Mandag d. 2. maj 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 15: Op, al den ting, som Gud har gjort
Gud, du kærlige Far!
Når du skjuler dig for os,
bliver livet tomt og koldt,
og vi ved ikke, hvor vi skal vende os hen.
Men når du åbenbarer dig for os,
som i disse forårsdage
hvor lyset tager til,
hvor blomster og blade folder sig ud,
og fuglesangen er som en lovsang
til det liv, du har skabt da fatter vi ikke, at vi har kunnet tvivle på din herlighed
og vi kan ikke tilbageholde
”Hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige”
Fadervor …

Tirsdag d. 3. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 401: Guds ord det er vort arvegods

Ordet
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i
begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det,
som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og
mørket greb det ikke.
Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for
at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til
tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.
Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til
verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte
ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem,
der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans
navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed,
som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Onsdag d. 4. maj 2016
Morten Aagaard

Salme DDS nr. 260: Du satte dig selv i de nederstes sted

Ordet: Missionsbefalingen
Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem
stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen
og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt I himlen og på jorden. Gå derfor
hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem I Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har
befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Fredag d. 6. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 108: Lovet være du, Jesus Krist/ En lærke letted fra
højskolesangbogen

Ordet: Jesu fødsel
Og det skete I de dage, at der udgik en befalling fra kejser Augustus om at holde
folke tælling I hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var
statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.
Også Josef drog op fra byen Nazaret I Galilæa til Judæa, til Davids by, som
hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive
sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér,
kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte
ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over
deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om
dem, og de blev grebet 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. Og dette er tegnet, I får: I skal
finde et barn, som er svøbt og ligger I en krybbe. Og med ét var der sammen
med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud
i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder
Fadervor!

Mandag d. 9. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 441: Alle mine kilder skal være hos dig

Ordet: Jesu dåb
Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham.
Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: »Jeg trænger til at blive døbt af
dig, og du kommer til mig?« Men Jesus svarede ham: »Lad det nu ske! For
således bør vi opfylde al retfærdighed.« Så føjede han ham. Men da Jesus var
døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han
så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig; og der lød en røst fra
himlene: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!«
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Tirsdag d. 10. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 147: Der sad en fisker så tankefuld eller Salme DDS
nr. 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige

Ordet: De første disciple kaldes
Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han to brødre, Simon kaldet Peter og hans
bror Andreas, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere. Han sagde til
dem: »Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.« De lod straks
garnene være og fulgte ham. Da han gik videre, så han to andre brødre, Jakob,
Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, i båden sammen med deres far
Zebedæus i færd med at ordne deres garn. Han kaldte på dem, og de forlod
straks båden og deres far og fulgte ham.
Jesus prædiker og helbreder
Jesus gik omkring I hele Galilæa, underviste I deres synagoger, prædikede
evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Og rygtet
om ham nåede ud i hele Syrien, og de kom til ham med alle, der led af forskellige
sygdomme og var plaget af lidelser, og med besatte, månesyge og lamme, og
han helbredte dem. Og store folkeskarer fulgte ham.
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Onsdag d. 11. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 157: Betesda-søjlernes buegange

Ordet: Den syge ved Betesda dam
Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved
Fåreporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Betesda; den
har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge,
som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider fór Herrens
engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned
i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led
af. Dér lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der
og vidste, at han allerede havde været der I lang tid, sagde han til ham: »Vil du
være rask? Den syge svarede: »Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe
mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en
anden i før mig. Jesus sagde til ham: »Rejs dig, tag din båre og gå! Straks blev
manden rask, og han tog sin båre og gik omkring.
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Torsdag d. 12. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 298: Helligånden trindt på jord

Ordet: Bespisningen af de fem tusind
Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. En stor
folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge.
Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig sammen med sine disciple.
Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare
kom hen imod ham, sagde han til Filip: »Hvor skal vi købe brød, så disse folk
kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv
vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham: »Brød for to hundrede
denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver. En af hans disciple,
Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: Der er en lille dreng her, han har
fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange? Jesus sagde: »Få folk til
at sætte sig.«Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig; de var omkring
femtusind. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; på
samme made og så af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte,
sagde han til sine disciple: »Saml de stykker sammen, som er til overs, så intet
går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker
af de fem bygbrød, som var tilovers efter dem, der havde spist. Da folk havde
set det tegn, han havde gjort, sagde de: »Han er sandelig Profeten.«
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Fredag d. 13. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 494: Kærlighed fra Gud

Ordet: Brylluppet i Kana
Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også
Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu
mor sagde til ham: »De har ikke mere vin. Jesus sagde til hende: »Hvad vil du
mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne:
»Gør, hvad som helst han siger til jer. Der var dér seks vandkar af sten; de stod
der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus
sagde til dem: »Fyld karrene med vand.« Og de fyldte dem helt op. Og han
sagde til dem: »Øs nu op og bær det hen til skafferen.« Det gjorde de så. Men
da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin – han vidste ikke,
hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op – kaldte
han på brudgommen v10 og sagde til ham: »Man sætter ellers den gode vin
frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode
vin til nu.« v11 Dette gjorde Jesus I Kanai Galilæa som begyndelsen på sine tegn
og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham.
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Tirsdag d. 17. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr.745: Vågn op og slå på dine strenge

Ordet: Den rige mand
Og da Jesus gik ud på vejen, kom der én løbende og faldt på knæ for ham og
spurgte: »Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?« v18 Jesus
svarede ham: »Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, nemlig
Gud. Du kender budene: ›Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab,
du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, du må ikke begå røveri, ær din far og
din mor! Han sagde: »Mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min
ungdom. Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham:
»Én ting mangler du: Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige,
så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig! Men han blev nedslået
over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Da så Jesus
sig omkring og sagde til sine disciple: »Hvor er det vanskeligt for dem, der ejer
meget, at komme ind I Guds rige. Disciplene var rystede over hans ord. Og
Jesus sagde igen til dem: »Børn, hvor er det vanskeligt at komme ind i Guds
rige! Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåle øje end for en rig at
komme ind i Gudsrige. Men de blev endnu mere forfærdede og sagde til
hinanden: Hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede: »For
mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, thi alting er muligt for Gud.«
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Onsdag d. 18. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente
Salme DDS nr. 750: Nu titte til hinanden

Ordet: Bjergprædikenen
Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom
hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:
Saligprisningerne
Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt
muligt ondt på.
Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor I himlene; således har man også
forfulgt profeterne før jer.
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Torsdag d. 19. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 362: Gør dig nu rede, kristenhed

Ordet: Jordens salt og verdens lys
I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med?
Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er
verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller
ikke et lys og sætter det under en skæppe, men I en stage, så det lyser for alle i
huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode
gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Fredag d. 20. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 688: Skal kærlighed sin prøve stå

Ordet: Om fjendekærlighed
I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg
siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være
jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og
lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der
elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser
på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da
fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Mandag d. 23. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 694: Jesus, at du blev min broder

Ordet: Det største bud i loven
Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes
de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: v36
»Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham: Du skal elske
Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er
det største og det første bud. Men der er et andet, som star lige med det: ›Du
skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne.

Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Tirsdag d. 24. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 696: Kærlighed er lysets kilde

Ordet: Lignelsen om den barmhjertige samaritaner
Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: Mester,
hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham: Hvad står der i loven?
Hvad læser du dér? Manden svarede: Du skal elske Herren din Gud af hele dit
hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste
som dig selv. Jesus sagde: Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men
han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: Hvem er så min næste? Jesus
svarede og sagde: En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt I
hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham
ligge halv død. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men
gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik
forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik
medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår
og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og
sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde:
Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer
tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt I røvernes
hænder? Den lovkyndige svarede: Han, som viste ham barmhjertighed. Og
Jesus sagde: Gå du hen og gør ligeså!
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Onsdag d. 25. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 492: Guds igenfødte, ny-levende sjæle
Ordet: Lignelsen om den fortabte søn
Han sagde også: En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den
del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage
senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han
sin formue bort i et udsvævende liv; og da han havde sat det hele til, kom der en streng
hungers nød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af
landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun
at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig
selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved
at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod
himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine
dag lejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far
ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham.
Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke
længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den
fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hand og giv ham sko på fødderne,
og kom med fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er
blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men
den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte
han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han
svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham
tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham
komme ind. Men han svarede sin far: Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt
et eneste af dine bud; men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste
med mine venner. Men din søn dér, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger
– da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos
mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er
blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet.«
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det Nye Testamente
– hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Torsdag d. 26. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 290: I al sin glans nu stråler solen

Ordet: Den fattige enkes gave
Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde
penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke,
som gav to små mønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til
sig og sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere
end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af
deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det,
hun havde at leve af.«
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Fredag d. 27. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 380: Op dog Zion, ser du ej

Ordet: Indtoget i Jerusalem
Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus
to disciple afsted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen her overfor, og I vil
straks finde et æsel, som star bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem.
Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men
vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt
ved profeten, der siger: Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og
gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres
kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres
kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og
skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosianna, Davids
søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!
Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte: »Hvem
er han?« og skarerne svarede: »Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilæa.«
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Mandag d. 30. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 471: O glædelig dag

Ordet: Nadveren
Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og
spurgte: »Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?« Han
svarede: »Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min
time er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple.«
Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte
påskemåltidet. Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens
de spiste, sagde han: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.« De
blev meget bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke
mig, Herre?« Han svarede dem: »Det er ham, som med hånden dyppede i
fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som
der står skrevet om ham, men ve det menneske, som Menneskesønnen
forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født.« Judas,
som forrådte ham, spurgte: »Det er vel ikke mig, Rabbi?« Han svarede ham:
»Du sagde det selv.« Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød
det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.«
Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er
mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg
siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg
drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.«
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

Tirsdag d. 31. maj 2016
Morten Aagaard

I maj måned læser vi nogle centrale tekster fra Det Nye Testamente.
Salme DDS nr. 294: Talsmand som på jorderige

Ordet: Peters fornægtelse
Mens Peter var nede i gården, kom en af ypperstepræstens tjenestepiger forbi,
og da hun så ham sidde og varme sig, kiggede hun på ham og sagde: »Du var
også sammen med ham nazaræeren Jesus.« Men han nægtede det og sagde:
»Jeg hverken ved eller forstår, hvad du mener.« Så gik han ud i portrummet.
Og hanen galede. Og pigen, som havde set ham, sagde så igen til dem, som stod
der: »Han dér er en af dem.« Men atter nægtede han det. Lidt efter sagde de,
som stod der, endnu en gang til Peter: »Jo, sandelig er du en af dem; du er jo
også fra Galilæa.« Da gav han sig til at bande og sværge: »Jeg kender ikke det
menneske, I taler om!« I det samme galede hanen anden gang. Og Peter
huskede det ord, Jesus havde sagt til ham: »Før hanen galer to gange, vil du
fornægte mig tre gange.« Og han brast i gråd.
Bøn
Kære himmelske far – tak for dit Hellige Ord, sådan som vi hører det i Det
Nye Testamente – hør os, når vi sammen beder Fadervor!
Fadervor

