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”KIRKE i tak og bøn” 
Herren er nær. Vær ikke bekymrede for no-
get, men bring i alle forhold jeres ønsker 
frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. 
Filipperbrevet 4,5-6.  

 

 
 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE I MARTINSKIRKEN 8. MAJ ! 
Vi har ufatteligt meget at takke Gud for! * Frelsen, som vi ejer i Jesus Kri-
stus. * Guds godhed og barmhjertighed mod os. * Guds utallige velgernin-
ger. - Mens vi ser ind i Guds nåde og godhed, får vi frimodighed til at bede. 
Og da giver han os sin fred! Herren er nær! 
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Påske i Gamle Testamente  
– og hos os 
I 2. Mosebog 3-15 fortæller Moses, hvordan Gud udfriede sit folk fra slave-
riet i Egypten. Beretningen er samtidig et billede på vores udfrielse fra den-
ne vantro verden. Ved evangeliet frelser og befrier Jesus Kristus os, så vi 
kan fejre påske med tro og håb.  
 

Moses og tornebusken (2 Mosebog 3,1-8a)  
Baggrunden for bibelfortællingen om Moses og tornebusken er denne: Moses 
var blevet fårehyrde hos Jetro i Midjan. Og nu var tiden kommet, da Gud ville 
åbenbare sig for ham og give ham opgaven at føre Israels folk ud af Egypten. 
 
I denne tekst møder vi både Guds hellighed og Guds nå-
de. Når vi læser om Moses og den brændende tornebusk, 
tænker vi vel ofte på Guds hellighed, fordi Gud siger: Tag 
dine sandaler af, for det sted du står på, er hellig jord (v 
5). Og Moses måtte skjule sit ansigt, fordi han var en syn-
der overfor den hellige Gud. Men vi skal også tænke på, 
at vi møder den nådige Gud i den brændende tornebusk. 
Moses taler jo i 5. Mosebog om nåde fra ham der bor i 
tornebusken (kap 33 v 16).  
 
Herrens engel viser sig for Moses i den flammende ild i tornebusken og taler ud 
fra tornebusken. Han er Guds søn, vores frelser, som kom for at frelse os fra 
syndens, dødens og djævelens magt. Herrens engel er Guds søn. Det bud-
skab, som Guds søn forkynder for Moses ud fra den brændende tornebusk, er 
budskabet om befrielse og frelse. Han siger: Jeg har set mit folks lidelse i 
Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig … og derfor er jeg kommet ned for at 
redde dem fra egypterne og føre dem op fra dette land … til et land, som flyder 
med mælk og honning (v 7-8). 
 
Men Guds søn kom ikke kun for at redde Israels folk fra slaveriet i Egypten. 
Han kom for at befri os fra at være slaver under synden, da han steg ned på 
jorden, blev menneske av kød og blod, og led og døde for os, for at føre os ud 
vort Egypten, dvs. fra denne onde verden, ind sit rige på jord og til sidst ind i sit 
himmelske rige. 
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Vort påskelam (2 Mosebog 12,1-13) 
Gud ramte Egypten med de 10 plager, fordi Farao ikke 
ville lade Israels folk rejse. Den sidste og afgørende plage 
var, da Gud dræbte alt førstefødt i Egypten. I alle hjem, 
lige fra kongens palads til den fattiges hytte, hørtes skrig 
og klage over de døde. Kun israelitterne gik fri. For døds-
engelen gik forbi deres huse forbi. På Guds befaling og 
løfte havde de slagtet et påskelam og strøget dets blod 
på dørstolperne og på overliggeren. Når Herren gik gennem Egypten ville han 
se blodet og springe den dør over. Sådan blev Israel børn reddet. 
 
Påskelammet, som jøderne slagtede, peger hen på Kristus. Paulus siger i 1 
Kor 5,7: Også vort påskelam er slagtet, Kristus. Han måtte lide døden på et 
kors, hans blod måtte rinde for vores skyld.  
Der blev givet helt bestemte forskrifter om det påskelam, som blev slagtet i den 
gamle pagt. Det skulle være et årgammelt handyr uden fejl og skavanker. Dette 
peger også hen på Kristus. Han blev udvalgt af Gud. Han blev et sandt menne-
ske uden nogen fejl og skavanker. Han var uden synd. Han blev det rette på-
skelam, som blev ofret for os, for at vi skulle frelses fra dommen. Ligesom 
lammet i den gamle pagt blev slagtet, blev Jesus Kristus slagtet. Han måtte 
bære vores skyld og straf, som døberen Johannes sagde: Se, dér er Guds lam 
som bærer verdens synd (Joh 1,29).  
I Johannes’ Åbenbaring bliver Kristus kaldt for lammet som blev slagtet: Du 
blev slagtet og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og 
tungemål (Åb 5,9). Ja, vi blev, som Peter sier, løskøbt med Kristi dyrebare blod 
som af et lam uden plet og lyde (1 Pet 1,19). Og fordi Jesus lod sit blod rinde 
for os, har vi frimodighed overfor Gud. Vi skal ikke dømmes, men gå fri. Vi har i 
Jesu blod frimodighed til at gå ind i helligdommen og kalde den hellige Gud vor 
kære Fader. 
 
Bøn: Vi takker dig Jesus Kristus, fordi du lod dit blod rinde for vor skyld.  
Vi kan som Israels folk være trygge, og behøver ikke frygte for dommen 
på den yderste dag, for dit blod gir os frimodighed overfor Gud.  
 
 

Israelitterne ved Det røde hav  
(2 Mos 14,15-30) 
Israelitterne var i en håbløs situation. Bag dem kom den egyptiske hær fuldt 
bevæbnet med heste og vogne. Foran dem lå Det Røde Hav. De havde ingen 
våben og ingen heste og vogne. De gik til fods.  
 
De blev meget bange og råbte til Herren. De sagde til Moses: Hvad er det, du 
har gjort imod os ved at føre os ud af Egypten? De mente, det var bedre at væ-
re slaver i Egypten end at dø der ude i ørkenen! 
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Da siger Moses disse forunderlige ord, som står i stærk modsætning til det, is-
raelitterne siger. Moses var nok også selv bange og råbte i sit hjerte til Herren.  
Men han siger til folket, hvad Gud havde sagt til ham: I skal ikke være bange! 
Han vidste ikke, hvordan Gud ville redde dem. Han vidste kun, at Gud ville gø-
re det. Moses vidste lige så godt som israelitterne, at de ikke havde nogen 
chance mod den egyptiske hær. De ville være fuldstændig i deres vold. Allige-
vel siger han: I skal ikke være bange! Og hvorfor behøvede de ikke være ban-
ge? Jo, fordi de havde en Gud i Himmelen, som har al magt, som kan gøre 
det, som ser helt umulig ud: frelse dem fra den egyptiske hær. Moses sagde: 
Stil jer op, og se, hvordan Herren frelser jer i dag. Herren vil føre krig for jer, og 
I kan tie stille! (v13-14).  
Tryg og fortrøstningsfuld siger Moses disse ord. Hvordan kunne han det? Han 
vidste jo ikke, hvordan Gud skulle redde dem? Jo, Moses var tryg og fortrøst-
ningsfuld, fordi han stolede på Guds ord. Han levede i tro, ikke i det, som kan 
ses (2 Kor 5,7). Efter Jesu opstandelse havde den tvivlende Thomas sagt, at 
han ikke ville tro, med mindre han fik synlige beviser. Og da åbenbarede Jesus 
sig for ham og sagde: Salig er den som ikke ser og dog tror! Derfor lever vi vo-
res kristne liv i tro på Gud og ikke på baggrund af almindelige menneskelige 
beviser. 
 
I bibelfortællingen om israelitterne ved Det røde hav ser vi, 
hvordan Moses stolede på Guds ord tværtimod det, han 
kunne se med sine øjne, og tværtimod hvad han følte i sit 
hjerte. Herren havde givet ham sit ord, længe før israelit-
terne kom til Det røde hav. Allerede før folket vendte om 
og tog en omvej for å slå lejr ved havet, havde Gud sagt til 
Moses: Jeg vil vise min herlighed på Farao og hele hans 
hær (v 4). Det ord stolede Moses på. Han havde ”kun” 
Guds ord. Ordet alene.  
Det er det, vi skal lære: udelukkende at stole på Herrens ord. Tro uden at se! 
Når vi kommer i nød og vanskeligheder og ikke ser nogen udvej, da må vi læg-
ge vores liv i Herrens hånd og stole på Ham. Han ser, og han ved! Han har en 
udvej for os! Og han hjælper altid i rette tid. Vi skal lære at tro uden at se. Da 
vil vi - enten her i tiden eller måske ikke før vi kommer i himmelen - få at se, 
hvordan Herren hjalp os i all vor nød. 
 
Israelitterne så Herrens mægtige hånd, da han kløvede havet, så de kunne 
komme tørskoet over, og lod den egyptiske hær drukne. De fik at se, hvordan 
Gud bjærgede dem. Og de frygtede Gud og troede på ham. Derfor sang de en 
lovsang til Gud (2 Mos 15). Siden vendte de igen og igen tilbage til denne begi-
venhed i tak og lovprisning til Gud (se Sl 78,13-16). På samme måde må vi se 
tilbage på Jesu lidelse på korset og hans sejrrige opstandelse fra de døde. Det 
er en stadig kilde til at takke og prise Gud. 

Sigmund Hjorthaug 
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Rystet og inddraget 
Reflektioner over jordskæv og naturkatastrofer 
På baggrund af jordskælvene i Japan i marts 2011 udsendte Den Lutherske 
Kirke i Canada en opfordring til at hjælpe og bede for det japanske folk.  
Redaktør og kommunikationssekretær pastor Ian Adnams skrev i den forbin-
delse:  
 
Den 11. marts vågnede 
vi op til nyheden om 
endnu en naturkatastro-
fe. Denne gang var det 
Japan, som var ramt af 
det største jordskælv i 
landets historie. Det 
skabte rædsel og rev 
mange mennesker bort. 
Og den efterfølgende 
tsunami skabte yder-
ligere ødelæggelse og 
død.   
Vore bønner stiger op til 
Gud for dem i Japan, som lider tab og oplever fysiske og følelsesmæssige ef-
terskælv. Det vil præge dem i lang tid frem over. I hele verden spørger menne-
sker: ”Hvordan kan en kærlig Gud tillade, at sådan noget sker?”  
(Det er egentlig underligt, at mennesker, som ignorerer Gud det meste af livet, 
alligevel anklager ham, når der sker en katastrofe.)  
 
For det første skal vi indse, at Gud er Gud. Vi forstår ikke Gud. Han er jo Evig. 
Et begreb, som vi aldrig nogensinde vil kunne fatte. Vores små hjerner slår ikke 
til. Som Bibelen bemærker: Guds veje er ikke vore veje!  
For det andet lever vi i en verden, som er faldet bort fra Gud. Siden Adams og 
Evas ulydighed i Edens have har vores fysiske verden været underlagt død og 
forfald. Det kommer til udtryk ved, at hele menneskeheden har mistet sit oprin-
delige forhold til Gud på grund af synden.  
Guds kærlighed til os i Jesus Kristus genopretter det åndelige bånd mellem 
Gud og os. Men vi er ude af stand til at give verden den harmoni og fuldkomne 
tilstand tilbage, som den oprindeligt havde. Derfor vil vi lide under konsekven-
serne af Adams fald. Det mærker vi, når naturens destruktive kræfter udfolder 
sig.  
For det tredje giver disse naturkatastrofer Guds folk lejlighed til at vidne om 
det håb, Gud har givet os ved troen på Jesus Kristus.  
Som kristne er vi kaldet af Gud til at tjene vor næste. Vi elsker, fordi Gud el-
skede os først og sendte sin Søn, Jesus Kristus, som bar vore synder og døde 

Redningsarbejdere ved et sammen-
styrtet hus i det nordlige Japan.  
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i vort sted. Når hans evige kærlighed rører os, drives vi til at elske og tjene an-
dre mennesker.  
Vi kan ikke alle rejse til Japan og bistå i hjælpearbejdet, men vi kan bede for 
dem, som gør det. Og vi kan bede for kristne, som lever i Japan. De udgør en 
lille minoritet midt i et folk, hvor langt de fleste afviser at have noget som helst 
med religion at gøre. Kristne såvel som ikke-kristne er ramt af jordskælvet og 
tsunamien. Og dem, som gik fri, forsøger at hjælpe dem, der har mistet deres 
kære og måske alt, hvad de ejede og havde.   
 
Men hvorfor “tillader” Gud så, at den slags sker?   
Tænk engang på den samtale, Jesus engang havde med religiøse ledere, efter 
at han havde helbredt en mand, som var blind. De krævede at få at vide, hvem 
der var ansvarlig for mandens blindhed. Havde han selv begået en synd, sådan 
at man måtte forstå hans blindhed som en straf, han havde pådraget sig? Eller 
havde hans forældre syndet, så de dermed havde påført deres søn hans lidel-
se? - Jesus svarede, at mandens lidelse hverken skyldtes hans forældre eller 
ham selv. Han var født blind, for at Jesus kunne helbrede ham og dermed give 
Gud ære (Joh 9). 
 
Vores verden befinder sig I en tilstand, som præges af synd og ødelæg-
gelse. Naturkatastrofer og personlige ulykker er en del af livet. For os, som tror 
på Jesus Kristus, giver det os mulighed for at give Gud æren og dele hans 
nærvær og evige kærlighed med andre. 

Kilde: www.canadianlutheran.ca 
 
 

Fra menighederne 
ÅRHUS: Barnedåb 
Søndag d. 6. februar blev Liva Obel Kristensen døbt i Faderens og Sønnens og 
Helligåndens navn. Hun er datter af Line og Klaus Obel Kristensen. Liva blev 
født 2. januar. Menighed og familie glædede sig og holdt fest i tak til Gud. 

Hjertelig til lykke og Guds rige velsignelse! 
 
LØSNING: Begravelse 
Fru Grete Schelde (f. Mørk) fra Løsning menighed fik hjemlov tirsdag d. 12. 
marts. Hun blev 92 år. Hun blev født 23.2.1919 i Serridslev nord for Horsens. 
Hun efterlader sig sønnerne Lars og Tyge, 4 børnebørn og 3 oldebørn.  
Grete virkede i mange år som skolelærer først i Jylland sammen med sin 
mand, og senere som enke på Sjælland, indtil hun o. 1980 bosatte sig i Løs-
ning, hvor hun tilsluttede sig vores menighed.  
Ved begravelsen blev der prædiket over Jesu ord i Matthæus 6,33: ”Søg først 
Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Jordfæ-
stelsen fandt sted i famliegravstedet på Serridslev kirkegård.  

LGJ 
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KALENDER  
2011 

KØBENHAVN 
Martinsvej 4 

SVB. / LOHALS 
I hjemmene 

LØSNING 
Vinkelvej 8 

ÅRHUS 
Skejbygårdsvej 23 

Skærto. 
21.4. 10 Gudstj. N (SH) Til Århus 

16 Gudstj. N (LGJ)  
m. påskefest 

Langfr. 
22.4. 10 Gudstj. lp (MR) 14 Gudstjeneste 10 Gudstjeneste 
Påskedag 
24.4. 10 Gudstjeneste N   16 Gudstjeneste N 
2.påske 
25.4.  14 Gudstjeneste 10 Gudstjeneste N  
To.28.4. 19 Bibelkredse 19.30 Bibeltime 
Lø.30.4.   

  
  18 U-møde i kirken 

Sø.1.5. 10 Gudstj. lp (LG)  14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N 
On.4.5.   14 Gudstjeneste   
To.5.5. 19 Bibelkredse   

  
  19.30 Bibelkredse 

Sø.8.5. 
ÅRSMØDE 10.30 
(SH/LGJ) Årsmøde i Kbh Årsmøde i Kbh Årsmøde i Kbh 

On.11.5.   19.30 Bibeltime   
To.12.5. 19 Bibelkredse   19.30 Bibeltime 
Sø.15.5. 10  Gtj. lp (UBJ) 

  
  14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N 

On.18.5.   14 Gudstjeneste  
To.19.5 intet møde ingen bibelkreds 
Bededag 
Fr.20.5. 16.30 Gudstjeneste  

10 Gudstjeneste 
12 Ungdomsmøde 

Sø.22.5. 10 Gudstjeneste N 10 Søndagsm. hj 16 Gudstjeneste N 
On.25.5.   19.30 Bibeltime   
To.26.5. 19 Bibelkredse   19.30 Bibeltime 
Sø.29.5. 10  Gudstj. lp (MR) 

  
  
  
  
  
  14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N 

On.1.6.   14 Gudstjeneste     
Kr.Himmelf. 
2.6 10 Gudstj. lp (LG) Til Århus 10 Gudstjeneste N 
Fr.3.6.     18 Ungdomsmøde 
Sø.5.6. 10 Gudstjeneste N 10 Søndagsm. hj 16 Gudstjeneste 
On.8.6.   19.30 Bibeltime   
To.9.6. 19 Bibelkredse   19.30 Bibeltime 
Pinse 
12.6. 10  Gudstj. lp (MR)   14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N  
2.pinse 
13.6. 10 Gudstjeneste N 14 Gudstjeneste   
To.16.6. 19 Sang&bibelstud. 19.30 Bibelkredse 
Fr.17.6.  

  
  
  18 Ungdomsmøde  

Sø.19.6. 
14 Skt.Stefan Hol-
bæk 10 Søndagsm. hj 16 Gudstj. N (SH) 

To.23.6. 19 Bibelkredse Skt Hans i Daugård Ingen 
Sø.26.6 10  Gtj. lp (UBJ) 

  
  
  
  
  14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N 

On.29.6.   14 Gudstjeneste   
To.30.6. 19 Menighedsmøde   

  
  19.30 Bibelkredse 

Forkortelser: N = nadver; lp = læseprædiken; hj = i et hjem.  
Præster: SH = pastor S.Hjorthaug; LGJ = pastor Leif G. Jensen 
Læsegudstj. MR=Mogens Rasmussen. LG=Lars Gregersen. UBJ=Ulrik Bay Jensen 
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Returadresse: Luthersk Kirke, Røglevangen 17, Svogerslev, 4000 Roskilde 

 

ÅRSMØDE 8. maj 2011 
i Den evangelisk-lutherske Frikirke søndag den 8.maj i København 

”Kirke i tak og bøn” 
i Martinskirken, Martinsvej 4  
10.30: Gudstjeneste  
i Skt.Thomashuset, Rolighedsvej 23A 
12.30: Frokost 
14.00: Forhandlingsmøde 
15.30: Kaffe 
15.50: Forhandlingsmøde fortsat 
17.30: Andagt og afslutning 
Tilmelding til Mogens Rasmussen. Tlf. 46 56 47 19. E-mail 
gremoras@pc.dk 

Alle er hjertelig velkommen! 
 

SOMMERLEJR 16.-21. juli 
Humble Efterskole, Langeland. Tema: ”Herre, lær os at bede” 

Program forventes klar til kirkens årsmøde 8. maj. Kan bestilles ved henv. til 
lejrudvalget, sommerlejr2011@vivit.dk 
Udenlandsk gæstetaler: pastor Genivaldo Agner fra Den evangelisk-
lutherske Kirke i Lissabon. Bibeltimer over Bøn i Lukasevangeliet. Børnemø-
der over profeten Elias liv. 

Kærlig hilsen og velkommen fra lejrudvalget, 
Karin, Mille, Silke, Katrine og Maja  

 
 
 

ADRESSER 
Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. 75 65 16 60 / 60 63 23 23  
Pastor Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå. 60 46 69 17. 
 
København: Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg.  
 Kontakt Bent Nielsen. 41 42 52 10  
Langeland: Lohals Kirke, Østergade 34, 5953 Tranekær.  
 Kontakt Bendix Jensen. 62 21 37 32 
Løsning Lutherske Frikirke, Vinkelvej 8, 8723 Løsning.  
 Kontakt Orla Andersen, 75 65 03 51 
Århus: Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov.  
 Kontakt Anders Henriksen. 86 21 40 32 

Den evangelisk-lutherske Frikirke.  
Hjemmeside: www.vivit.dk. E-mail: post@vivit.dk.  
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