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Sømandsmissionen har skruen i vandet
To ledige stillinger, den ene i Østdanmark og den
anden i Grønland, venter på de rette ansøgere.
Snyd ikke dig selv for at fordybe dig i, hvor du
eventuelt skal hen. Sømandsmissionens
fortælling er stor og rørende, fordi sømanden,
fiskeren og den grønlandske fanger er i fokus.
Og Gud er den, der sender.
Gå ind på www.sømandsmissionen.dk
og mærk efter, om det er dig, der skal
kontakte Nicolaj Wibe,
nw@somandsmissionen.dk,
for at blive inspireret til et job, du
aldrig kommer til at glemme.
Nu.

Vi søger en medarbejder/forkynder til Sønderjylland-Fyns Afdeling
Stillingen er meget alsidig, men vil overordnet tage udgangspunkt i følgende
opgaver i afdelingen:
• Afholdelse af møder/lektioner med forkyndelse og bibelundervisning.
• Være med til at drive igangværende og nye tiltag i afdelingen.
• Deltage i planlægning og afholdelse af Bibelcamping på Haderslev Næs.
Vore forventninger til ansøger:
• Et grundigt bibelkendskab og erfaring indenfor forkyndelse og sjælesorg.
• At kunne lede og samarbejde.
• Eventuelt at kunne forestå kirkelige handlinger.
• At du bygger dit liv på Bibelen som Guds inspirerede ord.
• At du er troværdig, kompetent, handlekraftig, tilgængelig og hjælpsom.
• At du brænder for at mennesker lærer Jesus at kende, som deres personlige frelser.
• Du er visionær og har lyst til at bidrage med nytænkning.
• At du er mental robust.
Vi tilbyder:
• En stilling, hvor liv og tro smelter sammen.
• En stilling hvor du bliver en vigtig brik i et større fællesskab.
• Løn og ansættelsesvilkår efter Luthersk Missions gældende retningslinjer.
• Stor frihed til at tilrettelægge egen arbejdsdag.
• Mulighed for relevant videre- og efteruddannelse.
• En fuldtidsstilling med tiltrædelse, sommer/efterår 2022

Ansøgning med bilag og oplysning om to referencepersoner sendes med brev/mail til afdelingsformand Kurt Krüger, Arnåvej 1. 6240 Løgumkloster.
Mail: kurtkryger74@gmail.com senest den 1. april
Yderligere oplysninger fås hos
Afdelingsformand Kurt Krüger
Tlf. 61 75 33 28
eller
Næstformand Hans Ejnar Winther
Tlf.: 25 25 37 42

SOENDERJYLLAND.DLM.DK
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Jacob baner vej for evangeliet
til nomadestammer

NICKLAS LAUTRUP-MEINER
KOMMUNIKATIONSLEDER
NLM@DLM.DK

10 P O R T R Æ T

Andreas håber på OL,
men mere på himlen

18 L M R U N D T

Bornholmsk LM'ere får kursus
		 og rabat på studiebibel
På Falster samler de ind til julehjælp
Skolegang til Phnom Penhs
		 fattigste børn

VORES TID REAGERER
SÆRLIGT MOD GUDS LOV
Når vi i dette nummer sætter fokus
på Guds lov, er det fordi prædi-

kener om Guds krav om et helligt

ventninger selv, men motivatio-

tid. Det skyldes særligt to ting:

det er svært at gøre andet.

liv står i grel modsætning til vores
24 T E M A : G U D S L O V

Forkynder vi ikke loven,
		 taler vi ikke sandt om Gud
Guds lov skal afspejles i livet
Mennesker opdagede, at loven
		 ikke kunne forbedre dem
Fokus: Fri

For det første reagerer vores tid

stærkt imod ydre krav, som lig-

34

Jeg tør ikke ringe til min fysioterapeut

gode liv. Vor tids højeste lov er, at

for vi har allerede mere end rige-

almindelige spilleregler for det

man ikke må skade andre – med
mindre de har samtykket. Ingen

må begrænse andres indre drøm-

me og tilbøjeligheder. For så øver
Den enkeltes frihed for krav står

højere end alt andet. Ingen af os

kan sige os fri for at være påvirket

af dét syn, og det gør forkyndelsen
dikanten kvier sig ved at gøre det
og tilhørerne ved at høre det.

DET PERFEKTE LIV

For det andet fokuserer vores

Urhistorien

36

Vi spurgte Gud, hvor han ville have os

38 A N M E L D E L S E

Mødet med Marokkos kristne
ændrede alt
43

Jeg takker Gud for de trofaste frivillige

VI ORKER IKKE FLERE KRAV

Ingen af os orker det, og ingen af

af Guds lov meget vanskelig. Præ-

35 A N M E L D E L S E

nen til at gøre det er så stærk, at

ger ud over, hvad man kan kalde

vi netop skade på dem.
30 K I R K E N V E R D E N R U N D T

Egentlig er det jo mennesker,

der underlægger sig de ydre for-

tid på, at vi har det psykologisk

godt. Selv om det virker som et
paradoks set i forhold til tidens

os bryder os om flere ydre krav,
ligt på tallerkenen. Det er mere

behageligt at høre og synge om,
at Gud elsker os, hjælper os i

hverdagen og støtter os i livet.

De to punkter er sat på spidsen,

men tendensen er tydelig, og selv
om mennesker til enhver tid har

reageret imod Guds lov, betyder
det, at loven særligt er en udfor-

dring for såvel tilhører som prædikant i dag.

Men hvis ikke det går op for os,

at Gud faktisk kræver et helligt liv
af os, som vi ikke kan klare, går

det heller ikke op for os, hvor fantastisk det er, at han har sendt sin
søn i døden, som betaling for os.
Og hvis ikke vi igen og igen

reaktion imod ydre krav, er vores

forstår med hjertet, at vores liv

præsenteres ikke alle som krav,

vi med at slå os til ro med det. Vi

tid fyldt med ydre krav overalt. De
men som forventninger til det

gode liv. Og de presser menne-

sker overalt – også i kirken – til et
liv på konstant jagt efter det perfekte liv.

er gennemblødt af synd, ender

mister kort sagt evangeliet uden
Guds lov.

Så lad os tage formaningen til at

formane og blive formanet til os.
Vi har brug for det!
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Fra mine blot seks måneder på Daughters er helbredelse, penge fra tilfældige og jobmuligheder
bare eksempler på bønnesvar.
Hvor er vores Gud stor. Jeg har lært meget om
bønnens kraft ved at arbejde på Daughters.
KAREN TOFT LODAHL, VOLONTØR I PHNOM PENH, CAMBODJA.

LM’s musikkonsulent Christian

Engmark, Helsinge, bliver nu også
ansat 15 timer på afdelingsbasis.

FOTO: KAJA LAUTERBACH

LM I NORDSJÆLLAND
SATSER PÅ MUSIKKEN

Fra 1. februar og tre år frem er

han ansat som musikkonsulent i

Nordsjællands afdeling, hvor han
skal styrke musikarbejdet i LM og
lede børnekoret Nordsjællands
Gospel-kids.

Ansættelsen er et tillæg til den

ansættelse, som Christian Eng-

mark har på landsplan. Sammen

med den lokale ansættelse er der
nu nedsat et udvalg i afdelingen,
der skal arbejde med, hvordan

man kan udvikle sang og musik i

kredsene, med fokus på at inspirere og dygtiggøre særligt den

kommende generation af kristne
musikudøvere.

ANTON BECH BRAÜNER
ANSAT SOM PRÆST I
HILLERØD FRIMENIGHED
Den 1. april 2022 begynder Anton Bech Braüner som præst i

Hillerød Frimenighed. Han har de
sidste fem et halvt år været ansat
prædikant i LM-kirken Amager.

25 ÅRS JUBILÆUM PÅ
KIABAKARI BIBELSKOLE
Den 16. februar var det 25 år siden, Kiabakari Bibelskole åbnede for de første
elever.
Jubilæet på den nordtanzaniske bibelskole blev fejret over fire dage med
besøg af biskoppen, en række præster
og øvrige gæster fra Mara Stift.
Desuden var der en større delegation fra Mbulu Stift samt Morten Egeland, NLM’s stedlige repræsentant
i Østafrika, Anker Nielsen, tidligere
LM-missionær og underviser på skolen, LM’s missionskonsulent i Tanzania,
Ole Malmgaard og teamleder Jens Erik
Agerbo.
I løbet af dagene var der et tæt program med korsang og bibeltimer.

Om søndagen var der en seks timer
lang festgudstjeneste uden for skolen,
hvor mange af de lokale kristne var
mødt op.
BØN OM GUDS VELSIGNELSE

Biskoppen fra Mbulu prædikede, og de
kor, der havde sunget tidligere på ugen,
deltog. Desuden var der det børnekor
og et lejlighedskor med nuværende og
tidligere ansatte på skolen.
Et af korene sang en sang, som de
havde skrevet til jubilæet, hvor sidste
vers var en bøn om Guds velsignelse
over skolens lærere.
Knap 400 elever har gået på skolen,
siden den blev oprettet af LM i 1997.
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FOTO: MARITA HASSELBERG
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ÉN KUNDE KØBTE 400 BIBLER
Soma Biblias butik i Arusha havde den 14. februar et fantastisk salg.
Én kunde købte nemlig 400 bibler på en gang
til en pris af ni millioner tanzaniske shillings.
Det svarer til omkring 12 procent af en normal
månedsomsætning i butikken.

TRILLINGEPIGER FIK
HJÆLP OG STORTRIVES
En lille solstråle-historie spreder
glæde på Bunda Hospital i Tanzania. Tre trillingepiger, der for

ti måneder siden blev hjulpet til

verden under svære vilkår, kravler

sede til at købe modermælks
erstatning.

KÆNGUROMETODEN
GAV VARME

i dag rundt og har det godt.

Pigernes mormor og farmor

te dem den 20. april sidste år, var

moderen med at holde børnene

Da deres mor, Zuhura Iddy, fød-

de imidlertid tæt på at dø alle fire.
Moderen havde haft en del be-

svær under graviditeten, og under

fødslen var hun tæt på at forbløde.

blev tilkaldt, så de kunne hjælpe
tæt hud mod hud for at give dem

kropskontakt og -varme – den såkaldte kængurumetode.

Moderen kom sig efter et par

Hun og trillingerne overlevede,

dage, og efter to uger kunne de

kun 1.100 gram, som man kan se

satte med kængurumetoden der-

men den mindste trilling vejede
på det øverste billede.

Det var LM-missionær og sy-

geplejerske Marita Hasselbergs

første arbejdsdag på stuen for for
tidligt fødte børn, og hun fik hur-

alle fire komme hjem. Hun fort-

hjemme og sover stadig sammen

HVAD SKAL DU I
KRISTI HIMMELFARTSFERIEN?

dem, men giver dem også vælling

Sæt et stort kryds i kalenderen den 26.-

med trillingerne. Hun ammer
og mosede bananer.

”Jeg stoler på, at Gud sørger for

tigt skaffet hjælp til moderen og

os, og jeg er meget taknemme-

sonalet på børneafdelingen splej-

hjælp og omsorg,” siger hun.

hendes for tidligt fødte døtre. Per-

lig – både for børnene og for Guds

29. maj. Der er brug for alle – både børn

og ledere – på årets Landsteltlejr i Haderslev. Se mere på lmbu.dk.
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Jacob Frost arbejder tæt sammen med de tanzaniske
medarbejdere, når de planlægger og gennemfører
evangelisationsture til nomade-bopladser.

JACOB BANER VEJ
FOR EVANGELIET
TIL NOMADESTAMMER

EFTER ET HALVT ÅR I TANZANIA ER SPROG OG KULTUR STADIG EN STOR
UDFORDRING FOR JACOB FROST. ”DET ER GODT AT KUNNE HVILE I, AT
DET ER GUDS KALD, DER ER GRUNDEN TIL, AT JEG ER HER,” SIGER HAN.
TEKST KAJA LAUTERBACH FOTO KAJA LAUTERBACH, JACOB FROST

”Det var en ubeskrivelig stor oplevelse. Jeg fik
så mange indtryk, at det havde været helt overvældende, hvis jeg havde kunnet forstå, hvad de
sagde.”
Det siger Jacob Frost om den ene evangelisationstur til nomade-bopladser, som han har været på indtil nu.
Han oplever, at de fire evangelister virkelig gerne vil inkludere ham i evangelisationsteamet.
”Det bliver nogle af dem, jeg får det allertætteste forhold til her i Tanzania. Særligt, når jeg får
lært så meget swahili, at vi kan begynde at dele
noget sammen. Jeg kommer nemlig med på
mange flere ture, og her kommer vi til at være
sammen døgnet rundt otte-ti dage ad gangen.”
SKULLE FINDE SIN EGEN MÅDE
AT GØRE TINGENE PÅ

42-årige Jacob rejste til Tanzania som missionær i august 2021. Han bor på LM’s grund
i Iringa, og hans opgave er at være rådgiver i
MUWA, der er den lutherske kirkes evangelisationsarbejde blandt nomadestammer.
Da han ankom til Iringa sammen med volon-

tørerne, var de faste missionærer i byen på ferie
i Danmark.
”Det betød, at der ikke var nogen til at overgive
arbejdet til mig, og at jeg skulle finde ud af mange ting selv. Det var ærgerligt, men måske også
godt nok, at jeg ikke skulle overtage ’plejer’ og så
lave om på det hele igen, men kunne lave det på
min egen måde fra starten,” siger han og tilføjer,
at den fælles start har givet ham og volontørerne et særligt forhold til hinanden.
DET KRÆVER MANGE KRÆFTER
AT NAVIGERE I KULTUREN

En stor del af Jacobs første halve år i Tanzania
er gået med at lære sprog og kultur. Han bliver
gang på gang overrasket over, hvordan man gør
tingene og minder tit sig selv om, at han har fået
at vide, at han det første år bare skal være der og
suge til sig.
”Og jeg skal ikke bare lære én ny kultur at kende. Jeg skal navigere i både den tanzaniske kultur og nomadekulturen, som er lige så forskellige, som kulturen i Danmark og Tanzania,” siger
han og tilføjer, at der ikke bare er én nomade-
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JACOB FROST

•

Født 18. november 1979

•

Kirketjener i Christianskir-

•

•
•

Uddannet maskinsnedker
ken i Aarhus

Udsendt til Jerusalem af Ordet og Israel fra 2007-2013
Ansat siden sommeren

2021 som rådgiver for evangelisation blandt nomadestammer

PORTRÆT

kultur, men lige så mange, som der er
nomadestammer.
”Det bruger man mange kræfter på at
lære. Det handler om at få en forståelse
for, hvordan tingene fungerer her. Der
står i min stillingsbeskrivelse, at jeg
skal være en støtte for evangelisterne,
men det kan jeg jo ikke være, hvis jeg
ikke forstår dem – hverken sprogligt
eller kulturelt.”
Midt i alle udfordringerne er Jacob
glad og opmuntret over, at de tanzaniske medarbejdere på den danske grund
har masser af erfaring i at tage imod
nye danskere – og i, hvad sprogelever
lærer de første uger.
”Jeg er blevet mødt med åbne arme.
Sammen med mine nærmeste kolleger
bidrager de på hver sin måde til, at jeg
er kommet godt i gang.”
Jacob håber og ønsker at få et fællesskab med andre i den lokale lutherske
kirke, men indtil sprog og kultur bliver
mere flydende, glæder han sig over, at
der er et lille internationalt kristent
fællesskab i byen, som han kan ty til

og finde samvær med nogle fra en baggrund, der er tættere på hans egen end
den tanzaniske.
EN ANDEN ÅNDELIG VIRKELIGHED
END I DANMARK

Jacobs opgaver i MUWA er af praktisk art. De tanzaniske medarbejdere lægger selv budget, men han står
for bogføringen, og så planlægger han
nye evangelisationsture sammen med
Paulo Kurupashi, der er den lutherske
kirkes koordinator i MUWA.
Han har også det overordnede ansvar
for vedligeholdelsen af bibelskolen for
nomadestammer i Ilambilole – og for
færdiggørelsen af en ny værelsesfløj på
skolen.
”Når det gælder evangelisationsturene, har jeg ikke et åndeligt ansvar,
men en praktisk rolle. Jeg er nemlig en
af dem, der har kørekort,” siger han og
tilføjer, at han er imponeret over, hvordan alle arbejder med, når der skal
trækkes kabler og sættes filmlærred og
telte op.

T R O & M I S S I O N 03 2 0 2 2

Det er fantastisk
at se folk reagere
helt konkret på
evangeliet.

Samtidig ved han fra Paulo Kurupashi, at det
åbner døre, at han er med. Det er nemlig ofte
sådan, at en hvid mand i teamet dels skaber
nysgerrighed og dels signalerer, at teamet ikke
kommer som en fjendtlig nomadestamme.
”Det er fint med mig, hvis jeg på den måde kan
bane vej for evangeliet bare ved at være der,” siger Jacob.
Han fortæller, at på evangelisationsturen har
han fået åbnet øjnene for en anderledes åndelig
virkelighed, end man møder i Danmark.
”Det er fantastisk at se folk reagere helt konkret på evangeliet, og det er stort at opleve at se
mennesker blive sat fri fra onde ånder,” siger
han.
”Jeg vil ikke bruge ordet skræmmende, men
det er ikke et rart syn at se en, der er besat. Der
bliver bedt, til vedkommende er sat fri, og dér
får vi virkelig lov til at se, at Jesus er stærkest.”

9

EN TYPISK EVANGELISATIONSTUR
Jacob Frost var med på sin første evangelisationstur til
masaibopladser i december måned. Næste tur bliver
først i april, da det er regntid nu.
Turene kører efter et fast progam med ankomst til en
boplads sidst på eftermiddagen. Med det samme sætter
de filmudstyret og de telte, de skal sove i, op. Efter aftensmad på bopladsen sætter de musikvideoer med masaimusik på det store lærred og derefter en Jesus-film.
Inden de går i seng omkring midnat, pakker de
filmudstyret ned, og næste morgen går de rundt i området og holder andagt sammen med familierne og inviterer dem hen til stedet, hvor filmen blev vist om aftenen,
for at høre mere om Jesus, inden de kører videre til et
nyt sted.

HAR TIDLIGERE ERFARET
GUDS KONKRETE UDRUSTNING

I 2000’erne var Jacob udsendt af Ordet og Israel i en årrække til et diakonalt arbejde i Jerusalem.
”Når jeg kigger tilbage, kan jeg se, hvordan
Gud ofte udrustede mig helt konkret, og arbejdede igennem mig, selv om jeg ikke følte det.
Det er en erfaring, jeg kan læne mig op ad her,”
siger han.
”Det er godt at kunne hvile i, at det er Guds
kald, der er grunden til, at jeg er her i Iringa.
Ikke mit eget lille eventyr. Vi kan lynhurtigt
lave vores egne forventninger til, hvad vi selv
skal have ud af det, når Gud kalder til en opgave. Men det handler om at herliggøre og ophøje
Guds navn og lade ham bruge mig.”

STØT LM'S ARBEJDE BLANDT NOMADER

Vær med til at sikre, at flere nomader må høre evangeliet om Jesus. Giv en god gave mærket "nomader" i dag på
MobilePay 66288 eller via dlm.dk/støt.
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FOR MIG ER DET
VIGTIGSTE AT KOMME I MÅL
HJEMME HOS GUD

DEN UNGE ELITESPORTSLØBER ANDREAS HOLST LINDGREEN TRÆNER
BENHÅRDT FOR AT KVALIFICERE SIG TIL OL I 2024. ALLIGEVEL LADER HAN
ALTID SIN KRISTNE TRO KOMME IND PÅ EN KLAR FØRSTEPLADS.
TEKST KARIN BORUP RAVNBORG FOTO MORTEN FRIIS
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I vintersæsonen, som
man i løbeverdenen kalder grundtræningsperioden, træner Andreas
9-11 gange om ugen.
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Andreas vil gerne inspirere
andre til, at man godt kan
være elitesportsudøver og
kristen samtidig, også selv
om det ikke altid er så nemt.

"J

eg husker tydeligt en af de sidste andagter,
min morfar holdt ved en familiesammenkomst, kort før han døde af kræft. Han brugte et
af de vers fra Bibelen, der sammenligner en kristens liv med en løbers udholdenhed på banen.
Derfor sidder de så tydeligt på min nethinde,”
siger Andreas Holst Lindgreen.
”Han refererede til mit løb ved VM i Colombia,
hvor jeg gik stjernekold lige før målstregen. Jeg
kan simpelthen ikke huske de sidste 400 meter, og jeg var helt knust bagefter. Følelsen af at
have lyst til at droppe ud sad dybt i mig, for det
gav ikke mening at fortsætte. Sådan, sagde min
morfar, havde det sidste halve år som kræftsyg
været det sværeste nogensinde for ham, men
det vigtigste er, at vi bliver ved med at holde fokus på målet, som er det evige liv, og opmuntrer
hinanden til at fuldføre løbet uanset hvad.”
”Det var ret stærkt – tænk at min gamle morfar, der ikke vidste ret meget om løb, kunne relatere så godt til det og sætte det ind i et kri-

BIBELEN OM AT LØBE MOD MÅLET

Tænk på dem, der løber om kap på et atletikstadion. De er alle med fra starten, men kun én
vinder førstepræmien. Løb for at vinde!
Idrætsfolk må give afkald på mange ting for at
vinde sejren. De gør det for at få en sejrskrans,
som hurtigt visner, men vi gør det for at få en
sejrskrans, som aldrig visner.
Altså løber jeg direkte mod målet, fast besluttet på at vinde. Jeg bokser ikke ud i luften. Jeg
holder min krop i ave og tøjler den, for at ikke
jeg, der har forkyndt for andre, skal risikere at
blive diskvalificeret og ikke nå frem til målet.
1 Kor 9, 24-27 - Bibelen på Hverdagsdansk

stent perspektiv. Han sagde faktisk direkte til
mig: ’Andreas, det kan godt være, du løber ind
på de sidste 100 meter på et stadion i Colombia,
men det her er de sidste 100 meter, jeg er i gang
med nu. Så hold ud!’ Det gjorde et stort indtryk
på mig.”
Det 24-årige løbetalent har løbet 1500 meter
som den tredje hurtigste dansker nogensinde. Han har været med til samtlige mesterskaber, man kan opnå som ung, professionel løber.
Nu træner han i sin klub, Sparta, for at komme
med blandt Danmarks dygtigste atleter til sommer-OL i 2024.
Samtidig er han LMU’er, opvokset i LM i Nansensgade i København og har løbet rundt som
barn på LMH’s gange, når han besøgte sin mormor og morfaren Hans Erik Nissen, der var forstander på højskolen. Dilemmaet mellem at
bruge al sin tid på sin sport og også prioriteresin tro er da heller ikke ukendt for den unge elitesportsudøver.
”Jeg har altid haft som princip: ’Jeg stopper
med at løbe, hvis jeg ikke synes, det er sjovt
længere.’ Og endnu vigtigere: ’Jeg stopper, hvis
mit løb tager overhånd i forhold til min kristne tro’,” siger han og erkender samtidig, at det
er en kæmpe udfordring, når man som han skal
træne flere gange om dagen og er med til stævner i weekender.
”Det er da sindssygt svært. For hvornår kommer jeg derud, hvor jeg ikke selv kan sige stop?
Får jeg læst i min bibel? Får jeg prioriteret det at
komme i kirke, eller bliver det mit løb, der totalt
styrer det hele? Det skal jo helst være min kristne tro, der styrer mit løb – men det kan hurtigt
blive løbet, der styrer alle tingene i mit liv.”
MOTIVERET FOR AT VÆRE DEN BEDSTE

Det var egentlig fodbolden, der trak i den unge,
sportsglade Andreas, der spillede i klub fra 1.
klasse. Samtidig dyrkede han motionsløb med
sin far – et 10-kilometers løb om året og det år-
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Andreas som 13-årig, da han
vandt sin første medalje nogensinde som Sjællandsmester i
1500-meter løb.

»

ANDREAS
HOLST LINDGREEN

•
•
•
•
•
•
•

Født 18. februar 1998

Løber for Sparta Atletik (siden
2013)

Kvalificerede sig til junior-VM
på 1500 meter i 2016

Har deltaget i 45 danske ung-

doms- og juniormesterskaber
Blev nummer 4 i 1500-meter
løb i junior-EM 2020 i Italien
Vandt DM indendørs i
1500-meter løb i 2021

Hans hurtigste tid på 1500

meter er 3.41.34 (den tredje

hurtigste tid nogensinde af en
•

dansk løber)

Træner frem mod sommer-OL
i Frankrig i 2024

Det er da sindssygt svært. For hvornår kommer jeg derud, hvor jeg
ikke selv kan sige stop? Får jeg læst
i min bibel? Får jeg prioriteret det
at komme i kirke, eller bliver det
mit løb, der totalt styrer det hele?
lige Erimitageløb på 13,3 kilometer gennem
Dyrehaven nord for København. Som 13-årig
sagde han en dag til sin far: ”Jeg kunne godt
tænke mig at løbe på en rigtig atletikbane.”
Det blev starten på det hele. Andreas blev
meldt ind i den lokale løbeklub på Frederiksberg, og han viste hurtigt talent for at løbe. Efter
halvanden måned vandt han Sjællandsmesterskabet for sin aldersgruppe i 1500-meter løb,
og tre måneder senere blev han dansk mester
i samme disciplin.
”Derfra gik det stærkt. Jeg skiftede til Sparta,
fordi der var brug for, at jeg kom op på et højere niveau. Det er den mest topprofessionelle
atletikklub i Danmark. Og der har jeg så været
lige siden. Det blev hurtigt til træning 4-5 gange om ugen. Pludselig tog løbet det meste af min
tid, for det fangede mig bare: ’Hey, her er der noget, jeg er rigtig god til.’ Jeg har altid været et
enormt konkurrencemenneske, og det har drevet mig til, hvor jeg er i dag – motivationen for
at være den bedste.”
Det viste sig også hurtigt, at han var bedst til
mellemdistanceløb, hvor man både træner hurtighed og udholdenhed, og her blev han blandt
de bedste på 1500-meteren.
SKIPPEDE TRÆNING FOR AT TAGE TIL LMU

Ind imellem al træningen har der alligevel været tid til at gå i teenklub og senere LMU, fortæller Andreas, der i en periode skippede fællestræningen i Sparta om mandagen for at komme
til LMU.
”Så trænede jeg selv den dag, og det er jo en
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De sidste 5-6 år har Andreas kommet i Rødovre
LMU. Her sidder han på
næstforreste række som
nr. 2 fra venstre sammen
med de andre LMU’ere
på en lejr på Thomasskolen i Skovlunde.

kæmpe fordel for mig, at jeg kan gøre det, i
modsætning til dem, der spiller fodbold eller
en anden holdsport. Jeg oplevede aldrig rigtigt,
at det var noget problem. Jeg kunne godt være
sammen med mine kristne venner og alt det
andet – og få tid til at træne.”
Det har betydet nogle bevidste prioriteringer,
hvor opbakningen hjemmefra har været helt
afgørende, understreger han.
”Jeg har gennem det hele mødt en utrolig stor
tillid fra mine forældre. Men det var jo nok også,
fordi de kunne se, at jeg kunne styre det. Det ville have været noget andet, hvis de havde set en
Andreas, der var på vej væk fra troen, fordi løbet
havde taget overhånd. Jeg kan jo sagtens sidde
her i dag og sige: ’Fedt, det lykkedes – indtil videre.’ Så må vi bare håbe, det fortsætter.”
Det lykkedes ham også at komme et år i 10.
klasse på Efterskolen Solgården, selv om hans
løbeklub ikke syntes, det var nogen god idé.
Men med hård, individuel træning, en kæmpe
selvdisciplin og en stor imødekommenhed fra
efterskolens side, gik det over al forventning.
”Det var min første svære beslutning, fordi
jeg skulle væk fra sporten. Men jeg havde altid drømt om at komme på Solgården, og hvor
er jeg glad for, at jeg gjorde det. Det var et af de
bedste år i mit liv, og de fleste af mine kristne
venner den dag i dag, er nogle, jeg mødte der.”
I gymnasiet gik han i en Team-Danmark
klasse, hvor alle de andre elever også var elitesportsudøvere. Derfor har han aldrig oplevet
det som svært at være ung kristen i en drukkultur, for der var 100 procent forståelse for, at han

ikke drak sig fuld til festerne.
”Jeg har aldrig brugt argumentet ’Jeg er kristen, derfor drikker jeg ikke’. Det har bare altid været helt indlysende, at jeg løber, og derfor
drikker jeg ikke. Så jeg har aldrig fået spørgsmål om det. Når jeg nu kigger tilbage, betød det
måske i virkeligheden, at jeg bare er løbet uden
om konfrontationen.”
HAR IKKE VALGT DEN LIGE VEJ I LIVET

I vintersæsonen, som man i løbeverdenen kalder grundtræningsperioden, træner Andreas
mellem 9 og 11 gange om ugen. Han arbejder
med, hvordan han får mest muligt ud af sin træning, om han får spist rigtigt, sovet og slappet
af bedst muligt, så hans krop er klar til at træne igen. For nylig var han på en fire ugers træningslejr i Kenya, hvor han løb i 2400 meters
højde for at lægge yderligere belastning på sin
krop.
”Det er de små ting, der gør forskellen for, om
du bliver god. Selvfølgelig er der nogle dage,
hvor du ikke synes, det er så fedt, eller tænker:
Det her magter jeg ikke. Men jeg ved, at mine
konkurrenter ikke skipper deres træning, og
hvis jeg skipper den, bliver det sværere at nå
derhen, hvor jeg gerne vil. Det er jo mit eget
valg. Jeg kan til enhver tid sige: ’Nu gider jeg
ikke mere’. Så er det, det er vigtigt hele tiden at
have målet i sigte. Jeg har OL, jeg gerne vil til, og
så ved jeg: ’Ok, det er det, der skal til. Fair nok,
så gør jeg det’. Så må jeg bide i det sure æble, og
når jeg så krydser målstregen, tænker jeg forhåbentlig, at det var det hele værd.”
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Jeg har ikke været på
højskole, og jeg kan ikke
bare tage på sommerferie og hygge mig som
alle andre.

Hvis han skal kigge længere frem, har
han en drengedrøm om at blive politibetjent. Men lige nu må uddannelse og
jobvalg vente. Nu er det den professionelle løbskarriere, det gælder.
”Der er da øjeblikke, hvor det piner
mig, at jeg ikke er gået den samme, lige
vej som andre kristne unge. Jeg kan
da godt tænke: ’Hvad nu, hvis jeg stadig ikke har en uddannelse om fem år,
hvad tænker folk så om mig?’ Men så
håber jeg bare, de vil tænke: ’Han gik
sin egen vej – den vej, der var bedst for
ham’."
"Jeg har ikke været på højskole, og jeg
kan ikke bare tage på sommerferie og
hygge mig som alle andre. Men så har
jeg fået så mange andre oplevelser og
erfaringer gennem det at løbe. For eksempel har det lært mig at stille sindssygt skarpt på mit mål – en evne, der
kan bruges i mange sammenhænge.”
VIGTIGT, AT VI FULDFØRER LØBET

I sin fritid prioriterer han at komme i
Hvidovre Frimenighed og være sammen med sine kristne venner. Og så
arbejder han som lærer på Jakobsko-

len på Frederiksberg – den kristne friskole, hvor han selv har været elev, og
som viser stor forståelse for, at han i
perioder er væk til træning eller mesterskaber.
”Min tro skal altid komme på førstepladsen i mit liv. Så kommer løbet på
andenpladsen. Jeg vil gerne inspirere
andre til, at man godt kan være elitesportsudøver og kristen samtidig, også
selv om det ikke altid er så nemt. Og
så skal jeg holde fast i, at jeg kan vinde
nok så meget og få nok så meget prestige, men det er ikke det, der er målet
med mit liv. Det fantastiske er, at Jesus
er der, uanset hvordan det går. Så om
jeg fejler eller vinder i et løb, gør det
ingen forskel. Det er alligevel en sejrspris, der visner. Men jeg har et vigtigere
mål i sigte, og det er det evige liv,” siger
Andreas.
”Vi kan alle lægge en snorlige plan for
vores liv og sige: ’Det er sådan her, det
skal gå.’ Men hvad gør vi, når vi møder
udfordringer? Da er det vigtigt, vi er
der for hinanden og støtter hinanden
til at fuldføre målet – at komme hjem
til Gud.”

En af de største oplevelser for
Andreas var, da han kom på en
4.plads til EM i Italien. ”Med til
det hørte, at hele min familie –
min farmor og farfar, forældre og
to søskende – var med dernede.”
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Bornholmske LM'ere får
kursus og rabat på studiebibel
AFDELINGSSEKRETÆR THOMAS OLOFSON: BIBELEN RESSURS GIVER ET GODT OVERBLIK OVER BIBELEN.
TEKST KARIN BORUP RAVNBORG FOTO PRIVAT

Et samarbejde mellem LM og ELM på Bornholm og den norske bibeludgiver Norsk Bibel
har gjort det muligt at forhandle en god medlemspris på den norske Bibelen Ressurs, som
er den mest omfattende, men også mest bibeltro et-binds studiebibel i hele Skandinavien.
Studiebibelen, der normalt koster 500 kroner, er brugt og anbefalet af bibeltro kredse i
Danmark, deriblandt LMH og DBI. Den kan nu
købes for 150 kroner af bornholmske medlemmer af ELM og LM. Med tilbuddet følger også en
workshop i maj tre forskellige steder på Bornholm, hvor afdelingssekretær Thomas Olofson
vil undervise i brugen af Bibelen.

Vor tids bedste redskab
til bibellæsning.
MIKKEL VIGILIUS, BIBELSKOLELÆRER PÅ LMH.

SOM EN SCHWEIZERKNIV I LOMMEN

”Mange læser i deres bibel, men ved ikke rigtig, hvad de skal bruge det til, som de læser. Det
hjælper rigtig meget at få det sat ind i en sammenhæng.”
”Med denne bibel er det lidt ligesom at have en
schweizerkniv i lommen. Den har mange funktioner samlet og kan fikse det problem, du står
med,” siger afdelingssekretæren og forklarer:
”Nu er jeg selv lidt af en bognørd, så jeg har
alle Credo-kommentarerne stående hjemme
på hylden. Men det er jo ikke så nemt at slæbe med sig i bibelstudiegruppen, og denne bibel
har det hele i ét,” understreger han.
SÆTTER FOKUS PÅ JESUS I SKRIFTEN

Bibelen Ressurs er et gedigent værk på 2.380 sider. På hver side med bibeltekst er der en halv
sides kommentarstof nedenunder. Desuden er
bogen spækket med kort og tidslinjer, som sætter teksten ind i den rette historiske sammenhæng. Hver af Bibelens bøger indledes med et
afsnit om ”Kristus i skriften.”

Den er relevant for alle forkyndere
og børnemedarbejdere, der skal forberede en tekst, men også for helt almindelige bibellæsere, der bare gerne
vil have et større udbytte af det, de læser. Eneste forudsætning er, at man har
nemt ved at læse tekster på norsk, men
det burde ikke afholde nogen, mener
Thomas Olofson.
”De fleste vænner sig til det efter et
par minutters læsning. Det er lidt ligesom at læse dansk med stavefejl,” forklarer han.

Thomas Olofson, der
er afdelingssekretær
på Bornholm og præst
i Kirken på Klippen,
har kontoret fyldt med
bibelkommentarer og
opslagsværker, men tyr
ofte til Bibelen Ressurs,
når han skal forberede
en prædiken.
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PÅ FALSTER ER DE BEGYNDT
AT SAMLE IND TIL JULEHJÆLP
LOLLAND-FALSTER KIRKEN HÅBER, PROJEKTET KAN GØRE MENIGHEDEN MERE SYNLIG I LOKALOMRÅDET.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER FOTO FINN MORTENSEN

I Lolland-Falster Kirken er de allerede begyndt
at tænke på jul. De har engageret sig i LMBU’s
missionsprojekt i 2022 ”projekt julehjælp”, der
har til hensigt at samle 600.000 kroner ind til
trængte børn og voksne i Danmark.
Netop på Lolland og Falster, hvor medlemmerne i LM-frimenigheden bor, er der mange
udsatte familier.
I Lolland kommune lever knap hver tiende
barn under FN’s fattigdomsgrænse ifølge en
analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Det er dermed den kommune i Danmark, hvor
der er flest fattige børn. Guldborgssund kommune, der udgør hele Falster og den østlige del
af Lolland, ligger på tredjepladsen i samme statistik.
HJÆLP OG SYNLIGHED

”Jeg kan jo se, at der er mange familier, der har
brug for hjælp,” siger Ivan Jakobsen, der ud
over at være LMBU’s landsleder og aktiv i Lolland-Falster Kirken også er engageret i Familienetværket, som LM driver sammen med Blå

Kors i byen med tilbud om samvær for udsatte
familier.
Han håber dog også, at engagementet i LMBU’s missionsprojekt kan hjælpe menigheden
til at blive mere synlig i lokalområdet.
”Det er også en god anledning til at lave noget på tværs af generationerne i menigheden og
forhåbentlig på tværs af afdelingen,” siger Ivan
Jakobsen, der håber at få flere LM-steder i afdelingen engageret i projektet.
SKABER OGSÅ FÆLLESSKAB

Konkret tænker menigheden at samle penge
ind ved gudstjenesterne og lave nogle særlige
indsamlingsarrangementer.
”Det kan være auktioner eller køb af ydelser
hos hinanden, så vi kan tjene penge, men også
skabe fællesskab med hinanden,” siger han og
forestiller sig to arrangementer i år, hvorefter
pengene skal uddeles 3. søndag i advent.
”Vi har ikke planlagt noget konkret den dag,
men måske sælger vi juletræer og inviterer folk
indendørs i forbindelse med uddelingen.”

Ivan Jakobsen håber, at
"projekt julehjælp" både
kan styrke fællesskabet
i Lolland-Falster Kirken
og gøre menigheden
mere synlig i lokalområdet.
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Skal de bryde den sociale
arv, skal de være bedre end
deres jævnaldrende
LM-MISSIONÆR JESPER HANSEN EFTERUDDANNER LÆRERE,
DER UNDERVISER PHNOM PENHS FATTIGSTE BØRN.
TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER FOTO JESPER HANSEN
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Nogle familier i Cambodjas hovedstad er så fattige, at de er
afhængige af, at også børnene
tjener penge, for eksempel ved at
samle skrald.

Børnene bliver hjulpet
af Flame ved at komme i
skole og derudover modtage ekstra undervisning
i blandt andet khmer,
engelsk og matematik.

17,8 procent af cambodjanerne lever
under landets officielle fattigdomsgrænse på 2,7 dollars pr dag. En stor
del af dem lever i landområderne, men
4,2 procent – svarende til knap 100.000
– bor i hovedstaden Phnom Penh, hvor
LM’s missionær Jesper Hansen arbejder med efteruddannelse af lærere. Og
fattigdommen har konsekvenser for
skolegangen, fortæller han:
”I Phnom Penh sender alle, der har
råd, deres barn i privatskole. I princippet har alle børn i Phnom Penh mulighed for at gå i skole. Men nogle familier
er så fattige, at de har brug for, at børnene hjælper til med at skaffe indkomst.”
Ved at samle skrald, løbe ærinder eller sælge småting kan et barn tjene omkring 30 dollars om måneden til familien. Den indtægt har nogle familier
ikke råd til at miste ved at sende barnet
i skole.
VIGTIGT, AT DE FÅR BEDRE
UDDANNELSE END ANDRE

Jesper Hansen arbejder i den kristne
hjælpeorganisation Flame, der arbejder blandt hovedstadens fattigste børn.
Navnet, der på dansk betyder ”flamme,” er taget fra Andet Timotheusbrev
1,6, hvor Paulus opfordrer Timotheus:
”Derfor påminder jeg dig om at lade
den nådegave fra Gud, som du fik ved
min håndspålæggelse, flamme op.”

Flame’s mål er at give de børn, de arbejder iblandt, mulighed for at blive
godt uddannet, så de kan bidrage til
samfundet. Det sker først og fremmest
ved at give børnene mulighed for skolegang, forklarer Jesper Hansen:
”Flame giver familierne de 30 dollars, som børnene kunne tjene, men til
gengæld forpligter familierne sig til at
sende børnene i en offentlig skole hver
dag. Børnene skal også følge Flame’s
ekstra aktiviteter,” siger han og forklarer, at det betyder mere undervisning
i khmer, engelsk, matematik, computer
og muligheden for sport og andre aktiviteter ud over den almindelige skolegang.
”Det er vigtigt, at de børn, Flame underviser, får mulighed for en uddannelse, der er af endnu højere kvalitet
end børn fra velstillede hjem, for kun
igennem uddannelse har disse børn
mulighed for at bryde ud af fattigdom,”
fortæller han.
HJÆLPER LÆRERNE,
SÅ DE KAN HJÆLPE BØRNENE

Jesper Hansens rolle i Flame er at efteruddanne Flame’s lærere, der giver
børnene yderligere undervisning ud
over den, de får i den offentlige skole.
”Hvis lærerne får en uddannelse inden for læring, pædagogik, psykologi
og undervisningslære, får de mulighed

for at gøre en endnu større forskel for
de børn, de underviser,” siger LM-missionæren, der har været i Cambodja
sammen med sin kone og parrets to
børn siden 2021.
Han har netop afsluttet en undervisningsserie om pædagogik og er nu
i gang med en serie om uddannelsespsykologi. Det bliver værdsat af lærerne, forklarer han.
”Når jeg har været ude og lave undervisningsobservationer, kan jeg se, at
selvom Flame’s lærere både er meget
dedikerede og har et kæmpe hjerte for
børnene, er der også udviklingsmuligheder til at lave undervisningen og læringen bedre og dermed være med til
at udvikle Flame’s børn endnu mere.”

VIL DU HJÆLPE PHNOM
PENHS FATTIGSTE BØRN
TIL EN UDDANNELSE?
Du kan være med til at hjælpe
ved at støtte de missionærer,
LM har udsendt. Giv en god

gave i dag på MobilePay 66288

eller via dlm.dk/støt. Mærk din
betaling "Cambodja"
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LM-KIRKEN SKJERN
TILBYDER TRO & MISSION
GRATIS INDTIL SOMMER

02

11. F E B R U A R 2022
Å R G A N G 122

”VI VIL GERNE GØRE DET LETTERE AT HOLDE DET NYE
MAGASIN, FORDI VI TROR PÅ, DER ER NOGET GODT AT
HENTE,” SIGER PRÆST I LM-KIRKEN SKJERN.
TEKST KARIN BORUP RAVNBORG

LM’s frimenighed i Skjern har fået en
god idé. De vil gerne tilbyde deres kirkegængere et gratis abonnement på
Tro & Mission, som her fra årsskiftet er
udkommet som magasin.
Lige nu kører magasinet et introduktionstilbud for alle nye abonnenter,
hvor man kan få Tro & Mission frem
til 1. august for 100 kroner. Det er den
pris, LM-Kirken Skjern nu tilbyder at
betale for de i deres menighed, der ønsker at abonnere på magasinet.
”Det gør vi, fordi vi synes, der er kommet et rigtig godt resultat ud af magasinformatet, og vi tænker, der er noget
rigtig godt for dem at hente ved at læse
det,” siger kirkens præst Mathias Richard Jefsen-Hansen.
Tilbuddet til nye abonnenter er blevet
annonceret ved kirkens gudstjenester,
og der er lagt en liste frem i kirken, som
man kan skrive sig på, hvis man ønsker
at benytte sig af tilbuddet.

NEMMERE AT ÅBNE ET MAGASIN

Frimenighedspræsten har endnu ikke
noget overblik over, hvor mange der
har skrevet sig på listen, men han håber, der er mange, der gør det.
”En del i menigheden holder nok
allerede Tro & Mission, men jeg tror
også, der er mange, der ikke gør. Vi har
en del børnefamilier i kirken, og der er
færre og færre i dag, der har tid til at
læse bøger og aviser. Det er nemmere
at åbne et magasin.”
”Vi vil gerne gøre det lettere for nogen at abonnere, og derfor har vi opgraderet det i forvejen gode tilbud, så
flere måske vil give det en chance,” siger han.
STYRKE LM-IDENTITETEN

Initivet er også udsprunget som et bud
på, hvordan man kan være med til at
styrke LM-identiteten.
Kendskabet til LM’s arbejde på lands-
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S I D E 10
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TIL NY
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plan står ikke helt så stærkt i dag, som
det måske gjorde for år tilbage, fordi tendensen er, at man orienterer sig
mere og mere lokalt, mener Mathias
Richard Jefsen-Hansen.
”Som LM-frimenighed vil vi gerne være med til at styrke den samlede
identitet, og vi tror, at hvis flere holder Tro & Mission, kan det være med
til at pumpe LM på landsplan helt ind
i hjemmene.”

INTRODUKTIONSTILBUD

VIL I OGSÅ UDBREDE KENDSKABET TIL DET
NYE TRO & MISSION I JERES MENIGHED?
Så benyt jer af det gode intro-tilbud, som vi kører lige nu. Lav en
liste som i LM-Kirken Skjern eller find på en anden happening
for at gøre opmærksom på tilbuddet.
I er velkomne til at ringe til kommunikationsleder Nicklas
Lautrup-Meiner, tlf. 2254 0275, og få en snak og få tilsendt nogle
eksemplarer af magasinet, som I kan dele ud i menigheden.

Få Tro & Mission
frem til 1. august for kun

100 KR.

SÅDAN BLIVER MAN ABONNENT:

Gå ind på troogmission.dk og opret et
abonnement.
Brug rabatkoden "INTRO".

TEOLOGISK UNDERVISER
TIL KURSER I TANZANIA
Vi søger en teolog til en ny stilling som underviser – og
på sigt kursusleder – i de nye kursusfaciliteter i Iringa. I
samarbejde med den lutherske kirke tilbydes kurser til
præster, evangelister og ledere.
DINE OPGAVER:
• Undervise i bibelfag og teologiske fag
• Tilrettelægge og gennemføre kurser
• Udvikle nye kurser og kursusformer
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
Læs mere på dlm.dk/job.

BLIV VOLONTØR –
OG GIV DIG SELV ET ÅR FULD
AF OPLEVELSER!
GENOPSLAG:

Fra sommeren 2022 søger vi stadig:

2 BOGVOLONTØRER
TIL SOMA BIBLIA, TANZANIA

Din primære opgave bliver at sælge kristen litteratur
ved mobile bogsalg i din bopælsby og på ture rundt i
Tanzania.

1 VOLONTØR
TIL PHNOM PENH, CAMBODJA

GUIDER DIG
GENNEM
KRISTENLIVETS
GRÅZONER
L A R S M A L M G A A R D J E N S E N M .F L .

Kristen i grænselandet

Med Første Petersbrev som rejseguide
LogosMedia | 184 sider | 149,95 kr.

»Med dyb teologisk indsigt og stor kulturel fornemmelse for samtiden guider bogens forfattere dig sikkert gennem kristne gråzoner, så du ikke farer vild
eller bliver væk undervejs.«
PETER RASK, FRIMENIGHEDSPRÆST I KIRKEN VED
SØERNE

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

Du kan få forskellige opgaver i "Daughters of Cambodia" – i vuggestue, kreativt værksted eller med
engelskundervisning. Du kan også undervise missionærbørn i dansk.

Læs mere om stillingerne på dlm.dk/job
Ansøgning: hurtigst muligt.

ER DU

VORES NYE LÆRER
TIL INDSKOLINGEN?

LÆS MERE PÅ:
denkristnef riskole.dk

Vi søger en lærer
til indskolingen.
Stillingen er fast og
kan besættes som
fuldtid eller
deltid med start
d. 1.8.22.
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TEMA:
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TEMA GUDS LOV

"Lov og evangelium" er et udtryk, der er lige så gammelt
som den lutherske kirke. At kunne se forskellen mellem de
to er "herligt lys", lyder det i Konkordieformlen.
Forkynder vi ikke Guds lov og lytter til den, erkender vi
ikke vores synder. Det gælder både den uomvendte og den
troende, der hele sit liv står i en kamp mod synden.
Derfor er det vigtigt, at Guds lov ikke bliver sorteret fra
eller afvist, selvom den er umoderne eller tung at forkynde
og lytte til – for så tager vi dybden og glæden ud af evangeliet. Loven er en afgørende del af LM's forkyndelse.

FORKYNDER VI IKKE
LOVEN, TALER VI IKKE
SANDT OM GUD
EVANGELIET MÅ ALDRIG BLIVE EN UNDSKYLDNING FOR AT HOLDE FAST I SYNDEN,
FOR DEN ER DØDSENSFARLIG, SIGER FRIMENIGHEDSPRÆST MARTIN HAAHR.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER ILLUSTRATION FREEPIK

”Vi taler ikke sandt om Gud, hvis vi ikke forkynder Guds lov. For loven er en åbenbaring af
Guds hellighed. Forkynder vi ikke den, forkynder vi dybest set en afgud. Det er helt grundlæggende: Loven handler om Guds væsen.”
Sådan lyder det fra Martin Haahr, der er frimenighedspræst i LM Kirken i Herning.
”Lovens formål er at drive os til Jesus. Når
Djævelen forsøger at tage loven fra os, har han
altså egentlig til hensigt at tage Jesus og evangeliet fra os”, siger han med en henvisning til
Luther.
”Derfor er forkyndelsen af loven livsnødvendig.”
ER JESUS MIN STEDFORTRÆDER
ELLER BLOT MIN VEJLEDER?

Martin Haahr understreger, at man selvfølgelig ikke kun skal forkynde loven. Også evangeliet, det nye liv og det, at vi er skabt, skal forkyndes, men uden loven kan det ikke blive klart for
mennesket, hvor alvorlig synden og Guds vrede
er, understreger han, og tilføjer ydmygt:
”Min egen forkyndelse kunne nok godt være
endnu tydeligere. Men jeg forsøger at forkynde
det, som jeg oplever, at teksterne siger.”

Han skelner mellem at tale om loven og at forkynde loven.
”Vi skal ikke bare tale om loven og dens hensigt, men lægge røst til lovens ransagende og
vækkende tone, så vores tilhørere i loven møder
den hellige Gud”, siger han og citerer en ven, der
siger, at det er ligesom forskellen på at holde et
foredrag om sygdom og på at behandle den.
”Jeg har oplevet at blive knyttet stærkest til
Jesus, når forkyndere har haft frimodighed til
også at forkynde loven ind i mit liv”, siger den
tidligere lærer på KFS’ Ledertræningscenter:
”Vi svigter vores tilhørere, hvis vi fortier og
nedtoner lovens tale. Man er ikke frelst, hvis Jesus kun er en vejleder og trøster, men ikke en
stedfortræder, hvis blod renser for al synd. Der
er en fare for, at vi ikke spørger efter en nådig
Gud, hvis vi sjældent hører loven forkyndt.”
Konsekvensen ser han, når han har unge
mennesker i sjælesorg. Men også hos sig selv
ser han fristelsen til at gøre evangeliet til en
undskyldning for at holde fast i synden.
”Vi tænker ’Jesus har jo båret al min synd, så
det betyder nok ikke så meget, hvordan vi lever’. Men Jesus mener, hvad han siger, og han
kalder os til at være lydige imod ham i alt. Syn-
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Jeg har oplevet at blive knyttet
stærkest til Jesus, når forkyndere
har haft frimodighed til også at
forkynde loven ind i mit liv.

den er dødsensfarlig,
for den er jo en magt
i os, der er stærkere
end os. Den sløver
vores samvittighed.
Og synd, vi fastholder og forsvarer, leder os ind under Guds vrede.”
Vi svigter vores tilhørere, hvis vi
fortier og nedtoner lovens tale.
Man er ikke frelst, hvis Jesus kun
er en vejleder og trøster, men ikke
en stedfortræder, hvis blod renser
for al synd, siger Martin Haahr.

JEG FORKYNDER TIL
MIG SELV FØRST

Det afgørende for Martin Haahr er,
hvordan han går til bibelteksten: Den
er Guds ord, som er talt til ham netop i
dag, slår han fast.
”Loven skal afsløre og vække mig selv.
Ellers bliver min tone fordømmende,
og så kan jeg gøre skade. Jeg må ikke stå
og hykle på prædikestolen. Derfor må
jeg lade teksten forkynde til mig selv,
før jeg forkynder den videre til andre.”
Han er også bevidst om, at når han
forkynder loven, kan det vække modstand hos folk. Men det er et vilkår for
forkynderen såvel som for den kristne,
der deler evangeliet i sin hverdag, me-

ner han. Selv finder han frimodighed
hos Esajas og Jeremias, der skulle forkynde om Gud igen og igen trods kraftig afvisning.
”Grundlæggende har vi brug for at
høre det samme som på Esajas’ tid, for
Gud er den samme, og vi er de samme,”
siger han og afviser, at det at mennesker i dag måske er mere psykisk sårbare end tidligere, gør, at vi skal fortie
eller nedtone lovens tale.

”Det er vigtigt at have syn for, hvor
mennesker er, og for deres skrøbelighed, men vi hjælper dem ikke ved at
lave om på, hvem Gud er. Profeternes,
apostlenes og Jesu forkyndelse lægger
røst til loven, og hvem er så jeg, hvis jeg
tænker, at vi har brug for noget andet,
eller at jeg er fritaget fra at gøre det?
Forkynder vi ikke loven, bliver vi ikke
ledt til og fastholdt hos Jesus som vores frelser.”
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Guds lov skal kunne
ses i det liv, jeg lever
”BRANCHEN ER FULD AF SNYD OG SORT ARBEJDE. MEN DET ER EN VELSIGNELSE
AT FØLGE GUDS BUD,” SIGER MALERMESTER FRA HERNING.
TEKST KARIN BORUP RAVNBORG FOTO PRIVAT

TEMA LOVEN
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Jeg oplever en stor
velsignelse ved at følge
Guds bud. Jeg har aldrig
manglet noget.
”Det er så tydeligt, at vi lever i en verden, der ikke ønsker at høre Gud til. Jeg
oplever ofte i den branche, jeg er i, at
der bliver snydt og bedraget. Det skal
da ikke være nogen hemmelighed, at
det er let at tjene sorte penge. Jeg husker, dengang jeg var malersvend og
havde en del fritidsarbejde, at mange af
mine kammerater – også kristne kammerater – arbejdede sort. Men Guds lov
har vist mig, at det er forkert, og at der
ikke følger noget godt med det at snyde.”
Sådan beskriver malermester Hans
Peter Kronborg Hansen det dilemma,
man kan møde som kristen i syndens
verden, når man står fast på det, Guds
lov siger. Han er medlem af ældsterådet i LM Kirken i Herning og medejer
af firmaet PentaByg, der arbejder med
entreprisebyggeri og malerforretning.
Da han sammen med fire andre kristne mænd oprettede firmaet i 2011, var
det med ønsket om at drive forretning i
overensstemmelse med Guds bud.
FÅR MERE END MAN MISTER

”Dengang vi startede firmaet, aftalte vi,
at vi ville give tiende til kirkelige foreninger. Fordi det at leve efter Guds
forordninger giver mere, end man mister. Jo – man mister 10 procent af det,
man kunne have tjent, men det giver
han bare igen på så mange andre måder,” siger den 41-årige vestjyde og far
til fem og uddyber:
”Jeg oplever i hvert fald en stor velsignelse ved at følge Guds bud. Jeg har aldrig manglet noget.”

Som far til fem mærker den 41-årige herningenser ofte syndens magt, når han
kommer til kort i relationen til sin familie. ”Der er Gud heldigvis trofast og tålmodig med mig gang på gang, på trods af hvad jeg til stadighed gør forkert.”

Han er opvokset i et hjem med Guds
ord som autoritet. Heller ikke som voksen har han stillet spørgsmålstegn ved
loven eller følt den som en begrænsning i hans liv.
”Sådan var det bare. Jeg voksede op i
visheden om, at Guds lov var hans gode
ramme for det liv, han har givet os. Jeg
har aldrig haft lyst til at gå helt ud til
kanten af hans bud og se, hvad der var
på den anden side – gå i byen, og hvad
der ellers har været.”
OVER BAGATELGRÆNSEN

Når han møder sine kunder, vil han
gerne, de skal mærke, at han ønsker at
følge Guds bud.
”Efter kort tids samarbejde ved de, at
når jeg siger noget, så passer det. Det
gælder også over for mine medarbejdere. De ved, de kan stole på mig. Der
er så mange fordele ved at holde sig
til Guds ord og sige: Jeg ønsker ikke at
lyve, jeg vil gerne være ærlig.”
”En af dem, jeg startede firmaet med,
påtalte på et tidspunkt noget, jeg gjorde, som han ikke syntes, var helt korrekt – og det var det nok heller ikke.
Mange vil måske mene, at det var inden

for bagatelgrænsen, men jeg tog imod
det, han sagde, og tænkte over det. Det
er godt med nogen, der kan vejlede en,
hvis man bliver grebet lidt for meget af
alle de fristelser, der er i livet.”
FRUSTRERET OVER
SYNDENS MAGT

Selv om han ønsker at leve efter Guds
bud, erkender Hans Peter, at han gang
på gang kommer til kort.
”Jeg bliver frustreret over, hvor stor
syndens magt er i mit liv – særligt i perioder, hvor jeg lever Gud helt nær. Det
gælder især i relationen til min kone
og mine børn, hvor jeg, som Paulus udtrykker det, ikke altid gør det gode, jeg
gerne vil.”
Frustrationen må dog ikke få os til at
opgive og undlade at kæmpe mod synden, advarer han.
”Loven skal drive os hen til Jesus.
Den viser os, hvor meget vi har brug
for ham. Jesus blev fristet som jeg, men
han syndede ikke. Han opfyldte loven
til fulde, og det gjorde han for mig. Hans
sejr over synden blev min. Det er virkelig frihed, og det skal kunne ses i det liv,
vi lever.”
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DET BLEV LM’S STARTSKUD,
AT MENNESKER OPDAGEDE,
AT LOVEN IKKE KUNNE
FORBEDRE DEM
I LM I DAG ER DER NOGLE STEDER EN TENDENS TIL AT GLEMME LOVEN ELLER LÆGGE BYRDER
PÅ MENNESKER OG GLEMME EVANGELIET, MENER KIRKEHISTORIKER FINN AA. RØNNE.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER FOTO ISTOCKPHOTO

Loven spiller en særlig rolle i LM’s historie, fordi det i høj grad var oplevelsen af ikke at kunne leve op til lovens
krav, der lå til grund for LM’s oprettelse.
Også i dag er det en udfordring i missionske sammenhænge, at man kan
komme til at forkynde krav for at modtage evangeliet, men der er også en
tendens til, at man glemmer loven helt,
mener professor i kirkehistorie ved
DBI, Finn Aa. Rønne.
HELT NED I FUNDAMENTET AF LM

En langfredag morgen i 1864 gik det
op for smeden Christian Møller, at Jesus var gået i døden for mennesker,
uden at de på nogen måder fortjente
det. Han havde tidligere prædiket kraftigt mod synd og opfordret til et helligt
liv, men nu fik han fred med Gud, fordi
han opdagede, at det ikke handlede om
hans eget fromme liv, men om Jesus.
Møllers tordenprædikener var et
spejl af pietismen, der var kommet
som en vækkelse ind i kirkerne, hvor

folk var kristne af navn uden synlige spor i hverdagen, forklarer Rønne.
Pietismen kom med konkrete bud på,
hvordan man skulle leve sit kristenliv,
men Møller og mange andre oplevede,
at de kom til kort over for disse krav.
”De opdagede, at også deres fromhed var et udtryk for det gamle menneske. Langfredagsoplevelsen stikker
helt ned i fundamentet af de rosenianske bevægelser. Og man kan se det i beskrivelser igen og igen i begyndelsen af
1900-tallet, at folk skriver, at hele deres
liv – også deres fromhed – var mærket
af synd.”
LOV OG EVANGELIUM
BLEV EN SKABELON

Allerede Luther havde pointeret, at det
var afgørende, at man skelnede mellem lov og evangelium, hvilket for ham
betød, at evangeliet måtte være helt
uden krav.
Men i LM og andre lignende bevægelser er begrebsparret lov og evangelium
nogle gange blevet en frelsesorden el-

ler prædikenskabelon, sådan at man på
en bestemt måde først skulle knuses af
loven og dernæst opdage evangeliet,
forklarer professoren:
”Når man arrangerede missionsuge,
så var dét strategien, og det blev jo
usundt, dér hvor man tænkte, at man
kun var en rigtig kristen, hvis man
kom igennem det med jævne mellemrum. Så kunne én forkynder prædike
loven, så vi blev bange, og den næste
forkynder kunne prædike evangeliet,
så vi blev glade. Det farlige er, at lov og
evangelium blev psykologi,” siger han
og pointerer, at loven skal pege på konkrete forhold i ens liv, så mennesket
angrer og modtager Guds tilgivelse dag
for dag.
”Og det kan jo medføre sorg og frygt,
når vi hører loven, og glæde, når vi hører evangeliet, men det bliver galt, hvis
vi lægger vægt på følelserne.”
LOVEN KAN OGSÅ
FORKYNDES FORKERT I DAG

I dag er risikoen todelt ind i LM og de
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FOKUS: FRI

rosenianske bevægelser, forklarer Finn
Aa. Rønne.
”Der er grupper, der taler meget om
discipelskab og får et byrdefuldt, lovisk
kristenliv. De har vigtige bibelske anliggender – ligesom pietisterne, men
man kan møde dem, der er kørt trætte, fordi disse pointer er blevet ensidigt
fremhævet,” siger han og peger på, at
det også hænger sammen med, hvordan livet i verden i øvrigt er.
”Det taler jo ind i en tid, hvor især
unge mennesker møder mange krav
om, at livet skal være vellykket.”
Men det er også en tendens i vores
tid, at man helt glemmer loven og forkynder evangeliet så ensidigt, at loven
forsvinder.
”Det skaber sløvhed og ligegyldighed,
og det har vi også set i vores sammenhænge: At man glemmer loven, og så
får kødet frit løb.”

Det kan medføre sorg og frygt,
når vi hører loven, og glæde,
når vi hører evangeliet, men
det bliver galt, hvis vi lægger
vægt på følelserne.

Jeg havde en periode i mit liv, hvor jeg
hver dag vågnede og var vildt ked af mit
store problem. Synd. Hvorfor prøve at
gøre noget godt, når jeg på forhånd ved,
at jeg i alt, hvad jeg gør, bærer synden
med mig?
Heldigvis har jeg en god ven, som
standsede mig i min spiral af mørke
tanker. Han sagde til mig, at jeg havde
fokus det forkerte sted.
I stedet for at se på alt det, jeg hver dag
ikke lykkes med, skal jeg se på ham, der
er død for, at jeg ikke skal være bundet
af at skulle leve et perfekt liv.
Han var perfekt. Han levede et liv,
som Gud var tilfreds med. Og så gav
han sin sejr over døden til mig.
Bibelen fortæller os igen og igen: se
på Jesus. Se på den kærlighed, der bytter din dødsstraf ud med sejr og liv. Det
er fuldstændigt vildt, at jeg – og du – får
lov til at leve i den frihed. Det er nok
ikke retfærdigt i vores øjne, men på en
eller anden måde er det i Guds. Jeg får
lov til bare at være hos ham. Være tilgivet. Være fri.
Og dét fokus i livet forvandler alt. Det
løfter skammen af mine skuldre. Sætter mig fri til at elske mennesker. Sætter mig fri til at leve for Hans visioner i
stedet for mine egne.
Det løfter mig op af mit fokus på mørket og giver mig lyst til at prise Gud
med hele mit liv i det lys, han har sat
mig i.
Vil du være med til at øve os på dét
fokus?
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Ukraine er traditionelt
et kristent land, hvor hovedparten er ortodokse
kristne.

STÅ SAMMEN MED OS I BØN,
BEDER UKRAINSKE KRISTNE
TRANS WORLD RADIO MELDER OM STOR INTERESSE FOR AT HØRE EVANGELIET I UKRAINE.

TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER FOTO PIXABAY

Folk beder i Ukraines gader, og Trans
World Radio melder om, at mange deler evangeliet med mennesker, der bor
i konfliktområderne.
”Der er mange mennesker, der gerne vil høre evangeliet. Folk er i panik.
Den eneste trøst er Gud. Mange folk
kommer til møderne,” fortæller Trans
World Radios leder for Rusland, Ukraine og Belarus.
BØNNEFORESPØRGSLER
FRA BEGGE SIDER

”Tak fordi I står sammen med os i bøn”,
lyder det fra en af Trans World Radios
lokale kontakter. Bønneforespørgslerne kommer fra alle sider efter krigshandlingerne i Ukraine – også internt
i landet, hvor dets fælleskirkelige og
tværreligiøse råd UCCRO, der inklude-

rer både ortodokse, katolske, protestanter, muslimer og jøder, maner til ro:
”Forhold jer rolige, giv ikke efter for
panik”, lyder det i en officiel opfordring, der også opmuntrer til forbøn
for landets militær.
Europæisk Evangelisk Alliance opmuntrer alle europæiske kristne til forbøn for alle ”der lider og for dem, der
har magten til at redde liv, bringe nødhjælp og beskyttelse. Og lad os bede for
dem, der har magten til at stoppe krigen og sikre en varig fred.”
Også den russiske gren af Evangelisk
Alliance kritiserer krigen og opfordrer
til forbøn.
OGSÅ EN KRISTEN
BAGGRUND FOR KRIGEN

Ukraine er traditionelt et kristent land,

hvor 78 procent af befolkningen er ortodokse kristne og ti procent er katolikker. Evangelikale kristne – flest baptister og pentekostale - udgør to procent
af landets 44 millioner indbyggere.
De ortodokse kristne er fordelt i flere grupper, hvilket yderligere puster
til den nuværende konflikt. Den ukrainske ortodokse kirke blev nemlig udråbt som selvstændig fra den russisk
ortodokse kirke i 2019 til stor utilfredshed fra Rusland, der mente, USA
stod bag anerkendelsen af den ukrainske kirke.
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PARFORHOLD UDEN
PORNO ER MEST STABILE
En undersøgelse af amerikaneres
pornoforbrug viser, at de parforhold, hvor ingen af parterne ser

porno, er de mest stabile og der,
hvor partnerne er mest tilfredse
med deres forhold.

Rapporten, der er foretaget på

baggrund af svar fra 3750 enkelt-

personer og 713 par, hvoraf knap
hver anden identificerer sig selv
som kristen, viser også en stor

accept af porno. Hver anden gifte
mand og 65 procent af mænd i

parforhold mener, at porno kan
fremme sexlivet.

Det nye forbud mod religiøst indhold på
nettet har skabt panik blandt Kinas kristne.

porno, mens mænd overvurderer
kvinders forbrug af porno.

FOTO: ALCORTÉS

Kina forbyder uregistreret
religion på internettet

Rapporten viser også, at kvinder

undervurderer mænds forbrug af

TALER MAN OM TRO PÅ INTERNETTET, MISTER
MAN ADGANG TIL BASALE RETTIGHEDER.
TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER FOTO ISTOCKPHOTO

Fra 1. marts er det ulovligt at lægge
tekst, billeder og video, der relaterer
til religion, på internettet i Kina, hvis
man ikke er godkendt af den kinesiske regering. Det betyder, at kirker,
kristne skoler og kirkelige organisationers hjemmesider såvel som kristne
chat-grupper med videre er ulovlige.
Hvis man som enkeltperson eller organisation lægger religiøst indhold på
internettet uden tilladelse, bliver man
kategoriseret som en person uden sociale point. Kinas sociale pointsystem
giver adgang til hospitaler, jobs, skolegang for ens børn, offentlig transport
og meget andet.
Det skriver menneskerettighedsorganisationen ChinaAid.
PANIK BLANDT KINAS KRISTNE

Den nye lov har skabt panik blandt Kinas kristne, udtaler advokat Huang Deqi:

”Folk fortæller, at sikkerhedspolitiet har ringet til troende og truet dem
til ikke at tale om tro online eller optage sætninger med religiøse ord. Det
rygtes også blandt troende, at man ikke
kan tale om tro og religion på internettet i fremtiden,” siger han og kalder den nye lov i strid med den kinesiske grundlov og de internationale love,
som Kina har tilsluttet sig.
Man kan kun blive godkendt af den
kinesiske regering, hvis man tilhører
en af de fem godkendte religiøse organisationer. Men omkring 100 millioner
kristne tilhører en af Kinas uregistrerede husmenigheder, der har brugt internettet flittigt især under coronapandemien.
Den nye lov kommer, efter at præsident Xi Jinping har klaget over, at det
er for let at ”sælge” religion på internettet og sociale medier.

TILLADER ABORT OP
TIL SEKS MÅNEDER
Den 21. februar gjorde den colombianske forfatningsdomstol abort
lovlig op til 24. graviditetsuge.

Med fem stemmer for og fire imod
var retten delt, og flere demon-

stranter fra begge lejre var samlet
uden for retsbygningen.

I de seneste år har flere lande i

Latinamerika, der ellers har haft
verdens mest restriktive abortlovgivning, tilladt abort. Det

gælder for eksempel Mexico og
Argentina.
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ANTALLET AF MESSIANSKE JØDER
I ISRAEL ER TREDOBLET PÅ 20 ÅR

DANSK PRÆST I JERUSALEM HAR LAVET EN STOR UNDERSØGELSE BLANDT
LANDETS 280 MESSIANSKE MENIGHEDER, SOM NU PRÆSENTERES I EN NY BOG.
TEKST KARIN BORUP RAVNBORG FOTO CASPARI CENTER

”Vi kan se, at den messianske bevægelse er tredoblet i antal. I 1999 var der
omkring 5.000 israelske medlemmer
i de messianske menigheder. I dag er
antallet godt 15.000.”
Sådan fortæller David Serner, der
er præst ved den danske kirke i Jerusalem. Han er leder af internationale
studier ved Caspari-centeret, som er et
resursecenter med fokus på den messianske bevægelse, og sammen med en
kollega forfatter til en ny bog, der med
sine 522 sider beskriver forholdene for
Jesus-troende jøder i Israel.
Bogen bygger videre på en lignen-

de bog fra 1999 af Bodil Skjøtt og Kaj
Kjær-Hansen og er baseret på omfattende spørgeundersøgelser og interview med ledere fra de fleste af de 280
messianske menigheder, der er i landet.
Over 500 Jesus-troende jøder har
i tillæg besvaret et oline spørgeskema. Men da en del ikke kommer i en
menighed, antager man, at den messianske bevægelse består af mere end
20.000 mennesker, forklarer han.
FLEST RUSSISK-TALENDE

Undersøgelsen viser også, at næsten
halvdelen af de messianske menighe-

der i Israel er russisk-talende. En af
dem er bogens medforfatter, lederen af
Caspari-centerets lokale arbejde, Alexander Goldberg, som i 2003 immigrerede fra Rusland sammen med sin familie.
Herudover kommer hebraisk på andenpladsen over sprog, der bliver talt
mest, efterfulgt af amharisk, engelsk,
spansk og rumænsk. De mindste menigheder tæller omkring ti medlemmer, mens den største er på over 500.
STADIG EN MINORITET

Ud over at kortlægge antallet er bogen
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De to forfattere til bogen,
russisk-fødte Alexander Goldberg (tv.) og
den danske præst David
Serner.

også med til at give et øjebliksbillede af forholdene for de messianske menigheder i landet.
Trods den store vækst i antal er de Jesus-troende jøder i Israel fortsat en minoritet ud af en
samlet befolkning på 9,3 millioner, og selv om
der er en større accept af messianske jøder i befolkningen, er der stærke kræfter i spil fra jødiske organisationer for at stoppe væksten, siger
David Serner.
”Vi har set flere og flere angreb på messianske
menigheder gennem de sidste 20 år. Omkring
40 procent af menighederne fortæller, at de har
oplevet forfølgelse i en eller anden grad, og 20
procent angiver det, der i undersøgelsen betegnes som særlig alvorlig modstand som bombetrusler og hærværk.”
VENSKABSEVANGELISATION

Tredoblingen af messianske jøder over de 20
år kan være svær at forklare, mener den danske præst.
Undersøgelsen giver ikke noget klart svar på,
om evangelisation giver nye medlemmer i menighederne.
”Evangelisation et meget følsomt emne på
grund af modstanden. Derfor er de fleste aktiviteter rettet mod bevægelsens egne medlemmer
eller i form af venskabsevangelisation, hvor
mennesker kommer til tro på Jesus som den jødiske Messias,” fortæller han.

CASPARI CENTER
FOR BIBELSKE OG JØDISKE STUDIER

er et evangelikalt studie- og resursecenter med fokus på

udrustning, discipelskab, akademiske studier og forskning.
Her arbejder messianske jøder og kristne sammen på at

støtte den messianske bevægelse som en gren af den globale kirke.

Bogen ”Jesus-believing Israelis – Exploring Messianic Fel-

lowships” kan købes på Caspari.com.

HVER FEMTE UNGE
AMERIKANER ER LGBT
I en ny Gallup-undersøgelse definerer mere
end hver femte amerikaner født mellem 1997
og 2003 – såkaldt generation Z sig som LGBT.
For generation Y, der er født mellem 1980 og
1996 er tallet 10,2 procent.
Avisen Information kalder væksten for en
”kulturel revolution”, og væksten i antallet af
personer, der definerer sig som LGBT har da
også været stigende ved hver Gallup-undersøgelse siden 2012, hvor sammenlagt 3,5 procent
af befolkningen identificerede sig som LGBT. til
2022, hvor 7,1 procent gør.

DOM I FINSK RETSSAG OM
BIBELEN DEN 30. MARTS
Der falder ikke dom i retssagen mod politikeren
Päivi Räsänen og den lutherske biskop Juhana
Pohjola før slutningen af marts. Räsänen og Pohjola er anklaget for hadtale, fordi de har citeret bibelsteder om homoseksualitet i en folder.
Räsänen står desuden anklaget for hadtale efter udtalelser i et tweet og et radioprogram.
Retssagen følges af mange med stor interesse, fordi den vil afklare, hvordan man må give
udtryk for Bibelens etik i det moderne Finland.
Det gav statsanklager Anu Mantila også udtryk
for på retssagens andet møde den 14. februar:
"Tros- og samvittighedsfriheden er uindskrænket. Denne domstol adresserer ikke homoseksualitet og Bibelens religiøse synspunkter. Den
adresserer udtryk for disse synspunkter."
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BØGER

SET FRA MIN STOL

HANNE TERP LEGARTH
LEDER AF KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT
HANNE@KPI.DK

JEG TØR IKKE RINGE
TIL MIN FYSIOTERAPEUT
Jeg har bøvl med en nerve i mit

have håndteret.

rende. Jeg har været til fysiotera-

aktionsmønster over for Jesus.

gang fik jeg nogle øvelser, som jeg

skal gøre, men jeg får det ikke

TEGNET OG FORTALT AF PETER MADSEN

næstekærlighed, givertjeneste,

122 SIDER – 249,95 KRONER

ben. Det er ikke slemt, men irritepeut med det et par gange. Sidste

skulle lave ti gange om dagen – og
så ringe, hvis det ikke hjalp.

Og hvad er der så sket? Der er

sket det, at jeg slet ikke får lavet
øvelser ti gange om dagen og

derfor ikke synes, jeg kan ringe til
fysioterapeuten igen, selv om jeg

stadig har ondt. For jeg har jo ikke
levet op til aftalen og skammer

mig over ikke at have selvdisciplin

Desværre har jeg samme re-

Jeg ved egentlig godt, hvad jeg
gjort godt nok. Det gælder både

så kan jeg have en tendens til, at

jeg synes, jeg bør fikse det, inden
jeg spørger om hjælp igen. Han
har anvist mig guidelines til det

gode liv, så det burde jeg kunne
få styr på.

Men det er en helt forskruet tan-

kegang, som står i skarp kontrast

tion, da jeg for nylig læste bibel-

Han regner ikke med, at jeg selv

verset ”De raske har ikke brug for
læge, det har de syge. Jeg er ikke
kommet for at kalde retfærdige,
men syndere.” (Mark. 2, 17)

Når Jesus siger det, virker det

så helt igennem logisk. Det er de
syge, der har brug for læge. De

til, hvem Jesus er, og hvad han vil.
kan fikse noget. Han tilbyder sig

som læge for syge, som frelser for
syndere. Han ved godt, at jeg har
brug for hjælp. Jeg kan bare selv

have brug for lidt ekstra hjælp til
at indrømme det.

Lad os ikke vente med at gå til

skal ikke skamme sig over at bede

Jesus, til vi selv har fikset tingene

Det gælder også, selv om dele af

det. Der er ret stor risiko for, at vi

om hjælp hos den, der kan hjælpe.
sygdommen er selvforskyldt. Hvis
jeg ikke har selvdisciplin til at lave

øvelser, skal jeg måske indrømme
over for min fysioterapeut, at det
er den første udfordring, vi skal

BIBELSELSKABET 2021

andagtstid og alt muligt andet. Og

til at få lavet øvelser.

Jeg fik et spejl på min egen reak-

URHISTORIEN

eller synes, vi har godt nok styr på
aldrig når dertil. Og vi kunne nok

blive sparet for nogle dårligdom-

me ved at invitere ham ind i skammen, skylden og den manglende
selvdisciplin, mens vi står i den.

I mit hjem har vi en fin tegneseriesamling. Jeg er normalt ikke den, der læser dem. Alligevel har jeg nydt at dykke
ned i ”Urhistorien”, der er en tegneserie tegnet og fortalt af Peter Madsen baseret på de første 11 kapitler af 1. Mosebog fordelt over seks afsnit.
Teksterne er enkle og teksttro, og illustrationerne er udetaljerede, så beretningerne står klare. Mange detaljer
er selvfølgelig udeladt, men jeg er imponeret over, hvor meget, der kan komme med på 120 siders tegninger, og
hvor forløsende det er at træde ind i et
kunstnerisk verden bestående af kendte bibelske beretninger.
Jeg føler mig suget ind i beskrivelsen
af skabelsen og Guds nærvær i den, ser
Adams ensomhed før Eva i et nyt lys og
ikke mindst bliver det rigtig tydeligt, at
biddet af frugten på Kundskabens Træ
ændrer alt. Farverne og stilen i tegningerne skifter karakter fra smukt og lyst
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Imponerende, hvor
meget man kan få ud af
120 siders tegninger
ILLUSTRATIONERNE GAV MIG DEN GODE FORNEMMELSE AF AT LÆSE BERETNINGERNE
FOR FØRSTE GANG. "STÅR DER VIRKELIG DET? MON DET VAR SÅDAN?"
ANMELDELSE MARIA LEGARTH

til grimt og mørkt, fra godt til ondt.
Beretningen om Kain fortsætter den
mørke stil og illustrerer tydeligt modsætningen til harmonien før syndefaldet. Det får mig på ny til at reflektere
over, hvordan synden påvirker os nu – i
modsætning til, hvad Gud havde tænkt
med skabelsen.
Tegneserien får mig også til at se
kendte beretninger med nye øjne, f.eks.
hvordan Noa handlede i tro trods al logik. Det var totalt tosset. Jeg har aldrig
før tænkt på, hvor skørt det i sig selv
var at samle alle dyrene, faktisk mere
fjollet end at bygge en båd på land. Og
så blev jeg betaget af at se dyrene forlade arken, en kæmpe forløsning efter bådbyggeri, regnens voldsomhed
og dagevis i en vandfyldt verden. Gud
holdt, hvad han lovede.
Illustrationerne giver mig næsten
den gode fornemmelse af at læse beretningerne for første gang i modsætning til min voksne de-her-historier-kender-jeg-rigtig-godt. Så måske
kunne man endda læse ”Urhistorien”
sammen med andre og tale om, hvad vi
får ud af det, og hvordan Gud handler
i vores liv?
Beretningen om Babel sætter i særdeleshed mange tanker i gang, da den
tydeligt referer til nutiden og vores higen efter selv at være gud og skabe vores eget paradis.

Nogle vil nok synes, at der er lidt for
meget nøgenhed og intimitet i tegningerne før syndefaldet. Eller at citaterne i teksten skulle være mere præcise, men personligt kan jeg godt lide de
tanker, det sætter i gang: Står der virkelig det? Mon det var sådan? Tegneserien kan helt klart anbefales til refleksion over urhistorien, og hvad Gud havde
tænkt med at skabe os i sit billede.

MARIA LEGARTH
MISSIONSKONSULENT I INDRE MISSION
MARIA.L@INDREMISSION.DK

Farverne og stilen i tegningerne skifter karakter efter
syndefaldet, og beretningen om Kain fortsætter den
mørke stil og illustrerer tydeligt modsætningen til
harmonien før syndefaldet.
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Vi spurgte Gud,
hvor han ville have os

Siden Sara og Helene
lærte hinanden at kende
på efterskolen, har de
overvejet at bo sammen,
mens de studerede. De
var dog ikke sikre på i
hvilken by, det skulle
være.

SELV OM EN STOR DEL AF NETVÆRKET BOR I AARHUS, FLYTTEDE VENINDERNE
SARA OG HELENE TIL ESBJERG SIDSTE SOMMER FOR AT STUDERE OG VÆRE EN
DEL AF ET MINDRE LM-FÆLLESSKAB.
TEKST NICKLAS LAUTRUP-MEINER FOTO PRIVAT

Det stod ikke skrevet i kortene, at Sara
Sulkjær og Helene Roager i sommeren
2021 skulle slå sig ned i Esbjerg for at
studere og blive en del af LM og LMU
dér. De to kvinder, der begge er født i
1998, havde i flere år tænkt på at dele
lejlighed, men var ikke sikre på, hvor
det skulle være.
”Jeg havde i mange år tænkt, at jeg
skulle læse på Journalisthøjskolen i
Aarhus. Men jeg boede halvandet år på
Ærø, hvor jeg mødte kristne, der konkret havde lagt deres liv og livsvalg over
til Gud. De udfordrede mig til at bede
om, at han også måtte lede mig,” fortæl-

ler Sara Sulkjær.
En del af de to kvinders netværk er
flyttet til Aarhus. Helene var dog ikke
tiltrukket af at være en del af en større LMU.
”Jeg kommer fra Odense og har oplevet en mindre LMU. I en mindre LMU
mærker man hinanden mere tydeligt,
og man føler sig mere set og velkommen. Man føler sig mere brugbar,” siger hun.
VI KAN MÆRKE,
DER ER BRUG FOR OS

Sara og Helene var nok også endt i Aar-

hus, hvis de selv havde valgt, forklarer
de, men det var vigtigt for dem begge at
give Gud taleret ind i deres liv:
”Vi bad begge om, at Gud måtte vise
os, hvor han ville have os, og så lagde
det sig til rette, at det skulle være Esbjerg,” forklarer Sara og siger, at det
faldt fint i spænd med deres studievalg.
Selv studerer hun en administrationsbachelor, mens Helene læser til ergoterapeut.
I Esbjerg følte de, at de blev taget
imod med åbne arme, fortæller Sara,
der forinden havde skrevet til en jævnaldrende i LM-frimenigheden i byen.

Sara og Helene glæder
sig over forskelligheden
i deres LMU, hvor folk er
gode til at interessere sig
for hinanden.
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”Vi fik også en velkomstmail, og nogle
fra kirken kom forbi på besøg” husker
Helene, der ankom til byen en måned
efter Sara.
Også i LMU’en følte de sig set, ikke
mindst da der kun var et par stykker
tilbage efter sommerferien.
”LM har heldigvis været gode til at
holde gang i bestyrelsen, og de viser
stor imødekommenhed,” forklarer
Helene, der glæder sig over, at der er
lidt flere LMU’ere i dag. Dagen før interviewet var de ti personer til LMU.
”Det øger vores motivation for at
komme, at vi kan mærke, at der er brug
for unge kristne i byen,” siger Sara, der
ved generalforsamlingen i år blev formand for Esbjerg LMU.
”Der er ikke tre LMU-foreninger at
vælge mellem, så det skaber en større forskellighed. Det betyder, at vi får
lov at møde nogle mennesker, vi ellers

ikke ville have mødt,” mener hun, og
hendes veninde supplerer:
”Det er en udfordring, men også en
kæmpe gave, for folk er gode til at interessere sig for hinanden.”
Med et lille kristent netværk i Esbjerg
oplever de to veninder også, at de har
bedre tid til at prioritere ikke-troende
medstuderende.
DER KAN JO OGSÅ VÆRE BRUG
FOR FOLK I SØNDERBORG

Både Sara Sulkjær og Helene Roager
understreger, at de ikke ønsker at tale
hverken København eller Aarhus ned,
for begge steder er der mange ikke-troende. Derfor er der også behov for
mange kristne, hvis de skal møde troen. Men de vil gerne udfordre flere til
at bosætte sig uden for de to storbyer
og lægger ikke skjul på, at man er mere
end velkommen i Esbjerg.
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”Der kan jo også være brug for folk
i Sønderborg eller Kolding. Men her i
Esbjerg får jeg i hvert fald lov til at øve
mig i at gå Guds veje,” siger Helene.
De indrømmer, at det har været en
stor hjælp i flytningen, at de havde
hinanden. Derfor anbefaler de også, at
man snakker med en ven om det, hvis
man overvejer at flytte til en mindre by.
”Det vigtigste er at lægge beslutningen over til Gud og lade ham guide, så
det bliver et bevidst valg, hvor man bosætter sig,” mener Sara.
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”Omsorg for sin muslimske nabo
kan være en indgang til at dele troen
med ham,” siger den finske præst, der
har over 40 års erfaring med at dele
evangeliet med muslimer.

Mødet med Marokkos
kristne ændrede alt
SOM UNG TEENAGER I 1970’ERNE REJSTE FINSKE TIMO KESKITALO TIL NORDAFRIKA.
DE FORFULGTE KRISTNES VILKÅR BLEV HANS LIVSKALD TIL MISSION BLANDT MUSLIMER.
TEKST KARIN BORUP RAVNBORG FOTO KARIN BORUP RAVNBORG, PRIVATFOTO

”Jeg husker tydeligt den frygt, jeg oplevede, da
jeg som ung opdagelsesrejsende i Marokko en
nat sneg mig rundt i de skumle gyder i Marrakesh for at finde adressen på en kontakt, jeg havde fået til en af landets få undergrundskristne.”
Året var 1977, og den dengang unge og idealistiske Timo Keskitalo var rejst hele vejen fra
Finland til det nordafrikanske land for at møde
andre kristne. Hvad der kom totalt bag på ham,
var den forfølgelse og modstand, de kristne
mødte i det muslimsk dominerede land.
”På de to uger, jeg var der, så jeg mere had og
mørke, end jeg nogensinde havde set i mit 19-årige liv. Jeg så endda en kristen blive stenet til døde
på byens torv. Jeg var rystet og samtidig dybt forundret: ’Her er mennesker, der vil risikere alt
for at følge Jesus.' Det efterlod et mærke i mit liv,
som har fulgt mig lige siden,” fortæller han.

”Vi hører mange tidligere muslimer fortælle,
at kærligheden, de mødte fra kristne, førte dem
til tro på Kristus. Lad mig give dig et eksempel:
En af mine venner, en afghaner, kom til tro for ti
år siden. Han fortalte mig, hvordan han var flygtet til Tyrkiet og blev beskudt af de muslimske
soldater og mishandlet. Da han flygtede videre
til Europa, var han bange, for det var jo de kristne, ’fjenden’, der boede dér.”
Da han ved ankomsten til Grækenland så de
græske kystvagter, frygtede han, de ville skyde
ham, fortæller Timo.
”I stedet hjalp de ham op på land og gav ham
tæpper og mad. Det blev til tro for min afghanske ven: ’Hvis vores egne trosfæller hader os så
meget, hvordan kan de kristne – der burde hade
os – så vise os så meget kærlighed? Den tro vil
jeg gerne vide mere om.’”

GUDS KÆRLIGHED TIL MUSLIMER

UNDERVISTE IRAKERE
MED KRISTEN LOVSANG

I dag er Timo præst og leder af en farsi-talende
menighed i Finland. Hele sit liv har han viet til
at missionere blandt muslimer.
Han har lige været i Danmark for at tale ved
en konference for det tværkirkelige netværk
Mahabba, som gerne vil udbrede Guds ord gennem kærlighed til muslimer. Og det er netop
kærligheden, der er afgørende, hvis man skal
møde muslimerne med evangeliet, mener den
63-årige finne.

I mange år var den finske præst leder af en international kirke i Helsinki for over 60 forskellige nationaliteter. Men han havde stadig et kald
til at rejse ud og fortælle muslimer om Jesus.
”Samtidig var Syrien-krisen lige begyndt, og
Gud gav mig en vision om, at der ville komme
en bølge af muslimske flygtninge til Europa,
som ville søge Jesus, og at vi som kristne måtte
være parat.”

Timo Keskitalo udgav i
marts 2021 bogen ”The
Cross and the Shame”
som en hjælp for kristne
til at forstå muslimsk
tankegang.
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Timo Keskitalo boede sammen
med sin hustru, Helena, halvandet
år i Irak, hvor de arbejdede som
undervisere på et universitet og
fortalte deres muslimske kolleger
om Jesus.

MISSION BLANDT
MUSLIMER I DANMARK

Danmark har også de senere år

oplevet mange muslimske flygt-

ninge, som konverterer til kristendommen.

LM’s tværkulturelle arbejde gør

en stor indsats for at integrere de
nye kristne i menigheder rundt

i landet og forkynde evangeliet

blandt muslimer gennem undervisningsmaterialet Al Massira.

Læs mere på dlm.dk/integration.

STØT LM’S TVÆRKULTURELLE ARBEJDE

Du kan være med til at give evangeliet om Guds kærlighed videre
til muslimer.

Giv en gave til LM’s tværkultu-

relle arbejde på MobilePay 66288

eller via dlm.dk/støt. Mærk betalingen "tvaerkulturel".

Vi hører mange tidligere muslimer
fortælle, at kærligheden, de mødte fra
kristne, førte dem til tro på Kristus.
Han bad en finsk missionsorganisation udsende ham til Mellemøsten, men
de forstod ikke kaldet og visionen. Derfor rejste han med sin kone, Helena, til
Irak i 2014, hvor de arbejdede halvandet år som jobmissionærer – hun underviste i kemi på universitetet, og han
gav engelskundervisning til lærerne.
De oplevede på én gang en stram muslimsk kontrol i landet og samtidig stor
åbenhed for evangeliet.
”For eksempel brugte jeg kristne lovsange, når jeg skulle undervise lærerne i engelsk. En dag, vi var ude og køre
med en af dem, spillede han kristen
musik i bilradioen og rullede bilruden
ned, så alle kunne høre det.”
DØBTE AFGHANERE
VIA WHATSAPP

Parret vendte hjem til Finland igen i
efteråret 2015 – midt under den store
flygtningekrise. I løbet af få måneder
kom over 32.000 farsi-talende asylansøgere til landet, og kirkerne fik travlt

med at integrere de nye kristne.
Timo brugte meget tid på at undervise kirkerne, men oplevede, det ikke var
nok. Nogle af de nye kristne ønskede at
tilbede på deres eget sprog, og derfor
startede han en lille farsi-talende kirke
i udkanten af Helsinki.
”Vækkelsen blandt muslimer har nu
taget en ny drejning. Mange af dem er
ivrige efter at dele evangeliet med deres landsmænd derhjemme og tager
alternative midler i brug, blandt andet
de sociale medier,” siger han og fortæller, at han selv sidste efterår døbte tre
personer i Afghanistan over telefonen
på WhatsApp.
”Inden dåben underviste jeg dem 20
timer om ugen over telefonen, og da de
var klar til at blive døbt, læste jeg indstiftelsesordene, og så døbte de tre hinanden på værelset, hvor de sad. Det var
helt fantastisk. Bølgen vender tilbage
med vækkelse til de muslimske lande
– og vi står lige midt i den.”

tro-videnskab.dk
Besøg min blog
på nettet.
Den handler
om kristen tro,
darwinisme,
videnskab og
Intelligent Design.

Vi søger lige nu:

Børnehaveklasseleder

Vi udvider og får derfor brug for en ekstra børnehaveklasseleder
fra 1. maj eller senest 1. august.Stillingen er en fast fuldtidsstilling.
Ansøgningsfrist 14. marts.

Fysiklærer

Lars Petersen

Vi søger primært en fysiklærer med kompetencer indenfor det
naturfaglige område, men andre fag kan også komme i spil.
Ansøgningsfrist 17. marts.

Barselsvikar

Vi søger en fuldtidslærer fra 1. juni, som trives med arbejdet med
udskolingseleverne i matematik, idræt og dansk.
Ansøgningsfrist 17. marts.

.

Studieintroduktionsdag på Dansk Bibel-Institut
30. marts 2022 kl. 10-16
Har du overvejet at læse teologi? Kom og hør om bacheloruddannelser
og enkeltfag i teologi på Fjellhaug International University College –
København. Følg en undervisningstime, snak med teologistuderende og få
mere information. Vi ses på Leifsgade 33, 6. sal, 2300 København S.

Skolen er inde i en spændende periode med nye pædagogiske
tiltag og til august indvies en nybygget udskolingsafdeling.
Vi er en skole med et kristent værdigrundlag og forventer, at du
arbejder aktivt med på dette.
Hvis du har lyst til at vide mere om de ledige stillinger, så kontakt
konstitueret skoleleder Lone Hjorth Pedersen (5080 6750 eller
lpe@thomasskolen.dk)
Thomasskolen, der er beliggende i Skovlunde, Ballerup, er en kristen friskole
med en åben, kristen grundholdning og med høj faglighed og fokus på et
kreativt miljø og et trygt fællesskab med plads til forskellighed. Fra august
2022 har vi 300 elever fra 0.-9. klasse og 35 medarbejdere.
Læs mere om skolen og stillingerne på www.thomasskolen.dk.

Læs mere på www.fiuc.dk og www.dbi.edu

Diakonimedarbejder søges
Farverivej 8, Skjern
97 35 25 21
jakobsblomsterforum.dk

Spændende stilling som diakonimedarbejder i Kingos Kirke, Kbh. 13 timer om ugen.
Se hele opslaget på: www.kingoskirke.dk

LivogJob er er for unge med
særlige behov, hvor vi har:
� STU uddannelse
� Besky�et beskæ�igelse
� Bo�lbud med 16 pladser
for 17-30-årige
� Tilgængelighed for alle
� Et kristent værdigrundlag og
en kristen e�k
� Fokus på at bidrage �l lokalområdet
Se mere på livogjob.dk eller ring 54441705

pentabyg.dk

Frederiksborg
Apotek
Slotsgade 26, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00
Apoteker Troels Ingemann
www.frederiksborg-apotek.dk
Åbent alle dage i året kl. 8-21

Skjern Kristne Friskole søger
2 lærere til
barselsvikariater
pr. 1/8 2022
Vi søger to lærere, der sammen med os vil arbejde på at
skabe Barnets bedste skole.
MW Compounders er en dansk børsnoteret investeringsforening. Foreningen
er udbyttebetalende og har investeret i 20-30 globale compounder-aktier.
Læs mere på vores hjemmeside: www.mwcompounders.dk
Kontaktpersoner:
Johannes Møller: 61 76 69 05
Dan Wejse: 26 83 37 44

Få gratis
blad og
bedeblad
Udkommer fire gange om året
Bestil på opendoors.dk/blad

S ca n

o g b e s ti l

Stillingerne er på mellem 80-100%.
Ansøgningsfrist er den 17. marts 2022
Se stillingsopslaget her: www.skrif.dk
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JEG TAKKER GUD FOR DE
MANGE TROFASTE FRIVILLIGE
I BØRNE-UNGE ARBEJDET
Hvad laver du lige for tiden?
I dag forbereder jeg mig til et møde, som LMBU er blevet inviteret til af
Nordsjællands afdeling, der ønsker at prioritere børne-/ungearbejdet
højere.
Jeg planlægger også den kommende Boble-sæson og flere lejre.
Hvad er dine planer for den kommende tid?
På søndag skal jeg forkynde for børnene til fastelavnsgudstjeneste i Frederikssund.
I næste uge skal jeg sammen med min Kids-kollega Kristian Larsen arbejde på noget, vi håber, bliver nogle nye julevideoer for børn.
Er der noget, som har glædet dig særligt på det seneste?
Da vi for nylig holdt inspirationsaften for de frivillige medarbejdere i
børne-/ungearbejdet i Nordsjælland, konstaterede jeg med stor taknemmelighed og eftertænksomhed, at mange af medarbejderne har været
med i mange, mange år. Jeg er taknemmelig til Gud, for at han er blevet
ved med at forny dem i kaldet og har udrustet dem til tjenesten.
Er der et forbøns- eller takkeemne, du gerne vil dele?
Tak for alle de trofaste børne-/ungeledere. Bed om, at Gud vil give dem
kærlighed, omhu og udholdenhed i opgaven.
Bed om, at vi må få nye børne-/ungeklubber. Der er så mange børn i
Danmark, der ikke har hørt om Jesus.
Hvad laver du i fritiden?
Jeg elsker at være ude. Gerne lave et godt bål, svømme en tur og den slags.
Jeg ser ikke meget skærm, men da jeg ikke kunne noget på grund af corona, blev jeg godt nok grebet af The Chosen (tv-serie om Jesu liv, red.).

STØT LM

Gaver til missionsarbejdet sendes til konto

2230 - 0726496390 eller via MobilePay 66288.
Se også dlm.dk/stoet.

Er der et bibelvers, du er særligt glad for?
Jeg er så glad for Lukas 15,4. ”Hvis en af jer har hundrede får og mister
et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud
efter det, han har mistet, indtil han finder det.
Gud er insisterende, udholdende og uendelig trofast. Han leder, til han
finder!

TRO & MISSION
INDUSTRIVÆNGET 40
3400 HILLERØD

TEMA: GUDS LOV
Profeternes, apostlenes og
Jesu forkyndelse lægger røst
til loven, og hvem er så jeg,
hvis jeg tænker, at vi har
brug for noget andet?
MARTIN HAAHR, PRÆST I LM KIRKEN HERNING

"Loven kom til, for at faldet skulle blive større," skriver Paulus (Rom 5,20). Men loven er god, fordi den
viser os Guds væsen og vores eget behov for Guds
nåde.
Dermed burde loven være en fast del af forkyndelsen i LM, men Martin Haahr, der er præst i LM Kirken Herning, frygter snarere, at loven bliver fortiet
og nedtonet. Risikoen er, at mennesker ikke bliver
frelst, fordi de kun ser Jesus som deres hjælper.
Læs også om den store betydning, loven fik for LM's
stiftere, der opdagede, at selv deres bedste sider var
fulde af synd. Det har betydet meget for lovens rolle i
LM helt frem til i dag, mener en kirkehistoriker.
Du kan også læse om malermester Hans Peter
Kronborg, der oplever en stor velsignelse ved at følge Guds bud i hverdagen.

