
ret, med sabbatten som hviledag og
søndagen som opstandelsesdag. Den
enkelte kristne (familie) bør arbejde
konkret med forslag til søndagsfej-
ring, så den dag bliver anderledes.
Udgangspunktet er naturligvis Jesu
opstandelse og ordet om ham. Derfor
lægger Luther med rette i sin lille Ka-
tekismus vægt på, at vi satser på
Guds ord. Men søndagsmiddagen
bør også være noget særligt. Det
samme gælder familiehygge. Og vi
glemmer vel ikke den syge moster el-
ler den gamle svigermor? Søndagen
bør være præget af fest, glæde og
taknemmelighed.

Ingen syndsforladelse
I forbindelse med dannelsen af et fo-
rum for såkaldte "kristne healere" er
præsten Ulla Sandbæk blevet kendt
som en, der har lært "kunsten" i ikke
kristne New Age kredse. Hun vil sta-
dig være kristen og præst i folkekir-
ken, men har samtidig udtalt, at hun
ikke tror på syndernes forladelse og
anser prædiken som stene for brød.

I den forbindelse skriver tidl. rek-
tor for Præstehøjskolen, Niels Thom-
sen  i Kr.Dagbl. 21/2 om folkekirken:

Ulla Sandbæk tror ikke, at menne-
sker har brug for Guds tilgivelse. An-
dre tror ikke på opstandelsen. De
færreste på jomfrufødslen. Adskillige
på reinkarnation. Alt dette svarer til
forskellene mellem folkekirkens
medlemmer. Dér er trosfriheden uan-
tastet og total. Total ateisme er blandt
de mindre kætterier. Mange folk øn-
sker at stå som medlemmer af folke-
kirken, men på deres egne forudsæt-
ninger; de vil kunne bruge kirkerum-
mene til religiøs ramme og præsterne
til religiøse serviceydelser. Præster
og biskopper accepter det, og elefan-
tens vuggevise indlægges til børnebe-
gravelser. ... Det er hykleri at fasthol-
de, at folkekirken på én gang kan væ-
re folkekirke med accept af et så bro-
get religiøst indhold, og samtidig kan
foregive at være bekendelseskirke...

Kommentar: Desværre må vi sige
os enige. Heldigvis kan vi også sige:
Velkommen til gudstjeneste!           VL

Noter og nyt
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Kirken  - de helliges samfund
Årsmøde 3.- 4. maj 2003 i København

Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også jer, for at også
I kan have fællesskab med os; og vort fællesskab er med
Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus (1 Johs 1,3-4).

Kirken - de helliges samfund
- består af mennesker, som Helligånden har fundet og ført til
fællesskab med Faderen og Sønnen.
- består af mennesker, der er fundet sammen i et fællesskab
om det hellige: Ordet, Dåben og Nadveren.

Lørdag den 3. maj
kl 14.00 Årsberetning
kl 14.45 Kaffe
kl 15.30 Forhandlingsmøde
kl 18.00 Spisning
kl 19.45 Aftenmøde

Søndag den 4. maj
kl 10.00 Gudstjeneste *
kl 12.00 Middag
kl 14.00 Årsmødeforedrag
kl 14.45 Kaffe
kl 15.15 Afslutning

Sted
Fritidshjemmet
Ålekistevej 159, Vanløse
Martinskirken *
Martinsvej 4, Frederiksberg

Hjertelig velkommen
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Ungdoms-weekend - i april
Den evangelisk-lutherske Frikirke
holder forårslejr for unge den 4.-6.
april på Jakobsskolen i Århus. Med-
virkende stud.theol. Magnus Søren-
sen og pastor Jensen. Program fås i
menighederne.

Luthersk Sommerferie - i juli
Kirkens årlige sommerlejr afholdes
lørdag d. 5. juli - torsdag d.10. juli på
Hedemølle Efterskole, Bjerringbro.

Sommerlejren vil følge op på års-
mødets tema "de helliges samfund".
Der vil være bibeltimer med gennem-
gang af 1. Johannes brev. Og aposte-
len Johannes vil være den samlende
skikkelse i undervisning for børn og
ved aftenens familiemøder.

Søndag er der lejrgudstjeneste med
prædiken af pastor Martin Jautzy fra
vores franske søsterkirke. Pastor
Jautzy er bekendt med vor kirke, idet
han som ung har opholdt sig et halvt
år på Langeland og
været med i menig-
heden  i Lohals. Han
vil også  berette fra
sin kirkes  arbejde
og mission og tale
ved et aftenmøde.

Pastor Jautzy ta-
ler fransk, tysk og
det lokale sprog i
Elsass, hvor han er
præst. Mød ham og
hans kirke på som-
merlejren!

Fra menighederne

Skallen i Svendborg
I gudstjenestelisten for Lohals Kirke
er månedens sidste gudstjeneste ofte
flyttet til "Skallen" i Svendborg. Her
er der i snit 15 deltagere og ofte ses
nye. Efter gudstjenesten er der kaffe-
bord med lejlighed til samtale om præ-
diken og evangelisk-luthersk tro.

Der opsættes plakater og uddeles
indbydelser. Og annoncer i lokalavis
og Kristl. Dagbl. har trukket flere til.

Sidste søndag i januar var temaet:

Ord, som helbreder.
- Det sker, at mennesker oplever det.
De hører om Jesus, beder og bliver ra-
ske. Vi læser om det i Bibelen. Vi hører
om det og ser det måske på TV.
- Kan vi også blive helbredt? Vi søger
de bedste læger og køber den dyreste
medicin. Hvorfor så ikke også prøve at
høre Jesus og bede?
- En spedalsk bad: "Herre, hvis du vil,
kan du rense mig." Han sagde: "Jeg vil,
bliv ren!" Han blev ren. Og til en anden:
"Det skal ske dig, som du troede!"

Vi har brug for tro!
- På søndag i kirken
hører vi Jesus sige til
en helbredt: "Se til, at
du ikke siger det til
nogen!" - Hvordan
hænger det sam-
men? Hvad er menin-
gen? Hvad skal vi tro?
Kom med i Skallen!
Prædikenen kan be-
stilles og læses på
kirkens hjemmeside:
www.vivit.dk.

VL



Gudstjenester

Reserveret postvæsnet

Retur-adresse: Luthersk Kirkes Ekspedition, Skærvegyden 7, 8723 Løsning
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ØERNE
Pastor Vagn Lyrstrand

København. Martins Menighed
Fastelavn 2. marts kl. 16.30
Søndag 9. marts kl. 10 m. nadver
Søndag 16. marts kl. 10 m. nadver
Søndag 23. marts kl. 10 m. læseprdk.
Søndag 30. marts kl. 10 "Gæstedag"
Søndag 6. april kl. 16.30
Palmesøndag 13. april kl. 10 m.nadver
Skærtorsdag 17. april. kl. 16.30 m.nad.
Langfredag 18. april kl. 10 liturgisk
Påske 20. april kl. 10 m. nadver
2. Påsked. 21. april kl. 10 Sanggudstj.
Søndag 27. april kl. 10
Søndag 4. maj kl. 10 Årsmøde-gudstj.

Langeland, Lohals kirke
Fastelavn 2. marts kl. 10.30 m.nadver
Søndag 9. marts kl. 16
Søndag 16. marts ingen gdst.
Søndag 23. marts kl. 10.30 m. nadver
Søndag 30. marts kl. 15 i "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 6. april kl. 10.30
Palmesøndag 13. april kl. 16
Skærtors. 17. april kl. 10.30 m.nadver
Langfredag 18. april ingen gdst
Påskedag 20. april kl. 16
2. Påskedag 21. april ingen gdst
Søndag 27. april kl. 15 i "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg

ADRESSER
Pastor Leif G. Jensen, Ewaldsvej 9, 8723 Løsning. Tlf. 7565 1660
Pastor Vagn Lyrstrand, Ålekistevej 157, 2720 Vanløse. Tlf. 3874 6661

Besøg kirkens internet-sted på www.vivit.dk. E-mail: post@vivit.dk
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JYLLAND
Pastor Leif G. Jensen

Løsning, Vinkelvej
Fastelavn 2. marts kl. 14
Søndag 9. marts kl. 10 m. nadver
Søndag 16. marts kl. 14
Søndag 23. marts kl. 10 m. nadver
Søndag 30. marts kl. 14
Søndag 6. april kl. 10 læseprædiken
Palmesøndag 13. april kl. 14
Skærtorsdag 17. april kl. 10 m. nadver
Langfredag 18. april kl. 14
Påskedag 20. april kl. 10 m. nadver
2. Påskedag 21. april kl. 14
Søndag 27. april kl. 14
Søndag 4. maj Årsmøde i København

Århus, Gratiakirken, Bissensgade 14
Søndag 2. marts kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 9. marts kl. 14 m. nadver
Søndag 16. marts kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 23. marts kl. 16
Søndag 30. marts kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 6. april kl. 14
Palmesøndag 13. april kl. 10 m.nadv.
Skærtorsdag 17. april kl. 16 m. nadver
Langfredag 18. april. kl. 10
Påskedag 20. april kl. 16 m. nadver
2. Påskedag 21. april kl. 10
Søndag 27. april kl. 10
Søndag 4. maj Årsmøde i København


