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Dit ord,
o Gud,
er Østens
stjerne,
der fører os
til Kristus
hen, den
vise vandrer
følger gerne,
og den
vildfarne
leder den;
lad alle se
den skinne
frem og
finde nådens
Betlehem!

C.J.Boye 1835
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Spaghetti og Nadver

Nytårsdag er der overraskelser i kirken. Evangeliet
handler ikke om tidens gang. Og prædikenen er ingen
nytårsbetragtning. På "menuen" står: "Jesu omskærel-
ses Fest." Evangeliet er Luk 2,21: "Da otte dage var
gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus."

Her begynder en ny tid
Med Guds Søns omskærelse begynder en helt ny tid
mærket af navnet Jesus, som betyder Herren frelser. Og
som tegn og pant på denne frelse - fra al nød, synd, død
og fortabelse i denne forgængelige verden og fra Guds
dom - er Jesu legeme og blod sat på menuen.

I omskærelsen skæres der i Guds Søns kød, og hans
blod udgydes. Her peges direkte frem mod det store
påskemåltid, hvor Jesus samlede sine disciple og satte
sit legeme og blod på menuen, da han tog brød og vin og
sagde: Dette er mit legeme og den nye pagts blod, som
gives og udgydes for jer til syndernes forladelse.

Nadveren er kirkens nytårsmåltid med løftet: I skal
spise og drikke ved mit bord i mit rige (Luk 22,30).
Sådan sætter Herren selv sit legeme og blod på menuen
som det festmåltid, hele evangeliet peger frem imod. Og
enhver evangelisk kirke er indrettet med alteret i cen-
trum og nadveren som gudstjenestens højdepunkt!

Her er Herren sandt og virkeligt til stede
Det er sigtet med al mission: at indbyde til dette nye livs
fællesskab med Herren! Dette tydelige sigte i evangelier-
ne er imidlertid skudt til siden i megen mission.

Journalisten Iben Tranholm har bemærket, at flere
menigheder prøver at tiltrække med "spaghetti- og kød-
sovsgudstjenester." Heroverfor slår hun i Kristeligt
Dagblad 26/11/04 et slag for, at "hovedretten på kirkens
menu må være Kristi legeme og blod som den rige næ-
ring den troende skal have at leve ved." - Godt sagt!

Men IB fortsætter: "Luther afviste kirkens mysteri-
um, at Kristus bliver nærværende for de troende i sit
legeme og blod." - Det er ikke godt sagt! I Den lille
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Katekismus underviser Luther klart om nadveren: "Det er vor Her-
res Jesu Kristi sande legeme og blod under brødet og vinen, indstif-
tet af Kristus selv for os kristne til at spise og drikke." - Det må alle
lære og tro, før de kan deltage i kirkens nytårsmåltid!

Her er et mysterium
Nadveren er selve evangeliet til tro. For her bliver det synligt, at Kristus
kommer til mig med syndernes forladelse. Men hvordan det går til, er et gud-
dommeligt mysterium. I gudstjenesten markerer vi det ved at bøje knæ og
rejse os under læsningen af indstiftelsesordene. Og præsten løfter brødet og
vinen, som nu ved disse ord er Herrens legeme og blod! Luther siger: "Selv om
jeg ikke forstår, hvordan brødet er Kristi legeme, så vil jeg i hvert fald holde
min fornuft fanget i lydighed over for Kristus og ganske enfoldigt holde mig til
hans ord i sikker tro på, ikke alene at Kristi legeme er i brødet, men at brødet
også er Kristi legeme."

Her er syndernes forladelse
For Iben Tranholm er det store nummer, at der sker en forvandling "også med
dem, der modtager." Intet nævner hun om tro og syndernes forladelse! Men
når det er så vigtigt og stort, at Jesu legeme og blod er sandt og virkeligt til
stede, er det netop af hensyn til troens visheden om tilgivelsen.

Katekismen siger: "Det er sandelig ikke at spise og drikke, der gør det" (så
kan man lige så godt spise kødsovs og spaghetti!) "men de ord, der står: Givet
og udgydt for jer til syndernes forladelse. For disse ord er sammen med det
legemligt at spise og drikke hovedsagen i sakramentet, og den, som tror disse
ord, han har, hvad de siger, og som de lyder, nemlig syndernes forladelse."

Her er tro og oplæring nødvendig
Hvordan kan man trods så klare ord mene, at brød og vin for lutheranere blot
er tegn? Måske pga praksis som  i Odense domkirke, hvor pastor Leif Munks-
gård udtaler, at "folk - uanset religion, og uanset om de er døbt eller ej, uden
hindringer kan deltage i nadveren" (Kristl. Dagbl. 17/11/04). Men skal nadver-
deltagelse blive til gavn og velsignelse, må vi tro og vide, hvad det er, vi spiser
og drikker! Katekismen siger: "Værdig og vel forberedt er den, som har
troen på disse ord: "Givet og udgydt for jer til syndernes forladel-
se." Men den, som ikke tror disse ord eller tvivler, han er uværdig
og uskikket, for ordet "for jer" kræver netop troende hjerter."

Nadveren gives til tro på, at Herren frelser i Jesus, fordi han
giver sit legeme og udgyder sit blod til et helt nyt og evigt liv for og
med os!

Godt nytår i Jesu navn!                                 Vagn Lyrstrand
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Nyt år med bøn og bibel

Guld - På knæ bringer de guldet og bekender  Jesus som konge. Tilsvarende
opfordres vi: "Lad os bestandig ved ham bringe Gud takof- fer, det vil si-
ge frugt af læber, som bekender hans navn" (Heb 13,15). Da rører engle på
sig, som Johannes i himlen ser, at "en engel stillede sig ved alteret med et
røgelseskar af guld, og han fik givet megen røgelse for at lægge den på guldal-
teret foran tronen med alle de helliges bønner" (Åb 8,4). Bønner i Jesu navn er
guld værd. Og i dem  deltager engle som "tjenende ånder, der sendes ud for at
hjælpe dem, som skal arve frelsen" (Heb 1,14) som bønhørelse af Jesu løfte:
Jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte.

Røgelse - Med røgelsen tilbeder de Jesus som yppers tepræsten,
der renser vore bønner og bringer dem til Gud. Sådan stod der i det
jordiske tempel "et røgelsesalter af guld" (Hebr 1,14). Her gik ypperstepræsten
ind med ofre og bønner én gang om året. Men Kristus gik "ind i selve Himlen
for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os" (Heb 9,24). Og "derfor
kan han også helt og fuldt frelse dem, der kommer til Gud ved ham, fordi han
altid lever og går i forbøn for dem" (Hebr 7,25).  Og foran Gud står "guldskåle
fulde af røgelse - det er de helliges bønner"  (Åb 5,8). Sådan høres bønnen i
Jesu navn efter løftet: Jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte.

Myrra - Hermed tilbeder de Jesus som den, der går i døden for dem; som han
om en kvinde siger: "Hun har forud salvet mit legeme til min begravelse"
(Mark 14,8). Ved begravelsen bragte Nikodemus "en blanding
af myrra og aloe" (Joh 19,39). Påskemorgen kom kvinder med
"vellugtende salver" (Mark 16,1). Men da var han opstået! Og den
myrra, vi nu kan bringe, er at høre og udbrede "Ordet om korset".
"Sådan er Kristus ofret én gang for at bære manges synder og vil anden gang
komme til syne... for at frelse dem, som venter på ham" (Heb 9,28). Og evigt
vil du prise ham for, at han holdt løftet: Jeg bad for dig, for at din tro ikke skal
svigte.

Vagn Lyrstrand

Ved stjernens lys fandt de vise barnet. I Ordets lys kendte de ham som deres
Herre. Og som en troens frugt tilbad de ham (Matt 2,1-12). Bibellæseplanen
2005 vil inspirere til dagligt liv med bibel og bøn - under årsordet af Jesus:
Jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte (Luk 22,32). Ordet minder om
Jesus som troens herre og om bønnens nødvendighed for troen. Og vigtige ting
kan vi lære om tro og bøn af de vise, som tilbad ham med deres gaver.
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Bo i tryghed - i januar

I fred kan
jeg lægge
mig og
sove, for
kun du,
Herre, lader
mig bo i
tryghed .

Om natten
Mennesket bag januar måneds bibel-
ord kender til vanskelige nætter. Han
fortæller i Salme 4 om trængsler,
krænkelser og vrede. Han kender og-
så følelsen, når andre mennesker på-
står, at der da ikke kan være megen
lykke i at leve i troen på Gud.

Alt dette fortæller han til Gud i bøn.
Og han beder: Løft dit ansigts lys mod
os, Herre! - Når solen går ned og nat-
tens mørke tager over, lyser Herrens
ansigt. Herren er nådig. Han har befriet
mig i trængsler og har vist mig sin un-
derfulde troskab.

I fred hos Herren
Salmisten henvender sig direkte til os
og siger: Tænk efter på jeres leje, og
vær stille! Sela. - Vi får hjælp til at over-
veje vort liv i lys af Guds vilje og god-
hed. Og da sker dette underlige og un-
derfulde, at vores hus og sovekammer
med ét befinder sig i Guds eget hjerte.
Vi bliver mindet om, at vi har en Frelser,
som er død opstået for os.

Tænk, at være i hans hjerte både når
vi sover og vågner. Det giver større glæ-
de i hjertet, end man har, når der er rig-
dom af korn og vin. Det gør natten god,
selv om dagen var ond og vanskelig.

Kun du, Herre, lader mig bo i tryghed
- i januar!

Månedsord: Salme 4,9
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Nytårsdag  Luk 2,21: JESUS
Hellig tre kongerSøndag
Matt 2,1-12: Vise mænd
Sl 4: I fred kan lægge mig og sove
Luk 2,22-35: Gå bort med fred
Luk 2,36-52: Tjente Gud dag og nat
Hellig3konger  Sl 91: Nattens rædsler
Es 60,1-10: I nåde forbarmer jeg mig
Es 60,11-22: Herren er dit evige lys
1. søndag efter Helligtrekonger
Luk 2,41-52: Jeg bør være hos min Fader
Es 61,1-11: Et nådeår fra Herren
Es 62,1-12: Du skal kaldes Elsket
Es 63,1-14: En frelser i al deres nød
Es 63,15-64,11: Vi visnede som løv
Es 65,1-10: Dem, der ikke søgte mig
Es 65,11-25: Før de kalder, svarer jeg
Sidste søndag e. Helligtrekonger
Matt17,1-9: Jesus alene
Es 66,1-12: Hjælpeløse og modløse
Es 66,13-24: Den nye himmel og jord
Sl 16: Vejledning om natten
Sl 22: Jeg finder ikke ro om natten
Sl 40: Om natten lovsynger jeg ham
Sl 63: Tænker på dig i nattetimerne
9. søndag før påske - Matt 20,1-16:
Er dit øje ondt, fordi jeg er god?
Sl 74: Din er dagen, din er natten
Sl 77: På nødens dag
Sl 91: Ikke frygte for nattens rædsler
Sl 92: Din trofasthed om natten
Sl 139: Natten er lys som dagen
Sl 85: Fred følger i hans spor
8. søndag før påske  - Mark 4,1-20:
En sædemand gik ud for at så
Luk 10,1-16: Fred være med dette hus
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... glæd
jer over,
at jeres
navne
er ind-
skrevet i
himlene.

Navnebrug
Dit navn vil blive brugt mange gange i
løbet af februar måned: Når du tager
telefonen, når du skriver under, når du
bliver skældt ud, og når nogen bringer
dig en glædelig hilsen. - Sådan bliver
vore navne brugt, misbrugt, æret og
slidt på - både positivt og negativt.

Hvis du lykkes - eller mislykkes
I månedens bibelord taler Jesus til 72
disciple, som netop er vendt glade til-
bage, efter at de har udført bemærkel-
sesværdige ting for ham. - Sådan vil vi
også føle glæde, hvis februar måneds
planer og opgaver lykkes. Tænk, hvis
du kan gøre en forskel i familien, i me-
nigheden og på arbejdet! Da betyder
dit navn noget positivt, og nogen vil hu-
ske dig for det. - Men hvad vil du gøre,
hvis noget mislykkes, eller hvis ingen
ænser eller husker dit navn?

Her er glæden!
Jesus siger til dem - og til os: ... Dog
glæd jer ikke over, at ånderne adlyder
jer; men glæd jer over, at jeres navne
er indskrevet i himlene. - Hvilken lettel-
se! Så afhænger februar måned kun af
én ting: at vort navn er indskrevet i him-
lene, og at Gud kalder os ved navn. Det
holder troens mod oppe, både når livet
lykkes, og når det mislykkes.

Glæd dig over det  - i februar!

Luk 10,17-24: Glæd jer over, at ...
Luk 10,25-37: Han fik medynk
Luk 10,38-42: Den gode del
Luk 11,1-13: Når I beder, skal I sige
Luk 3,1-20: Lade jer nøje med ...
Fastelavn - Matt 3,13-17:
Således bør vi opfylde al retfærdighed
Luk 3,21-38: Jesu dåb og slægt
Luk 4,1-15: Fristet af Djævelen
Aske onsdag  - Luk 4,16-30: Nådeår
Luk 4,31-44: Svigermor
Luk 5,1-11: Vi har slidt hele natten
Luk 5,12-26: Hvad er det, I tænker?
1. søndag i fasten - Matt 4,1-11:
Vig bort, Satan! For der står skrevet
Luk 5,27-39: Følg mig!
Luk 6,1-11: På en sabbat
Luk 6,12-19: Tilbragte natten i bøn
Luk 6,20-36: Vær barmhjertige
Luk 6,37-49: Døm ikke!
Luk 7,1-17: Gud har besøgt sit folk
2. søndag i fasten - Matt 15,21-28:
Forbarm dig over mig, Herre!
Luk 7,18-35: Hele folket gav Gud ret
Luk 7,36-50: Han eftergav dem
Luk 8,1-18: Kvinder i Jesu følge
Luk 8,19-39: Jesu sande slægtninge
Luk 8,40-56: Tolv år
Luk 9,1-6: Udsendelsen
3. søn. i fasten  - Luk11,14-28: Salige er
de, som hører Guds ord og bevarer det!
Luk 9,7-27: Få dem til at sætte sig

Indskrevet i himlene - i februar

Månedsord: Lukas 10,20
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Bibellæseplan 2005 kan bestilles ved
henvendelse til bladets ekspedition.

Leif G. Jensen
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Luthersk Kirke-NytGlæde
i Gratia
Det har været
overvældende
for Gratia me-
nighed i Århus
at mærke den
godhed og offervilje, som er strøm-
met os i møde i forbindelse med pla-
nerne om at bygge ny kirke.

Målet er nået
Som svar på menighedens henven-
delse er der siden 1. november ind-
samlet 212.031 kr. Desuden har vi
modtaget en gave til støtte af finan-
siering af vort byggelån, så målet på
225.000 kr. er nået.

Det giver menigheden vished og
gåpåmod at mærke, at kirkebyggeri-
et bæres af så mange hjerter.

Arbejdet er sat i gang
På denne glædelige baggrund be-
sluttede menigheden 2. december
at sætte byggeriet i gang.  Arkitektfir-
maet Jørgen Lundsgaard, Give, ud-
arbejder nu byggetegninger og ind-
henter tilbud fra håndværkere. Byg-
gestart forventes at blive første
marts i det nye år.

Byggeudvalget arbejder nu med
detaljer, finansiering af inventar og
planlægning af praktisk arbejde.
Samtidig forbereder vi os på flytnin-
gen ved at planlægge, hvad vi som
menighed kan gøre for de menne-
sker, som kirken bliver nabo til i År-
hus Nord.

Tak for jeres kærlighed og støtte i
forbøn, gennem opmuntringer og
økonomiske gaver.

Kærlig hilsen
GRATIA menighed

Nordisk Frikonference i København
Den 11.-12. februar afholdes Nordisk
Frikonference i København.
Her mødes præster og repræsentan-
ter for lutherske kirker i Norden for ved
Guds nåde at finde sammen i kirkeligt
fællesskab. Den lutherske Bekendel-
seskirke i Finland (STLK), Den evan-
gelisk-lutherske Bekendelseskirke i
Sverige og Norge (ELBK), Den luther-
ske Menighed i Stockholm og Umeå
(LFS og LFU) samt vor egen kirke.

Frimodighedens Sabel
Dr. theol. Georg S. Adamsen er nomi-
neret til den amerikanske æresbevis-
ning "The Sabre of Boldness!"
"For din bekendelse under stor per-
sonlig omkostning for din karriere og
familie, i særdeleshed for dit faste og
klare forsvar for troen imod den falske
lære i Leuenbergkonkordien."
Luthersk Kirke glæder sig over nomi-
neringen og ønsker hjerteligt tillykke!

Er det sjovt at være luthersk?
Ja, siger producerne af en CD med bil-
leder, taler og sange fra Luthersk Som-
merferie 2004. CD-en udgives til støtte
for Gratiakirken. Fås hos redaktionen.
Producerne, FSA og GSA, opfordrer:
På gensyn 9.-14. juli 2005 til mere sjov
på Humble Efterskole!

Fra menighederne
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ØERNE
Pastor Vagn Lyrstrand
København, Martinskirken, Martinsvej 4
Nytårsdag 1. jan. ingen gudstjeneste
Søndag 2. jan. kl. 10 m. nadver
Søndag 9. jan. kl. 10 m. nadver
Søndag 16. jan. kl. 10 m. nadver
Søndag 23. jan. kl. 16.30
Søndag 30. jan. kl. 10 Gæstedag
Fastelavnsøn. 6. feb. kl. 10 sanggdst.
Søndag 13. feb. kl. 10 m. nadver
Søndag 20. feb. kl. 16.30 m. nadver
Søndag 27. feb. kl. 10 m. læseprdk.
Søndag 6. marts kl. 10 m. nadver
Søndag 13. marts kl. 10 m. nadver
Palmesøn. 20. marts kl. 10 Gæstedag

Langeland, Lohals Kirke, Østergade 34
Nytårsdag 1. jan. kl. 14
Søndag 2. jan. ingen gudstjeneste
Søndag 9. jan. kl. 16
Søndag 16. jan. kl. 16
Søndag 23. jan. kl. 10.30 m. nadver
Søndag 30. jan. kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Fastelavnsøndag 6. feb. kl. 16
Søndag 13. feb. ingen gdst.
Søndag 20. feb. kl. 10.30 m. nadver
Søndag 27. feb. kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 6. marts kl. 16
Søndag 13. marts kl. 16
Palmesøn. 20. marts kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg

Gudstjenester
JYLLAND
Pastor Leif G. Jensen
Løsning, Vinkelvej
Nytårsdag 1. jan. kl. 14
Søndag 2. jan. kl. 14
Søndag 9. jan. kl. 10 m. nadver
Søndag 16. jan. kl. 14
Søndag 23. jan. kl. 10 m. nadver
Søndag 30. jan. kl. 14
Fastelavnsøn. 6. feb. kl. 10 m. nadver
Søndag 13. feb. kl. 14
Søndag 20. feb. kl. 10 m. nadver
Søndag 27. feb. kl. 14
Søndag 6. marts kl. 10 m. nadver
Søndag 13. marts kl. 14

Århus, Gratiakirken, Bissensg. 14
Nytårsdag 1. jan. kl. 16
Søndag 2. jan. kl. 10 m. nadver
Søndag 9. jan. kl. 16
Søndag 16. jan. kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 23. jan. kl. 16 m. nadver
Søndag 30. jan. kl. 10 m. nadver
Fastelavnsøndag 6. feb. kl. 16
Søndag 13. feb. kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 20. feb. kl. 16 m. nadver
Søndag 27. feb. kl. 10 m. nadver
Søndag 6. marts kl. 16
Søndag 13. marts kl. 10 (9.20 nadver)


