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Herrens herlighed  
er brudt frem! 

  

Illustration: Jens Nex 
 
Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Her-
rens herlighed er brudt frem over dig. 
Esajas 60,1 
 
 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 
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Herrens herlighed rejser os 
Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlig-
hed er brudt frem over dig. Esajas 60,1 
 

Herrens herlighed brød frem 

Hyrder, som lå ude på marken og holdt 
nattevagt over deres hjord. - Da stod 
Herrens engel for dem, og Herrens her-
lighed strålede om dem, og de blev gre-
bet af stor frygt. Men englen sagde til 
dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en 
stor glæde, som skal være for hele folket: 
I dag er der født jer en frelser i Davids by; 
han er Kristus, Herren.” (Luk 2,8-11) 
Vise mænd fra Østerland kom til Jeru-
salem og spurgte: ”Hvor er jødernes ny-
fødte konge? For vi har set hans stjerne 
gå op og er kommet for at tilbede ham.”  
 

De rejste sig 

Hyrderne gik ind til Betlehem vejledt af 
englen: ”I skal finde et barn, som er 
svøbt og ligger i en krybbe” (Luk 2,12). 
Og vismændene blev vejledt af stjernen 
og et profetord i Mikas Bog – og fandt al-
le tiders konge (Matt 2,6-12). 
Den herlighed, de havde hørt og set, før-
te dem hen til deres Frelser.  
 

De blev lys!  

Hyrderne fortalte Josef og Maria, hvad 
englen havde forkyndt dem (Luk 2,17). 
Hvilken glæde for Maria og Josef, som 
kort forinden var blevet afvist på herber-
get i Betlehem! - Hyrderne kom fra Gud 
med vished og glæde.  
Og nogen tid efter kom der vise mænd 
fra Østerland. De tilbad barnet som de-
res konge og herre. De bragte familien 
guld, røgelse og myrra. Midt i fattigdom-
men åbnede der sig en uventet udvej. På 
den måde blev de ”lys” for familien.  

Gud viser 

også os sin 

herlighed 

Når vi i vores 
mørke er mærker skyld og frygter for 
døden, er det en ufattelig stor gave at 
høre evangeliet om Guds Søns fødsel, og 
at få bekræftet, at evangeliet gælder bå-
de fattige hyrder og rige vismænd. Han 
er vores frelser. Guds herlighed bryder 
frem over os og ændrer alt.   
 

Derfor rejser vi os og leder efter det 
skur, hvor vi har hørt, at vi kan finde Je-
sus. Nemlig der, hvor tegnene fra Gud 
findes. Tegnene er dåben, som genføder 
os og gør os til Jesu disciple. For den, 
som tror og bliver døbt, skal frelses! Og 
nadveren, som bringer os liv og salighed. 
For brødet og vinen er Jesu legeme og 
blod! Det er her, profeternes og apost-
lenes budskab fortæller os om Jesus! Så 
er Jesus Kristus os nær. Derfor er din kir-
ke og menighed Guds hus.  
 

Vi bliver lys 

Når vi mødes dér, bliver vi selv lys. Vi må 
jo fortælle om ham. Og vi må ofre vore 
gaver til ham midt i den menighed, hvor 
han åbenbarer sig for os. Det lys vil skin-
ne for os alle søndage og alle hverdage – 
altid! 
 

HIMLENS LYS KOM I DIG TIL JORD 
SKINNER TIL NY OPLYSNING STOR 
GODT KAN VI NU VED NATTETID 
KENDE SOM BØRN VOR FADER BLID 
O, GUD SKE LOV!                       (DS nr. 89)  

LGJ 



Fra Himlen kom ... 
Til jul er det deres store tid – ja, man kan 
sige, at netop i december arbejder de på 
højtryk. De kan købes alle steder. De 
findes i chokolade, træ, gips, strå, por-
celæn, glas eller plastik. Nogle med lys i 
hånden, andre udstyret med musik-
instrument. Drenge og piger, kvinder og 
mænd. Og så er der de usynlige, som 
året rundt sendes ud for at holde hån-
den over os og passe på os. - Vi taler om 
engle! 

Engle hører til i vores advents- og jule-
pynt. De små figurer står smukt ved 
julekrybben eller julelysene og pryder på 
en himmelsk måde i ordets egentligste 
forstand. Og til søndagsskolens krybbe-
spil fryder alle sig over de søde små 
englekor. 

Julepynt og julehygge eller ej ... engle 
har noget at sige os. - Vi ved fra jule-
evangeliet, hvilken stor rolle engle har 
spillet i kommunikationen mellem Gud 
og mennesker. Hvem fortalte om Guds 
frelsesplan? Hvem gjorde fødslen i Bet-
lehem til en jublende begivenhed? Uden 
englene havde det aldrig været det sam-
me. 

Englen fortalte Maria om den forestå-
ende fødsel. Engleskaren forkyndte for 
de undrende hyrder, at frelseren var 
født. En engel hjalp Josef med at få Jesus 
og Maria i sikkerhed til Ægypten.  Også 
senere i Jesu liv får englene lov til at 
have stor betydning: Engle var hos Jesus 
i ørkenen og tjente ham. Kort tid før 
korsfæstelsen var engle hos Jesus i Get-
semane. Og en engel fortalte om, at 
Jesus var opstået.  

Gud har om-
givet sig med 
engle som sen-
debud og hjæl-
pere. Fra biblen 
ved man, at der 
er mange.  

Vi kender navne på de engle, som er 
Guds ærkeengle. Fra juleevangeliet er 
Gabriel kendt som den store budbringer. 
Desuden er der Michael, som er blevet 
beskrevet som bekæmperen af de onde 
magter. Rafael er en engel, hvis navn på 
hebraisk betyder ”Helbreder”, og 
legender har ment, at Rafael netop har 
taget sig af syge og sårede mennesker. 
Der er i alt syv ærkeengle. 

Englene hører til i vores kirkeliv og kris-
tentro. Og selvfølgelig skal de være der 
til jul – også i chokolade eller plastik 
eller som et lille hvidklædt børnekor 
med vinger på ryggen. For det bør 
minde os om Guds måde at fortælle 
juleevangeliet på til alverden. 

Engang så en dansk præst og forfatter i 
et syn julenat en flok engle. Dette gav 
ham en ganske særlig juleglæde og 
inspiration til på stedet at skrive en 
julesalme:  

Velkommen igen, Guds engle små, 
fra høje himmelsale. 
Med dejlige solskinsklæder på 
til jordens skyggedale. 
Trods klingrende frost godt år I spå 
for fugl og sæd i dvale. 

Kissa Strand
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Børnehjemmet i Moreira i Brasilien  
Hilsen fra pastor Percheron 
Børnehjemmets leder pastor Tealmo Per-
cheron skrev 28.11.2012: ”To af vore 
teenagere, Josianne og Jeferson, blev kon-
firmeret i søndags (25.11.2012). Vi er me-
get stolte af dem. Josiannes gudmor fra 
USA deltog. Vi er ”forældre” og familie for 
disse to unge. … Jeg forundres over, hvor-
dan Gud kalder mennesker midt i deres 
”ørkener” og skaber åndelig vækkelse. Vi 
forsøger at så Guds sæd. Det har han jo 
kaldet os til. Og vi ser ydmygt til med ære-
frygt, når hans ord bærer frugt og skaber 
kærlighed. Vi har en stor Gud. Tak for je-
res fortsatte bønner, støtte og venskab.”  
 

Glimt fra nyhedsbrev 
Vi bringer her et glimt fra børnehjemmet 
med oversættelse af en artikel fra organi-
sationen ”Mission i Brasilien”. Læs mere på www.brazilmissionsociety.com. 
 

Kære venner og givere. 
Det er med stor glæde, jeg fortæller jer 
om Shannons og Leo. Shannon studerer 
på Concordia Universitet i Austin Texas 
besøgte i maj 2012 børnehjemmet i Mo-
reira. Hun fortæller:  

“Mange har oplevet noget I deres liv, 
som ændrede alt. Det var ikke sket for 
mig, før i maj 2012, da jeg besøgte Den 
hellige Treenigheds børnehjem i Moreira 
i Brasilien.  

Jeg har altid anset mig selv for at være 
en kristen. For mig var det noget med at 
gå i kirke en gang om ugen, at bede, når 
jeg havde tid, og at dele evangeliet med 
dem, som jeg havde det godt med. Men 
rejsen til Moreira ændrede mit liv på en 
måde, som jeg aldrig havde troet mulig. 
Jeg troede, at jeg rejste for at hjælpe 
børn på et børnehjem i et land langt bor-

te. Og jeg vidste ikke meget andet, end 
at et af børnene hed Leo.  
Leo er en genert dreng på 5 år. Han har 
tre ældre brødre. Sammen med deres 
mor bor de på børnehjemmet. Det un-
drede jeg mig over, fordi ingen af de an-
dre børn havde deres forældre med på 
børnehjemmet. 
Da jeg kom til børnehjemmet, var jeg 
meget af tiden sammen med Leo. Jeg 
kunne ikke sige meget mere end “god-
dag” på portugisisk. Men det var nok til, 
at vi kunne være venner. Leo tøede op 
efter et par dage og kaldte mig ”Tia”. 
Det betyder ”tante”. Jeg vidste med det 
samme, at det var ham, jeg skulle være 
sponsor for (gudmor)..  

Præsten i Moreira, Josiannes gudmor, Jeferson, 
Josianne og pastor Tealmo Percheron 
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Shannon og Leo i Moreira 
 

Jeg udfyldte papirerne og skrev under på, 
at jeg ville være sponsor og gudmor for 
Leo. Man fortalte mig hans historie og 
baggrunden for, at hans mor også boede 
på børnehjemmet. Hun var allerede som 
7-årig ophørt med at gå i skole for at ar-
bejde og tjene penge til sin familie. Og 
da hun blev teenager, blev hun tidligt 
gravid og fik sin første søn. Ikke længe 
efter havde hun født tre sønner. Hendes 
mand levede i misbrug og kriminalitet, 

 og deres naboer meldte ham. Men ved 
Guds nåde kontaktede myndighederne 
Det hellige treenigheds Børnehjem, hvor 
Leo og hans søskende blev anbragt sam-
men med deres mor.  
Da jeg hørte om Leos baggrund, stod det 
klart for mig, at hans fars misbrug havde 
kastet mørke skygger ind over familiens 
liv. Det havde ramt både moderen og 
børnene i hjertet. 
Jeg har aldrig tidligere erfaret Guds nær-
vær så stærkt i mit liv som på denne mis-
sions-rejse. Jeg ved i dag, at Gud gav Leo 
til mig med god grund. Gud vidste nem-
lig, at både Leo og jeg manglede noget, 
som vi kunne give hinanden. Jeg skulle 
vise Leo Guds store kærlighed og god-
hed. Og Leo skulle lære mig betydningen 
af at leve hver dag i tak til Gud.  
Efter at jeg var kommet hjem lagde jeg 
planer for, hvordan jeg kunne samle ga-
ver ind til børnehjemmet. Jeg kender ikke 
nogen større gælde end at hjælpe bør-
nene, så de kan få en god opvækst, sund 
mad, et trygt sted at bo og kærlighed. 
F.eks. vil jeg bage kager og sælge dem i 
min menighed. Det vil nok ikke indbringe 
store beløb, men når jeg gør, hvad Gud 
opmuntrer mig til, ved jeg, at det på vil 
være til gavn. Det tror jeg på.  

Kærlig hilsen Shannon. 

 

STOR TAK for mange gode gaver til børnehjemmet i 2012!   
Kirkebladets kasserer fortæller, at der i 2012 er indkommet i alt 9.919 kr. på bladets 
girokonto til ydre mission. Heraf 3.350 kr. til børnehjemmet i Moreira og 6.569 kr. til 
Bleckmar-missionen (mission i Sydafrika). Hjertelig tak til enkeltpersoner, som har 
sendt gaver. Og stor tak til følgende menigheder, som har støttet med gaver: Ærøs-
købing menighedsråd, Hover menighedsråd, Strøby menighedskasse, Birkerød me-
nigheder, Ansgarkirkens menighed og Lendum menighedsråd. Desuden har private 
givet gaver.  
Hvis bidragsydere ønsker fradrag på selvangivelsen for gavebidraget, kan man kon-
takte bladets kasserer Ulrik Jensen (se oplysninger på forsiden).  
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Derfor krænger vi ikke kravene af os i 
2013   
Der er tider, hvor vi ønsker at du kunne krænge alle livets krav af dig og begynde på 
en frisk. Tænk, hvis vi kunne blive fri for trivielle og besværlige opgaver i det nye år! 
Fri for ubehagelige krav og smertefuld lidelse. Fri til at leve uden vanskeligheder.  
Men nytårsdag hører vi, at Guds Søn, Jesus Kristus gør det modsatte af, hvad vi øn-
sker for os selv. Han påtager sig vore kår og underlægger sig alle de krav og vanskeli-
ge livsvilkår, som vi lever under. For han blev omskåret på ottende dagen. Evangeli-
sten Lukas fortæller: ”Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han nav-

net Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.”  
 

Han blev omskåret  
Evangeliet fortæller, at Jesus bliver om-
skåret. Det var tegnet på, at Gud nu 
havde sluttet pagt med ham om altid at 
velsigne ham og være hos ham. Og det 
var samtidig tegnet på, at han skulle leve 
under Guds lovs krav og opfylde dem. 
Han blev dermed undergivet livets vilkår 
og krav, som også vi møder.  
* Han skulle være et barn og leve i 
lydighed mod sine forældre (det 4. bud). 
- Derfor er det godt at være barn i dag. 
Glæd dig over, at du er barn, eller at du 
har været det.  
* Han sagde også ”ja” til Josefs og Ma-
rias ægteskab og dermed til ethvert 
ægteskab (det 6. bud). - Derfor må vi 
takke Gud for ægteskabet, hvor han 
værner om samlivet mellem mand og 
kvinde.  
* Evangeliet fortæller, hvordan Gud 
fader sørgede for sin Søn. Han frydede 
sig og levede i bøn og tak, også når livet 
var svært. Hans far sagde gentagne 
gange til ham: ”Du er min søn, som jeg 
elsker!” – Det samme siger Gud til os i 
evangeliet. Vi, som er blevet døbt, blev 
lovet omsorg og hjælp hele livet af Gud. 
Og Gud bekræfter på tusind måder, at 
han elsker os. 

* Men evangeliet fortæller også, at Jesus 
blev fristet og led sult, bar vore syg-
domme og blev ramt af sorg. Og til sidst 
døde han. I de situationer tryllede han 
sig ikke tilbage til himlens herlighed, 
men holdt ud. Og han lærte lydighed af 
det, han led (Hebr 5,8). – Derfor må vi 
også tage imod både medgang og 
modgang fra Gud.  
* Når mennesker ville (mis)bruge ham 
som en hurtig genvej til jordisk lykke, af-
viste han dem. - Og han afviser også os, 
når vi vil misbruge troen til at krænge 
livets krav af os. I stedet kalder han os til 
at leve i kærlighed og give os hen for 
ham og for vor næste. Han siger jo: For 
den, der vil frelse sit liv, skal miste det; 
men den, der mister sit liv på grund af 
mig og evangeliet, skal frelse det. For 
hvad hjælper det et menneske at vinde 
hele verden og bøde med sit liv? (Mark 
8,35-36).  
At være kristen er at vide, at Gud tager 
det totale ansvar for mit liv og samtidig 
binder mig til hans gode vilje. I medgang 
må jeg takke ham og tjene ham. Og i 
modgang må jeg spørge, hvad han siger i 
kærlighedens gode lov, så jeg ikke forsø-
ger at krænge kravene af mig.  
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Han fik navnet JESUS 
Med dette navn har får 2013 en stor og 
herlig overskrift: JESUS. ”Jesus” betyder 
jo: Frelser. Han fik navnet Jesus, fordi 
han skulle frelse sit folk fra deres synder.   
Og han blev på en dobbelt måde vores 
frelser: 1) Han gav sig ind under Guds 
lovs krav og vore livsvilkår for at opfylde 
loven i for os. 2) Og han led stedfortræ-
dende den straf, vi har fortjent for vores 
lovløshed og kærlighedsløshed.  
Det er godt at tænke på, når vi i samvit-
tigheden plages af nederlag og fald i 
2012. Og det er en stor trøst, når vi igen i 
2013 oplever, at vi ikke slår til. Vi vil nok 
igen erfare, at vi ikke kan rejse os selv fra 
vore fald, og det kan se håbløst ud. Men 
JESUS er vores Frelser. Det giver håb 
under alle forhold. 

Jesus sender os i 2013 hen til hinanden, 
ligesom han selv blev sendt til os af sin 
Far. At elske andre er netop at være hos 
vore medmennesker, ikke som en gæst, 
men som en, der har ladet kærligheden 
binde os til at være sammen både i gode 
og svære dage.  
I det nye år vil du mange gange mærke 
fristelsen til at krænge dit kald og 
dermed kærligheden af dig, når Gud 
siger, at du skal tjene en din familie, din 
ven, din arbejdskammerat og nabo og 
din menighed. Men da husk, at Jesus 
ikke løb sin vej, men bar sit kors og blev 
vores tjener.  
Sådan fortæller Jesus os, hvad Gud vil 
med os og vores liv i det nye år.  
Så vil vi i troen på ham tage imod det 
nye år og imod hinanden.  

Leif G. Jensen 

Årsmøde 5. maj 2013 
Søndag d. 5. maj 2013 i Løsning menighed. 
10.30: Gudstjeneste i kirken på Vinkelvej. 
12.15: Middag. 14.00: Forhandlingsmøde (I) 
15.30: Kaffe. 16.00: Forhandlingsmøde (II). 17.15: Andagt 

 

Sommerlejr 20.-25. juli 2013 
Martins menighed arrangerer sommerlejr lørdag d. 20. til 
torsdag d. 25. juli på Musikefterskolen i Humble.  
 

Gensyn med pastor Mark Jasas undervisning  
Se video fra en tilsvarende undervisning i Californien 
2012: http://www.youtube.com/watch?v=iYHZ1y1SI2A 
 

KALDT TILBAGE TIL BRASILIEN 
Pastor Genivaldo Agner, som i en årrække har tjent Den 
evangelisk-lutherske Kirke i Portugal, fik i november et 
kald om at tjene ved menigheder i Brasilien i staten Spiritu Sanctu nogle få hundrede 
km fra fru Anas hjemstavn. Pastor Agner har taget imod kaldet. Han bliver indsat i sit 
nye embede til marts 2013. Familien venter samtidig familieforøgelse. I taknemme-
lighed over alt det gode, vi har modtaget gennem dem og deres kirke i Portugal øn-
sker vi Guds fred og velsignelse over Genivaldo, Ana og deres søn Raul, når de ven-
der tilbage til Brasilien, og velsignelse over søsterkirken i Portugal! 

Pastor Mark Jasa og pastor Geni-
valdo Agner på sommerlejren 
2012 
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Returadresse: Luthersk Kirke, Røglevangen 17, Svogerslev, 4000 Roskilde

 

Kalender 
 

København 
Martinskirken 

Lohals /  
Svb. 

Løsning 
Kirken Vinkelvej 

Århus 
Gratiakirken 

Lør. 29. dec.  14 Julefest     
Søn. 30. dec.  Ingen   14 Gudstj. (LGJ) 10 Gudstj.eneste(LGJ) 
Søn .1. jan.  14 Gudstjeneste lp   14 Gudstj. N (LGJ) 16 Gudstjeneste N (LGJ) 
Tor. 3. jan. 19 Bibelkredse       
Søn. 6. jan. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstj. N (LGJ) 10 Gudstjeneste N (LGJ)  
Tir. 8. jan.     19.30 Bibeltime  
Tor. 10. jan. 19 Sang & bibelstudie     19.30 Bibelkredse 
Fre. 11. jan. 10 Andagt Korsør     18 Ungdomsmøde 
Søn. 13. jan. 10 Gudstjeneste N (LGJ)   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste LGJ 
Ons. 16. jan.   Andagt     
Tor. 17. jan. 19 Bibelkredse     19-21 Kirkens tro (4) 
Lør. 19. jan.       Unge: Cafe-tur 
Søn. 20. jan. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstj. N (LGJ) 10 Gudstjeneste N (LGJ)  
Tir. 22. jan.     19.30 Bibeltime  
Tor. 24. jan. 19 Sang & bibelstudie     19.30 Bibelkredse 
Fre. 25. jan.      18 Ungdomsmøde 
Søn. 27. jan. 10 Gudstjeneste N (LGJ)   10 Søndagsmøde 16 Gtj. (LGJ) gæstesøndag  
Ons. 30. jan.   Andagt     
Tor. 31. jan. 19 Bibelkredse     19-21: Kirkens tro (5) 
Søn. 3. feb.  10 Gudstjeneste N (SH)   14 Gudstj. N (LGJ) 10 Gudstjeneste N (LGJ) 
Tir. 5. feb.     19.30 Bibeltime  
Tor. 7. feb. intet møde     19.30 Bibelkredse 
Fre. 8. feb.       18 Ungdomsmøde 
Lør. 9. feb. 11 Andagt Korsør       

Søn. 10. feb.  
10 Gudstjeneste N (LGJ)  
12 Frokost/13 Menighedsmøde   10 Søndagsmøde 10 Gudstjeneste N (SH) 

Tor. 14. feb. 19 Bibelkredse     19.30 Bibelkredse 
Søn. 17. feb. 10 Gudstjeneste lp   10 Søndagsmøde 10 Gudstjeneste (lp) 
Tir. 19. feb.     19.30 Menighedsm.  
Ons. 20. feb.   Andagt     
Tor. 21. feb. 19 Sang & bibelstudie     19.30 Bibelkredse 
Fre. 22. feb.       18 Ungdomsmøde 
Søn. 24. feb. 10 Gudstjeneste N (LGJ)   10 Søndagsmøde 16 Gtj. (LGJ) gæstesøndag 

 

København: Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg. Kontakt Bent Nielsen. 41 42 52 10.  
Løsning Lutherske Frikirke, Vinkelvej 8, 8723 Løsning. Kontakt Orla Andersen, Tel. 75 65 03 51. 
Århus: Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov. Tel. 86 12 54 50 (tirsdag 9-11). 
Hus-gudstjeneste i Svendborg, Lohals og Korsør. Kontakt pastor LGJ for nærmere oplysninger. 
Pastor Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå. Mobil 60 46 69 17. 
Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. Tel. 75 65 16 60. Mobil 60 63 23 23.  
 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke 
Web-adresse: www.vivit.dk. E-mail: post@vivit.dk 

ISSN 0905-7447 


