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Menighed & Mission

På vejen fra påske til pinse ser vi frem imod den første
kristne menigheds fødsel ved Helligåndens komme.
Da må vi i vores menigheder længes efter fornyelse
til mission og bede: Du Ånd fra kirkens første tider!
Skab nu også i disse sidste tider menighed og mission!
En vej til det angives i Apostlenes Gerninger 2,42-47,
hvor vi læser om de første døbte: "De holdt fast ved
apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse
og ved bønnerne. - Og Herren føjede hver dag nogle
til, som blev frelst." Her er både menighed og mission!

Hvordan driver vi menighed og mission i dag?
Det var et vigtigt emne på en nordisk konference den
13.-14. marts i Finland "for kirker, menigheder og or-
ganisationer, som - inden eller udenfor folkekirkerne -
deltager i Kristi kirkes kamp for sandheden."

"Disse kæmpende grupper er ikke store" skrev ind-
byderen Ola Österbacka: "Men de har en vældig res-
source: Den, der holder fast ved Guds ord har løftet,
at kraften fuldkommes i svaghed" (2 Kor 12,9).

Konferencens tema - Vejen frem - blev belyst i fore-
drag med titler som: "De svages vej" (Åb 3,8) og:
"Fuldt optaget af forkyndelsen" (ApG 18,1-11).

Menighed og mission
Fra Danmark deltog foruden undertegnede bibelskole-
lærer Mikkel Vigilius fra Hillerød, der i sit foredrag om
Menighed og mission bla rejste spørgsmålene: "Hvor-
for virker forkyndelsen ikke idag, som den gjorde tid-
ligere? Hvordan skal vi arbejde og forkynde i dag?"

Videre: "Vore nordiske lande er blevet afkristnede.
De mennesker, vi vil vidne for, har ikke længere et kri-
stent verdens- og gudsbillede. De er måske religiøse,
men på deres egen måde og på egne vilkår. De føler
hverken, at de har problemer med Gud, synden eller
dommedagen. Hvordan skal vi forkynde for dem?"

Vigtige spørgsmål for alle kristne efter Jesu befaling:
"Prædik evangeliet for al skabningen!" (Mark 16,15).

Udgivelse støttet af
Den Lutherske

Arvs Fond
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Hvordan vokser menigheden?
ApG 2 viser, at menigheden vokser ved vidnesbyrdet om Jesu død og opstan-
delse som vejen til tilgivelse. Ved dåben føjes mennesker ind i et gudstjeneste-
fællesskab om Ordet og nadveren. Her skabes troen som en Helligåndens ger-
ning gennem nådens midler. (Se artikel side 4-5). Og herfra sendes vi ud i
hverdagens kald og mission for at udleve troen i gerning og ord og således
drage andre med ind til forkyndelsen i menigheden.

"Det er det almindelige kald til at vidne, som alle kristne har fået. Og det ser
ud til at have været den dominerende missionsform ud fra den lokale menig-
hed. Når vi læser Ny Testamente får vi indtryk af, at evangelisation er det, der
sker, når menigheden spredes. Evangelisation finder sted alle 7 dage i ugen...
overalt, hvor der er kristne som lys og salt i verden" (Vigilius). - Sådan er
menigheden en missionerende kraft i verden!

Men hvad med gudstjenesten?
Her kan vi konstatere, at gudstjenesten gennem
2000 års skiftende kultur og historie har ændret
sig meget lidt. Det skal vi mærke os i en tid, hvor
der arbejdes med at forme såkaldte "søgervenli-
ge" gudstjenester - indrettet efter, hvad menne-
sker nu søger og finder "relevant".
 Idéen er at ændre formen for at kunne være
"søger-relevant" med indholdet. Men hvor
langt kan man det? Syndere søger jo ikke,
hvad de har brug for! Og hvor "relevant" opleves budskabet om synd og nåde,
frelse fra Guds vrede og fortabelse under hans dom? Synd og kors er da som
oftest også gemt bort i "søger-venligheden", som i de fleste nyere "lovsange".
For "formen er en del af teologien" (Vigilius). (Se artikel side 13).

De kristne i Korint var også optagethed af "søger-venlighed". Til dem skrev
Paulus, at han "ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæ-
stet - For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os,
der frelses, er det Guds kraft" (Se 1 Kor 1,18-2,5). - Dette er  Paulus' svar på
"søger-venlighed"!

En anderledes kirkevækst
"Har vi mistet troen på, at der kraft til kirkevækst i det, der er anderledes?"
spørger den norske teolog Knut Alfsvåg i bladet "Underveis" 1/2004. "I sin
klassiske vækstperiode, de første århundreder af sin historie, var kirken iøjne-
faldende uinteresseret i spørgsmålet om kulturel relevans. Den var håbløst og
afgjort anderledes; de kristne var stolte af deres anderledeshed, og kirken vok-
sede netop, fordi den var anderledes. Måske ligger der stadig muligheder her?"

Vagn Lyrstrand



4

Helligånd & Nådemidler

Der tales meget om Helligånden idag. Og det siges, at man taler for lidt om
Ånden blandt evangelisk-lutherske kristne. - Det er både rigtigt og forkert.

Rigtigt
Det er rigtigt, at den lutherske kirke ikke fokuserer så meget på Helligånden;
men det gør Han jo heller ikke selv. Det er imidlertid ikke rigtigt, at den luther-
ske kirke ikke lægger vægt på Ånden, snarere tværtimod.

Om Helligåndens gerning skriver Martin Luther i Den lille Katekismus: 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, ligesom han
kalder, samler, oplyser og helliger hele den kristne menighed på jorden og
bevarer den hos Jesus Kristus i den rette, ene tro. I denne kristne menighed
forlader han dagligt mig og alle troende al synd rigeligt og vil på den yderste
dag opvække mig og alle døde og i Kristus give mig med samt alle troende
evigt liv. Det er vist og sandt.

Forkert
En del andre kirker vil afvise, at vi ikke selv kan komme til Jesus eller tro på
ham, og at det alene er Helligånden, der har kaldet os ved evangeliet. De vil i
stedet lægge vægt på, at vi mennesker kan beslutte os for at tro, og at vi kan
komme til Jesus og få hans nåde ved vores egne bønner.

Bibelen siger noget andet. Vi kan hverken tro på Jesus eller vinde syndernes
forladelse ved egen kraft. Vi er af naturen åndeligt døde og kan ikke søge Gud.
Men Gud har set i nåde til os. Han har sonet sin vrede ved Jesu stedfortræden-
de død. Og han har erklæret verden retfærdig i ham ved hans opstandelse. Men
Gud har også uddelt denne tilgivelse.

Paulus skriver: Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således:
"Sig ikke i dit hjerte: Hvem vil stige op til himlen?" nemlig for at hente
Kristus ned, eller: "Hvem vil stige ned i afgrunden?" nemlig for at hente
Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den? "Ordet er dig nær, i din mund og
i dit hjerte," og det ord er troens ord, som vi prædiker (Rom 10,6-8).

Helligånden uddeler frelsen
Vi finder ikke Kristus og hans frelse ved vore egne åndelige øvelser. Jesus
kommer til os i sit ord, ordet om korset. Heri uddeler Helligånden tilgivelsen,
som Jesus vandt på korset. Paulus skriver: Men alt dette skyldes Gud, som
forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste, for det var
Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres
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overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge
i Kristi sted, idet Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne:
Lad jer forlige med Gud! (2 Kor 5,18-20).

Gud forligte verden med sig selv. I Ordet om forligelsen uddeles denne gave.
Kristus vandt tilgivelsen ved sin død og opstandelse. Ved Helligånden uddeler
han syndernes forladelse i Ordet, når det læses, høres og huskes. Det samme
gør han i skriftemålet, i dåben og i nadveren. I disse midler kan vi finde vished
om tilgivelse og få frimodighed til at bede: "Forlad os vor skyld!"

Nådemiddel-kristendom
Som bibeltro og dermed evangelisk-lutherske kristne lægger vi derfor mere
vægt på Helligånden end de fleste andre kirkesamfund. Vi ved jo, at vi af os
selv hverken kan komme til Jesus, hente tilgivelsen eller tro på den. Men Hel-
ligånden kalder og bevarer os i troen ved evangeliet.

Som lutherske kristne ved vi, at disse nådemidler er mere end brugsvejled-
ninger i, hvordan vi kommer til Jesus. Han kommer selv til os gennem dem og
giver os frelsen og Helligånden, så vi tror frelsen. Helligånden skaber og be-
varer troen ved nådemidlerne. Derfor kan vi sige, at han har "kaldet" os
ved evangeliet og "opholdt" os derved i den ene sande tro, fordi han
heri dagligt giver os syndernes forladelse. Disse midler er Helligånd-
ens redskaber, som Gud har udvalgt, både til at give os synder -
nes forladelse og til at opvække troen derpå.

Kirkens kendetegn
Fordi det er gennem disse midler, Gud skaber
og bevarer troen, er det også på disse midler,
vi kan kende kirken. Hvor midlerne forvaltes
ret, er der en ret kirke. Men hvor de blandes
med falske, menneskeskabte meninger, er der
tale om en kirke under en besættelsesmagt -
som Danmark var det under krigen.

Hvor evangeliet forkyndes, selvom det er
blandet med falsk lære, vil der være kristne.
Men kristne bør flygte fra sådanne kirker og
derhen, hvor Ordet forkyndes ret og sakra-
menterne forvaltes efter Kristi indstiftelse.
Derfor kan og vil vi ikke have fællesskab om
brugen af nådemidlerne med kirker, der ikke
forvalter dem ret - ligesom de allierede heller
ikke forhandlede med besættelsesmagten,
selvom der stadig var danskere i Danmark.

Magnus Sørensen
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Søndag & Mission

Mission betyder "sendelse". Hver uge sender Den evangelisk-lutherske Frikirke
et Søndagsord  ud på hjemmesiden www.vivit.dk. Her forberedes den kommende
søndag med opsætning af kollekt og tekster. Desuden henvises til kirkens prædi-
ken-bibliotek, hvor der foreligger 4 års prædikener. Man kan også se Luthersk
Kirke og Lungen i farver og læse om Ydre Mission. Brug adressen til en god
søndagsforberedelse og hent en prædiken, hvis du ikke har været i kirke.
- I denne smagsprøve handler kollekt og tekst om nådemidler og mission.

Søndags-ord
APRIL 2004: 4.april 8.april 9.april 11.april 12.april 18.april  25.april

1. søndag efter påske

18. april 2004

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for din
usigelige nåde, at du ved din kære Søn, vor Herre Kristus,
har givet os dit hellige ord og dine sakramenter til vor
trøst, for at vi dér skal finde tilgivelse for vore synder.
Vi beder dig: Giv os din Helligånd, så vi af hjertet tror dit
ord og gennem dåben og nadveren styrkes i troen fra dag
til dag, indtil vi bliver til evig tid salige ved din Søn, Jesus
Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Hellig-
ånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 43,10-12

I er mine vidner, siger Herren, min tjener, som jeg har udvalgt, for at I må
forstå og tro på mig og indse, at det er mig. Før mig blev der ikke dannet
nogen gud, efter mig vil der ingen være; jeg, kun jeg, er Herren, der er ingen
anden frelser end mig. Det er mig, der har fortalt det, mig, der frelser,
det er mig, der har forkyndt det, ikke en fremmed gud blandt jer.
I er mine vidner, siger Herren, det er mig, der er Gud.

Et stille øjeblik
med søndagens
bøn og skrift-
læsninger kan give
en bedre gudstje-
neste - både for dig
og for dem, du ser i
kirken.

Hjertet åbner sig ,
forventningen
stiger og forbønnen
bliver til.

Bed til Gud  for
organist, kordegn
og præst - og for
nogle af de andre,
som er på vej
derhen, hvor
Kristus vil møde jer.

Teksterne  er trykt
her på siden.

God søndag!
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Gud, vor Frelser, vil ...
I maj er det dejlige forår tilbage. Vi nyder det i fulde drag og glæder os.
Frokost i det grønne. Det kommer fra Gud, vor skaber. - Men hvad er fortsæt-
telsen, når forårets frokoster er slut og de grønne flasker står tomme ved kolo-
nihavehuset? - Vi får et stærkt svar i 1 Timoteusbrev 2,4: Gud, vor frelser, vil,
at alle skal mennesker frelses og komme til erkendelse af sandheden.

Forårets og frelsens Gud
Gud er ikke blot skaber, men også frelser. Og ligesom foråret er for alle, sådan
er også frelsen for alle. Gud, vor Frelser, vil, at alle mennesker skal frelses.

Men hvorfor er det ikke nok at opleve forår i krop og sjæl og få ny energi til
hverdagen? Apostelen forklarer: Jesus Kristus gav sig selv som løsesum for
alle (v6). Frelse er løskøbelse. At blive frelst er at blive købt fri fra den truende
og fortjente straf. Jesus Kristus har købt os og alle mennesker fri med sin
stedfortrædende lidelse og død.

Forårets store under skete i påsken, da Jesus Kristus døde i vort sted og bar
Guds dom over vore synder. Men vi mennesker fristes til at nøjes med "natu-
rens forår", så vi undlader at søge ind i "frelsens forår", hvor påske- og pinse-
budskabets sandhed gør os levende og giver os tro og tillid til Gud, vor Frelser.

Erkendelse af sandheden
Men er det nu også så nødvendigt at tro på Gud? - Hvis Gud vil, at alle menne-
sker skal frelses, da frelser han vel alle mennesker uafhængigt af, om de tror
på ham eller ej? Det lyder rimeligt for mange og er en udbredt vranglære langt
ind i kirkelige kredse.  Men apostelen taler ikke om frelse uden tro. Han siger
jo: ... og komme til erkendelse af sandheden. Frelse består i genoprettelse af
fællesskab mellem Gud og mennesket.

Gud opsøger os for at vinde os tilbage til sig. Og hans Søn betaler den
løsesum, som er nødvendig. Hvem er da vi, som vil vende ryggen til? Det
svarer til, at en livstids-fange bliver købt fri, men nægter at gå ud af fængslet -
og alligevel kræver sin frihed. Jesus siger det sådan: Omvend jer og tro på
evangeliet. For Guds rige er kommet nær!

Omvendelse og tro er ikke en præstation, men en gave, som Gud giver os
sammen med frelsens ord. Gud ønsker, at vi kommer til erkendelse af sandhe-
den, dvs at vi indser, at vi har brug for frelsen og vender os til Gud i tro.

Når du synes, at du ikke kan tro, at frelsen også gælder dig, da hør dette ord:
Gud vil, at alle mennesker skal frelses! Altså også dig! Lyt til sandheden om
din synd og om din Frelser. Den sandhed sætter os fri og fører os ud i "frelsens
forår" i  maj!

LGJ
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Vågen tro og kærlighed
Når det er juni , er et halvt år ved at være slut. Skoleelever slæber sig gennem
de sidste uger før ferien. Mange skal til eksamen. For de fleste voksne er det
måneden før en tiltrængt ferie. - Men hvad sker der med troen og kærligheden
i juni? Påske og pinse ligger jo bag, og nu begynder trinitatis-tiden, hvor det
er vanskeligt at skelne den ene søndag fra den anden. I en sådan tid er det
godt at høre dette ord: Vær vågne, stå fast i troen, vær mandige og stærke!
Alting hos jer skal ske i kærlighed! 1 Korintherbrev 16,13-14.

Vær vågne!
Lad dig ikke bedøve af eksamenslæsning, overarbejde eller ferieplaner. Det er
godt og rigtigt at slide i det. Og det er dejligt at kunne se frem til ferie. Men
netop i den situation har vi brug for at være vågne, så vi ser, at livet ikke først
begynder efter eksamen, eller at den eneste mening med at arbejde er, at vi
snart får ferie. Vær vågne, så I nu bruger alt det, som Gud har givet og vil give
jer i evangeliet, til tro og gode gerninger.

Menigheden i Korinth havde fået et langt apostelbrev med trøst, vejledning
og formaning. "Her ser I, hvor rige I er i Kristus Jesus. I mangler jo intet, men
har alt i ham." Og derpå gik Paulus ind i en række problemer, hvor han måtte
kalde menigheden tilbage til en sand tro og et kristent liv. I brevets sidste
kapitel lyder det så: "Vær vågne overfor den sandhed, I har modtaget. Tag både
trøsten og irettesættelsen til jer. Lad ikke det, I nu har læst og hørt, gå tabt." Og
til os lyder det her i juni:  Hold ikke pause fra det, I fik i kirken til påske og
pinse, men vær vågne, stå fast i troen og lad alting hos jer ske i kærlighed.

Stå fast i troen!
Hold nu fast ved det evangelium, som I har taget imod, og som I også står i, og
som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkndte
jer det - ellers var det til ingen nytte, at I kom til tro (1 Kor 15,1-2). Den
kristne tros kendetegn er hvile og tillid. Hvil i det evangelium, som er jeres
frelsesgrund. Stå fast. Vær urokkelige. Lad det være overskriften over jeres
tros-liv, også i juni måned.

Alting skal ske i kærlighed
Og hvad angår livet hos jer, da følg denne regel: Alting hos jer skal ske i
kærlighed! Alting! Hos jer! Dvs alt, hvad I gør i hjem, i menighed og i verden.
Gør det i kærlighed! Og hvad der menes med kærlighed, ved vi fra 1 Kor 13:
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild. Den tåler alt, tror alt, håber
alt, udholder alt. Og den ophører aldrig. Men hvor findes denne kærlighed?
Findes den i juni måned? Ja! Hos Jesus! Derfor gælder opfordringen til kærlig-
hed egentlig dette: Lev hos og med Jesus Kristus i juni måned!

LGJ
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1 Tim 1,1-20: Kraft mod vranglære

3. e. påske: Joh 14,1-11.

Jeg er vejen, sandheden og livet

1 Tim 2,1-15: Hjælp til gudstjeneste

1 Tim 3,1-16: Menighedsarbejdere

1 Tim 4,1-16: Den gode læres ord

1 Tim 5,1-25: Sjælesørgeriske råd

St. Bededag: Matt 7,7-14. Bed!

1 Tim 6,1-21: Strid troens gode strid

4. e. påske: Joh 8,28-36.

Mine ord ... mine disciple

Sl 23,1-6: Herren er min hyrde

Tit 1,1-16: Tro og erkendelse

Tit 2,1-15: Tro og gode gerninger

Tit 3,1-15: Tro og sagtmodighed

Sl 27,1-14: Herren er mit lys

Joh 1,1-18: Vi så hans herlighed

5. e. påske: Joh 17,1-11.

Jeg beder for dem, du har givet mig

Joh 1,19-34: Se, der er Guds lam!

Joh 1,35-51: Kom og se!

Joh 2,1-12: Disciplene troede på ham

Kr. Himmelfart:  Luk 24,46-53

Joh 2,12-25: Jesus kendte alle

Sl 48,1-15: Herren er stor

6. e. påske: Joh 17,20-26.

Og for dem, som ved deres ord tror på mig

Joh 3,1-15: Der var et menneske

Joh 3,16-36: For at verden skal frelses

Joh 4,1-26: En kilde til evigt liv

Joh 4,27-42: Han har fortalt mig alt

Joh 4,43-54: Tro på Jesu ord

Sl 46,1-12: Herren er vor tilflugt

Pinsedag: Joh.14,15-21. Talsman-

den skal være hos jer til evig tid

2. pinsedag: Joh 6,44-51.

Faderen drager, når vi hører og lærer
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1 Sam 1,1-20: Jeg udøste mit hjerte

1 Sam 1,21-28: Og de tilbad Herren der

1 Sam 2,1-11: Ikke ved egen kraft

1 Sam 2,12-25: Hørte ikke på deres far

1 Sam 2,22-36: Et hus, der står fast

Trinitatis: Matt 28,16-20. I Faderens

og Sønnens og Helligåndens navn

1 Sam 3,1-4,1: Tal, din tjener hører

Sl 19,1-15: Herrens vidnesbyrd

1 Kor 10,1-13: Gud er trofast

1 Kor 10,14-11,1: Gør alt til Guds ære

Sl 26,1-12: Den faste grund

1 Kor  11,1-16: ... men alt er fra Gud

1. e. trinitatis: Luk 12,13-21.

Hvem skal så have alt det, du har samlet?

1 Kor  11,17-34: Til ihukommelse

1 Kor 12,1-13: Til fælles gavn

1 Kor 12,14-31: Omsorg for hinanden

1 Kor 13,1-13: Kærligheden er tålmodig

1 Kor 14,1-25: Jag efter kærligheden

1 Kor 14,26-40: Til opbyggelse

2. e. trinitatis: Luk 14,25-35.

Give afkald på alt sit eget

Sl 119,81-96: Dit ord står fast

1 Kor 15,1-11: Hvis I holder fast

1 Kor 15,12-28: Tom prædiken?

1 Kor 15,29-49: Opstår de døde?

1 Kor 15,58: Giv jer helt hen i arbejdet

1 Kor 16,1-12: Indsamlingen

3. e. trinitatis: Luk 15,11-32.

Nu burde vi feste og være glade

1 Kor 16,13-24: Mange hilsener

Sl 89,1-19: Guds trofasthed

Sl 89,20-53: Min pagt står fast

Vær vågne, stå fast i troen, vær
mandige og stærke! Alting hos jer
skal ske i kærlighed.

1 Kor 16,13-14

JuniGud, vor frelser, vil, at alle menne-
sker skal frelses og komme til er-
kendelse af sandheden.

1 Tim 2,4



10

Hjælp til bibellæsning

Paulus' 1.  brev til Timoteus
En ung kristen mand
I ApG 16 fortælles om Paulus’ og Ti-
moteus’ første møde. Timoteus' mor
var jøde, og hans far var hedning (græ-
ker). Fra barnsben var han vokset op i
troen på den sande Gud gennem sin
mormors og mors vidnesbyrd (2 Tim
1,5 og 3,15-17). Han var også Paulus'
barn i troen (1 Tim 1,2). Han var ung
(4,12), og han var ofte syg (5,23).

Kaldet til missionær og præst
Timoteus blev kaldet til missionær og
præst gennem Paulus og menighe-
dens ældsteråd (1 Tim 1,18 og 4,14-
16). Han var biskop i Efesus, hvor han
prædikede, underviste og vejledte me-
nigheden (1 Tim 1,3).

Brevet vejleder og hjælper
Brevet viser, hvordan man skal forhol-
de sig til dem, der fører fremmed lære
(kap.1), hvordan mænd og kvinder skal
holde gudstjeneste (2), hvem der kan
kaldes som tilsynsmænd og menig-
hedstjenere (3), hvordan man forbere-
des til at møde frafaldet fra troen (4), og
hvordan enkelte sager og bestemte
grupper af menighedens medlemmer
skal behandles (5-6).

Hovedord
Gud, vor frelser, vil, at alle mennesker
skal frelses og komme til erkendelse
af sandheden (2,4). Guds hus - det er
den levende Guds kirke, sandhedens
søjle og grundvold (3,15). Derfor slider
og strider vi, fordi vi har sat vort håb til
den levende Gud, som er alle menne-
skers frelser, først og fremmest de tro-
endes (4,10-11). Strid troens gode
strid! Nåden være med jer! (6,12.21)

Paulus' 1. Korintherbrev
Hjælp fra bibelhistorien (kap 10)
Læg mærke til, hvordan Paulus bruger
eksempler fra Gamle Testamentes bi-
belhistorie! De advarer og vejleder os,
til hvem tidernes ende er kommet. Vi
undervises om, hvordan en kristen
holder sig fra afgudsdyrkelse og lever
hensynsfuldt overfor andre.

Kvinde og mand (kap 11,1-16)
Her er noget at tænke over for mand og
kvinde i ægteskab og menighed. I Her-
ren er de ikke noget uden hinanden.
Og de skal forholde sig til deres køn,
så de ikke udvisker denne gudgivne
forskel.

Nadveren (kap 11,17-34)
I den nat, da han blev forrådt. Det er
baggrunden, hver gang vi fejrer nadver
i kirken. Kristus giver os sit legeme og
blod, og vi forkynder hans død og ser
frem til hans andet komme. Giv agt på
Kristi legeme og blod og på hinanden!

Til fælles gavn (kap 12-14)
Hovedsagen er her til fælles gavn.
Kristne må ikke konkurrere, men skal
tjene hinanden og holde fast på god
orden. Det underbygges med "kærlig-
hedens højsang" i kap 13.

Kristi opstandelse - og vores (kap 15)
Menigheden er truet med frafald fra tro-
en på legemets opstandelse. Paulus
forkynder og forklarer, at vor opstandel-
se følger af, at Kristus opstod.

Konkret kærlighed (kap 16)
Brevet opmuntrer til at samle ind til fat-
tige kristne og til at stå fast i troen og
leve i kærlighed. - Herren Jesu nåde
være med jer! (16,23).

LGJ
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Gudstjeneste & Mission

Uddrag af prædiken i København og Lohals søndag 1. februar ved gæstetaler
på Luthersk Sommerferie, pastor Edward Brockwell fra Plymouth i England.
- Prædiketeksten er fra Johannesevangeliet 12,20-32.

Vi vil gerne se Jesus!
- siger nogle grækere i Jerusalem til apostlen Filip. Hvem vil ikke gerne møde
en stor lærer, der kan gøre mirakler og opvække døde? Jesus har opvakt Laza-
rus fra de døde. Og hvem vil ikke gerne se en, der er vendt tilbage fra graven?
For nogle var det underholdning. Men for grækerne, der henvendte sig til Filip,
var det nok anderledes. De kom for at tilbede Gud, som vi gør det i gudstjene-
sten. Det er noget, Gud selv virker i sit folk. Her møder Han os i sit ord, som
Jesus siger: „For hvor to eller tre er samlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt
dem“ (Matt 18,20). Jesus er taler, når hans Ord prædikes. Og han er værten
ved nadverbordet. Sådan er Gud  personligt  tilstede i gudstjenesten.

Hvad er gudstjeneste?
Gudstjenesten er Guds folks samling for at høre livets Ord og for at spise og
drikke det hellige måltid af Kristi legeme og blod. Den er et levende møde
mellem Gud, som frelser, og syndere, der har brug for frelse. Gudstjenesten
består først og fremmest i, at Gud kommer til os med tilgivelsens og det evige
livs gaver. Troen modtager disse gaver med taknemlighed og lovpriser Give-
ren. I liturgien, gudstjenestens form og forløb, bliver Guds gaver delt ud til
Hans folk. Sådan kommer vi som grækerne til gudstjeneste for at tilbede og
møde Jesus. Han er her!

Gudstjeneste og mission
At de var grækere peger på sammenhængen mellem gudstjeneste og mission.
De gik til Filip, Filip til Andreas og begge gik til Jesus med grækerne. Det lærer
os noget om evangelisation. Kirken er til for at prædike evangeliet. Ved prædi-
kenen skal den bringe folk fra nær og fjern til Jesus. Og evangeliet er noget
mere end sider i en bog, der fortæller om frelsen. Det  er i sig selv en frelsende
handling. Evangeliet giver salighed. Mission er at få mennesker til at høre evan-
geliet. Og evangeliets kraft er gudstjenestens kerne, nemlig:

Korset i prædikenen
Grækerne ville gerne se Jesus og fik svaret:  Timen er kommet, da Menneske-
sønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet
ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer
det mange fold. Den der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i
denne verden, skal bevare det til evigt liv (v24-25).
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Jesus taler ikke om en samfundsændring og lokker ikke med gentagelser af
iøjnefaldende mirakler. Han  peger derimod på korset som åbenbaringen af
Guds herlighed. Han siger, at tiden er inde for hans herliggørelse og taler sam-
tidig om at dø! Hvordan kan det være herligt at dø? Jesus siger, at et hvedekorn
bærer mange fold, når det dør. Og ved Kristi død blev vi Guds retfærdighed i
Ham. Vi fik liv med Gud i bytte for Kristi død. Dine og mine synder blev lagt på
Ham. Hans død gav os liv, evigt liv, som begynder nu.

Jesus vil drage alle til sig
Jesus var uden synd, men på Golgata, hvor det store bytte fandt sted, ved-
kendte han sig alle menneskers synd. Gud lod sit hellige had imod synd ramme
sin Søn. På Golgata, hvor han blev afvist af mennesker, blev Sønnen også
afvist af Faderen. Alt dette skete i vores sted. Jesus råbte endog: "Min Gud,
min Gud! Hvorfor har du forladt mig?"

Jesus vidste, da grækerne kom, at Han snart skulle gå til korset. Han rystede
et øjeblik og sagde så: Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader,
frels mig fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time (v27).
Jesus så vore synder og døden i øjnene. Men som med lignelsen om hvedekor-
net ser han forude et håb og en stor mission. Nu fældes der dom over denne
verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra
jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan
han skulle dø (v31-33). Jesus vidste, at han ved at blive ophøjet på korset ville
drage alle mennesker til sig. Han så frem til opstandelsen. Mange forkaster
ham, men gennem korset vil Han drage alle til sig.

Korset er missionens hjerte
I Kristi kors ser vi Guds kærlighed til os her-
liggjort. Derved drages vi ud af synd og van-
tro til at se Gud, som han virkelig er. Kun gen-
nem Jesus kan vi kende Gud. Og Jesus ser vi,
når vi har korset for øje. Han har sat livet til
for os. Han har forløst os med sit dyrebare
blod og frelst os fra fordømmelse og  evig
fortabelse. Derfor drager det os til ham, dette
kors. Og Gud giver os øjne til at se Jesu her-
lighed som alle synderes eneste frelser.

Vi kom for at se Jesus, og i dag har vi mødt
ham. Vores bekendelse af troen, som drager
os til Ham, er ganske enkelt: Jeg har kun øje
for ham, som gav sit liv for mig! Amen.

Overs. Sanne Emme  Red. VL

Pastor Edward Brockwell
Mød ham 3.-8. juli i Humble
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Menighed & Lovsang

Til menighedens gudstjeneste hører sange til Guds ære for hans tjeneste for os.
Den kristne sang kendes på at være et ekko af Guds gerninger i skabelse,
genløsning og helliggørelse. Den styres af Guds egen åbenbaring i Skriften,
som apostelen Paulus siger: "Lad Kristi ord bo i rigt mål i hos jer. Undervis og
forman med al visdom med salmer, hymner og åndelige sange..." (Kol 3,16).
- Afgørende er her, at sangen er undervisende og har Kristus i centrum. Det er
lige vigtigt for sang og prædiken, fordi troen præges af det. Vi klipper fra en
artikel i Budskabet 2/2004 af den norske præst Jan Bygstad - om bla:

Sangteksternes indhold
"Et af hovedargumenterne for at have  en sangbog og en salmebog er, at tek-
sterne her har været underkastet prøve, både lære- og kvalitetsmæssigt. De
sange, der er sluppet igennem prøven, er dem, som kirkesamfundet kan stå
inde for. Sangskatten udtrykker vores kristendomsforståelse. Her står vi over-
for det faktum, at der via nye sangtekster opstår en kristendomsforståelse,
som mange gange er fremmed for evangelisk-luthersk tro og liv. Her må det
understreges: Intet bør synges i den kristne menighed, uden at det er underka-
stet forsvarlig og læremæssig undersøgelse!"

Dette er oplagt vigtigt, når vi tænker på, hvordan sangen påvirker troen.
Bygstad har undersøgt nyere "lovsange" og gør opmærksom på:

Vigtigtigheden af bredde og dybde
"Temaområdet, som berøres, er relativt snævert. Dybden afB ibe lens
gudsbillede og det kristne liv kommer kun lidt frem. Kors og træng-
sel hører vi intet om, heller ikke syndenød. At en kristen både
er retfærdig og synder, har jeg til gode at høre om,
også dobbeltheden i livet, som består i, at vi er "be-
drøvede og altid glade". Lov og evangelium, at
Gud både er Den hellige og Den nådige, er det lige-
ledes sjældent at høre. - Men der synges meget om
sejr og fremgang, Guds rige og Kristi kongedøm-
me, kærlighed, glæde og tilbedelse. - En sådan
slagside vil på sigt forandre kristendomsforståel-
sen."

Her er vigtige emner at holde sig for øje ved
fornyelse af menighedens sang: Sangen må som
prædiken formidle og styrke en sund tro!
VL
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VI TROR PÅ SYNDERNES FORLADELSE
Årsmøde søndag 2. maj 2004 i Løsning

"Hvor syndernes forladelse er, dér er liv og salighed."
Program

kl. 10.00: Festgudstjeneste i Løsning lutherske Frikirke
kl. 12.00: Middag på Øster Snede Skole, Ribevej 65
kl. 14-17.30: Forhandlingsmøde - m. kaffe
kl. 18.00: Aftensmad og aftenbøn
kl. 18.45: Afslutning

- Kollekt i gudstjenesten til fordel for Den evangelisk-lutherske Frikirke.
- Menigheden serverer varm middagsmad og sandwich til aften.
- Deltagere indbydes til at komme allerede lørdag aften,
- Lørdag kl 19.30 Ungdomsmøde på Spejderborgen i Løsning.
- Nærmere oplysninger og program fås i den lokale menighed.

Alle medlemmer og interesserede er hjerteligt velkomne!

Fra menighederne

Frimærker til Ydre mission
Vi takker for alle brugte frimærker.
Saml og tag med til Luthersk Som-
merferie eller send til Helge Nielsen,
Ndr. Landevej 26, 5900 Rudkøbing.

Luthersk Sommerferie 2004
I forberedelses-komitéen glæder vi
os over med dette blad at kunne ud-
sende et program til alle læsere af
Luthersk Kirke. Og selvfølgelig håber
vi, at mange vil tage imod indbydel-
sen til sommerstævne i Humble.

Vi synes selv, vi har lavet et spæn-
dende program. Og vi glæder os til
både at møde Mika fra Moreshet,
Brockwell fra Plymouth og mange
andre fra andre steder.

Med venlig hilsen
Else Marie fra Svendborg - Jette fra

Herlev - Natasja fra Østerbro - Helene
fra Frederiksberg - Visti fra Vanløse -
layouter Linea fra Hellerup & VL
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Ung lejr & Søpindsvin
I dagene op til fejringen af påskefesten kørte en håndfuld unge københavnere
gennem det danske kongerige til Hvidbjerg på Thyholm. Gæt hvor det er! Jo, det
er i Limfjorden i Vestjylland. Find det på kortet. Her skulle vi være i palme-week-
enden til frikirkens halvårlige ungdomslejr.

Lejrstedet
var i år yderst komfortabelt. Klaus' forældre havde lånt os deres kæmpestore hus.
Oven i købet kunne Karen, Klaus' mor, slet ikke dy sig for at vise sin gæstfrihed
med adskillige lækre måltider på bedste vestjysk vis. (Klaus kører motorcykel og
er forresten kæreste med Line fra Gratia menighed Århus - sådan til orientering).

Helligånden
der var emnet på lejren, lærte vi bedre at kende gennem læsning af Johannes-
evangeliet kapitel 13-17, som blev gennemgået af pastor Leif. Alle, der havde lyst,
fik lov at læse sine egne understregede vers op fra de nævnte 5 kapitler. Det var
meget opbyggende. Og et særlig godt vers var Joh 13,1: " - og han elskede dem
indtil det sidste."

Strandturen
blev et hit for os københav-
nere, der blev helt opslugt
af at samle forstenede sø-
pindsvin. ...men det var lidt
deprimerende, at Klaus
fandt 10, mens vi andre
fandt 3 - tilsammen!

Fodboldstøvlerne
blev fundet frem fra lejrta-
skerne og vi spillede så ivrigt,
at vi helt glemte tiden og dagsprogrammet... Ups!

Lørdag aften
fik vi en diskussion om, hvilken musik man kan høre som kristen. Kan man høre
kristen heavy metal eller verdslig musik, f.eks. det, der kører i radioen? Det var en
god og vigtig samtale, men der var mindst lige så mange meninger, som der var
mennesker. - Det var også lørdag aften, vi legede en kristen udgave af "Hvem vil
være millionær?"

Søndag
ryddede vi stuen og fejrede Palmesøndag, hvor vi blev mindet om, hvordan Jesus
blev salvet før sin død. Prædikenen gjorde et stort indtryk. Præsten talte om, at det
kunne være nødvendigt at slå i stykker. Kvinden, som salvede Jesus, brød i hvert
fald en kostbar flaske i stykker for at få den dyre salve ud, der var lige så meget
værd som en hel årsløn.

Tak!
til Klaus' forældre og til pastor Leif . Og særlig  tak til Gud for et godt fællesskab -
det var dejligt, at vi var så mange.

Helene, Lil og Linea
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ØERNE
Pastor Vagn Lyrstrand
København, Martinskirken, Martinsvej 4
Søndag 2. maj - Se Løsning
St. Bededag 7. maj kl. 10 m. nadver
Søndag 9. maj kl. 10 m. læsepr.
Søndag 16. maj 10 m. nadver
Kr. Himmelf. 20. maj kl. 10 m. nadv
Søndag 23. maj kl. 10 "Gæstedag"
Pinsedag 30. maj kl. 10 m. nadver
2. pinsedag 31. maj: kl. 10 sanggdst.
Søndag 6. juni kl. 16.30
Søndag 13. juni kl. 10 m. nadver
Søndag 20. juni kl. 16.30 m. nadver
Søndag 27. juni kl. 10 "Gæstedag"
Søndag 4. juli: Sommerlejr Langeland

Langeland, Lohals kirke, Østergade 34
Søndag 2. maj - Se Løsning
St. Bededag 7. maj - ingen gdst.
Søndag 9. maj kl. 10.30 m. nadver
Søndag 16. maj - ingen gdst.
Kr. Himmelf. 20. maj kl. 16
Søndag 23. maj kl. 15 "Skallen"
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Pinsedag 30. maj kl. 16
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Søndag 6. juni kl. 10.30 m. nadver
Søndag 13. juni kl. 16
Søndag 20. juni kl. 10.30 m. nadver
Søndag 27. juni kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 4. juli kl. 10: Lejr-gudstjeneste

Gudstjenester

JYLLAND
Pastor Leif G. Jensen
Løsning, Vinkelvej
Søndag 2. maj kl. 10 Årsmøde-gudstj.
St. Bededag 7. maj kl. 10 m. nadver
Søndag 9. maj kl. 14
Søndag 16. maj kl. 10 m. nadver
Kr. Himmelf. 20. maj ingen
Søn. 23. maj kl. 10 m. konfirmation
Pinsedag 30. maj kl. 10 m. nadver
2. pinsedag 31. maj: Ingen
Søndag 6. juni kl. 14 m. udflugt
Søndag 13. juni: Ingen
Søndag 20. juni kl. 14 m. nadver
Søndag 27. juni kl. 10 m. nadver
Søndag 4. juli: Sommerlejr Langeland

Århus, Gratiakirken, Bissensg. 14
Søndag 2. maj: årsmøde i Løsning
St. Bededag 7. maj kl. 16
Søndag 9. maj kl. 10 m. nadver
Søndag 16. maj kl. 16
Kr. Himmelf. 20. maj kl. 10 m. konfir-
mation
Søndag 23. maj: ingen
Pinsedag 30. maj kl. 16 m. nadver
2. pinsedag 31. maj: Ingen
Søndag 6. juni kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 13. juni kl. 16 m. læsepr.
Søndag 20. juni kl. 10 m. nadver
Søndag 27. juni kl. 16 m. nadver
Søndag 4. juli: Sommerlejr Langeland


