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Viserne på Guds ur

Lad tidens hjul omdrive, lad veksle dag og nat, men
lad, o Gud, os blive fast på dit hjerte sat! synger Kingo
i en nytårssalme (DDS 670). - Og hvordan vi er sat på
Guds hjerte, viser netop nytårsdagens fejring af Jesu
omskærelse og navngivning. Hermed peges på hen-
holdsvis loven og evangeliet som de to visere på Guds
ur, som vi må følge for at vide, hvor vi befinder os.

Minutviseren er Loven
Omskærelsen minder om, hvad vi skylder Gud: at fylde
tiden ud med at leve efter hans bud. Lovens store viser
peger minutiøst på, hvad vi skal gøre dagen igennem.
- 1. Du må ikke have andre guder! Der er jo kun én
Gud: ham, der har skabt og designet vort liv. Hermed
peges på, at vi som det første må stole på Gud og vente
alt godt af ham. - 2. Du må ikke bruge Herren din  Guds
navn til løgn! Da risikerer du en dag ikke at kunne bru-
ge det sandt. Dermed peges på, at vi skal bruge Guds
navn til at bede, takke og love. - 3. Husk hviledagen, og
hold den hellig! Med dit liv må du hvile i Guds hænder,
som har talt dine dage og timer. Det peger på, at vi må
begynde ugen med at høre Gud tale til os. - 4. Ær din
far og mor! Du har dit liv i kraft af andre mennesker,
først og fremmest dine forældre. Det  peger på, at vi
skal ære, respektere, tjene og takke for mennesker om-
kring os. - 5. Du må ikke begå drab! Livet er en Guds
gave og tilhører ham. Dermed peges på, at vi må anse
alt menneskeliv som dyrebart og ukrænkeligt og værne
om det. - 6. Du må ikke bryde et ægteskab! En ægtefæl-
le er en Guds gave. Han gør to til ét. Dermed peges på
køn og parforhold som en gave, vi må værne om i både
tanke, ord og gerning. - 7. Du må ikke stjæle! Vær til-
freds og tak Gud for det, han giver dig og din næste.
Dermed peges på, at vi må se på det, vi har, som gaver
fra Gud og bruge det til næstens gavn. - 8. Du må ikke
vidne falsk mod din næste! Vi skal tale om andre til de-
res fordel og ikke vække sladder. Det peger på, at vi skal
forsvare vores næste og udlægge alt i bedste mening. -
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9. & 10. Du må ikke begære din næstes hus, hustru... eller noget som helst af
din næstes ejendom! Dermed peges på, at vi skal glæde os, når det går andre
godt og bistå dem. - 11. & 12. Du skal elske Herren din Gud af hele dit
hjerte, sjæl og sind. Og du skal elske din næste som dig selv.

Loven peger således minutiøst på, hvad vi skylder Gud og vores næste.
Men Guds ur har endnu en viser!

Timeviseren er Evangeliet
Nytårsdag peger den på, at barnet, som her 8 dage efter jul blev omskåret
under loven, fik navnet Jesus,der betyder: Herren frelser.

Det er nytårsbudet, som giver et helt nyt liv, der er og forbliver nyt, hvor
lovens viser lader os ældes som skyldnere. Sådan giver Herren os en helt
ny tid ved selv at gå ind til os under lovens krav og anklage! Som den lille
timeviser stiller han sig helt ind under den store og fortæller os, hvad
klokken er slået på Guds frelses-ur!

Lovens store viser peger på, hvordan du har begæret, talt, hørt og
handlet imod Gud og hans bud. Og  med rette frygter du dommens dag,
hvor klokken falder i slag på Guds ur! For du ved ikke, hvordan du skal
vinde dig Guds barmhjertighed.

Men Gud ved, hvordan! Han sender sin Søn, som ved omskærelsen
går ind under lovens krav. Og dér står han  ikke blot ved vores side som
et stort  eksempel til efterfølgelse. Han placerer sig som timeviseren
minutiøst under lov-viseren, hvor vi står. Med navnet fortæller han, at
Herren frelser synderen ved helt at gå i vort sted under både krav og
anklage!

Blodet fra omskærelsen vidner om, at han i "tidens fylde" ville ofre sit
liv i vort sted! For syndens skyld er vi  under Guds dom til evig forta-
belse. Og hvem kan købe os fri, gøre uretfærdige til retfærdige og
forsone os  med lovens hellige Gud?

Jesus er svaret. For han både opfylder og betaler, hvad vi skylder,
som han råber i sin sidste time fra korset: Det er fuldbragt! Derfor
blev han omskåret og fik navnet Jesus! Sådan falder viserne sammen
i Jesus til et helt nyt liv! Ved loven drives vi til evangeliet, som giver ny
kraft til at følge loven, som driver til evangeliet.

Stil dit ur ind efter  Guds ur!
Da vil året ikke blot være et nummer i rækken af år, der ældes; men
det vil være et år fra Herren, hvis nåde er ny hver morgen. Og du har
fat i den viser, som fører frem til en helt ny tid, hvor Jesus Kristus er
alt i alle!

Godt nytår i Jesu navn!                                    Vagn Lyrstrand
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En ny verden!

Som så ofte før står vi på tærskelen til et nyt år; hvad det så ellers betyder. Der sker
næppe for ret mange af os noget afgørende nyt mellem kl. 23.59 d. 31. dec. og kl.
0.01 d. 1. jan. Nogle nye love træder måske i kraft, som kan påvirke vores liv. Men
ellers er der ikke meget, som gør den dag til noget særligt - udover, at den marke-
rer overgangen fra et kalenderår til et andet.

En anledning til eftertanke
Et årsskifte giver dog anledning til eftertanke: Hvad gjorde livet ved os, og hvad
gjorde vi? Og hvad vil livet gøre ved os i det nye år, og vi ved det? Måske fatter vi
nogle fortsætter om noget, vi vil ændre, som f.eks. at tabe os, holde op med at ryge,
begynde et motionsprogram og gennemføre det. Eller man beslutter at blive et nyt
og bedre menneske, tage mere tid til familien og være lidt hyggeligere. Andre opgi-
ver den slags på forhånd, fordi de for tit har set, at det efter et par uger stort set er
tilbage i den gamle gænge! For de fleste af os forbliver livet det samme. Og skulle der
ske nogle ændringer, vil de næppe have noget at gøre med nytåret!

Bristede forventninger
Mange kristne oplever det tilsvarende i troens liv. Det, de troede, ville bringe store
ændringer i deres åndelige liv, skete ikke. Beslutningen om større trofasthed, hengi-
venhed og kærlighed blev ikke til noget. Men på mange måder forblev vi de samme.
Gamle personlighedstræk, som vi troede overvundne, kom tilbage. Og i det lange
løb fortsatte glæden over evangeliet ikke med at overdøve denne verdens bekym-
ringer. Og vi oplevede det lige så frustrerende som tidligere, ja, mere, fordi vi syntes,
vi nu skulle være kommet udover det. Vist glæder vi os over evangeliet. Det fjerner
blot ikke vores problemer. Og det ser ikke ud til at have ændret os så meget, som vi
ønskede os. Verden er også forblevet den samme.

Lukasevangeliet 2,21
Evangeliet til Nytårsdag taler om en ny verden. Da otte dage var gået, og han
skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han
blev undfanget i moders liv. - Det er den nye verden! Det gamle Israel anså 8.-dagen
for en ny begyndelse. 7 var det fuldkomne tal: på 6 dage skabte Gud verden, og den
7. blev indstiftet som gudstjenestedag, og da var alt fuldkomment. Dette mønster
blev efterlignet i Israels liv med Gud. På 8.-dagen blev den nyfødte dreng omskåret.
Efter en uge i denne verden var tiden inde til at blive indviet til den kommende
verden, indført i Guds pagt og folk, hans nye skabning. Derfor markerede Herrens
opstandelse på 8.-dagen også dagen for skabningen af en ny verden.
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Anderledes med vor Herre Jesus
Han blev ikke blot indviet til den kommende verden; han kom også selv fra den. På
8.-dagen lod han sig omskære for at påtage sig vores forpligtelse under loven - som
var hans egen lov - og dens straf. Således måtte Guds Søn i omskærelsen første
gang lide og udgyde sit blod til vor frelse. I sit liv ville han - som den første siden
Adams fald - holde loven i fuldkommen lydighed og kærlighed til Faderen. Han
levede et fuldkomment retfærdigt liv. Senere ville han igen lide og udgyde sit blod i
døden på et kors: dømt af verden for et retfærdigt liv, som en verden af syndere ikke
forstod; og dømt af sin himmelske Fader for al vores synd og uretfærdighed, som
han havde påtaget sig.

Herren Jesus er vores nye verden
Han levede for os. Og han døde for os. Han udgød sit blod for at udslette vore
synder under loven. Og han stod op fra de døde og lever for os, og borttager vores
uretfærdighed for at give os sin egen fuldkomne retfærdighed. I dåben blev vi født
påny ind i hans pagt til frelse og evigt liv. Sådan er vi blevet Guds sønner og døtre,
børn af den verden, som kommer! En helt ny verden. En verden, hvor der aldrig mere
skal være nogen synd og lidelse og sorg og sygdom. Og denne verden er allerede
blevet vores. Vi tilhører den og lever i virkeligheden allerede i den. For Kristus, som
er Herren over den kommende verden, er med os i vores liv. Og i ham bor den
kommende verdens herlighed!

Den kommende verden
Vi må stadig vente og kæmpe som sønner og døtre af denne gamle verden. Derfor
bekymrer vi os for dagene, som kommer, og kan måske ligefrem ængstes. Men vi er
børn af den kommende verden og har med Kristus del i den kommende herlighed. Vi
er dyrebare for Gud, som har bundet sig selv til os i pagtens løfte. Og hans kærlighed
vil følge os under al lidelse og sorg i denne verden. Evangeliet er en ny verden. Ikke
kun når vi møder det første gang og døbes og fødes ind i den nye verden. Det er altid
en ny verden, som kaster os ud af vores egne tanker og viser os vores virkelighed
som en helt anden end den vi tror, nemlig, at vi er børn af den verden, der kommer!

Herren Jesus gør alting nyt
I evangeliet forkynder Gud os en helt ny verden, og at denne gamle verden  i
virkeligheden ikke længere er vores. Og under lidelse er vi i hans hånd, som bevarer
og forbereder os til at leve i den kommende verden. Guds Søn blev født ind i denne
verden, for at vi skulle fødes ind i den kommende verden. Han levede, for at vi skal
leve. Han døde, for at vi skal dø fra denne verden og leve med ham i den kommende.
Og han vil være med os med den kommende verdens virkelighed. Derfor er vi dér
allerede, endnu mens vi venter!

Og han, som sidder på tronen, siger: Se, jeg gør alting nyt. Amen. Kom, Herre
Jesus! Amen.

Jais H. Tinglund
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Forkyndelsen må væves af lov og evangelium.

Kl. 10 på prædikestolen

Uddrag af artikel i bladet Iktys 2/2003 af lektor ved Menighedsfakultetet dr.
theol. Georg Adamsen: Prøv ånderne - hvordan skal vi vurdere forkyndelsen?

Lov og evangelium
Den vigtigste prøvesten for en ret forkyndelse er en korrekt skelnen mellem
lov og evangelium. Uden en sådan forkyndes evangeliet nemlig ikke rent og
purt. Med en korrekt skelnen menes ikke, at der nødvendigvis skal være lov-
forkyndelse i begyndelsen og dernæst forkyndelse af evangeliet i mindst halv-
delen af prædikenen. På den anden side er der indbygget en vis orden i den
fremstilling af kristendommen, som vi får i Romerbrevet.

Retfærdiggørelsen af tro handler om, at troen på Kristus, der har forsonet
alle vore, ja, hele verdens synder regnes os fortabte syndere til retfærdighed.
Derfor må forkyndelsen nødvendigvis gøre det klart for os, at vi er syndere,
og tilsige syndernes forladelse til enhver synder.

Hvordan bliver jeg frelst?
- er således det vigtigste spørgsmål.
Nu er det imidlertid ikke et indlysen-
de spørgsmål. Paulus lærer os i Ro-
merbrevet, at loven skal forkyndes.
Netop fordi synderen fremturer i
synden, må loven forkyndes, så
synden afsløres og erkendes. Det er
nemlig lovens opgave. Spørgsmålet
om, hvordan vi får en nådig Gud,
må altså forkyndes ved, at loven af-
slører for os, at vi er syndere, der er under Guds dom og vrede. Er der ingen
lovforkyndelse, vil den afgørende forudsætning for at tage imod evangeliet om
syndernes forladelse mangle.

Loven skal forkyndes ret
Er der en "slap" lovforkyndelse, er der tale om falsk forkyndelse. Det skyldes
nemlig, at dersom lovforkyndelsen på en eller anden måde gøres opfyldelig,
fører den ikke til erkendelse af synd. I stedet sker der ét af to. For det første
kan den falske forkyndelse føre til farisæisme og hykleri og/eller til et liv, hvor
man tror sig i sikkerhed med sine synder. Men falsk forkyndelse i form af slap
lovforkyndelse kan også føre til lovtrældom.

Falsk forkyndelse kan betyde, at folk ikke kommer til tro eller mister den
frelsende tro. Derfor er Nye Testamente konsekvent i sin fordømmelse af



7

falsk forkyndelse og i formaninger til at holde sig væk fra falsk forkyndelse
(Gal 1,6ff; Rom 16,17). Derfor må vi ikke være mere "barmhjertige" end Jesus
selv, for det er i virkeligheden det mest hjerteløse og ubarmhjertige, der kan
tænkes. At tilsige en ubodfærdig synder syndernes forladelse kan ganske en-
kelt fastholde ham i synd og under dommen og Guds vrede.

Evangeliet skal forkyndes ret
Det er ikke kun loven, der skal forkyndes ret. Også evangeliet skal forkyndes
rent og purt. Og evangeliet har to aspekter. For det første handler evangeliet
om, hvad Jesus har gjort for at frelse mig. Det er forkyndelsen af Jesu sted-
fortrædende lidelse, død, opstandelse og forsoning.

I denne sammenhæng er det helt afgørende, at det bliver forkyndt, at Jesus
bar al verdens synd. Der må ikke skabes usikkerhed om, at Jesus faktisk døde
for alle, og at Gud derved forsonede alt med sig. Enhver antydning af, at Jesus
kun døde for de udvalgte, de fromme eller de "hellige" risikerer at tage frelses-
visheden fra mennesker og er derfor reelt en afskaffelse af evangeliet og en
hån mod Kristi stedfortrædende lidelse og død.

Evangeliet skal tilsiges
Men dermed er evangeliet ikke forkyndt fuldt ud. Det må forkyndes, hvad
Jesus gør for at frelse mig. For selv om Jesus objektivt har forsonet Gud med
alt og alle, så må der forkyndes, så vi kan komme til tro og blive tilregnet Kristi
retfærdighed. Det sker, når prædikanten gør det klart, at han ikke forkynder på
egne vegne, men på Kristi befaling, på hans vegne, ja, i hans sted.

Det er den korsfæstede og opstandne selv, der sender og selv går med sine
repræsentanter, som han har givet fuldmagt til at tilgive synd eller til at fasthol-
de synd. Jesus selv er til stede og handler i og igennem sine stedfortrædere,
dvs. lærere og hyrder, når de forkynder sandt og ret, og når de forvalter dåb og
nadver efter de anvisninger, som Jesus har givet selv og gennem sine disciple.

Forkyndelsen og forvaltningen  af sakramenterne skal foregå således, at Je-
su Kristi reelle, omend usynlige nær- vær, ikke benægtes. Sker det, er der i virke-
ligheden i bedste fald tale om en afsvækkelse af evangeliet og i værste fald om
en benægtelse af det.

Der skal forkyndes som Guds ord
Fordi det ikke er menneskers, men Guds visdom, der lærer os at kende ham,
som han virkelig er, og fordi det er De hellige Skrifter, der kan gøre os vis til
frelse ved tro på Jesus Kristus, er det klart, at Gud faktisk virker gennem
Skriften. Det er baggrunden for, at apostlen Peter formaner til at tale som
Guds ord (1 Pet 4,11). Der skal være fuld overensstemmelse mellem Guds ord
og forkyndelsen, ellers virker Gud og Kristi Ånd ikke gennem forkyndelsen.

Red. VL
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SALME OM LOV & EVANGELIUM

Mel.: Befal du dine veje

Den lov, som Gud har givet, er vel et helligt bud,

men giver ingen livet, genføder ej til Gud;

når vi den gift fornemmer af syndens onde lyst,

og Satan hjertet klemmer, har loven ingen trøst.

Den vil, at sjælen efter Guds vilje fuldt skal gå,

dog dertil ingen kræfter hos loven er at få;

den siger, vi skal høre den Gud, som os har skabt,

men evne, det at gøre, har sjælen ganske tabt.

Så prædiker de arme det ret i hjertet ind,

at Gud sig vil forbarme med mer end faders sind,

han vil dem gøre rene i Jesu dyre blod

og livets kraft forlene i deres hjerterod!

Den nåde vil jeg prise til døden inderlig,

i gerning vil jeg vise, hvad Gud har gjort mod mig;

jeg vil ham evig tjene, og den retfærdighed,

han ville mig forlene, er al den pryd, jeg ved.

Fra nr 463 i Den danske Salmebog af 1953

SALME OM LOV & EVANGELIUM

Mel.: Befal du dine veje

Den lov, som Gud har givet, er vel et helligt bud,

men giver ingen livet, genføder ej til Gud;

når vi den gift fornemmer af syndens onde lyst,

og Satan hjertet klemmer, har loven ingen trøst.

Den vil, at sjælen efter Guds vilje fuldt skal gå,

dog dertil ingen kræfter hos loven er at få;

den siger, vi skal høre den Gud, som os har skabt,

men evne, det at gøre, har sjælen ganske tabt.

Så prædiker de arme det ret i hjertet ind,

at Gud sig vil forbarme med mer end faders sind,

han vil dem gøre rene i Jesu dyre blod

og livets kraft forlene i deres hjerterod!

Den nåde vil jeg prise til døden inderlig,

i gerning vil jeg vise, hvad Gud har gjort mod mig;

jeg vil ham evig tjene, og den retfærdighed,

han ville mig forlene, er al den pryd, jeg ved.

Fra nr 463 i Den danske Salmebog af 1953
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“Jeg har holdt Læreprædikener, jeg har holdt Lovprædikener, og jeg har holdt
Prædikener, i hvilke jeg især har fremholdt Evangeliets salige Budskab, og det
har vist sig, at Evangeliets Ord om Guds Kærlighed i Kristus, er det eneste, som er
i stand til at smelte det hårde Menneskehjerte... Jeg må prædike således, at jeg,
når mit Livsværk er tilendebragt, med god Samvittighed kan sige til den mig
anbetroede Menighed, hvad Paulus sagde ved sin Afsked med Menigheden i
Efesus: “Derfor vidner jeg på denne Dag for Eder, at jeg er ren for alles Blod. Thi
jeg undlod ikke at forkynde Eder hele Guds råd” (ApG 20,26-27).

Grunnet får hermed sagt,
at forkyndelsen må være
mangesidig og undervisende,
og at vægten også kan skifte
fra den ene til den anden
prædiken; men at det helt
afgørende til enhver tid er, at
“Evangeliets Ord om Guds
kærlighed i Kristus” står i
centrum; og det må hænge
sammen med undervis-
ning i “hele Guds Råd”.

Sagt med andre ord:
Lov og evangelium skal
deles ret, så synderen finder
hvile og liv og vækst og
bestandighed i den ene
kristne tro og lære om Jesus.
Det må være sigtepunktet for
al forkyndelse og undervisning.

Sagt af en anden prædikant
 “Tag ordet om korset fra
din prædiken, og
hvis den stadig
giver god mening,
kan du være sikker
på, at Jesus ikke
er den bærende.”
VL

Frikirkens første forkynder

Den evangelisk-lutherske Frikirke blev stiftet i 1855 med pastor Niels Petersen
Grunnet som sin første præst. I et tilbageblik på sin forkyndelse siger han:
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Kl. 6 på Guds ur

Lovens viser på Guds ur peger på det gode liv til Guds ære og næstens gavn.
Og her stilles vi overfor særlige udfordringer, når der peges på det 6. bud: Du
må ikke bryde et ægteskab! Eller: Du må ikke bedrive hor! - Hvordan skal vi
f.eks. forholde os til sex udenfor ægteskab og til homoseksuel praksis? I USA
er en homoseksuel praktiserende præst blevet indsat som biskop i Den angli-
kanske Kirke, som Den evangelisk lutherske Kirke i Amerika står i kirkefæl-
lesskab med. - Vi sakser fra en artikel i Lutheran Witness 10/2003, som udgi-
ves af vores amerikanske søsterkirke, Den lutherske Kirke - Missourisynoden.

En kamp for kristne
Kristne, som tager deres discipelskab af Jesus alvorligt, kan opleve, at de må
kæmpe med deres seksuelle dragning og identitet. Er Kristus min Herre, eller er
jeg prisgivet min biologiske og psykologiske arv? Kristne homofile kan tænke:
"Er jeg skabt med homoseksuel dragning, så må det også være i orden at leve,
som Gud har skabt mig." Men det er ikke rigtigt!

Med dén logik kan andre heteroseksuelle også slutte, at eftersom vi er bundet
af synd og derfor falder for en seksuel fristelse, så må det være Guds vilje, at
vi fortsætter med vores heteroseksuelle synder.

Vi er skabt til fællesskab med Gud
Men vi klarer ikke at leve livet med Gud efter hans bud. For vi er fanget i et
spind af gernings- og arvesynd. I vores selvoptagethed vælger vi seksuelle og
andre kødelige synder, som skiller os fra Gud og hans familie.

Hvad enten vores "seksuelle orientering" er medfødt eller skyldes opvækst,
så er både homoseksuel og heteroseksuel synd synd imod Gud. Og for begge
slags synd er der tilgivelse hos Jesus Kristus. Men forsvar ikke dine seksuelle
synder, som var de godkendte for Gud Faders trone!

Det nye Testamente skildrer ikke Kristus som en dommer over seksuelle
forseelser, men som én, der har medfølelse for dem, som ikke har kunnet følge
"lovens store viser" på Guds ur. Når Kristus møder kvinden, som er grebet i
hor, vender han sig ikke imod hende, men imod anklagerne: "Den af jer, som er
uden synd, skal kaste den første sten!" (Joh 8,7).

Følg lovens viser på Guds ur!
Hvad skal vi stille op i kampen med seksuelle fristelser, så vi  kan fortsætte med
at være disciple af Frelseren? Og hvordan skal vi tjene andre?

For det første må vi ikke retfærdiggøre vore synder over for Gud!
* Sig ikke til Gud, at din trang til at synde og dine seksuelle behov er

vigtigere end Bibelens vejledning  for det kristne liv.
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Fri-
stel-
se

EN KRISTENS

KAMP MED

* Foregiv ikke, at dit behov for  tilfredsstillelse er vigtigere end Guds bud,
som begrænser seksuel udfoldelse til et livslangt ægteskab mellem mand og
hustru.

* Bild dig ikke ind, at samliv med en partner af samme køn kan gøre det ud
for et ægteskab efter Guds vilje med opfostring af børn.

Gud ved, hvad der bor i dig, og hvornår du foregiver at være noget, du ikke
er. Han ved, hvornår du forsøger at rette Bibelen til efter din seksuelle  lyst.
Han ved, hvordan du prøver at "spille" overfor ham, og han er ulykkelig over
det. Men Gud har en plan. Og den må du være i, ellers mister du livet med ham
for evigt!

Følg evangeliets viser på Guds ur!
Med den peger Gud på den rette vej
for både homoseksuelle og hetero-
seksuelle, som kæmper med deres
seksuelle identitet. Det  står ikke
uden videre til os at ændre vores bio-
logiske arv eller påvirkning fra vores
opvækst. Vi kan ikke ændre på, at vi
er syndere. Men evangeliet viser os,
at "Gud var i Kristus og forligte ver-
den med sig selv" (2 Kor 5,19).

Herren døde på korset som en tje-
ner for alle vore synder. Og i evange-
liet kommer han til os som den opstandne Frelser, der har besejret død og grav,
og tilgiver os kvit og frit. Og med hans tilgivelse er vi ikke længere slaver af
det, vi engang var bundet til; men vi er, sådan som vi er, tilgivet af vores
Frelser på vejen til hans hjem i Himlen for evigt.

Lov og evangelium i livet
Kampen med det seksuelle vil fortsætte livet igennem. Stadig må du kæmpe
mellem at være selvcentreret eller Kristus-centreret. Men nu ved du, hvem du
er og tilhører!
Er du homofil, kan Gud hjælpe dig til at være det nye menneske, han har skabt
og genløst dig til at være. Se til korset efter tilgivelse, omvend dig fra din fortid
og træk på opstandelsens kraft, hvorigennem Helligånden virker og nærer et
nyt liv.

Glæd dig over den nye identitet, du har i Kristus. Vi er ikke længere slaver af
vores drifter, men frie til at leve som borgere af vores fremtidige hjem i Him-
len, et hjem, som vi kan begynde med at opleve her på jorden. For Guds rige
begynder i dette liv og fortsætter i al evighed!

Red. VL

Fristelse
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Præst på Prærien

Den 4. febr. er det 2 år siden, pastor Jais H. Tinglund blev indsat som hjæl-
pepræst i Den evang.-luth.Frikirke. Det blev til godt et års tjeneste i vores
kirke. Siden gik turen til USA, hvor Jais Tinglund  i maj 2002 påbegyndte en
præstetjeneste på prærien i South Dakato. Vi ser tilbage på pastor Ting-
lunds virke i vore menigheder med tak til Gud for den inspiration, vi fik deri-
gennem. - Nedenstående klipper vi fra et interview i American News i forbin-
delse med indsættelse til tjeneste i byerne Columbia og Aberdeen.

Fra Danmark til USA
Gud fører os ad underlige veje siger den 36-årige Tinglund, der er blevet
indsat som hjælpepræst ved Vor Frelsers lutherske kirke i Aberdeen og St.
Johannes i Columbia. - Det var ikke skrevet på min vugge, at jeg skulle være
præst og bestemt ikke Missourisynode-præst.
Tinglund er vokset op i en "typisk" dansk familie, med kirkegang stort set
begrænset til juleaften, og derfor med et meget begrænset kendskab til kri-
stendom. Og det var først under et år som udvekslingsstudent i USA, at han
som 16-årig mødte kaldet.
Jeg fik venner, som gik i kirke og kom med i en kreds af unge, der levede
med Gud som en levende virkelighed og ikke kun et filosofisk emne. Jeg
havde altid ellers været en lidt filosofisk fyr.
Under en koncert blev jeg ramt af strofen: 'You have to be a lover of the Lord
or you can't go to heaven, when you die' [Du må elske Herren, ellers kommer
du ikke i Himlen når du dør]. Det var meget enkelt, men tanken om at stå
udenfor en lukket  dør til Himlen var skræmmende.

Tilbage i Danmark
Som 17-årig gik Jais Tinglund under sin gymnasie-tid i Ribe regelmæssigt til
gudstjeneste i Folkekirken. Siden blev troen fulgt op med teologistudie i År-
hus, hvor han mødte og blev gift med hustruen Lillian. I 1996 var Tinglund
igen, sammen med hustru og første barn, tilbage i USA for studie-ophold ved
Missourisynodens præsteskole, Concordia Theological Seminary i Fort
Wayne. Det var en stor oplevelse. Og ingen steder har jeg følt mig mere
hjemme med min tro end netop her.
Men tilbage i Danmark viste det sig alt andet end let at opnå et præstekald.
Det blev til 5 års ihærdig søgen samtidig med oversættelse af et bibelleksi-
kon (New Bible Dictionary) fra engelsk til dansk. Den 1. januar  2001 tog
familien Tinglund da skridtet og meldte sig ind i Den evangelisk-lutherske frie
Kirke i Danmark, en søsterkirke til Den lutherske Kirke - Missourisynoden.
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Vi havde givet op. Det så ud
til, at   folkekirken ikke ville
have mig. Og vi var overbe-
vist om, det var på grund af
min tro, f.eks. vedrørend
ægteskabets hellighed og
ordination af kvinder til præ-
ster.
Den evang.-luth. Frikirke hav-
de dog med blot 150 med-
lemmer   meget begrænsede
midler. Pastor Tinglund kun-
ne derfor kun virke dér et år
som ulønnet hjælpepræst
ansat af Den lutherske arvs Fond til oversættelse af Konkordieformelen.

Tilbage i USA
Vi havde en fornemmelse af, at der kunne komme et kald fra Amerika, da
jeg havde stillet mig til rådighed  for Missourisynoden. Så da kaldet kom fra
South Dakota, var beslutningen enkel. Og vi mente, at når det lagde sig
sådan til rette, var det sådan, det skulle være. Det var et Guds kald. Og
South Dakota var dér, hvor Gud ville have os.
Indsættelsen i menighederne i Aberdeen og Columbia fandt herefter sted
søndag 28. april 2002. Og pastor Tinglund udtaler i den forbindelse: Siden
opholdet på Fort Wayne har jeg ønsket at komme til USA igen. Men jeg
følte, jeg måtte gøre en tjeneste i Danmark. Nu blev det nærmest nødven-
digt at vende tilbage til USA. Og det jeg ønskede, har vist sig at være det
rigtige.
Familiens to ældste børn, Katharina (12) og Gabriela (7) går i skole i Groton,
mens Lillian Tinglund passer  Margaretha (4) hjemme. Og familien har følt sig
meget godt modtaget. - Folkene her har været meget søde. De har været
hjælpsomme og omsorgsfulde siger Tinglund.
Pastor Tinglund arbejder tirsdage og torsdage i Aberdeen og resten af ugen i
Columbia. Og på skift afholder han også søndags-gudstjenester i begge kir-
ker. Og han udtrykker håb om, at familien kan forblive i USA. Jeg håber
virkelig, at vi kan blive boende her. Her vil jeg gerne tilbringe resten af mit liv.

Luthersk Kirke glæder sig over den gode indgang, familien Tinglund har fået
i vores amerikanske søstermenigheder. Og vi takker for fællesskabet, som
det er kommet til udtryk i flere kollekter til vores kirkes arbejde i Danmark.
Vi ønsker godt nytår og Guds velsignelse for pastor Jais Tinglund, Lillian,
Katharina, Gabriela og Margaretha.                                                      VL
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Kære læsere af Luthersk Kirke
Det har været et spændende år med mange nye læsere, ny kulør og ny redaktør.

Med forsider af Beato Angelico f. 1387 har vi markeret forbindelsen til den
hellige almindelige kirke, som gennem tiderne er og bliver den samme.

I artikler, klip og noter har vi forsøgt at formidle historisk kristen tro ind i tiden.
Reportager har vist glimt af livet i en nutidig evangelisk luthersk fri kirke.

Vi håber på en endnu bedre årgang 2004!

MELLEM OS SAGT
Reaktion & Redaktion
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Fra menighederne

Årsmøde 1.-2. maj 2004
Den evangelisk-lutherske Frikirkes årsmøde
2004 afholdes, om Gud vil, den 1.-2. maj i
Løsning menighed.

Luthersk Sommerferie 2004
Langeland 3.-8. juli
Den evang.-luth. Frikirke glæder sig over
igen i år at kunne indbyde til sommerstævne
og familielejr lørdag-torsdag 3.-8. juli, hvor
vi regner med gæstetaler fra England.

Stedet er Humble Efterskole, en traditi-
onsrig gammel kostskole placeret i det
smukke Sydlangelands hovedstad, Humble.
Skolen har senge til 112 elever på 2-sengs-
værelser af ældre og mere moderne standard.

En stor sportshal og mange fine bade- og
udflugtsmål tæller også på plus-siden. Pro-
gram meddeles senere, men sæt allerede nu
dagene af til en god sommeroplevelse på
Langeland!                          Else Marie Aasø

Bibellæseplan 2004
Årets bibelord er fra Jesus Kristus: Himmel
og jord skal forgå, men mine ord skal ikke
forgå! (Mark 13,31).

Årets Bibelord udfordrer og kalder os til
at høre Jesu ord. Kom! Kom og sæt din fod
på den klippe, som aldrig forgår. Jesu ord!
Det inviterer og kalder os til kirkegang om
søndagen og til bibellæsning alle hverdage!

Bibellæseplanen 2004 er bygget op over
12 månedsvers, som både angiver månedens
tema og emnet for den daglige bibellæsning
måneden igennem. I bibellæseplanen findes
også skriftlæsningerne til søn- og helligdage,
samt 118 skriftord til brug i forskellige situ-
ationer i livet. Der er også forslag til morgen-
og aftenbøn fra Den lille Katekismus.

Bibellæseplan 2004 fås gratis i menighe-
derne eller ved ekspeditionen.

Leif G. Jensen

Herre Kristus
I dig tog Guds Ord bolig iblandt os,
og det sande lys skinnede i ver-
den, og verden begreb det ikke,
for dit ord var ikke et ekko af ver-
den men ånds fylde.
Og hvor var du ikke ringe, da du
gik i verden ad støvede landeveje
og i den kolde nat mellem forvitre-
de klipper ikke havde det, som du
kunne hælde dit hovede til.
Du som bad den samaritanske
synderinde om vand, skønt du dog
selv var det levende vand. Hvor du
gik blafrede gudsskæret, som selv
var i fligen af din klædebon.

Søren Andersen

Gratia Århus
Fra en kirkegængers bønnebog
Søren Andersens tekst blev i sidste nr. af
bladet mangelfuld. Red. beklager fejlen og
bringer nedenfor den fulde tekst.                     VL

Abonnement for 2004
Bladet forsøger at fastholde hidtidig abonne-
mentspris kr. 100; unge under udd. kr. 50;
udland kr. 150. Giro 5497701. (Se side 2).
Ændring af portostøtte vil muligvis påvirke
både ekspedition og økonomi. Næste nr. vil
oplyse om ændringer og vedlægge girokort.

Vi har haft fornøjelsen at kunne tilbyde
gratis-abonnement til mange nye læsere. Til-
buddet fortsætter i 2004. Med fondsstøtte
ønsker vi hermed at bidrage til udbredelse af
den lutherske arv i vor tid.

Abonnements-betaling og bidrag vil støtte
dette formål. Men gaveabonnement kan alt-
så fortsat modtages og gives vederlagsfrit!

Vi ønsker fortsat god læselyst!                 Red.
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ØERNE
Pastor Vagn Lyrstrand

København, Martinskirken, Martinsvej 4
Nytårsaft. 31. dec. kl. 23 Nytårsandagt
Nytårsdag 1. jan. kl. 14 m. nadver
Hell.tre Kgr. 4. jan. kl. 10 m. læseprdk.
Søndag 11. jan. kl. 10 m. nadver
Søndag 18. jan. kl. 16.30
Søndag 25. jan. kl. 10 "Gæstedag"
Søndag 1. feb. kl. 10 m. nadver

Gæstepræd. Ed. Brockwell, Plymouth
Søndag 8. feb. kl. 10 m. læseprdk.
Søndag 15. feb. kl. 16.30
Søndag 22. feb. kl. 10 m. nadver
Fastelavn 29. feb. kl. 10 "Gæstedag"
Søndag 7. mar. kl. 16.30

Langeland, Lohals kirke, Østergade 34
Nytårsdag 1. jan. ingen gdst.
Søndag 4. jan. kl. 10.30 m. nadver
Søndag 11. jan. kl. 16
Søndag 18. jan. kl. 10.30 m.nadver
Søndag 25. jan. kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 1. feb. kl. 16

Gæstepræd. Ed. Brockwell, Plymouth
Søndag 8. feb. ingen gdst.
Søndag 15. feb. kl. 10.30 m. nadver
Søndag 22. feb. kl. 16
Fastelavn 29. feb. kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 7. mar. kl. 10.30 m. nadver

Gudstjenester

JYLLAND
Pastor Leif G. Jensen

Løsning, Vinkelvej
Nytårsdag 1. jan. kl. 14
Hell.tre Kgr. 4. jan. kl. 14
Søndag 11. jan. kl. 10 m. nadver
Søndag 18. jan. kl. 14 "Gæstedag"
Søndag 25. jan. kl. 10 m. nadver
Søndag 1. feb. kl. 14
Søndag 8. feb. ingen
Søndag 15. feb. kl. 14 "Gæstedag"
Søndag 22. feb. kl. 10 m. nadver
Fastelavn 29. feb. kl. 14
Søndag 7. marts  kl. 10 m. nadver

Århus, Gratiakirken, Bissensg. 14
Nytårsdag 1. jan. kl. 16 m. nadver
Søndag 4. jan. kl. 10 (9.20 skrifte)
Søndag 11. jan. kl. 16
Søndag 18. jan. kl. 10 m. nadver
Søndag 25. jan. kl. 16 m. nadver
Søndag 1. feb. kl. 10 (9.20 skrifte)
Søndag 8. feb. kl. 16 m. læsepræd.
Søndag 15. feb. kl. 10 m. nadver
Søndag 22. feb. kl. 16 m. nadver
Fastelavn 29. feb. kl. 10 (9.20 skrifte)
Søndag 7. marts  kl. 16


