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Jeg kan ikke selv forstå
eller tro på Jesus.

Helligånden kalder ved
evangeliets stemme,
helliger, bevarer mig

i den kristne menighed.
Det er både vist og sandt.

Lis Lyrstrand

Læs om:
Helligåndens vej

Ånden og Pinsen
Mission i Norden

Glædelig pinse!
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Helligåndens vej
Ved Nordisk Evangelisk Luthersk Konference i Sverige
den 11.-13. marts holdt pastor Leif G. Jensen et fore-
drag Om retfærdiggørelsen. - Vi sakser til information:

Situationen
Hvad gør man i folkekirkelige sammenhænge, hvor
evangeliet forfalskes, loven ændres og Guds ord ikke
længere anses for at være Guds troværdige og ufejlbare
ord? - Og hvad gør vi i små uanselige lutherske frime-
nigheder, når vi hører andre og os selv spørge, hvorfor
vi er så få, og hvorfor det ikke lykkes bedre med missi-
onen og væksten i medlemstal?

Nøden
De nordiske folkekirker har i vid udstrækning forladt
både Guds hellige lov og Hans frelsende evangelium! De
danske biskopper mener således, at man kan tilsidesætte
bibelens fordømmelse af en livsførsel, som er i strid
med Guds bud. De begrunder det med, at "evangeliets
helhedssyn vejer tungere end enkeltstående bibelord."
Men hermed spiller man evangeliet ud mod bibelordet og
løsriver det fra Guds lov. Og da er kristendommen på
vej til at blive udryddet i folkekirken af dens egne ledere!

Den evangelisk-lutherske kirke bekender med Kon-
kordieformelen: Vi tror, lærer og bekender, at den ene
regel og rettesnor, hvorefter så vel al lære som alle lærere
skal vurderes og bedømmes, er alene de profetiske og
apostoliske skrifter i Det Gamle og Det Nye Testamente,
som der står skrevet: ”Dit ord er en lygte for min fod og
et lys på min sti, Sl 119. Og Paulus: ”Om så også en
engel fra Himmelen kom og prædikede anderledes, han
skal være forbandet, Gal 1."

Skriften kan aldrig være i strid med evangeliet! Og
hvor loven forties, forfalskes selve evangeliet. Dér bru-
ges også sakramenterne falsk. Den yderste dom for-
nægtes. Man bliver tavs omkring Kristi stedfortrædende
straflidelse for alle mennesker. Og i praksis indstiller
man kampen mellem synden og kødet for den kristne.



3

Her kan kristne ikke overleve. Og præster, der giver sig ind under sådanne
vilkår for sakramentforvaltning og sjælesorg, ødelægger både sig selv og me-
nigheden. - Det er en stor kirkelig nød!

Vejen
For at blive ved evangeliets sandhed må vi fordybe os i Bibelens budskab om
den Guds retfærdighed som gives med syndernes forladelse af nåde i Skriftens
store ”men”: Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af
loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som
tror. Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra
Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus
Jesus (Rom 3,21-24). Dette er hovedbudskabet overalt i Den hellige Skrift.
Hvis denne lære forfalskes eller forlades, dør troen, og kirken går under som
kristen kirke. Og de mennesker, som trækkes med i dette frafald, vil på den
yderste dag blive opvakt til evig dom og fordømmelse! Derfor er denne lære
livsnødvendig for enhver kristen, enhver menighed og for alt missionsarbejde.
- Her er den eneste vej frem.

Helligåndens vej
Små menigheder står i fare for at blive isoleret. Og fristelsen kan da være
nærliggende til at søge mere attraktive midler for at "nå ud". Men intet må
skygge eller komme forud for evangeliet! For det er alene ved evangeliet, at
Helligånden samler til tro og kirke. Og i denne kristne menighed forlader han
dagligt mig og alle troende al synd rigeligt, som katekismen siger.

Retfærdiggørelsen og syndernes forladelse er en tilsagt nåde, som lyder i den
kristne menighed. Derfor er det nødvendigt for en kristen at være i en menig-
hed, hvor der forkyndes lov og evangelium efter bibelen. Gennem loven afslø-
rer Helligånden synden for samvittigheden, så mennesker gøres uretfærdige og
skyldige. Og i evangeliet forkynder han: Du er frikendt og retfærdig for Kristi
skyld! Tro det for Jesu skyld! Han er din retfærdighed overfor al anklage. Og
ved ham er du retfærdig for Gud!

Vi må forkynde lov og evangelium
Da retfærdiggør Gud syndere. Han forener os i sin kirke og fører menigheder
sammen i fælles tro. Det giver mod til at oprette kirkefællesskab og udveksle
prædikanter og knæle ved hinandens alterborde. Og vi får mod til at sige nej til
fællesskab med vranglære og falsklærende kirkesamfund. For alene en sand
bibelsk forkyndelse af lov og evangelium kan føre syndere til den tro, der
retfærdiggør overfor Gud for Kristi skyld! Må Gud styrke os i den ene retfær-
diggørende tro og lede os ved sin Hellige Ånd ad Ordets klare veje! Red VL

Læs foredraget på www.vivit.dk eller bestil det hos redaktionen!
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Pinsen og Ånden
"Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke..." bekender vi med alle
kristne ud over jorden i Den apostolske Trosbekendelse. Uden Helligåndens
gerning vil der ikke være nogen tro og kirke, heller ikke i Den evangelisk-
lutherske Frikirke, som i år fejrer 150 års jubilæum. Vi vil i jubilæumsåret
gengive lidt fra dette blads forgængere. Her fra Kirke-nyt nr. 6 juni 1954 med
en artikel af pastor Walther J. Michael, som var præst 1937-1954.

Alt kommer an på Helligånden
Uden den Hellige Ånds gerning kan intet menneske fatte de bibelske lærdomme
eller tro på, at Jesus Kristus er verdens eneste frelser og den sande Gud. Det er
alene den Hellige Ånd, som omvender et menneske og giver det en sand kristen
erkendelse. Det gør den Hellige Ånd ved evangeliets forkyndelse. Da Kristus
var hos sine disciple, sagde han til dem, at han ville sende Helligånden til dem,
den sandheds Ånd, som skal vejlede eder til al sandhed. Hvorledes skulle den
Hellige Ånd gøre det? Han skal tage af mit og forkynde jer (Joh 16,13-14).

Ved evangeliet og forkyndelsen om Jesus Kristus som verdens eneste frelser
ville den Hellige Ånd komme til dem og oplyse dem om Kristi person og ger-
ning. Så kom den første pinsefest i Jerusalem, og den Hellige Ånd oplyste
apostelen Peter og de andre, at der ikke er frelse i nogen anden end i Kristus.
Det skete ved forkyndelsen om Kristus og alene derigennem.

Alt kommer an på evangeliet
Skal Helligånden udføre sin gerning og omvende et menneske, så kommer
derfor alt an på, at evangeliet om Kristus ikke forvanskes, men forkyndes rent
og uafkortet. Nægter man, at Jesus Kristus er Guds søn, og at han ved sin
stedfortrædende tilfyldestgørelse forligte Gud med os mennesker og frelste os
fra den evige fortabelse, så lukker man den Hellige Ånd ude. Dermed spærrer
man døren  for alle de sjæle, som søger saligheden. Thi det er sandt og bibelens
lære, når Luther i forklaringen til Den tredje trosartikel siger: Jeg tror, at jeg
ikke af egen fornuft eller kraft kan komme til Jesus Kristus, min Herre eller tro
på ham

Evangeliet alene er en Guds kraft til salighed, og den Hellige Ånd virker tro
og omvendelse alene ved evangeliets forkyndelse. Den, der tager Guds ord fra
os og i stedet for giver os menneskelige "åndrige" tanker, spærrer vejen til livet.
Den, der lærer, at mennesket kan omvende sig ved en viljesbeslutning, udeluk-
ker den Hellige Ånds gerning. Den, der lærer, at mennesket kan forbedre sig og
verden ved sin egen kraft og vilje, opnår intet. Kun ved evangeliet giver Hellig-
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ånden os troen og dermed nyt liv. Derfor skal evangeliet også holdes rent. På
den måde fejrer vi ret pinse. Pinse er opfyldelsen af den gamle forjættelse om
den Hellige Ånd, som skal føre menneskeverdenen til Herren ogFrelseren
ved evangeliets forkyndelse. Og ved evangeliets forkyndelse
udøver den Hellige Ånd stadigvæk sin gerning i den
kristne menighed og leder den i al sandhed. Ved evan-
geliet alene samler han menigheden, bevarer den i
troen og opholder den indtil verdens ende.

Alt kommer an på at høre Ordet
Nu forstår vi, hvorfor Jesus siger til sine disciple, at
evangeliet skal prædikes i hele verden, for at hver
den, som tror på ham, skal have evigt liv. Evangeliet
alene, ikke din vilje, ikke dine følelser eller erfaringer
eller sjælelige oplevelser giver livet.

Mange såkaldte vækkelsesprædikanter kan tale godt
om Jesu person og gerning, men lukker den Hellige Ånd
ude, idet de lærer, at mennesket selv kan omvende sig ved en
enkelt viljesbeslutning. Dermed forvansker de også evangeliet om Kri-
sti gerning, idet de lærer, at det ikke er Kristus alene, der frelser, men
også menneskets egen vilje. Alle de, der i vor tid taler så meget om
erfaringer og oplevelser, forstår endnu ikke, at det er Gud alene, som
virker alt. Det er Gud alene, der fører et menneske til omvendelse og
giver dét det åndelige liv. Alt virker den samme store Gud, den Hellige
Ånd alene ved Guds Ord, ved evangeliet. Om det siger apostelen: Kristi
evangelium er Guds kraft til frelse. Det har han aldrig sagt om dine
følelser, din vilje, dine erfaringer, dine oplevelser eller din omvendelse.

En forkynders opgave er ikke at presse mennesker til omvendelse
ved særlige omvendelsesmetoder - det bliver kun til skinomvendelser -
men hans opgave er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus. Gør han
det, så ved han også, at den Hellige Ånd virker tro og omvendelse ved
evangeliets forkyndelse. Vil vi være rette kristne, så kommer alt an på at
høre evangeliet så uafkortet og rent, som den Hellige Ånd har givet det
til apostlene. Vær på vagt overfor enhver forfalskning af evangeliet! Se
til, at du hører evangeliet og optager det i dit hjerte til din egen salighed.

Således fejrer du ret pinse
Således virker den Hellige Ånd, indtil Guds rige er fuldendt og alle Guds
udvalgte er samlede til den ene hjord hos den ene hyrde, Jesus Kristus.

Walther J. Michael
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Frikirke: 1855-2005
Den 4. november 1855 blev Den evang.-luth. Frikirke

stiftet med pastor Niels Petersen Grunnet som grundlæg-
ger og første præst. I tiden forinden skulle pastor Grunnet
i et "prøveår" for Det danske Missionsselskab søge at

vække større interesse for missionssagen og samle
missionskredse" som baggrund for en udsendelse

som missionær. - Vi klipper lidt historie fra 100-års
jubilæums-skriftet "Den evangelisk-lutherske
Frikirke 1855-1955" ved Walther J. Michael:

Grunnet påbegyndte så prøveåret.
Han blev sendt ud på en rejse landet over i sommeren 1855. Han holdt forskellige
steder møder og gudstjenester, som fandt god tilslutning. Det lykkedes Grunnet
at vække interesse for missionssagen. Men mange steder fandt han en næsten
fuldkommen uvidenhed angående de elementære kristne grundbegreber. ...
Den store åndelige nød, der herskede i landet, og som G. lærte at kende på denne
rejse, gik ham til hjertet. Mange levede som de rene hedninger. Det er derfor heller
ikke uforståeligt, at G. kritiserede de statskirkelige forhold. ...
Det var stadig hans ønske at være hedningemissionær, hvis der bare var nogen,
der ville sende ham. Han skriver åbent, at Dansk Missionsselskab ikke indtil nu
har givet ham tilsagn om at begynde en selvstændig missionsvirksomhed. Da
han vidste dette og dog følte sig kaldet til at være missionær, ventilerede han
tanken om en egen missionsmenighed, som ville være rede til at udsende ham.
...
Men at Grunnet allerede dengang med bekymring så på de statskirkelige forhold
fremgår af følgende passus: Herren vor Gud har også her i Danmark et folk, som
ikke har bøjet knæ for afguderne. Disse håber jeg, når de bliver sig bevidst som
en missionsmenighed, med glæde vil sende enhver kristen, som Herren dertil vil
udvælge, endog sådanne som ikke have teologisk eksamen og derfor ser sig
nødsaget til at udsendes uden at modtage ordinationen af en af statskirkens
biskopper, når de pågældende kun har gået i Helligåndens skole. Men jeg næg-
ter ikke, at før denne tid vil der efter den indsigt, jeg har i sagerne, komme til at ske
en ikke ringe forandring i de nubestående forhold, som allerede er begyndt i det
små, thi Herrens ord hos profeten Esajas 52: "Gå ud fra dem og afsondrer jer fra
dem og rører ikke noget urent", vil da blive bedre betænkt af Kristi sande vidner
end hidtil, og Herren give derfor, at hans børn måtte nøje overveje ordene i vor
tredje trosartikel: "Jeg tror på en hellig, kristelig kirke, de helliges samfund."
...
I København udfoldede G. en rig virksomhed. Han begyndte med en ugentlig
missionsforsamling, som snart måtte udvides til flere møder om ugen. Han sam-
lede en mands- og kvinde kreds og begyndte som en af de første en søndagssko-
le i København. Tilslutningen var stor. Også i København stiftede G. en missions-
menighed...                                                                                                               Red VL
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Mission - i Norden

Sammen med andre lutherske bekendelseskirker i Finland, Sverige og Norge
har vores kirke udarbejdet et "DOKUMENT som baggrund for konstatering
af kirkeligt fællesskab." - Vi gengiver i klip fra artikel 11. "Om missionen":

Vi tror og lærer
- at der vil forblive én hellig kirke indtil verdens ende. Denne kirke er kaldet til
at drive mission: “Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og
gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens
og Helligåndens navn. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” (Matt
28,18-20).

Kirken har til opgave i gudstjeneste og undervisning at sørge for sine døbte
medlemmer med stadig forkyndelse og oplæring i den kristne tro. Samtidig må
den energisk fortsætte Kristi mission, han som kom for at opsøge det fortabte
(Luk 15; Matt 18,12-14), gav sit liv for hele verden (Joh 3,16) og sendte sine
apostle ud i hele verden...

 Missionens midler er alene de hellige nådemidler, ordet og sakramenter-
ne, der  skaber tro og vækst som Helligåndens helt suveræne gerning, hvor og
når Gud vil. Med sigte derpå er der af Gud “indstiftet et embede til at forkynde
evangeliet og række sakramenterne, hvorigennem Helligånden gives, som vir-
ker troen” Og præsten skal drage omsorg for, at “sakramenterne bruges såle-
des, at troen kommer til.” (Den augsburgske Bekendelse artikel 5 & 13).

Vi afviser den forestilling
- at alle døbte forbliver kristne, og at det derfor ikke er nødvendigt at drive
mission. Herren har selv sagt, at han er “sendt til de fortabte får af Israels hus”
(Matt 15,24). Og apostelen ivrer for, at de, der er faldet fra og ikke tror, igen
må podes ind i det sande vintræ for at blive frelst (Rom 11,23).

Ligeledes afviser vi den tanke, at kirken vokser og udbredes ved menneske-
lige kræfter. For dette er i strid med den bibelske lære om, at troen alene kom-
mer af det, som høres, og det der høres, kommer i kraft af Kristi ord “ (Rom
10,17)... Kristi kirke vokser, og de udvalgtes tal bliver fuldt ved forkyndelsen
af Kristus, som Skriften siger: “For således har Herren befalet os det: Jeg har
gjort dig til lys for folkene, for at du skal være til frelse til jordens ende.” Da
hedningerne hørte det, blev de glade, og de priste Herrens ord; og alle, som var
bestemt til evigt liv, kom til tro” (ApG 13,47-48).

At de udvalgtes tal bliver fuldt, er ikke ensbetydende med, at kirken i verden
vil vokse i udvortes forstand. Tværtimod... som Herren siger: “Men når Men-
neskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?” (Luk 18,8).

red. VL
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Månedsord: ApG 2,42

1
2
3
4
5
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14
15
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17
18
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20
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22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

5. e. påske Joh 16,23b-28: Bed i Jesu navn
ApG 1,1-9: 40 dage
ApG 1,10-14: De holdt alle i enighed fast
ApG 1,15-26: De holdt sig til Skriftens ord
Kristi Himmelfart Mark 16,14-20:
Forkynd evangeliet for al skabningen
2 Mos 14,1-18: Herren frelser jer i dag
2 Mos 14,19-31: Herren drev havet tilbage
6. efter påske Joh 15,26-16,4: Jesus
bevarer mod frafald i forfølgelsens tid
2 Mos 15,1-21: De sang
2 Mos 15,22-16,8: De gav ondt af sig
2 Mos 16,9-36: Sig til hele menigheden ...
2 Mos 17,1-16: Skaf os vand at drikke!
2 Mos 18,1-27: Organisation til alles gavn
ApG 2,1-13: Frelsen forkyndt på vort sprog
Pinsedag Joh 14,22-31: Helligånden skal
minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer
2. pinsedag Joh 3,16-21: Således
elskede Gud verden, at han gav sin Søn
ApG 2,14-36: Pinseprædiken om Kristus
ApG 2,37-47: ... fast ved apostlenes lære
ApG 3,1-26: ... fast ved bøn og prædiken
ApG 4,1-22: ... trods trusler
ApG 4,23-37: ... fast ved fællesskabet
Trinitatis Joh 3,1-15: Født af vand og Ånd
ApG 5,1-11: Frafald fra troen
ApG 5,12-32: De blev bevaret
ApG 5,33-42: Menneskeværk?
ApG 6,1-15: Organisering og Helligånd
ApG 7,1-29: Bibelhistorie for voksne (I)
ApG 7,30-53: Bibelhistorie for voksne (II)
1. efter trinitatis Luk 16,19-31:
Han levede hver dag i fest og pragt
ApG 7,54-60: Bibelhistorien rammer
Sl 46: Vor Gud han er så fast en borg!
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De holdt fast - i maj

De holdt fast
ved apostle-
nes lære og
fællesskabet,
ved brødets
brydelse og
ved bønnerne.
(ApG 2,42)

De holdt fast
Overskriften kunne godt læses, som
om der stod, at "de holdt fest!" Foråret
er jo en tid med påske- og pinsefest og
med de mange konfirmationsfester.
Der er også fest i naturen, fordi solen
varmer og giver nyt liv. - Ikke desto min-
dre handler maj-måneds bibelord om
at holde fast.

De kristne fester (jul, påske og pin-
se) er givet os, for at vi ikke skal glem-
me Guds store frelsesgerninger, men
vokse og blive faste i troen. Kun sådan
bliver vi bevaret hos Gud og bliver sali-
ge. Og kun sådan påtager vi os dag-
liglivets mange kald og slider trofast i
menighed og samfund.

Men vi lever i en tid, som har byttet
rundt på disse forhold. Mange går på
arbejde for at få råd til at være med i
den store forbrugsfest. I den kristne
menighed er det omvendt. Vi holder
fest for at få hjælp til at holde fast ved
frelsens grundsandheder og få kraft til
at tjene Gud midt i hverdagen.

Det lærer de første kristne os med
deres eksempel i Apostlenes Gernin-
ger. Lad os derfor ikke stræbe efter be-
ruselse i ekstraordinære oplevelser
og tomme fester, men lad os holde fast
ved Guds ord, fællesskabet, brøds-
brydelsen og bønnerne. Da holder
Gud os fast i tro og kærlighed i maj.
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Månedsord: ApG 14,22

ApG 8,1-4: Menighedens trængsel
ApG 8,5-25: Mission i Samaria
ApG 8,26-40: Sendt til en afrikaner
ApG 9,1-18: Saulus  oplever   trængsel
2. efter trinitatis  Luk 14,16-24:
Den afbudsramte fest
Sl 18,1-30: Herren er min klippe, min borg
ApG 9,19-35: Fred, opbygning og vækst
ApG 9,36-43: Tabita-tjenesten
ApG 10,1-33: Kaldet til hedningsmission
ApG 10,34-48: Helligånden og ordet
ApG 11,1-18: Peter forsvarer  missionen
3. efter trinitatis  Luk 15,1-10:
Toldere og syndere holdt sig nær til Jesus
Sl 25,1-22: Vis mig dine veje, Herre
ApG 11,19-30: Indblik i en menighed
ApG 12,1-17: Jakobs og Peters trængsel
ApG 12,18-25: Guds dom /  ordets vækst
ApG 13,1-12: Faste, bøn og udsendelse
ApG 13,13-52: Mission på  i Antiokia
4. efter trinitatis Luk 6,36-42:
Vær barmhjertige, ligesom jeres Fader
Sl 27:Belejret - og alligevel  tryg
ApG 14,1-20:  En missionsprædiken
ApG 14,21-28: Igennem mange trængsler
Rom 1,1-17: Nåde være med jer!
Rom 1,18-2,29: Ingen undskyldning
Den augsburgske bekendelses dag
Rom 3,1-31: Guds frelsende retfærdighed
5. efter trinitatis Luk 5,1-11:
På dit ord vil jeg kaste garnene ud
Rom 4,1-25: Abrahams håb
Rom 5,1-21: Stolte af vore trængsler
Rom 6,1-23: Døde for synden
Rom 7,1-25: Elendig - og dog fuld af tak

Igennem trængsler - i juni

„Igennem
mange
trængsler
skal vi
gå ind i
Guds rige.“
(ApG14,22)

Trængsler
Ingen af os tænker umiddelbart positivt
om trængsler. Når vi er trængte, bliver
vi jo let stressede og ubehagelige at
være sammen med. Og forhindrer
modgang os ikke i at nå de mål, vi har
sat os? Derfor ønsker vi at undgå både
indre og ydre trængsler.

Men månedens vers modsiger os.
De første kristne blev udsat for forføl-
gelse og lidelse. Men de lærte, at
trængsler ikke er af det onde, men et
nødvendigt vilkår for enhver kristen. Je-
sus har jo også selv sagt: "Hvor trang
er ikke den vej, som fører til livet, og der
er få, som finder den!" (Matt 7,14).

Det er i virkeligheden til gavn for os,
når vi må igennem trængsler. Når vi i
vores samvittighed mærker skyld og
anklages på grund af det onde, vi har
gjort mod andre, da bliver det trangt at
være til. Men netop i den trængsel får
frelsens ord om tilgivelse sin fulde be-
tydning for os.

Det samme gælder ydre trængsel
og modgang. Hvis vi omgiver os med
velfærd på alle sider, sløves vi og
glemmer kaldet til at tjene Gud og vor
næste. Sådan er vi desværre! Derfor er
trængsel et uomgængeligt og nød-
vendigt livsvilkår på vejen ind i Guds
rige - ligesom det var på apostlenes
missionsrejser. Bibellæsningen i juni
vil undervise os derom.

Leif G. Jensen
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Spørgsmål-svar
Sekter og dåb                                    Fra gæstebog på kirkens hjemmeside, www.vivit.dk
Jeg har et spørgsmål: Anser I karismatikere, voksendøbere og gendøbere for
brødre og søstre i Kristus? Jeg spørger, fordi I under afsnittet om dåben betegner
voksendøbere og gendøbere for sekter. - Med venlig hilsen Morten.

Kære Morten
Dit spørgsmål er forholdsvis bredt.
Karismatikere er en meget vid beteg-
nelse, som omfatter mange, der går
ind for barnedåb. Flere voksendøbere
vil også afvise gendåb. Og gendåb kan
man vel teoretisk tænke sig, hvis der er
tvivl om, at dåben er foretaget i Fade-
rens og Sønnens og Helligåndens
navn.

Dåbens betydning
Det, der gør os til brødre og søstre i
samme familie, er, at Den treenige
Gud handler og genføder i dåben.
“Den, der ikke bliver født af vand og Ånd
kan ikke komme ind i Guds rige“ siger
Jesus i Johs 3,5.
Dåb i Faderens og Sønnens og Hellig-
åndens navn er uadskilleligt dåb i vand
og Ånd. Og dåben er da i kraft af Guds
gerning „det bad, der genføder og for-
nyer ved Helligånden“ (Tit 3,5); lige-
som vandet under Noas ark er „et bille-
de på den dåb, som nu frelser jer“ (1
Pet 3,21).
- Af disse grunde er dåben indgangen i
Guds familie, ligesom gendåb er umu-
lig.

Barnedåbens begrundelse
Al dåb er og må til syvende og sidst
være barnedåb, også når der er tale
om voksne. For „uden I bliver som
børn, kan I ikke komme ind i Guds rige“
siger Jesus. [Se Matt 18,1-5].
Dåben er også Den nye pagts fortsæt-
telse af Den gamle pagts omskærel-

se, som skete på 8.-dagen, hvilket og-
så peger på barnedåb (Kol 2,11: "I ham
blev I også omskåret..., da I blev begra-
vet sammen med ham i dåben, og i
den blev I også oprejst sammen med
ham ved troen ...").
Ligesom vi i Ny Testamente hører om
hele husstande, som blev døbt. [Se
ApG 16,15; 16,31-34; 1 Kor 1,16].
- Dette er for os at se tydelig bibelsk
lære og kristen tro fra kirkens første
begyndelse.

Sekter
De, som stiller sig udenfor den almin-
delige tro, kan kaldes „sekter“. Vi vil
dog ikke bruge det som et skældsord,
snarere som et smertensord. For det
gør ondt at høre nogen bekende den
kristne tro med munden, mens de
samtidig, med afvisning af Guds suve-
ræne og genfødende gerning i dåben,
modsiger familie-fællesskabet i troen!
- Jeg håber hermed at have givet stof til
besvarelse af dit spørgsmål.

Venlig hilsen pastor Vagn Lyrstrand

Fra den første pinsedag:

"Omvend jer og lad jer døbe i
Jesu Kristi navn til jeres syn-
ders forladelse, så skal I få Hel-
ligånden som gave. For løftet
gælder jer og jeres børn..."

(Apostlenes Gerninger 2,38)
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Fra menighederne

VI TROR PÅ KØDETS OPSTANDELSE
Årsmøde 9.-10. juli 2005 i Humble

Påskelejr i Vejle Ådal
Den 1.-3. april var årets første forårs-
weekend med strålende sol. Et godt
sammenfald med påske-lejren i Jyl-
land. Om aftenen kunne man høre ug-
lerne tale sammen under en stjerne-
klar himmel i Vejle Ådal, hvor 28 unge
var samlet om budskabet i Daniels
bog. Temaet var: Kristen i verden. Vi
mærkede den kraft og trøst, som Dani-
el og hans venner levede af som frem-
mede i Babylon. Det var en ekstra glæ-
de at have besøg af unge fra ELBK's
menighed i Yxenhult sammen med
pastor Gunnar Edwardsson. På bille-
det ser I, at det var en lejr med gang i.

Se mere på www.lungen.dk.      LGJ

Gratia Menighed, Århus - Vielse
Lørdag 26. febr. blev stud. mag. Karina
Teglgaard Christensen viet til stud.
theol. Magnus Nørgaard Sørensen
Vielsen blev foretaget i Sct. Pauls kirke
i Århus ved Gratia menigheds præst
pastor Leif G. Jensen.
Luthersk Kirke ønsker hjertelig tillykke
og Guds rige velsignelse!                   VL

Lørdag den 9. juli
kl. 13.30: Åbning m. årsberetninger
kl. 14.30: Kaffe
kl. 15.15: Forhandlingsmøde
kl. 17.30: Afslutning
kl. 18.00: Spisning medbr. mad *)
kl. 19.45: Familiemøde
*) Pizza kan bestilles ved tilmelding

Søndag den 10. juli
kl. 8-9.00: Morgenmad
kl. 10.00: Gudstjeneste i Lohals kirke
kl. 12.45: Fælles middag i Humble
kl. 14.30: Festtale: "Vi tror på

        kødets opstandelse."
kl. 15.30: Kaffe og afslutning
*) Kollekt til Den evang.-luth. Frikirke

Tilmelding bedes foretaget ved brug af blanket på vedlagte program

Alle medlemmer og interesserede er hjerteligt velkomne!

HÅB til det sidste!HÅB til det sidste!HÅB til det sidste!HÅB til det sidste!HÅB til det sidste!
Luthersk Sommerferie 10.-14. juli i Humble. - Se vedlagt program.
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Gudstjenester
ØERNE
Pastor Vagn Lyrstrand
København, Martinskirken, Martinsvej 4
Søndag 1. maj kl. 10 m. nadver
Kr.Himmf. 5. maj kl. 10 m. læseprdk.
Søndag 8. maj kl. 10 m. nadver
Pinsedag 15. maj kl. 10 m.nadver
2. Pinsedag 16. maj kl. 10 sanggdst.
Trinitatis 22. maj. kl. 10 (MNS)
Søndag 29. maj kl. 10 "Gæstedag"
Søndag 5. juni kl. 10 m. nadv. Udflugt
Søndag 12. juni kl. 10 m. læseprdk.30
Søndag 19. juni kl. 10 m. nadver
Søndag 26. juni kl. 10 "Gæstedag"
Søndag 3. juli kl. 11 m. nadver
Søndag 10. juli ingen - Se Lohals!

Langeland, Lohals Kirke, Østergade 34
Søndag 1. maj kl. 16
Kr.Himmf. 5. maj kl. 10.30 m. nadver
Søndag 8. maj ingen
Pinsedag 15. maj kl. 16 m. nadver
2. Pinsedag 16. maj ingen
Trinitatis 22. maj. kl. 16 (MNS)
Søndag 29. maj kl. kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 5. juni ingen
Søndag 12. juni kl. 10.30 m. nadver
Søndag 19. juni kl. 10.30 (LGJ)
Søndag 26. juni kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 3. juli ingen
Søndag 10. juli kl. 10 - Årsmøde gdst.

JYLLAND
Pastor Leif G. Jensen
Løsning, Vinkelvej
Søndag 1. maj kl. 10 m. nadver
Kr. Himmelf. 5. maj kl. 10 m.nadver
Søndag 8. maj kl. 14
Pinsedag 15. maj ingen
2. Pinsedag 16. maj kl. 10 m. nadver
Trinitatis 22. maj kl. 14
Søndag 29. maj kl. 10 m. nadver
Søndag 5. juni kl. 14
Søndag 12. juni kl. 10 m. nadver
Søndag 19. juni kl. 19
Søndag 26. juni kl. 10 m. nadver
Søndag 3. juli kl. 14
Søndag 10. juli ingen - Se Lohals!

Århus, Gratiakirken, Bissensgade 14
Søndag 1. maj kl. 16
Kr. Himmelf. 5. maj kl. 16 m.nadver
Søndag 8. maj kl. 10 (9.20 nadver)
Pinsedag 15. maj kl. 10 m. konfirm.
2. Pinsedag 16. maj ingen
Trinitatis 22. maj kl. 10 m. nadver
Søndag 29. maj kl. 16
Søndag 5. juni kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 12. juni kl. 16 m. nadver
Søndag 19. juni kl. 10 m. læseprdk.
Søndag 26. juni kl. 16 m. nadver
Søndag 3. juli kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 10. juli ingen - Se Lohals!


