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Hvem er jeg?

Spørgsmålet er emne for efterårets ungdomslejr. (Se si-
de 11). Her vil blive spurgt: "Jeg vil være mig - men
hvem er jeg? Jeg vil ikke være synder - men hvordan
slipper jeg? Jeg skal dø - men hvordan dør jeg?"

Disse spørgsmål afspejler tiden, hvor mennesket meget
bevidst sætter sig selv i centrum. Man siger: Det er
vigtigt, at jeg finder mig selv, passer på mig selv, og
jeg søger mit eget bedste. Synder vil man helst ikke
være. Tværtimod synes man, det er synd for mig, hvis
jeg ikke kan udfolde mig. Og døden vil man gerne af-
finde sig med, men det er ikke bare let! - Spørgsmålet
trænger sig på: Hvem er jeg?

Hvad gør et menneske til menneske?
Spørgsmålet er også aktuelt for en missionær, som står
i spændingen mellem en vestlig og en afrikansk hold-
ning: Udfolder man sig som menneske, hvis man mål-
bevidst stræber efter at komme frem og realisere sig
selv uden småligt hensyn til andre? Eller er det snarere
modsat, at menneskeværdet findes i at være som andre,
følge dem og frem for alt ikke skille sig ud?

Den første holdning kendetegner den vestlige kultur.
Man lever for sig selv efter sloganet: Enhver er sin egen
lykkes smed. Individualismen er i højsædet. Det gode
og værdifulde er det, der er godt for mig. Og det kan
lyde fristende. Men er det godt for mennesket?

Den anden holdning kendetegner den afrikanske kul-
tur. Man lever i og som stammen efter sloganet: Men-
nesket er menneske gennem andre. Man finder sin vær-
di i at være som de andre. Og det kan måske lyde meget
romantisk. Men er det sandt?

Bliver man menneske gennem andre? Nej, siger mis-
sionæren overfor den afrikanske uselvstændiggørelse:
Umuntu akakabi ngu'muntu nga-bantu. Dvs: Menne-
sket er ikke først menneske gennem andre. - Men men-
neske bliver man heller ikke ved som i Vesten sætte sig
selv i centrum og søge sig selv og sit eget.
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Gud gør mennesket til menneske
Missionæren siger: "Menneske er du, fordi Gud har skabt dig til at være det.
Det er hverken dig selv eller andre, der skaber dig. Om du går ene eller i flok,
er du menneske, fordi Gud er din Skaber og vil dit liv!" Det er vores eneståen-
de kristne tro, som vi bekender: "Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, him-
lens og jordens Skaber." Ud af troen på Gud som Skaber kan vi sige: "Jeg tror,
at Gud har skabt mig og alle andre..." (Den lille Katekismus). Derfor er vi
mennesker og har værdi. "Det er altsammen indbefattet i ordet Skaber" som
Luther siger i Den store Katekismus. (Se side 8). Af Guds hånd må vi modtage
både os selv og vor næste! Derfor har vi brug for at lære Gud at kende. Og
Gud lærer vi først og fremmest at kende gennem Jesus Kristus.

I Jesus bliver vi hele mennesker
Missionæren siger: "Gud kommer i sin
Søn Jesus Kristus til det menneske,
Han har skabt." Så meget er vi værd,
at Skaberen bliver en Menneskesøn!
Når Jesus som Den barmhjertige Sa-
maritaner tjener den ringeste, mindes
vi om, hvad vor næste er værd. Og
han siger: "Gå du hen og gør ligeså!" (Se side 6-7).
I Jesus ser vi det fuldkomne menneske. Men samtidig afsløres vi i mødet med
ham som syndere, der elsker sig selv og vender ryggen både mod Gud og
andre. Og: Jeg vil ikke være synder - men hvordan slipper jeg?

Her får vi ved evangeliet et helt nyt menneskeværd i troen på Jesus. For
Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og
give sit liv som løsesum for mange (Se side 4). Så stort er det at være menne-
ske, at Guds egen Søn har "erhvervet og vundet mig fra alle synder, fra dødens
og Djævelens magt, for at jeg skal være hans egen."

Her er svaret både på livets og dødens spørgsmål: Jeg skal dø - men hvordan
dør jeg? Jeg skal "i hans rige leve under ham og tjene ham i evig retfærdighed,
uskyldighed og salighed, ligesom han er opstået fra de døde, lever og regerer i
al evighed" som Katekismen siger.

Vi er Guds mennesker i Jesus
Missionæren siger om afrikaneren, der ofte er ensom som kristen: "Han er
menneske gennem HAM, der har skabt ham; menneske gennem HAM, der har
løskøbt ham; og menneske gennem HAM, der helliger ham!" (Peter Weber,
Missionsblatt 2/04). Og vi synger: "Fader, du har skabt mig. Jesus, du har
frelst mig! Helligånd, kom og styrk mig! - Livet mit jeg gi'r dig. Tag mig, brug
mig!"                                                                                  Vagn Lyrstrand
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Markusevangeliet 10,35-45 De kasted’ sig ned foran Jesus

og bad om et sæde hos Gud.

De loved’ at drikke hans bæger,

de lovede at holde ud:
“

 Det kan vi, det kan vi!”

2
“Mit bæger det skal I vel drikke,
min dåb skal I snart døbes med.
Men sædet hos Gud ved min side
det gives til dem, som Gud ved,

til dem Gud bestemte.”
3

De andre disciple blev vrede.
“Hvad bilder de brødre sig ind?
Tror de, de er større end andre,

tror de, de kan komme først ind?”
Men Jesus dem svared’:

4
Som Menneskesøn er jeg kommet

som tjener for alle sendt ud.
Mit liv vil jeg give i døden
en løsesum overfor Gud,
som Gud det bestemte.

5
Så er der nu plads i Guds rige,

for alle et sæde parat.
En nåde så stor - uden lige,

Gud selv har det hele gjort klart.
Vor Gud være lovet!

Tekst: L. Lyrstrand - Mel: H. Lissner

v 35-39a
Så kom Jakob og Johannes, Zebe-
dæus' sønner, hen til Jesus og
sagde til ham: "Mester, der er noget,
vi vil bede dig om at gøre for os."
Han spurgte dem: Hvad er det, I vil
have, at jeg skal gøre for jer?" De
sagde til ham: “Lov os, at vi må få
sæde i din herlighed, den ene ved
din højre, den anden ved din ven-
stre hånd.” Jesus sagde til dem: “I
ved ikke, hvad I beder om. Kan I
drikke det bæger, jeg drikker, eller
døbes med den dåb, jeg døbes
med?” “Ja, det kan vi,” svarede de.
v 39b-40
Jesus sagde til dem: “Det bæger,
jeg drikker, skal I drikke, og den
dåb, jeg døbes med, skal I døbes
med; men sædet ved min højre og
venstre hånd står det ikke til mig at
give nogen; det gives til dem, som
det er bestemt for.”
v 41-44
Da de ti andre hørte det, blev de
vrede på Jakob og Johannes. Men
Jesus kaldte dem til sig og sagde: “I
ved, at de, der regnes for folkenes
fyrster, undertrykker dem, og at
deres stormænd misbruger deres
magt over dem. Sådan skal det
ikke være blandt jer; men den, der
vil være stor blandt jer, skal være
jeres tjener, og den, der vil være
den første blandt jer, skal være all-
es træl."
v 45
For end ikke Menneskesønnen er
kommet for at lade sig tjene, men
for selv at tjene og give sit liv som
løsesum for mange."

Menneskesønnen
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Hvem er du?
Det er ikke så vanskeligt at fortælle
andre, hvad man er. "Bager, bus-
chauffør, arbejdsløs, hjemmegåen-
de." Men det kan blive pinligt, hvis no-
gen spørger: Hvem er du egentligt?

Vores liv består af et ydre og et indre liv.
Det ydre kan vi sagtens fortælle om:
"Jeg står op om morgenen,  jeg spiser,
jeg arbejder, jeg læser, jeg ser fjern-
syn,  jeg handler og jeg går en tur." Vo-
res opfattelse af os selv præges me-
get af, hvordan vi oplever vores hver-
dag. Men hverdagen præges også
dybt af, hvem vi mener, at vi selv er.

Hvem er du indvendig? Mange
gange er vi så travlt optaget af det ydre
liv, at vi slet ikke finder det ulejligheden
værd at overveje dette spørgsmål. Vi
raser videre. Men hvis vi ikke ved, hvem
vi selv er, så ved vi heller ikke, hvem vort
medmenneske er. Derfor finder vi ikke
sammen, men lever kun et overfladisk
liv med hinanden, og vi behandler hin-
anden tilsvarende.

Kender du ikke dig selv, vil du væ-
re et let bytte for meningsløsheden den
dag, du kommer ud for store forandrin-
ger i livet eller rammes af en stor sorg,
af ensomhed eller sygdom. Ensomhe-
den kommer som en flod og river dig
med, og hvor fører den dig hen?

Derfor er det ikke en unødig luk-
sus at høre Guds ord. Det er ikke spild
af tid at spørge sin Skaber, hvem man
egentlig er! Det er nødvendigt at lytte til
Guds Søn, Jesus Kristus, for at få et
svar, som er bæredygtigt både i livet og
i døden.

Uddrag af hæftet: "Hvem er du? - Om skyld og tilgivelse".
Kandake Forlag, 34 sider, kr. 25.00. - Bestilles hos redaktionen.

Plads til dig!
Plads er et elementært behov. Plads
til at røre sig og udfolde sig. Vi har
behov for at få plads i andre menne-
skers hjerter. Og vi må åbne os for
andre og give dem plads i vores liv.

Der er mange eksempler på, at men-
nesker ikke giver hinanden plads: For-
ældre, der behandler deres store børn,
som var de stadig små, så de ikke får
plads i hjemmet til at være unge og
uvikle sig til selvstændige voksne. Føl-
gen bliver oftest, at fællesskabet mel-
lem børn og forældre går i stykker. Eller
folkeslag med forskellig religion og
kultur, som ikke tåler hinanden. Det fø-
rer til ufred og etniske udrensninger.

Ethvert menneske vil før eller se-
nere opleve, at sygdom eller alder sæt-
ter en stopper for al videre udfoldelse.
Der er ikke længere plads til ens krop
og ens sjæl og liv. Da opstår frygt, me-
ningsløshed og dødsangst. Hvad gør
du ved det? Skynder du dig videre i livet
for at få så meget ud af det som muligt,
så længe der er plads? Der er en an-
den mulighed: At lade Gud give dig
plads hos sig både i livet og i døden.

Jesus sagde: "Jeres hjerte må ik-
ke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig.
I min Faders hus er der mange boliger,
hvis ikke havde jeg sagt det til jer. Og
jeg går bort for at gøre en plads rede til
jer" (Joh 14,1-3). Han tog vores plads i
døden og skylden, for at vi skulle få til-
givelse og evigt liv. Han har ved sin død
og opstandelse gjort plads til dig hos
sig her i livet og i evigheden!

Leif G. Jensen
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Hvem er min næste?

Uddrag af prædiken ved pastor John R. Fehrmann, missionsdirektør for Den
Lutherske Arvs Fond (LHF), som bl.a. støtter udbredelse af Luthersk Kirke.
Læs lignelsen om Den barmhjertige Samaritaner i Lukasevangeliet 10,25-37.
- Jesus spørger: “Hvem af disse tre, synes du, var den mands næste, som faldt
i røvernes hænder?” Den lovkyndige svarede: “Han, som viste ham barmhjer-
tighed!” Og Jesus sagde: “Gå du hen og gør ligeså!”

Det begynder med Jerusalem
En mand var på vej fra Jerusalem til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. da
Jesus berettede denne hændelse, var han på vej til Jerusalem. Dér vil han træde
i vores sted, som ikke elsker Herren vores Gud med alt det, der er i os. Han vil
lide for deres skyld, der ikke tager sig af ægtefælle, børn, ven og nabo som
Guds lov kræver: Gør dette, og du skal leve! Undlad det, og du løber ind i
døden! Jesus døde i Jerusalem. Og efter at  han er opstået, sender han dette
bud ud i verden: “Vedstå jeres synd og vend om fra den! Lad jer døbe i Jesu
Kristi navn, og alt det, som tilhører Kristus, vil Herren Gud tilregne jer!” Og “I
skal begynde i Jerusalem!” (Luk 24,47). Der er ingen anden vej til at vise
barmhjertighed, være næste og drage omsorg for hinanden. Vi har intet håb om
at kunne holde Livets Lov - “Elsk din næste som dig selv!” - hvis vi ikke altid
lægger os på sinde og tager til hjerte, at Jesus gik til Jerusalem for at dække
over os. Med udgangspunkt i Jerusalem drager Gud også stadig omsorg for
os.

Gud ønsker noget meget enkelt
Elsk Gud! Hold hans bud! Påkald ham som far og stol på hans omsorg. Så let!
Men gør vi det? Gud sætter nødstedte mennesker ved vores side og siger: "Vær
en næste!"  Men du har gode undskyldninger for at lukke øjnene for, at din
ægtefælle, dit barn, din ven er slået. Du har ikke tid. Præsten og levitten ilede
videre og har sikkert en masse undskyldninger! Hvad med os? Afviser vi dette
arbejde kan vi ikke blive frelst. Hvis “synd” blot er en opdigtet historie, der går
ind ad det ene øre og ud ad det andet, er der ingen barmhjertig samaritaner, der
kan hjælpe os; heller ikke ham, der døde i Jerusalem. Bekend, hvor det er, du
ikke elsker din næste, men dig selv. Bekend det ved nadveren, som Jesus
indstiftede i Jerusalem. Det er kun syndere, han giver sit legeme og blod,
hælder olie og vin i sårene på, forbin-
der og fører  til sit hellige hus og lover
at sørge for, så de bliver raske.

Læs hele denne tankevækkende
prædiken på kirkens hjemmeside:

www.vivit.dk
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Ill: Kimmo Pälikkö

Din næste er din nærmeste
Når vi i dag hører denne historie, viser Herren os igen barmhjertighed og lærer
os at vende om fra vores synd, så vi ikke undskylder os selv, men gør, hvad vi
sendes til og kan.

I børn!  Gud har givet jer forældre, som I skal vise ære og kærlighed. Jeres
syndige natur vil tilskynde jer til at foragte jeres forældre, se ned på dem og
anse dem for dumme. Hvis I ikke lærer at vende jer fra disse synder, er I
virkelig i fare. Men når I er døbt ind i Kristus og beder til jeres Far i himlen om
tilgivelse, så rejser Gud jer dagligt op til at følge sit ord og at elske andre som
jer selv. Adlyd jeres forældre,  IKKE for at fortjene at komme i himlen, men
fordi jeres forældre står i Guds sted til gavn for jer. Og lær af dem at gøre godt
mod andre.

I voksne! Dette gør vores kald stort og helligt. For børnene vil lære af os.
Men hvad vil de lære? Vil de lære, hvordan man bruger andre og kun være
sammen med dem, så længe vi  har fornøjelse af det? Børnene iagttager os.
Hvad vil de se i vores hverdagsliv? Pakker vi os selv ind og er hårde mod
andre? Vi anstrenger os for at sørge for os selv, underholde os og at have noget
at le af. Hvem har du sidst lettet dagen for og fået til at le? Når andre ser os,
viser der sig så mørke skyer i horisonten? Eller løfter de deres hoveder og får
nyt mod?

Kære venner! Hvor velsignet, at det netop er til nogle som os, at Jesus siger:
Gå du hen og gør lige så! Som samaritanen, på trods af hvad forstanden sagde
ham, gjorde mod jøden på vej fra Jerusalem, hvor Jesus døde. Lev dit liv, som
om enhver, du møder, kommer fra den by, hvor Jesus klarede dit forhold til
Gud, selv om din første impuls er at elske dig selv. Overvind den
impuls, tag dig det  til hjerte og vend om. Rejs dig fra dit sygeleje,
helbredt og gjort hellig ved legemet og blodet fra Jerusalem, fra Him-
len, som er gået forbi Jeriko, over hav og land, lige til din by. Og:

Gå du hen og gør lige så!
Er det let? Ja, hvis vi blot opgiver alle tanker om at frelse os
selv og i stedet bruger al vores energi til at høre og følge
Guds ord. Kan du og jeg - så tilbøjelige til at elske os selv
-  glæde Gud ved vores barmhjertighedsgerninger, vo-
res omsorg og kærlighed? Ja, vi kan. Ordet er os
nær, i vores mund og i vores hjerte. Stol på, at
Jesus i Jerusalem elskede os som sig selv, og
stadig drager omsorg for os i sit hellige sa-
kramente. Lad aldrig, aldrig Jerusalem ude
af dit hjerte og din mund, og du vil arve
evigt liv!   Amen.



Gud har skabt mig

"Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens Skaber!" - Dvs:
"Jeg tror, at Gud har skabt mig og alle andre skabninger..." lærer vi i Den lille
Katekismus. - Luther uddyber i Den store Katekismus (Credo Forlag 1996).

Jeg mener og tror
- at jeg er Guds skabning, det vil sige, at han har givet mig og uafladeligt
opretholder legeme, sjæl, liv, alle mine lemmer, både store og små, alle sanser,
fornuft og forstand osv, mad og drikke, klæder, arbejde, kone og børn, tjene-
stefolk, hus og gård osv. Desuden lader han alle skabninger tjene livets gavn og
trang, solen, månen og stjernerne på himlen, dag og nat, luften, ilden, vandet
og jorden med alt, hvad den bærer og frembringer, fugle, fisk, dyr, korn og alle
slags vækster, men også andre legemlige og timelige goder, som f.eks. en god
regerring, fred og tryghed. Man kan altså af denne artikel lære, at ingen af os
har livet eller noget af det, som her er opregnet, eller som kunne opregnes, fra
sig selv, og vi kan heller ikke opretholde noget af det, hvor småt og ringe det
end måtte være. Det er nemlig altsammen indbefattet i ordet "Skaber" ...

Da altså alt, hvad vi har, og alt, hvad der findes i himlen og på jorden, dagligt
gives, opretholdes og bevares for os af Gud, følger det af sig selv, at vi skylder
Gud at elske, prise og takke ham uden ophør. Vi er kort sagt pligtige til helt og
holdent at tjene ham, sådan som han kræver og har befalet det i De ti Bud ...

Hvis vi af hjertet troede det
- ville vi handle derefter og ikke gå omkring og vigte os, som om vi havde livet
selv og rigdom, magt og ære fra os selv, så at man burde frygte og tjene os. -
Derfor ville denne artikel ydmyge og ængste os alle, hvis vi virkeligt r o e d e
den. For vi synder dagligt med øjne, ører, hænder, legem og
sjæl, penge og ejendom og alt, hvad vi har... De kristne har
dog det forud, at de ved sig pligtige til at tjene Gud og være
ham lydige.

Med henblik på alt, hvad vi ser, og alt det gode, der sker
os, og når vi reddes fra nød eller fare, skal vi huske på,
at det er Gud, der giver og gør dette, så at vi derved
mærker og ser hans faderlige hjerte
og overvældende kærlighed til os.
Deraf vil følge, at vort hjerte varmes
og opflammes til at være taknemligt
og til at anvende alle disse goder til
Guds ære og pris.

1529-2004
475 år for Luthers
Lille og Store Katekismus



           Luthersk Kirke-Nyt
3. september 2004

Kære ELFK'ere og venner af ELFK!
Vi glæder os rigtig meget til på søndag at blive optaget i Gratia-menighed, og
derefter at gå til skriftemål og nadver. - Vi har udarbejdet en lille skrivelse om,
hvorfor vi forlader folkekirken og lader os optage i ELFK.

Inger og Georg S. Adamsen Filip, Johan og Karen

Luthersk Kirke ønsker Velkommen - og klipper fra nævnte skrivelse:

Vi ønsker først og fremmest at pege på, at det er evangeliets forkyndelse,
som har kaldet os til i en lang periode at komme i Gratiakirken i Århus!
Selv om vi gerne medgiver, at evangeliet forkyndes i folkekirken, så sker det
ikke altid og alt for ofte blandet med vranglære. Nu kommer vi i en kirke, hvor
der hver søndag serveres et festmåltid med fede retter og lagret vin, med
marvfede retter og ædel, lagret vin" (Es 25,6).
Til en retlærende kirke hører rette og tro hyrder. Ifølge Den hellige Skrift er
præsten, menighedens hyrde og lærer, betroet på Kristi vegne og i hans sted
at forvalte nøglemagten til at løse fra synd og binde synd. Præsten har ansvar
for sin menighed og dens medlemmer og skal stå til ansvar for dem på
dommedag (Hebr 13,17). Vi er glade over, at Gud ved evangeliet har kaldet os
ind i en menighed, hvor præsten varetager dette ansvar.

Vi ville gerne blive i folkekirken, dersom vi kunne sige,at evangeliet forkyndes
og læres rent, og sakramenterne forvaltes ret. Men det kan vi ikke... De bibel-
ske formaninger forlanger entydigt, at vi skal afvise al vranglære i teori og
praksis, og kalder således alle kristne til at komme i og være medlemmer af
en retlærende kirke og bekende den rette tro for Gud og mennesker.
Forkyndes evangeliet ikke rent, og forvaltes sakramenterne ikke ret, kan vi for
det første ikke med troens vished vide, at Kristi kirke findes på et bestemt
sted.Og der kan for det andet være risiko for, at troen ikke skabes og bevares.
Det er derfor en alvorlig sag at acceptere uren eller falsk forkyndelse og en
sakramentsforvaltning, der ikke er ret.
Dette er for os en væsentlig grund til at forlade folkekirken og lade os optage
i Den evang.-luth. Frikirke.

Derudover er det jo klart for alle, at der i folkekirken sker åbenlys fornægtelse
af trosartikler som skabelseslæren, læren om frelse og Helligåndens ger-
ning, og om Jesu genkomst og "den dobbelte udgang" - skønt det er helt klart
i Skriften, at frafald fra troslæren betyder frafald fra troen (se fx 1 Tim 4,1-5).
Det er vort hjertes ønske og bøn, at vi alle må være i overensstemmelse
med Bibel og Bekendelse.

Georg S. Adamsen, dr. theol.
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Rom 1,1-17: Leve af tro

Rom 1,18-32: Uretfærdighed

17. e. trinitatis Mark 2,14-22:

De syge har brug for læge

Rom 2,1-16: Hvem du end er

Rom 2,17-29: Sætter din lid til loven

Rom 3,1-20: Hver mund skal lukkes

Rom 3,21-31: Forløsningen i Jesus

Rom 4,1-12: Abraham troede Gud

Rom 4,13-25: Med håb imod håb

18. e. trinitatis Joh 15,1-11:

Jeg er det sande vintræ

Es 40,1-17: Trøst mit folk

Es 40,18-31: Sammenligne Gud?

Rom 5,1-11: Fred med Gud

Rom 5,12-21: Nåden meget større

Rom 6,1-23: Skal vi synde?

Es 41,1-16: Fortvivl ikke

19. e. trinitatis Joh 1,35-51:

Se, dér er Guds lam

Es 41,17-29: Ørken til oase

Rom 7,1-25: Bære frugt for Gud

Rom 8,1-17: Befriet

Rom 8,18-27: Legemets forløsning

Rom 8,28-39: Kristi kærlighed

Es 42,1-9: Det knækkede rør

20. e. trinitatis Matt 21,28-44:

En mand havde to sønner

Es 42,10-17: En ny sang

Es 42,18-25: I døve, hør efter

Rom 9,1-33: Guds barmhjertighed

Rom 10,1-21: Kristi ord

Rom 11,1-24: Udvælgelse af nåde

Rom 11,25-36: Synden tages bort

21. e. trinitatis Luk 13,1-9:

Ulykker, skyld og omvendelse
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Es 56,1-12: Tag vare på ret

Matt 13,1-23: Salige er jeres øjne

Matt 13,24-43: Ukrudt i hveden

Matt 13,44-52: Skatten og perlen

Matt 13,53-14,12: Miskendte profeter

Matt 14,13-36: Alle blev mætte

Alle helgens søndag Matt 5,13-16:

I er jordens salt

Es 55,1-13: Mine planer og mit ord

Es 57,1-21: Hos den, der er knust

Matt 15,1-20: Rent og urent

Matt 15,21-39: Din tro er stor

Matt 16,1-12: Utro kræver tegn

Matt 16,13-28: Hvem siger I, at jeg er?

23. e. trinitatis  Mark.12,38-44:

Jesus så, hvordan folk lagde penge i

Matt 17,1-21: Jesus i herlighed

Matt 17,22-27: Jesus i fornedrelse

Es 58,1-14: … at du deler dit brød

Es 59,1-15a: Vor synd vidner mod os

Es 59,15b-21: En løskøber kommer

Matt 18,1-14: Forholdet til de små

Sidste i kirkeåret  Matt 11,25-30:

... så skal I finde hvile for jeres sjæle

Matt 18,15-20: Livet i menigheden

Matt 18,21-35: Tilgive sin bror

Matt 19,1-15: Ægteskab og børn

Matt 19,16-30: Rigdom og frelse

Matt 20,1-16: Arbejde og løn

Matt 20,17-34: Liv som løsesum

1. i advent Matt 21,1-9:

Se, din konge kommer til dig!

Matt 21,10-27: Hosianna

Matt 21,33-46: Give ham høsten
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Oktober
Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er,
dér er der frihed.              (2 Kor 3,17)

     Bibellæsning i efteråret
November
Dette siger Herren: Tag vare på ret og øv
retfærdighed, for min frelse er kommet nær,
og min retfærdighed skal snart åbenbares.

(Es 56,1)
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Fra menighederne

Ung Lejr 8.- 10. okt på
"Sønderskov" ved Allerød

Bestilling af program og tilmelding:
Tlf 26931119 - ivallyk@hotmail.com

Luthersk
Sommerferie '05
Årets arrangement i
Humble var en stor
succes.
Lejrkomiteen glæ-
der sig derfor over
igen i 2005 at
kunne indbyde til
Luthersk
Sommerferie på
Langeland.
Tidspunktet er
fastsat til 9.-14. juli.

Pkv VL

Gratiakirken, Århus

Medlemsoptagelse
Søndag den 5. sep. blev familien
Adamsen optaget i Gratia menighed:
Georg (41), Inger (45), Filip (18), Johan
(16) og Karen (11).
Georg Adamsen er dr. theol. og teolo-
gisk lærer ved Menighedsfakultetet i
Århus. Inger er sygerplejerske.
Bibelord: Hvem vil anklage Guds ud-
valgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil
fordømme? Kristus Jesus er død, ja
endnu mere, han er opstået og sidder
ved Guds højre hånd og går i forbøn for
os ( Rom 8,33-34).
Hjertelig velkommen i menighedenog
Guds rige velsignelse!
LGJ

Ny Kirke i Risskov, Århus
Gratia menighed er i løbet af 2004
blevet opmuntret i arbejdet med at
bygge en ny kirke, også gennem
økonomisk støtte fra medlemmer og
venner.
I september blev
vort byggebudget
forhandlet fær-
digt. Menigheden
arbejder i okto-
ber med at få
finansieringsmo-
dellen gjort klar
og vil i den
forbindelse
udsende tegnin-
ger og planer til
bladets læsere.
Kærlig hilsen fra
Byggeudvalget
Bjarne, Marlene,
Anders og Leif

København

]

]]]

Sydfyn og
Langeland

Løsning

Århus
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ØERNE
Pastor Vagn Lyrstrand
København, Martinskirken, Martinsvej 4
Søndag 26. sep. kl. 10 "Gæstedag"
Søndag 3. okt. kl. 10 m.nadv., Jensen
Søndag 10. okt. kl. 16.30

Ung Weekend Kbhv.
Søndag 17. okt. kl. 16.30
Søndag 24. okt. kl. 10 m. nadver
Søndag 31. okt. kl. 10 "Gæstedag"
Alle Helgen 7. nov. kl. 10 m. nadver
Søndag 14. nov. kl. 16.30
Søndag 21. nov. kl. 10 m. nadver
1. Advent 28. nov. kl.10 "Gæstedag"
2. Advent 5. dec. kl. 16.30 m. nadver

Langeland, Lohals Kirke, Østergade 34
Søndag 26. sep. kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 3. okt. kl. 16 (Jensen)
Søndag 10. okt. ingen gdst.
Søndag 17. okt. kl. 10.30 m. nadver
Søndag 24. okt. kl. 16
Søndag 31. okt. kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 14. nov. kl. 10.30 m. nadver
Søndag 21. nov. kl. 16
1. Advent 28. nov. kl.15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg

Gudstjenester

JYLLAND
Pastor Leif G. Jensen
Løsning, Vinkelvej
Søndag 26. sep. kl. 14 m. høstfest
Søn. 3. okt. kl. 10 m. nadver, Lyrstrand
Søndag 10. okt. kl. 14
Søndag 17. okt. ingen
Søndag 24. okt. kl. 14 m. nadver
Søndag 31. okt. kl. 10 m. nadver
Alle Helgen 7. nov. kl. 14
Søndag 14. nov. kl. 10 m. nadver
Søndag 21. nov. kl. 14
1. advent 28. nov. kl. 10 m. nadver
2. advent 5. dec. ingen. Se Århus!

Århus, Gratiakirken, Bissensg. 14
Søn. 26. sep. kl. 10 (9.20nadver) Høst
Søndag 3. okt. kl. 16, Lyrstrand
Søndag 10. okt. kl. 10 m. nadver
Søndag 17. okt. kl. 16 m. læsepræd.
Søndag 24. okt. kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 31. okt. kl. 16 m. nadver
Alle Helgen 7. nov. kl. 10 m. nadver
Søndag 14. nov. kl. 16
Søndag 21. nov. kl. 10 (9.20 nadver)
1. Advent 28. nov. kl. 16 m. nadver
2. Advent 5. dec. kl. 14 m. adventsfest


