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HÅBETS SANG
1.

Guds Ord, giv genlyd over alt!
Ja, lad det bli’ fortalt:

Der håb er om opstandelse,
om evigt liv og frelse.

2.
For Jesus ud af graven gik,

nyt mod og håb vi fik:
Som han opstod skal vi opstå

og nye legemer få.
3.

Og for Guds domstol uden frygt
kan vi nu træde trygt.

I Kristus udvalgt og forliget
vi fra Guds vrede er friet.

4.
Den Hellig Ånd og fredens Gud

bevare os fuldt ud
i hellighed, i bøn og tak

og uden lyde og lak.
5.

Indtil vor Herre Krist igen
skal ses på Himmelen

og hente dem, som på ham tror.
Gud trøst os med disse ord!Le
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KIRKE MED HÅB
Årsmødet den 9.-10. juli 2005 på Langeland blev holdt
under temaet: "Kirke med håb! - Vi tror på kødets op-
standelse." Her bringes uddrag af formandstalen ved
årsmødets forhandlingsmøde.

Vi tror på kødets opstandelse
For et år siden var vi samlet til årsmøde under temaet: Vi
tror på syndernes forladelse. Disse to led hænger sam-
men. Det ene fører det andet med sig. Når Gud tilgiver
os, fjerner han syndens evige følger: døden og dommen.
Da åbner livet sig til evigheden, til himmelen og herlig-
heden. Og det får følger for livet i hverdagen. Vi mærker
sandheden i ordene fra Lille Katekismus: “Hvor synder-
nes forladelse er, der er liv og salighed.”

Kristus stod op fra de døde, efter at han havde lidt
straffen for vore synder. Syndernes forladelse og Jesu
opstandelse er udadskillelige. Og derefter følger vores
opstandelse. Bibelens budskab forkynder for os, at de,
som er døbte til Kristus, er vokset sammen med ham.
Selv om vi mærker døden og synden stærkt, har de ikke
nogen magt over os. Synden og døden er mægtige i sam-
menligning med vor magt. Det blev tydeligt i året, der
gik. Men i sammenligning med Kristi tilgivelse er syn-
den magtesløs, ja overvundet og besejret.

Vi tror på syndernes forladelse og kødets opstandelse.

Derfor står vi op om morgenen
“Kødets opstandelse” er, når du ikke gider at gøre noget
for andre, eller når du har gode grunde til at give op, men
alligevel rejser dig, fordi din Frelser har gjort store ting
for dig. Nu siger han: “Rejs dig. Stå op fra de døde og lev
for mig. Og lev for din bror og søster! Lev for din næste.
Lev for din menighed. Spil i kirken, syng af hjertet for
Gud, også selv om ingen andre hører på det. Syng af hjer-
tet og af fuld hals i menigheden, også selv om der måske
kun er få til at synge med. Tjen Herren ved at stille dig til
rådighed for menigheden, dens organist, præst og besty-
relse. Deltag i menighedsmødet og stil dig til rådighed
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for de andre. - For vi tror på syndernes forladelse og kødets opstandelse.
Kan du ikke - fordi du er tynget og synes, at kristenlivet er håbløst - da benyt

dig af, at du har nogen at bekende troen med. Bed en medkristen om at tage dig
med i kirke. Ring og sig: "Du er nødt til at tage mig med. For jeg orker det ikke
selv." Og når du følges med din ven fra kirke, vil du vide, at det lykkedes. For
sådan er tilgivelsen. Du bliver lettet. Der hviler ikke længere tunge byrder på
dine skuldre. Der er ingen bebrejdelser, heller ikke selv om det mislykkes for
dig. For du er tilgivet af Gud ved Jesus Kristus, der gav dig sit legeme og blod i
søndagens nadver.

Sådan står de døde op
Det er den første opstandelse. Til nyt liv. Bed for præsten, at der må blive prædi-
ket bibelsk også i dag, og at budskabet må nå ind under huden i samvittigheden
og hjertet med afsløring og stor trøst og tilgivelse. Bed Gud om at vække præ-
sten og de andre fra de døde og gøre dem levende i troen med håb og kærlighed,
og med udholdenhed og tjenersind.

“Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elske-
de os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med
Kristus - af nåde er I frelst - og han oprejste os sammen med ham og satte os i
himlen i Kristus.” Og da er vor anden opstandelse også givet os i Kristus. Da
skal vi på den yderste dag opstå til evig salighed, fordi vor sjæl og vort legeme
tilhører Gud ved troen på Jesus Kristus, Guds Søn.

Det er derfor, vi ikke må komme bort fra syndernes forladelse. For gør vi det,
bliver vi i graven, i dovenskaben, resignationen og skylden. Da kan vi umuligt
se nogen idé i at være med i en kristen menighed. Da har vi ikke noget at give
hinanden andet end skyld og skam, og vi vil snart vil lede efter en alternativ
menighed med aktiviteter, som kan adsprede vor kedsomhed. Da kritiserer vi
snart hinanden, så håbløsheden breder sig.

Derfor må og skal vi blive ved evangeliet om syndernes forladelse. Og det gør
vi, når legeme og sjæl står op til andagt og kirkegang og samles med andre
kristne om Guds ord og den hellige nadver.

For sådan er er Kristus opstået
Alt dette er kun muligt, fordi Jesus Kristus opstod fra de døde, og fordi han
kommer til os med syndernes forladelse. Derfor kan vi dagligt stå op til arbejde
i Jesu navn. Da tør vi også lægge os til at sove om aftenen - også den aften, vi
skal dø. For døden kan ikke skade os.  Døden er blot en søvn, og vi vågner op i
Paradis hos Herren. Er det ikke et vidunderligt lys at se det gamle år i? I det lys
kan vi holde årsmøde med håb og stå op til et nyt år i tjeneste for Herren og for
andre mennesker i vore menigheder. For vi tror på kødets opstandelse!

Leif G.Jensen
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Håb for hele mennesket
Ved årsmødet på Langeland blev der holdt festgudstjeneste i Lohals kirke med
prædiken over "Bespisningen af de 4.000" fra Markusevangeliet 8,1-9.

Vi tror på kødets opstandelse
- det er vores triumferende kristne bekendelse, som vi særligt i år vil sætte fokus
på. Der er HÅB for os som hele mennesker, både til sjæl og legeme. Der er HÅB
til det sidste. Og hvor er der brug for det. For det er nu som da.

Igen var der en stor nød
Tusinder har ikke noget at spise og lider nød. Det er som et omkvæd i menneske-
livet: Igen en stor nød.  Igen, igen. Døden bider i vort kød, i legeme og sjæl.
Hvad skal vi da håbe på? Hvor er da Gud henne?

Og Jesus kaldte disciplene til sig og sagde til dem: “Jeg ynkes over skaren, for
de har allerede været hos mig i tre dage og har ikke noget at spise; og sender jeg
dem sultne hjem, vil de blive udmattet undervejs...”

I tre dage har han talt Guds ord ind i de hungrende sjæle. De har hørt sig
genkendt og tiltalt af Gud. Dermed har de fundet sig som mennesker, han elsker.
Og da kan man være tryg i al legemlig nød. Også den legemlige nød går Jesus til
hjerte, som han siger: Jeg ynkes! Hele hans indre er vendt ud imod disse menne-
sker. Og det er Guds indre; som det siges om faderen, der spejder efter den
fortabte, at han medynk med ham (Luk 15,20).

Sådan møder vi i Jesus den Gud, der ynkes over os, så han påtager sig ansvaret
for at give håb både til  "ånd og sjæl og legeme. (1 Thess 5,23). Men han vil
bruge disciplene og deres midler. Engang tidligere har de i en lignende situation
bedt Jesus sende skarerne hjem. Men da havde han mættet dem med fem brød og
to fisk.

Nu svarer de: Hvorfra skal nogen få brød til at mætte dem her i ødemarken?
Dette kan jo ingen mennesker. Vi er jo ikke guder. Underforstået og indirekte:
Det kan kun du, Jesus!  Og så stiller de uden indvending deres syv brød og
småfisk til hans rådighed: "Herre, du kan!" Og...

Jesus åbenbarer sig som Gud
Han er Skaberen, der tager sig af hele det nødstedte menneske til både sjæl og
legeme. Og han tog de syv brød, takkede, brød dem og gav disciplene dem, for at
de skulle dele ud til skarerne. Og de delte ud.

Jesus gav, gav og gav, af de syv brød og småfiskene, som var blevet helliget
ved Guds ord og bønnen, så der var nok, ja, mere end nok. Disciplene kunne
igen og igen fylde kurvene og dele rundt!
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Alles
øjne
bier

på dig,
Herre.
Og du
giver

alle de-
res føde

i rette
tid.

Du åb-
ner din
hånd og
mætter,
mætter

alle
skabnin-
ger med
det, som

de be-
høver!

Salme
145,15-16

Sunget af
duet ved
årsmøde-
gudstjene-

sten i
Lohals

Det er, som vi synger i to bibelvers: “Så skal da min Gud,
rig som han er, herligt i Kristus Jesus fuldt give jer alt, hvad
I trænger til!” (Fil 4,19). Og: “Men ham, som over al måde
formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over
det, som vi beder om eller forstår, ham være æren i kirken  og
i Kristus Jesus...” (Ef 3,20-21).

Jesus giver os håb
I Jesus, sand Gud og sandt menneske, af kød og blod, med
sjæl og krop, møder den sande Gud os. Og han ynkes så in-
derligt over os mennesker, der er som får uden hyrde, at han
tager ansvaret for hele mennesket, ånd og sjæl og legeme.
Martin Luther: "Dette er jo en levende prædiken og et talen-
de vidnesbyrd om, at han mener os det så godt. Før vi frem-
fører et ord for ham, ser han ind i vort hjerte, og det bedre
end vi selv kan." "Vores nød går ham til hjerte, og han ser
dybere ind i det, end vi tør bede og fremføre for ham" siger
Luther og fortsætter alvorligt: "Forbandet være da vores van-
tro, om vi hører og ser dette, men alligevel ikke vil betro os
til ham!" Når livet lægges i Jesu hænder, bliver der ikke
smalhans, men snarere overflod. Og de spiste og blev mætte,
og de samlede de stykker sammen, som var tilovers, syv kur-
ve fulde.

Jesus er vores håb
Det var virkelig et bespisningsunder, et skabelsesunder, der
siger os, at når vi lytter til Jesus og tror ham, da giver han os
et helt nyt liv, ja, skaber os påny! Så vi har håb til det sidste,
også om kødets opstandelse til et evigt håb! Hvilken fanta-
stisk Gud, som ynkes sådan over os mennesker, at han tager
ansvar for det hele, både det åndelige og det kødelige, så han
går ind i vores nød for at være Gud med os. Og det gør han,
alene fordi han ynkes over os! Da bliver mennesket ordent-
ligt sat til vægs og klædt af i sin mangfoldige afgudsdyrkel-
se. Og  en måned senere beslutter man at skaffe ham af vejen
som en utålelig gudsbespotter! Men i den nat tog han et brød,
takkede og gav dem det og sagde: “Dette er mit legeme, som
gives for jer. Gør dette til min ihukommelse!” Del ud, del ud!
“Det er mit kød, som gives til liv for verden.” Hermed har I
pant på kødets opstandelse, evigt liv - og HÅB til det sidste!
Amen.                  Vagn Lyrstrand

Klippet fra www.vivit.dk
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Griskhed - i september

Månedsord: Lukas 12,15
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Luk 12,13-21: Et menneskes liv
Luk 9,28--36: En dag i himlen
Luk 9,37-50: Tilbage i dalen med Jesus
15. e. trinitatis Sl 86,4; Matt 6,24-34:
Jeres himmelske Fader
Sl 86,1-17: Lyt til min tryglen
Luk 9,51-62: Tiden var ved at være inde
Luk 10,1-16: Udsendt af Jesus
Luk 10,17-42. Hvad det kommer an på
Luk 11,1-13: Når I beder
Luk 11,14-28: Den urene ånd
16. e. trinitatis  Sl 86,1; Luk 7,11-17:
Gud har besøgt sit folk
Luk 11,29-54: Vantroen kræver tegn
Luk 12,1-12: Hykleri og frygt
Luk 12,22-34: Om bekymringer
Luk 12,35-59: Tjenere før genkomsten
Luk 13,1-21: Sygdom og straf?
Luk 13,22-35: Bliver kun få frelst?
17. e. trinitatis Sl 119,1; Luk 14,1-11:
Helbredelse på sabbatten
Sl 119,1-24: Vandre efter Herrens lov
Luk 14,1-24: Din plads ved bordet
Luk 14,25-35: Prisen for efterfølgelse
Luk 15,1-10: Tabt og fundet
Luk 15,11-32: Nu burde vi feste
Luk 16,1-13: Tro i det små
18. e. trinitatis Sl 122,1; Matt 22,34-46:
Du skal elske Herren din Gud!
Sl 122: For brødres og venners skyld
Luk 16,14-31: Loven og profeterne
Luk 17,1-19: Hvor er de ni?
Luk 17,20-37: Menneskesønnens dag
Luk 18,1-30: Altid bede og ikke blive
trætte

Se jer for og vær
på vagt over for
al griskhed, for
et menneskes liv
afhænger ikke
af, hvad det ejer,
selv om det har
overflod.

Månedens bibelvers er en afvisning af
et ellers rimeligt ønske. En mand i ska-
ren følte sig forfordelt og bad Jesus om
hjælp til at få den arv, hans bror skulle
dele med ham. Men Jesus svarede
med en advarsel: Pas du selv på, at du
ikke sætter penge og ejendom over for-
holdet til dine søskende! For livet af-
hænger ikke af det, du ejer!

Jesus kalder det "griskhed." Grisk-
hed kan også oversættes med "have-
syge", dvs. syg efter at have. Griskhed
afsløres, når vi er mere optaget af ar-
bejde og penge end af de mennesker,
som vi burde elske og ære. Griskhed
afsløres også, når vi køber forbrugsgo-
der til os selv i tusindkroners klassen,
mens vi ved efterårets høstgudstjene-
ste i menigheden holder igen og enten
slet intet giver, eller nøjes med billig
høflighed, som slet ikke står mål med
den indtægt, Gud har ladet os have i
årets løb.

Gud kalder os ud af griskhed og ind i
sin gavmildhed, for at vi kan tjene Gud
og vor næste med vor ejendom.

"Gods og gaver, selve livet, er ej mit,
Gud har frit alt til låns mig givet; når han
akræver sit tilbage, har han ret, mig kun
slet sømmed det at klage." Sådan syn-
ger vi i Salmebogens nr. 489 "Skulle jeg
dog være bange". En salme, som ud-
lægger månedens bibelvers på bedste
måde og giver os tryghed.
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Tilflugt - i oktober
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Månedsord: Salme 62,9
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Sl 62,1-13: Kun hos Gud
19. e. trinitatis Sl 78,1; Mark 2,1-12:
Dine synder tilgives dig!
Sl 78,1-8: Sætte deres lid til Gud
Es 1,1-20: Hør, Himmel, lyt, jord
Es 1,21-31: Den trofaste by - en skøge?
Es 2,1-22. Frelsen - til sidst
Es 3,1-15: Dom over kirkens ledere
Es 3,16--4,6: Selvoptagethed
20. e. trinitatis Sl.48,1; Matt.22,1-14:
Der er dækket op til fest. Kom!
Sl 48,1-15: Din troskab her i dit tempel
Es 5,1-7: Sangen om vingården
Es 5,8-30: Veråb over frafald i Guds folk
Es 6,1-13: Hellig, hellig, hellig
Es 7,1-25: Immanuel - Gud med os!
Es 8,1-22: Til budskabet!
21. e. trinitatis Sl 119,1; Joh 4,46-53:
Hvis I ikke får tegn og undere at se ...
Sl 119,25-48: Lad din godhed nå mig!
Es 8,23-9,6: For et barn er født os
Es 9,7-10,4: De søgte ikke Herren
Es 10,5-34: De skal støtte sig til Herren
Es 11,1-9: Landet er fyldt af kundskab
Es 11,10-16: Isajs rodskud
22. e. trinitatis Sl 130,1-2;
Matt 18,21-35: Sådan tilgiver Gud
Sl 130: Hos ham er der altid udfrielse
Es 12,1-6: Din vrede lagde sig
Fil 1,1-26: Fælles om nåden
Fil 2,1-30: Trøst i Kristus
Fil 3,1-4,1: ... at kende Kristus Jesus
Fil 4,1-23: Alt, hvad I har brug for
23. e. trinitatis Sl 85,2; Matt 22,15-22:
Dit ansvar overfor staten og Gud
Sl 85,1-14: Du tilgav dit folks skyld

Stol altid på ham,
du folk,
udøs jeres hjerte
for ham,
Gud er vor til-
flugt.

Hjertet er gået i
stykker og er knust.
Dermed er hele livet ramt og ved at gå
til grunde. Du mærker det i hele din
krop. Hvordan kan livet fortsætte? Det
er efterår i dit liv. Du er urolig og mær-
ker, at dit liv er som et vindpust. Hvad
skal man stille op?

Illustrationen til månedens bibelvers
fortæller, at sådan et knust hjerte åbner
sig opad og rækker ud efter Gud. "Udøs
jeres hjerte for Herren!"

Når vi læser bibelens Salme 62,
mærker vi, at der er håb for det bedrø-
vede og knuste hjerte. Kun hos Gud fin-
der min sjæl ro, for mit håb kommer fra
ham (vers 6). Derfor råder salmisten os
til at stole på Gud og udøse vort hjerte
for ham. Han er vor tilflugt.

I oktober oplever vi den klare blå ef-
terårshimmel og de flotte røde og gule
farver i naturen. Men vi bliver også min-
det om, at alt visner og forgår - også i
vort eget liv.

Snart sukker vinterstormens røst. Alt
visner og forgår! Lad visne kun, jeg véd
den trøst, som lige fuldt består." (Sal-
mebogens nr. 679 v.2). Og Salme 62 i
bibelen bekræfter og uddyber: Kun han
er min klippe og frelse, min borg, så jeg
ikke vakler (v.7).

Lad os derfor søge Gud dér, hvor han
har lovet at lade sig finde: I menighe-
den, hvor evangeliet om Jesus Kristus
prædikes og lovsynges. Hos ham er
der tilflugt - i oktober.

Leif G. Jensen
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Håb til hverdag
Fra en morgenandagt på Luthersk Sommerferie over ApG 16,16-40
I fængsel med håb
I dag hører vi om, hvordan det gik til, at en fangevogter og hans familie  blev
døbt. Han var sat til at bevogte Paulus og Silas. Han har helt sikkert hørt deres
bønner og lovsange, ligesom resten af fængslet. Han hørte dem synge om den
almægtige og retfærdige Gud som straffer synden hos den ugudelige og om
frelsen i syndernes forladelse ved Jesus Kristus. Men han har sikkert ikke hæftet
sig ved det, men faldt i stedet i søvn.

Paulus og Silas bad og lovsang Gud midt i deres trængsler, fordi de vidste at
de havde en nådig Gud, som ville hjælpe dem og hvis de skulle dø, ville give
med evigt liv. Derfor kunne de frimodigt lovsynge. Og Gud besvarede deres
bøn, og et jordskælv befriede alle fangerne fra deres lænker.

Fangevogteren vågnede nu ved dette jordskælv og frygtede at fangerne var
flygtet, men så at det var de ikke. Hvor han først blev grebet af rædsel for sit liv,
blev han nu grebet af rædsel for den almægtige Gud. Sådan kan ydre omstæn-
digheder pludselig vise én døden og Guds
ord vise én Guds vrede, så man må skæl-
ve.

Er der også håb for mig?
Den Gud, som Paulus og Silas havde for-
kyndt og lovsunget, viste sig at være vir-
kelig. Og han, fangevogteren i Filippi,
havde lagt hånd på Den almægtige Guds
sendebud. Han faldt skælvende ned for Paulus og spurgte, hvordan han kunne
blive frelst. Han havde erkendt, at han var en synder, som ikke kunne frelse sig
selv, og han havde  hørt Paulus og Silas synge om frelsen i Jesus Kristus. Men
gjaldt den ham også?

Herrens apostel  svarer: Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst!
Som Kristus indbød alle dem, som er trætte og bærer lovens tunge byrder til at få
hvile hos sig, sådan indbyder Paulus fangevogteren og alle, hvis samvittighed er
tynget af loven og siger: Tro det, det gælder dig!

For at bekræfte at det gælder dig, har Kristus indstiftet dåben. For fangevogte-
ren og hans hus, såvel som for dig, er det Guds underskrift på, at du er hans barn.
I dåben har han virkelig taget dig til nåde og vasket dig for alle dine synder,
ligegyldigt om du var voksen som fangevogteren, da det skete eller barn, som
børnene i hans hus!                                     Magnus N. Sørensen

Lovsang og bøn i fængselet lød
dér, hvor der kun var mørke og død;

døre sprang op, og fanger gik ud;
Paulus forkyndte vejen til Gud.

Gud skaber glæde og lovsang og bøn,
dér hvor vi hører om Jesus, Guds Søn,

frelse forkyndt til tro og til dåb,
glæde og liv, i døden et håb.

Lis Lyrstrand - Luthersk Sommerferie 2000
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v17 Brødre for en tid er vi blevet bortrevet fra jer som fra vore børn, dog kun i
det ydre, ikke i hjertet. Så meget ivrigere har vi i vores store længsel været efter
at se jer igen ansigt til ansigt.

"Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke" som er Kristi legeme. I
vores ydre adskillelse i små og spredte menigheder er denne bekendelse en lov-
prisning til glæde, trøst og håb. Vi er ikke alene, men i hjertet bundet sammen
som et legeme, hvor lemmerne hører sammen og længes efter også i det ydre at
erfare dette kirkefællesskab. Vi er én familie, som børn af samme Far ved evan-
geliet. Derfor ivrer vi efter at ses, og vi skilles med længsel efter igen at ses.

v18 For vi har villet komme til jer, jeg, Paulus, indtil flere gange, men Satan
afskår os fra det.

Kristent fællesskab er et åndeligt fællesskab, som også altid vil have legemet
med sig; ligesom Kristus er til stede i nadveren, hvor den fælles altergang gør
det åndelige fællesskab  legemligt. Derfor gør også Satan alt, hvad han kan, for
at afskære os fra det legemlige fællesskab. Og apostlene påtog sig enstor rejse-
aktrivitet for at bevare det åndelige fællesskab ved legemligt nærvær og fælles-
skab og holde menighederne sammen i håbet.

v19 For hvem er vort håb eller vor glæde eller vor hæderskrans over for Jesus
vor Herre, når han kommer, om ikke netop I?

Sikken en hilsen at få ind ad døren og læse op ved gudstjenesten i en lille
trængt menighed: I er vort håb! Har nogen bagtalt Paulus og hans medarbejdere
for blot at søge deres eget, så svarer han stærkt tilbage: “Alt, hvad vi har af håb
som Kristi tjenere, hele vores glæde og vores æreskrans, hele
vort arbejdes krone, når vi står for Kristus ved hans komme, det
er I, thessalonikere!” Vores kristne håb er ikke bundet til ting og
gerninger, men til personer, som er det eneste, vi kan “tage”
med os til himlen. Og evangeliske prædikanter har ikke noget
større håb, end at de, som de har prædiket evangeliet for, også er
med blandt de hellige i Kristi evige nærvær. Jesus tilskynder til-
svarende til at  bruge den uretfærdige mammom til at skaffe os
venner, der kan tage imod os i de evige boliger (Luk 16,9). Hvil-
ken større rigdom, glæde, ambition og forhåbning kan man ha-
ve?             Vagn Lyrstrand

Håb i menigheden!
På Luthersk Sommerferie blev 1. Thessalonikerbrev gennemgået i daglige bi-
beltimer. - Vi klipper fra gennemgangen af 1 Thess 2,17-19:
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Hvordan opstår de døde?
Fra et seminar på Luthersk Sommerferie med udgangspunkt i Filipperbrevet
3,20-21: "Det borgersamfund, vi tilhører, er jo i Himlene, og derfra venter vi
også Herren Jesus Kristus som frelser; han skal forvandle vort fornedrelseslege-
me og give det samme skikkelse som hans herlighedslegeme ved den kraft, hvor-
med han kan underlægger sig alt" (1948-overs.)

Herren Jesus Kristus
Han er sand Gud og sandt menneske, korsfæstet, død og opstanden. Han har
ikke blot antaget sig menneskelig natur i jomfru Marias moderskød; i sin person
er han også Guds Søn fra evighed. Som den menneskeblevne kan han derfor
bruge sin guddoms-magt til at forvandle os, der er døbt og tror. Han er vores
frelser - derfor kan vi glæde os.

Kristus og vor opstandelse
"Se, jeg siger jer en hemmelighed:  Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle
forvandles" skriver Paulus (1 Kor 15,51-52). Og videre: "For Herren selv vil,
når befalingen lyder, når ærkeengelen kalder og Guds basun gjalder, stige ned
fra himlen, og de, der er døde o Kristus skal opstå først. Så skal vi, der lever og
endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i
luften, og så skal vi altid være sammen med Herren" (1 Thess 4,16-17).

Vi skal forvandles
Det legme, vi har nu, er et fornedrelsens legeme. For syndefaldets skyld er det
fornedret: dødeligt, forgængeligt og forkrænkeligt. Men vi skal få samme skik-
kelse som hans herlighedslegeme, siger Paulus. Det legeme, vi vil få, når Herren
Jesus kommer, vil have samme skikkelse som Kristi herlighedslegeme: herligt,
udødeligt, uforkrænkeligt og uforgængeligt. Kristus vil forvandle os med den
kraft, som han vil besejre alle vore fjender med - også døden. "For Kristus skal
være konge, indtil Gud får lagt alle fjender under hans føøder; som den sidste
finde tilintetgøres døden" (1 Kor 15,25-26).

Opstandelsen og vores dåb
Pantet på denne forvandling har vi i dåben. "Eller ved I ikke, at alle vi, som er
døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med
ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de
døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med
ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der
ligner hans" (Rom 6,3-4). Den gerning, Gud begyndte i vore dåb, fuldender
han i vores opstandelse!                                        Georg S. Adamsen
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Gud oprejser døde
Fra en aftenandagt på Luthersk Sommerferie over Apostlenes Gerninger 26

Gud oprejser døde
Paulus bekender foran kong Agrippa og Festus: Det er det håb, jeg anklages for
af jøderne, konge. Hvorfor finder I det utroværdigt, at Gud oprejser døde? (v7-
8). - Det virker som en vanvittig tanke for dem, at Gud skulle have oprejst Jesus
fra de døde. Også i dag kan det  virke vanvittigt at tro på, at Gud oprejste Jesus
fra de døde legemligt, og  at han vil oprejse alle døde legemligt og give evigt liv
til alle troende, men dømme de vantro til evig fortabelse. Hvordan kan vi tro på
Jesu opstandelse? Paulus taler af egen erfaring. På vejen til Damaskus, hvor han
ville forfølge de kristne, mødte Paulus den opstandne Kristus selv. Det er altså et
øjenvidne, vi her har med at gøre. Udover Paulus havde mere end fem hundrede
set den opstandne Kristus på én gang, læser vi i 1 Kor 15. Jesu opstandelse er
endda af nogen blevet kaldt det bedst bevidnede faktum i den gamle verden.

Hvad betyder opstandelsen for os?
Jesus siger: Jeg har vist mig for dig netop for at udvælge dig til tjener og til at
vidne om det, du har set, og om det, jeg vil lade dig se, når jeg redder dig fra
folket og fra hedningerne... for at de kan få syndsforladelse og få samme lod som
alle de andre, der er helliget ved troen på mig (v16-18). - Opstandelsen har altså
at gøre med syndernes forladelse. Et andet sted skriver Paulus, at hvis Kristus
ikke er opstået, så er vi stadig i vore synder. Og i Romerbrevet skriver han, at
Kristus blev givet hen på grund af vore overtrædelser og oprejst på grund af
vores retfærdiggørelse. Ligesom vores synder var grunden til, at Kristus måtte
lide og dø, sådan var vores retfærdiggørelse grunden til, at Jesus opstod.

Vi skal opstå med Jesus!
Jesus har ved sin lidelse og død betalt synden fuldt og helt og afværget Guds
vrede ved selv at bære den. På denne baggrund har Gud tilgivet alle verdens
synder. I Guds hjerte er synden nu tilgivet og verden retfærdig. Regnskabet er
gjort op med Jesus i vort sted. Og derfor opstod Jesus. - Nu er han opstået, som
alle verdens synder var lagt på. Dermed er skylden betalt og ligger i den tomme
grav.  Jesu opstandelse er Guds kvittering på, at Jesus har betalt for os. Fordi
Jesus er opstået, kan vi være sikre på, at vi er erklæret retfærdige overfor Gud.
Derfor kan vi også vide, at vi skal opstå sammen med ham. Han er jo den første
af de opstandne, så i hans  opstandelse har vi beviset på, at også vi skal opstå og
leve evigt med ham i hans rige.                      Magnus N. Sørensen
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HÅB til det sidste
Luthersk Sommerferie 10.-14. juli blev i år holdt i forlængelse af kirkens årsmø-
de 9.-10. juli i Humble på Langeland med i alt ca 90 deltagere.

HÅB til det sidste
Temaet var valgt i forlængelse af og til opfølgning af årsmøde-temaet: Vi tror på
kødets opstandelse. Og håbet blev virkelig ikke gjort til skamme. Det blev en
Luthersk Sommerferie med en stærk understregning af det visse og sikre håb,
som vi har i kraft af Jesu Kristi opstandelse.

Dagene begyndte med morgenandagter i tilknytning til afsnit fra Apostlenes
Gerninger fra Paulus missionsrejser, som også var emnet for formiddagens  bør-
ne-juniormøder. Og aftenmøderne hentede temaer om det kristne håb fra   for-
svarstaler af Paulus i Apostlenes Gerninger.

Formiddagens bibeltimer lagde en solid grund for håbet med gennemgang af
apostelen Paulus 1. brev til Thessalonikerne. I forlængelse heraf var der semina-
rer og emneforedrag om udvælgelsen, Kristi nedfart til Helvede, de dødes op-
standelse og Kristi genkomst. Og sange om håbet gav også håb.

* Foredrag, bibeltimer og prædikener udgives i et lille hæfte med titlen
"HÅB til det sidste" og kan købes for kr 25.00.

Vi var sammen med
mange rare mennesker
bla fra Norge og Sveri-
ge. Det gav bla svensk
spelmansmusik på en
pragtfuld sejltur til Ærø
og skipperbyen Marstal.

Der var café, sport og
bazar. Og badning nat
og dag i Ristinges pragt-
fulde Østersø-vand. Og
morgen, middag og af-
ten blev vi beværtet
med Ole og Vivis fanta-
stiske køkkenkunst.

Det blev en lejr, som
gav håb - også om en
Luthersk Sommerferie
2006!                     VL

Svensk
 spelmansmusik

ved Jonas & Jonas
på Ærøfærgen.
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Menigheder og medlemmer
Den evangelisk-lutherske Frikirke  i Danmark består ved dette årsmøde af 4
menigheder: Langelands menighed med 8 medlemmer. - Martinskirkens menig-
hed i København med 32 medlemmer + 1 nadverberettiget. - Løsning menighed
med 21 medlemmer.  - Gratia menighed i Århus med 39 medlemmer.

Dåb: Løsning: Sara Camila Lund Bech

Konfirmationer: Århus: Mikkel Bendix Jensen, Lasse Jensen og Emil Nex
Løsning: David Walther Strand og Tobias Jensen

Vielser: Århus: Karina Teglgaard Christensen til Magnus Nørgaard Sørensen
København: Cecilie Arnanguaq Lykkehøj Nielsen til Stefan Lund Nielsen

Begravelser: Haderslev: Else Christine Jensen 73 år. Lohals: Anna Kathrine
Gregersen, 84 år

Medlemsoptagelser: Århus: Inger og Georg S. Adamsen  med børnene Filip,
Johan og Karen;  (efteråret 2004) samt Niels Hammershøj (foråret 2005).

Praktikant til præsteembedet: Stud.theol. Magnus Nørgaard Sørensen kom
i november 2004 hjem efter 1 års studier på Concordia Theologiske Seminary
i Ft.Wayne, USA og begyndte i december 2004 på sin pastorale uddannelse
som praktikant i vore menigheder. Et håbets tegn for os og vor kirke, at Gud
kalder nye præster og sørger for sin menighed.

Forfatningsrevision: Revision af kirkens forfatning er afsluttet. Resultatet
lægges ud i menighederne til gennemlæsning og studie det kommende år med
henblik på vedtagelse ved årsmødet 2006.

Årsmøde, lejre og udgivelser: Årsmødet 2004 blev holdt under temaet: Vi
tror på syndernes forladelse! Sommerlejren fulgte op på temaet under emnet:
Gud tilgiver. De unge mødtes til to ungdomslejre og blev opbygget af Davids
salmer og Daniels bog. Der blev udgivet fælles ungdomsblad Lungen, samt
kirkebladet Luthersk Kirke.

Valg: Pastor Leif G. Jensen og pastor Vagn Lyrstrand blev på
forhandlingsmødet genvalgt til hhv. formand og næstformand for en 3-årig
periode. Rolf Michael, Sandvig, blev genvalg til kasserer for en 3-årig periode.

Nyt fra årsmødet
Nedenfor bringes uddrag af formandens årsberetning og beslutninger, som blev
truffet på forhandlingsmødet den 9. juli 2005 på Langeland.
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Kirkebyggeri i Århus: Vore menigheder stod i årets løb sammen om at støtte
bygning af kirke i Århus. Hovedbestyrelsen drøftede det indgående i efteråret,
og der blev arbejdet i byggeudvalg i Århus. Sideløbende blev der samlet ind
og bedt for arbejdet. Det var fantastisk at mærke, hvordan små og store gaver
gjorde byggeriet muligt. Vi står midt i byggeriet, som forventes færdigt til 1.
december.

Nordiske lutherske kirker: Nordisk Frikonference blev holdt i København
11.-12. febr. 2005. med deltagelse af præster fra Norge, Sverige og Finland.
Enhedsdokumentet vedr. kirkefællesskab blev færdiggjort, og deltagerne
glædede sig over kirkernes enhed i tro, lære og praksis. Den evangelisk-lutherske
Bekendelseskirke i Sverige og Norge skrev 9. maj til vor kirke, at de på baggrund
af Enhedsdokumentet ønsker at gå i kirkeligt fællesskab med vor kirke i
Danmark. På forhandlingsmødet 9. juli besluttede vort årsmøde, at det kirkelige
fællesskab oprettes. Men først skal vore gamle søsterkirker have kendskab til
Enhedsdokumentet i engelsk oversættelse. Kirkefællesskabet kan derefter træde
i kraft efter hovedbestyrelsesmødet, som afholdes i november 2005.

Søsterkirke i USA: Årsmødet besluttede at rette en tak til præsteskolen i
Ft.Wayne, USA, hvor Magnus Sørensen har modtaget undervisning gennem et
år. Samtidig konstaterer vi med bedrøvelse, at Missourisynoden har oprettet
kirkeligt fællesskab med med kirkesamfund i De baltiske lande, kirker, som er
med i det Lutherske Verdensforbund. Vi frygter, at dette er udtryk for et skifte
i Missourisynoden, som betyder, at vi må vælge parti i den strid, som findes i
søsterkirken og bekende enkelt og tydeligt, hvad evangelisk luthersk kristendom
betyder for os. Vi vil gøre det med de kræfter, Gud giver os, og vi vil stå
sammen derom i vore menigheder.

Mission og forholdet til andre menigheder og missionsforeninger: Årsmødet
støtter, at vort kirkesamfund aktivt knytter og plejer kontakt. 150-året er en
god anledning. Årsmødet støtter menighedernes fortsatte indsats for mission.

2004-2005: Sådan førte Gud os gennem endnu et år. Vi står nu foran et 150-
års jubilæum og en kommende kirkeindvielse i Århus. To store
begivenheder, som vi undrende må takke Gud for.

Pastor Leif G. Jensen

Årsmødekollekt og særindsamling: Ved årsmødegudstjenesten i Lohals kirke
til vor kirkes arbejde og mission i Danmark: 4.900 kr. - Luthersk Sommerferies
Bazar Inventar til fordel for den nye kirke i Århus indbragte: 10.900 kr. Tak til
de unge for en flot indsats ved bazaren!                                Hjertelig tak!
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Fra menighederne
København, 150-års jubilæum

InvitationInvitationInvitationInvitationInvitation
EvangeliskEvangeliskEvangeliskEvangeliskEvangelisk

LutherskLutherskLutherskLutherskLuthersk
FrikirkeFrikirkeFrikirkeFrikirkeFrikirke
DanmarkDanmarkDanmarkDanmarkDanmark
1855-20051855-20051855-20051855-20051855-2005

Den 4. november 1855
Den evangelisk-lutherske Frikirke

i Danmark blev stiftet ved
pastor Niels Pedersen Grunnet.

Den 5.-6. november 2005
Jubilæumsfest i København

i taknemlighed til Herren
for 150 års velsignelse.

Jubilæumsfesten er åben for alle!
Vi håber, at mange vil feste med os.

Program med dette nr. af bladet.

Gratia, Århus - Medlemsoptagelse
Søndag den 24. april blev Niels Hammers-
høj optaget som medlem i Gratia menighed
i Århus. Niels er født den 26. aug. 1980 i
Grønland og kom til Danmark sammen med
sin familie, da han var en stor dreng.

Niels blev døbt som spæd og har siden
levet i sin dåbs nåde. Nu lever han af den
nåde sammen med os andre i Gratiakirken i
Århus. Det er en stor glæde. Velkommen til
Niels! Og Guds rige velsignelse!

Niels' bibelord ved hans optagelse er Es
54,10: For bjergene kan rokkes og højene
vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke,
og min fredspagt vakler ikke, siger Herren,
der viser dig barmhjertighed.        LGJ

Martinskirken, København - Vielse

Lørdag 2. juli blev Cecilie Arnanguaq Lyk-
kehøj Nielsen viet til Stefan Lund Nielsen.

Luthersk Kirke ønsker hjertelig tillykke
og Guds rige velsignelse!                              VL

Weekend for unge
Efterårets ungdomsweekend holdes i sko-
lernes efterårsferie 14.-16. okt. Nærmere
oplysninger og program fås i menigheder-
ne.

Invitation til 25 års jubilæum
I taknemmelighed til Gud for pastor Leif G.
Jensens tjeneste med Ordet og sakramen-
terne gennem 25 år afholdes fest- og takke-
gudstjeneste i Løsning Frikirke søndag  23.
okt. kl. 10.30. Pastor Leif G. Jensen og pa-
stor Vagn Lyrstrand gør tjeneste.

Efter gudstjenesten inviteres til festmid-
dag m.m. Sted og pris bekendtgøres i me-
nighederne og på www.vivit.dk ca 1. sept..

Tilmelding senest 9. okt. til Inger og Ge-
org S. Adamsen, Februarvej 28, 8210 Århus
V. Tlf. 86156828. E-mail: fest-
lgj@vivit.dk.

Løsning & Gratia Menighed
GSA
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Gudstjenester
ØERNE
Pastor Vagn Lyrstrand
København, Martinskirken, Martinsvej 4
Søndag 28. aug. kl 10 "Gæstedag"
Søndag 4. sep. kl. 10 Høst m. nadver

Ydre Mission og kirkefrokost
Søndag 11. sep. kl. 10 (Sørensen)
Søndag 18. sep. kl. 10 m. nadver
Søndag 25. sep. kl. 10 "Gæstedag"
Søndag 2. okt. kl. 10 m. nadver
Søndag 9. okt. kl. 10
Søndag 16. okt. kl. 10 m. nadver
Søndag 23. okt. kl. 10 m. læseprdk.
Søndag 30. okt. kl. 10 "Gæstedag"
Søndag 6. nov. kl. 10 m. nadver

Langeland, Lohals Kirke, Østergade 34
Søndag 28. aug. kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 4. sep. ingen
Søndag 11. sep. kl.10.30 Høst m. nadv.
Søndag 18. sep. kl. 16
Søndag 25. sep. kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 2. okt. kl. 16
Søndag 9. okt. søndagsmøde i hjem
Søndag 16. okt. kl. 16
Søndag 23. okt. ingen gdst
Søndag 30. okt. kl. 15  "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 6. nov. 150-års jubilæum i Kbh

JYLLAND
Pastor Leif G. Jensen
Løsning, Vinkelvej
Søndag 28. aug. kl. 14 (Sørensen)
Søndag 4. sep. kl. 10 Høst m. nadver
Søndag 11. sep. kl. 14
Søndag 18. sep. kl. 10 m. nadver
Søndag 25. sep. kl. 14
Søndag 2. okt. kl. 10 m. nadver
Søndag 9. okt. kl. 14
Søndag 16. okt. kl. 10 m. nadver
Søndag 23. okt. kl. 10.30 m. nadver

(Lyrstrand og Jensen; se s.15)
Søndag 30. okt. kl. 10 m. nadver
Søndag 6. nov. 150-års jubilæum i Kbh

Århus, Gratiakirken, Bissensgade 14
Søndag 28. aug. kl. 10 (Sørensen)
Søndag 4. sep. kl. 16 Høst m. nadver
Søndag 11. sep. kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 18. sep. kl. 16 Gæstesøndag
Søndag 25. sep. kl. 10 m. nadver
Søndag 2. okt. kl. 16 m. nadver
Søndag 9. okt. kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 16. okt. kl. 16 Gæstesøndag
Søndag 23. okt. fælles m. Løsning i
Løsning menighed kl. 10.
Søndag 30. okt. kl. 16 m. nadver
Søndag 6. nov. 150-års jubilæum i Kbh


