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Advent
Kære Menighed
Advent er allerede i gang og Juletiden nærmer sig. Jeg ønsker at sende
jer alle denne hilsen i skikkelse af en refleksion over Noas ark, som et
billede både på Advent og Jul.
Den store vandflod, som Gud forvarsler i 1.Mos. kapitel 6, kan i første
omgang opleves som noget, man skal være bange for. Vi kender også
andre både bibelske og udenom-bibelske fortællinger om skrækkelige
tegn, som manifesterer Guds utilfredshed med menneskers livsførelse.
I Noas tid er det gået så langt, at Gud udtrykker det mest skrækkelige
for mennesker: Han fortryder, at Han skabte mennesker: ”v6. Da fortrød
Herren, at Han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet v7. og
sagde: »Menneskene, som Jeg skabte, vil Jeg udslette fra jordens overflade,
både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for Jeg fortryder, at Jeg
skabte dem.«”(1.Mos6,6-7).
Kan man forestille sig noget mere dramatisk? Kan man forestille
sig denne reaktion efter at have erfaret, at Gud ved skabelsesværket
udviste så meget begejstring for sit værk, da Han så, at det Han havde
skabt, var godt? Og nu fortryder Han, at Han har skabt mennesker,
som her ses som årsag til alverdens aggression og anden ondskab på
jorden. Disse ord udtrykker sandheden om, at Guds tålmodighed har
sine grænser. Han tillader os mennesker at prøve den af, men så på et
tidspunkt siger Han også ”STOP!” Sådan var det i Noas tid.
Historien om Noa, om hans ark, om vandfloden handler om noget
mere end kun om Guds utilfredshed med mennesker. Den handler
endnu langt mere om frelsen. Vandfloden skulle ikke så meget først
og fremmest drukne de syndige mennesker (om end mange af dem
druknede).
Vandfloden skulle først og fremmest være et tegn på, at Gud frelser
det, der både tilhører Ham og ønsker at tilhøre Ham.

Noa, hans slægt og de dyr, som kommer med i arken, er det, der både
tilhører og ønsker at tilhøre Gud. Selv de mennesker, som fysisk
druknede i vandflodens bølger, fik højst sandsynligt deres chance for
frelsen, da de igennem bølgerne og deres egen død er blevet draget
som om igennem dåbsvandene ind i Jesu Kristi frelsende død og
opstandelse. Deres synd blev årsag til deres død. Deres død var først
og fremmest død for synden, så de kan leve et helt nyt liv. Medmindre
de (eller nogle af dem) indtil det sidste afviste Guds udstrakte hånd.
Det tog Noa en lang tid at få bygget arken. Vandfloden kom ikke
pludselig. Uden varsel. Både Noa og alle de, der ville kunne reddes,
havde en god tid til at lade sig overbevise til Guds planer. Det var altså
en lang tid (der siges, den kunne vare 120 år). Denne tid kan vi trygt
kalde: Advent. Venten på Herrens komme. At bygge arken var det
arbejde, som både profeten Esajas og Johannes Døber med forskellige
vendinger kalder: ”Ban Herrens vej, gør Hans stier jævne!” (Luk.3,4).
At bygge arken var Noas
trosbekendelse: Det
kunne på overfladen
virke meningsløst:
langt fra vandet, de
mobbende og forundrede
forbipasserende
mennesker… Men han blev
ved, fordi Gud havde sagt,
at han skulle. Noa troede
Gud og udførte troens
gerninger: Han byggede arken. På den måde ventede han Herren
som Frelseren. Herrens komme blev varslet af store, spektakulære,
ja skrammende tegn. Men Noa var tryg båret af Guds løfte. Båret af
Arken. Dette var Noas Advent.
Hvad er selve arken for noget? Bogstaveligt betyder det hebraiske ord:
”  – ” ֵת ָבהlæs: tebah (som blev oversat til ordet: ”ark”) ”kiste”. Men det
betyder også ”ord”.

Arken som kisten. I en kiste opbevarer man skatte. Noa, hans slægt og
de forskellige dyrearter er Guds skatte. Kisten kan også af forståelige
grunde ses som en ligkiste. Til at begrave de døde. Dødens tegn. Da
Arken samtidig er et billede på Kirken, tænker man tit, at Kirken er
død. Mennesker vender den ryggen, bruger overbevisende argumenter
mod Kirkens berettigelse til at udtale sig med autoritet. Men denne
kiste, hverken blev eller bliver et begravelsesredskab. På trods af
voldsomme bølger bringer den de samlede ind til en sikker havn.
Arken lavet af træ som billede på Korsets træ. For mange var det at
bygge arken en meningsløs handling. For mange var korset først og
fremmest et ydmygelsens og henrettelsens redskab. For dem, som
troede ligesom Noa, er begge blevet Guds frelses redskab.
Arken som GUDS ORD. Mange vil prøve at forfalske Guds ord, gøre
det til grin, men det forbliver: ”levende og virksomt og skarpere end noget
tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra
ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.” Hebr.4,12.
Arken er ikke kun Guds informative ord. Arken Guds levende Ord,
det samme Ord, som blev Kød og tog bolig iblandt os (Joh.1,14). Arken
er derfor et billede på Jesus Kristus.
Nu nærmer tiden sig, hvor vi vil samles til Julens fejringer og rette
vor særlige fokus mod kirkens Julekrybbe: Jesusbarnet, Maria og Josef
vil være i centrum. De besøgende ved krybben vil være ligesom Noa
og de andre, der fandt deres Frelser. Inden den tid kommer, lad os
virkeligt slutte os til Noa i hans byggeri. Lad os derfor adlyde både
Esajas og Johannes Døber, som råber: ”Ban Herrens vej, gør Hans stier
jævne!” Må Adventstiden ikke forløbe ubemærket. Må den virkeligt
bringe os til Kristus.
Og Guds velsignelse til alle i det nye år.
Pastor Michal Bienkowski

Menighedsrådsvalg april 2022
Næsten fire år siden fik vi et nyt menighedsråd. Menighedsrådet gør
deres arbejde i fire år, og så skal der vælges et nyt menighedsråd.
Søndag den 3. april 2022 skal valget foregå.
Werner Jensen, René Kofod og jeg er medlemmer af valgstyrelsen og
det er vores opgave at sikre, at reglerne til valgprocessen overholdes.
Werner er vores formand.
Menighedsrådet skal have seks medlemmer. Hvis I er interesseret i at
have indflydelse i hvad der foregår i vores kirke, må I gerne fortælle
det til Werner, René eller mig. I må også selvfølgelig sige det til
p. Michal eller Peter. De nuværende medlemmer må selvfølgelig
gerne melde tilbage, om de ønsker at blive medlemmer igen. Det vil
være dejligt, hvis de ønsker at fortsætte for at sikre kontinuitet.
Vi venter på bispekontoret for at modtage flere oplysninger om
processen, og vi vil holde jer opdateret.
Glædelig Jul og Godt Nytår!
Jurjen de Boer

Status på indsamlingen til malingsprojektet
Nu er vi snart ved at være nået i mål med indsamlingen til dette
projekt. Alle donationer uanset størrelse tages imod.
Kæmpe stor tak til alle der har doneret!
Du kan donere via:

Indsamlingen pr. 20/12 2021

MobilePay

Det fulde beløb som skal
indsamles:

460060 - særligt nr. kun til
indsamlingen

155.775 kr.

Bankoverførsel

Hvor meget vi har indsamlet:

5356 0000517367

134.212 kr.

Anonymt

Hvad vi mangler at indsamle:

Henvendelse til p. Michal

21.563 kr.

Indlæg til sognebladet
Ønsker du at skrive et indlæg til sognebladet, er du mere end
velkommen til at sende det til redaktøren.
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