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Myrer er et folk uden styrke,
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Bibellejr 2020 er aflyst, men ...
Som annonceret på Nyt Livs hjemmeside er bibellejr 2020 aflyst pga. coronasituationen.
Vi er mange, der havde glædet os til en uges ferie i Fjellerup med fællesskab om Guds ord, bøn, sang
og samtaler. Det var ikke Guds plan, at det skulle blive sådan i år; men det er altid Guds plan for os, at
vi skal blive stille for hans ord og styrke hinanden i fællesskabet om evangeliet.
Derfor vil vi med denne hilsen gerne opmuntre til, trods aflysningen af bibellejren, at prioritere forkyndelse, bøn og kristent fællesskab inden for de mulige rammer. Det kan være ved at samles en flok
lokalt, eller det kan være ved at planlægge tid i hjemmet eller på ferieturen, der er særligt afsat til at
blive stille for Guds ord.
På nytliv.dk vil vi hver dag d. 11.-17. juli (hvor bibellejren skulle have
været holdt) lægge et videovidnesbyrd, et sangindslag og en videoprædiken.
Desuden vil der hver dag være bedeemner - og der er mulighed for at dele
bedeemner med hinanden.
Bedeemner kan skrives til Henrik Gren Hansen på webmaster@nytliv.dk op til eller i løbet af uge 29.
Bedeemnerne vil blive slettet fra hjemmesiden efter uge 29, men det øvrige indhold kan ses resten af
sommeren. Personer, som har brug for forbøn, skal selv udtrykke dette ønske i en mail.
Mht. videoprædikener er vi i den glædelige situation, at Knut Pedersen, som skulle have holdt aftenmøder over Romerbrevet for os, i løbet af det sidste halvår har arbejdet med videoundervisning over
netop Romerbrevet 1-8. Vi har bedt Knut om at udvælge syv videoer, der vil kunne give et sammenhængende forløb for en uge.
Vidnesbyrdene på video vil være optaget til anledningen af forskellige personer med tilknytning til Nyt
Liv. De kan sammen med sangindslaget blive brugt som en indledning før prædikenen.
Vi håber, at mange vil benytte sig af hjemmesiden og samles lokalt, i hjemmet eller på ferien, som det
tætteste, vi kommer på en bibellejr i år. Spred gerne budskabet, så flere kan være med!

Nyt Livs årsmøde d. 31. oktober kl. 14
Normalt holder vi årsmødet i forbindelse med bibellejren i uge 29. Da det ikke kan lade sig gøre i år,
indbyder vi i stedet alle Nyt Livs venner til årsmøde d. 31. oktober kl. 14-17 på Djurslands Efterskole,
Kanneshøjvej 43, 8585 Glesborg.
Programmet bliver:
> 14.oo: Kort prædiken
> 14.30: pause med kaffe og lagkage
> 15.00: årsmøde med beretninger fra Nyt Livs arbejde
og mulighed for drøftelse
Alle er hjerteligt velkomne til denne samling!
Husk at følge med på nytliv.dk, hvor en evt. aflysning eller udsættelse vil blive bekendtgjort.

Information om blad og sangbog
I år 2020 kommer der kun to numre af Nyt Livs blad, begge på 96 sider i stedet for de sædvanlige 80.
Det skyldes arbejdet med den nye udgave af Lovsangstoner, som skulle have været brugt på bibellejren
i år. Det vil fremgå af hjemmesiden, hvornår den nye sangbog er klar og kan købes via forlaget.
Vi planlægger udsendelse af næste blad i slutningen af oktober.

Giv en gave til Nyt Livs arbejde
En stor del af Nyt Livs indtægter modtager vi normalt på sommerens bibellejr og i forbindelse med
årsmødegaver. Vi er taknemmelige for de gaver, vi bliver betroet, også i den nuværende situation, hvor
vi ikke kan mødes.
Du kan være med til at støtte arbejdet økonomisk ved at give en gave eller tegne et gavebrev.
Kontonr.: 0891 0001010659
IBAN DK2208910001010659 - Swiftadresse HANDDKKK.
Nyt Liv er godkendt til at modtage gaver efter Ligningslovens § 8a (alm. gaver) og
Ligningslovens § 12 (gavebreve). Evt. spørgsmål om gaver og gavebreve kan
rettes til Nyt Livs kasserer Peder Hovgaard på tlf.: 2098 8013 eller e-mail:
nyt.liv@fiberpost.dk.Du kan også benytte Mobilepay på nummeret 13778.

“Den kristne tro“ og Nyt Livs hjemmeside
Mange har oplevet en åndelig tørke i coronatiden, hvor det ikke har været muligt at samles i menigheden. Nu går vi en sommer i møde, hvor de fleste bibelcampings er aflyst.
At følge med på nytliv.dk kan ikke gøre det ud for et kristent fællesskab; men hjemmesiden har en
række ressourcer, der kan blive til hjælp i dagligdagen, ikke mindst i en åndelig tørketid.
I ressourcearkivet ligger prædikener og artikler, som man kan søge i.
På forsiden finder du hver uge et nyt citat og et nyt vidnesbyrd fra en medkristen, som deler et bibelord
eller en erfaring fra kristenlivet. Her vil du også kunne se nye blogindlæg med refleksioner over det
kristne liv og blive opmærksom på nyheder og informationer fra Nyt Liv.
Under kristendommen forfra kan du finde ressourcer, der er særligt målrettet alle, som har brug for
central undervisning og forkyndelse, som skærer ind til benet af, hvad det betyder at være kristen. Her
findes bl.a. Mikkel Vigilius‘ videoundervisning om Den kristne tro, som i skrivende stund er en serie
på 34 afsnit (se indholdsoversigt på hjemmesiden), og hvor der løbende tilføjes nyt. Serien giver en
grundig indføring i fundamenterne for den kristne tro, og videoerne er kendetegnet ved ikke blot at
redegøre for den kristne tro, men også at række budskabet videre til udfordring og opbyggelse.
Citat fra video 25: Hvordan skal det gå
med dig og din tro? Det afhænger i sidste
ende af én ting, og det er: dit hjerteforhold til Guds ord. Bevarer du et åbent
og modtageligt hjerteforhold til Guds ord,
vil Ordet bevare dig i troen på Jesus.
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Myrer og grævlinger
Myrer er et folk uden styrke, men de skaffer sig føde om sommeren;
grævlinger er et folk uden magt, men de indretter deres bo på klippen (Ordsp 30,25-26).
I Ordsprogenes Bog får vi her en beskrivelse af nogle
dyr, der er små og skrøbelige, men som trods deres uanselige ydre er ”visere end de vise” (v.24).
Det er noget usædvanligt at kalde myrer for et ”folk” –
for ikke at tale om grævlinger (eller ”kaniner”, som nogle
har oversat det). Men ved denne anderledes sprogbrug,
ledes vores tanker hen på det folk, som Gud kalder og
danner: hans menighed på jorden. For det er jo Guds menighed, Paulus taler om i Første Korintherbrev, når han
siger: ”Det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at
gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden,
udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det,
som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til
ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af
over for Gud” (1 Kor 1,27-29).
Myrerne og grævlingerne karakteriseres som ”uden
styrke” og ”uden magt”. Det er, hvad vi i denne sammenhæng skal vide om myrer og grævlinger: De er små, skrøbelige og har ingen kræfter. En toårig dreng kan trampe
200 myrer ihjel på to minutter.
Gud sætter myrer og grævlinger op som vores forbillede
– for det første for at vise os, hvor små og skrøbelige vi
er. Mon ikke coronatiden for de fleste af os har været en
påmindelse om det? Og små er vi, ikke bare fordi vores
liv så let kan omskiftes og forgå, men også i henseende til
at nå frelst hjem til målet. Vi er oppe mod kræfter – Djævelen, verden og vores egen gamle natur – som vi intet
har at stille op imod på egen hånd. Tager vi selv kampen
op, bliver det myrens kamp mod drengen.
Men Gud sætter også myrer og grævlinger op som vores
forbillede af en anden grund. Selvom myrerne og
grævlingerne er små og skrøbelige, så er de dog ”visere
end de vise” – og hvorfor er de det?

Myrernes visdom ligger i det, at de ”skaffer sig føde om
sommeren”. Den åndelige mening af det er, at vi som Guds
menighed må læse i Guds ord og høre Ordet forkyndt. Og
det må vi gøre ”om sommeren”! Det vil sige: Vi må gøre
det, mens vi kan. Vi må gøre det, mens der endnu er mad
at få. Og vi må samle næring i rigelige mængder om sommeren, så vi kan gemme det i vores hjerte og tage det
frem i tider, hvor det bliver mørkt omkring os, og jorden
bliver hård og frossen, så vi ikke længere er i stand til at
finde næring.
Grævlingernes visdom ligger i det, at de ”indretter deres
bo på klippen”. De ved, at de i sig selv er skrøbelige og
uden magt. Men de kender et sted at søge tilflugt. De kender en urokkelig klippe, hvor de – trods deres skrøbelighed – kan være i sikkerhed.
For Guds grævlingefolk er denne klippe Kristus.
Må vi denne sommer gøre som myrerne og skaffe os føde,
mens vi kan. For det er Ordet, der skal bære os hjem.
Intet andet end Guds almægtige ord har kraft til at holde
os i live, så små og afmægtige som vi er.
Og er det ikke forunderligt, hvad Gud vil os med sit ord?
Han vil ikke gøre os store og stærke i os selv. Vi er stadig
små og uden styrke og ser ikke ud af noget i verdens eller
vores egne øjne. Men gennem sit ord vil Gud lade os indrette vores bo på tilflugtsklippen, Kristus – så han og ingen anden bliver vores stolthed.
For: ”Ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at ’den, der er stolt, skal være
stolt af Herren,’ som der står skrevet” (1 Kor 1,30-31).
Så må vi, al vores ringhed til trods, være kongebørn:
Firben kan fanges med hænderne, men de findes i kongepaladser (Ordsp 30,28).
- Henrik Gren Hansen

