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Rom 3, 28:
For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt
ved tro uden lovgerninger.
I bestræbelsen for respekt og anerkendelse må vi tænke på, at det er
ikke alt om at gøre at leve perfekt.
Det er ikke det vigtigste.
Det vigtigste er troen.
Her kunne man indvende, at det er
ikke nok med snak og tro, der skal
handling til.
Jo, vel så, men så kommer man let
ind i en ond spiral, hvor nok aldrig er
nok. Man hører kun anklagerne om,
at det kunne være gjort bedre.
I den situation er det vigtigt at vende
tilbage til grundlaget, at den retfærdige skal leve af tro.
Det sagde allerede profeten Habakuk i kap 2,5. ”Den retfærdige skal
leve i tro”.
Og citeret i romerbrevet: ”Den retfærdige skal leve af tro”. ( Rom 1,17)
Det betyder, at man må have lov at
slappe af i troen på, at Gud er barm-

hjertig mod os, mens vi er onde, altså
før vi er kommet til sans og samling
og har forbedret os.
Et menneske gøres retfærdigt ved
tro uden lovgerninger, dvs., at man
må som udgangspunkt have tillid til,
at man er holdt af og accepteret på
grund af Jesus Kristus og det han har
gjort for os. Der skal ikke et hav af
forbedringer til, før man må tro på
det. Det er ligesom i historien om den
fortabte søn. Faderen slår sine arme
om den genfundne søn og giver ham
straks en ring på fingeren og nye sko.
Det venter ikke til, at han eventuelt
har forbedret sig. Sådan er det i vort
forhold til Gud. Jesus siger, at vi må
komme som børn til Gud og at det er
egentlig den eneste mulige måde at
komme på, ellers bliver vi diskvalificeret. Man skal indrømme, at man er
den, man er, uanset eventuelle kvali-

fikationer eller mangel på samme.
Flere eller færre kvalifikationer skal
man se helt bort fra, for de tenderer
til at spærre vejen for et umiddelbart
forhold til Gud. Man kan slet ikke
kvalificere sig, selve forsøget er galimatias. Nej tro, så er alt godt og du er
klar til at hjælpe andre.
AE
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Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
søndag den 12. marts:
Det går pengene til
Pengene går til nogle af verdens allerfattigste og mennesker i nød ud
fra princippet ’hjælp til selvhjælp’. Vi
arbejder i 24 lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.
Mon det nytter?
Det nytter – og det virker. Vi holder
skarp kontrol med korruption, og regner omhyggeligt på projekter, så de gav-
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ner mest muligt og bærer sig selv, når vi
rejser igen. Siden vores første indsamling i 1999 har frivillige samlet godt
210 millioner kroner, som har bedret
livet for millioner af mennesker udsat
for sult, sygdom, minefare, tørke, oversvømmelser, overgreb, frarøvelse af
jord og anden ekstrem uretfærdighed.
Vi er derude - og ser fremgang hver
dag.
Hver en krone har gjort forskel.

Vejrup Endrup Nyt
Koncert med Den Jyske Sinfonietta
lørdag den 11. marts kl. 14.00 i Vejrup kirke:

Den Jyske Sinfonietta blev dannet i
1996 af en række unge musikere og
sangere, uddannet på de danske musikkonservatorier. Vi spiller koncerter med små og store besætninger,
med og uden kor i hele landet og nu
skal vi så til Vejrup med vores kammermusikprogram, som vi meget
passende kalder ”Let og lifligt”.
Wolfgang Amadeus Mozart (1765’91) regnes for at være en af de største, måske den største komponist
nogensinde, og hans ”Eine Kleine
Nachtmusik” er velfortjent et af hans
mest kendte og elskede værker. Den
er skrevet i 1787 men først udgivet i
1827, efter at hans enke Constanze

havde solgt dette og andre manuskripter til et forlag.

Gudstjenester

Den lille fløjtekvartet fra 1781 er
skrevet, netop som Mozart kom til
Wien for at slå igennem som pianist,
lærer og operakomponist. Disse små
kompositioner, som regel til brug for
dygtige amatører og musikentusiaster,
var penge i lommen her og nu, og de
er blevet spillet af en mangfoldighed
af besætninger. Tværfløjter var mere
moderne på denne tid, men Mozart
har helt sikkert tænkt på at den også
skulle passe fint for blokfløjte.
Ernst Krähmer skrev sin ”Variations Brillantes” for et nu næsten glemt
instrument ved navn Csakan - en
mellemting mellem obo og blokfløjte
- og klaver. Krähmer og Mozart var
samtidige, så det er helt i tidens ånd
at vi nu spiller dette herlige værk for
blokfløjte, strygere og cembalo.
Vi glæder os til at spille for Jer!
K.h. Peer Munkgaard.
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Vejrup Endrup Nyt
Tro
Ordet tro er vigtigt. Vi frelses ved tro
alene. Tro kan flytte bjerge. Jeg tror,
hjælp min vantro. Tro håb og kærlighed.
Desværre har dette ord tro ikke til
alle tider haft den samme betydning.
I den katolske kirke skelner man
mellem forskellige former for tro og
ikke alle slags er frelsende.
På latin hedder den spinkle tro fides
informis. Det er en tynd tro blot baseret på oplysning og info. I den forstand tror selv djævelen. Han ved at
Gud er til og tror i den forstand. Det
er tro som et mindstemål af viden.
Den egentlige tro er fides charitate,
den af kærlighed formede tro og alene den bærer frugt og er frelsende.
Luther anerkendte ikke denne skelnen. Tro kan være meget lille som et
sennepskorn og er dog frelsende. Et
råb til Gud er udtryk for tro og tro i
den forstand kan ikke være uden gerninger, den må straks i gang. Tro kan
slet ikke være uden konsekvens og
uden gode gerninger.
Det er en stor lettelse, at den spinkle
tro er frelsende og nok. Den behøver
ikke at formes en tid af kærlighed for
at være tro.
Den er det i udgangspunktet.

Sangeftermiddag i Vejrup præstegård
Tirsdag den 28. marts kl. 14.00.
Som et forholdsvist nyt initiativ indbydes der til sangeftermiddag i Præstegårdens konfirmandlokale om eftermiddagen. Der er flere, der gerne
vil om dagen, så derfor prøver vi med et eftermiddagsarrangement. Der
vil blive lejlighed til selv at foreslå sange og Ingrid vil være ved klaveret
og Peer med violin.

Møder:
Onsdag den 26. april:
Soldatervennestævne i Vejrup, konfirmandstue kl. 19.30
Taler : Finn B. Jørgensen

Ord til eftertanke fra
Luthers bordtaler:
Den, der på rette tid kan skælde ud
med de rigtige ord, det er en stor
kunst.
Den, som dømmer andre, fordømmer
sig selv.

Sangaften i Endrup Møllekro er flyttet
til Klubhuset på sportspladsen i Endrup
Torsdag den 9. februar kl. 19.30.
Vi synger fra Højskolesangbogen. Ingrid Sand Simonsen vil være ved
klaveret og Peer Munkgaard vil akkompagnere på violin.
Det er en dejlig tradition at mødes og synge sammen.

Dette er en svær anfægtelse i verden,
men også blandt de fromme, hvorfor
det altid ender galt for de fromme og
de gudløse går det godt.
Jeg giver bortset fra teologien musikken den højeste plads og den højeste
ære.
Når der oven i en sygdom kommer
utålmodighed, da øges Djævelens
fryd
Vor Herre Gud giver for det meste
rigdom til de største æsler, som han
ellers ikke under noget.
Jeg kender tre slemme hunde: Utaknemlighed, stolthed, misundelse.
Den, de tre hunde bider, er meget
slemt bidt.

Kalender
Torsdag d. 9. feb.

Sangaften i Endrup Klubhus .......................................................................... kl. 19.30

Lørdag

d. 11. marts

Koncert med Den Jyske Sinfonietta i Vejrup kirke ........................................kl. 14.00

Tirsdag d. 28. marts

Sangeftermiddag i præstegården ....................................................................kl. 14.00

Onsdag d. 26. apr.

Soldatervennestævne ...................................................................................... kl. 19.30
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