
REFORMATIONS-søndag 
Med tak til Gud for EVANGELIET 
31. okt. 1517 – 31. okt. 2017 
29. oktober i Gratiakirken, Aarhus 
Salmer: 246: Nu bede vi den Helligånd 
Sl 67. Efeserbrevet 3,20-21 
295: Vor Gud han er så fast en borg 
495: Gud vi er i gode hænder 
432: Takkesalme for Herrens nadver 
286: Guds kirkes grund alene 

 

Salme 46,5.6.2 

Flodløb glæder Guds by, 
den Højestes hellige bolig. 
Gud er i dens midte, den rokkes ikke, 
Gud bringer den hjælp ved daggry. 
Gud er vor tilflugt og styrke, 
altid at finde som hjælp i trængsler. 
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, 
som i begyndelsen, så nu og altid 
og i al evighed! Amen. 
 

 

Kollekt 

Almægtige og barmhjertige Gud: Styrk og bevar 
os i dit levende ord, og hjælp os, så vi forstår og 
erkender det på den rette måde og i en fast tro 
bevidner det i kærlighed og gerning, dig til ære og 
pris, ved Jesus Kristus, vor Herre, din Søn, som 
med dig og Helligånden lever og regerer fra 
evighed til evighed. Amen. 
 

Det gamle Testamente: Nehemias 8,1-2.5-6.9-12 

Da den syvende måned kom, og israelitterne 
havde bosat sig i byerne, samledes hele 
befolkningen, alle som én, på pladsen foran 
Vandporten, og de bad Ezra, den skriftlærde, 
hente bogen med Moses' lov, den lov Herren 
havde pålagt Israel. Den første dag i den syvende 
måned kom præsten Ezra med loven til 
forsamlingen, mænd, kvinder og alle, der var i 
stand til at lytte. ... 
Ezra åbnede bogen i hele folkets påsyn, for han 
stod højere end hele folket, og da han åbnede den, 
rejste alle sig. Ezra priste Herren, den store Gud, 
og hele folket svarede med løftede hænder: 
»Amen, amen« og kastede sig til jorden for 
Herren. ... 
Derpå sagde statholderen Nehemias og præsten 
Ezra, den skriftlærde, og levitterne, der underviste 
folket, til hele folket: »Denne dag er hellig for 
Herren jeres Gud! I skal ikke sørge og græde!« 
For hele folket var begyndt at græde, da de hørte 
lovens ord. Han sagde til dem: »Gå hen og spis 
fede retter og drik sød vin, og send noget af det til 
dem, der ikke har noget, for denne dag er hellig 
for Herren. Vær ikke bedrøvede, for glæde i 
Herren er jeres styrke!« Og levitterne beroligede 
hele folket og sagde: »Vær stille, for denne dag er 
hellig! Vær ikke bedrøvede!« Så gik hele folket 
hen for at spise og drikke og sende mad ud og 
holde en stor glædesfest, for de havde forstået de 
ord, der var forkyndt for dem. 

Epistel: Romerbrevet 3,21-28 

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. Ham gjorde Gud ved hans blod til et 
sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, 
fordi han havde ladet de tidligere synder 
ustraffede, dengang han bar over med dem, for i 
den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så 
han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som 
tror på Jesus. 
Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er 
udelukket! Ved hvilken lov? Ved gerningernes? 
Nej, ved troens lov! For vi mener, at et menneske 
gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. 
 

Evangelium (1): Matthæus 10,26-33 

Frygt derfor ikke for dem. For der er intet 
hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet 
skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger 
jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der hviskes 
jer i øret, skal I prædike fra tagene. Frygt ikke 
dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå 
sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade 
både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede. Sælges 
ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem 
falder til jorden, uden at jeres fader er med den. 
Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor 
ikke, I er mere værd end mange spurve. 
Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, 
vil jeg også kendes ved over for min fader, som er 
i himlene. Men den, der fornægter mig over for 
mennesker, vil jeg også fornægte over for min 
fader, som er i himlene. 
 

 


