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Andagt

Den himmelske økonomi

Andagt ved
Jørgen Skydstofte
Fhv. programredaktør for
Vejen gennem Bibelen

Det er forbavsende at se, hvordan
Jesus og apostlene sammenligner vort
gudsforhold med kendte økonomiske
forhold herunder både kapitaldannelse
og renteafkast.
Lægen Lukas bruger ofte nogle
begreber, som vi kun finder hos ham i
evangeliet, der bærer hans navn (Luk
19,11-27) og i hans dagbogsoptegnelser, som vi har dem bl.a. i Apostlenes
gerninger (ApG 8,8-24).
Det gælder her udover mange
medicinske fagudtryk også anvendelse
af vendinger kendt fra bankverden begreber som i øvrigt også særligt tolderen Mattæus er fortrolig med i Matt
25,14-20.
Til kapitaldannelsen hører særligt den
bibelske dåbsopfattelse.
Her anvender Lukas nogle vendinger,
der ellers kun er kendt fra bankverden,
nemlig at et menneske med dets navn
ved dåben er sat ind som indehaver af
den samme formue, som tilhører Jesus
i himlen.
Det er det, der ligger i vendingen:
"døbt i (eller til) Jesu navn" (ApG 8,15).
Jesus har med vores dåb sat hele
sin formue til rådighed for os med vore
navnes nævnelse.
Og hvad gør vi så med denne
formue? Ved renteafkastet handler det
om, at den betroede formue enten sættes i omløb eller graves ned - og her
drejer det sig altså om, hvad vi gør med
evangeliet om Jesus.
I Jesu lignelserne om de betroede
pund Luk 19,11-27 og Matt 25,14-30
taler Jesus netop om evangeliets formueforvaltning, og han lægger her sær-

lig vægt på vores
omgang med den
formue, som vi ved vores dåb har fået i
eje sammen med ham.
Sætter vi den ikke i omløb dvs.
først lader den gælde for os selv som
en umistelig arv, der er gemt til os i
Himlen, og dernæst heller ikke sætter
den i omløb blandt vore medmennesker, så ender vi med selv at miste den.
Her er ellers tale om en formue, som
ved sin omsætning bestandig forøger
taksigelsen til Guds ære, men som altså også ved forsømmelig omgang med
den, vil kunne fordømme os på den
yderste dag, ja med ordene i v28 her
i Matt 25,28-30 og tilsvarende i Luk
19,22-26: "tag derfor talenten fra ham
og giv den til ham med de ti talenter.
For enhver, som har, til ham skal der
gives, og han skal have overflod, men
den, der ikke har, fra ham skal selv
det tages, som han har. Og kast den
uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der
skal der være gråd og tænderskæren."
Men samtidig med er det også en
skat, som vi har i lerkar dvs. det er ikke
os, der er i besiddelse af den kraft, som
kan få formuen til at vokse; nej siger
Paulus i 2. Kor 4,7ff - men stiller vi os
til rådighed med vort vidnesbyrd i ord
og handling, så ved vi, "at nåden kan
nå til flere og flere og dermed forøge
taksigelsen til Guds ære."
Kraften til formueforøgelsen ligger
altså i selve evangelieordet om Jesus,
og sådan hænger det - Gud være lovet
- netop sammen, "for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke
vores."
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Vejen Gennem Bibelen
Vejen gennem Bibelen (VGB) er en
serie, der oprindeligt blev udarbejdet
af Dr. Vernon McGee fra USA.
Bibelkommentarserien for radio er nu
oversat til over 100 forskellige sprog.
Hele bibelen gennemgås i 2267 programmer á ca. 13 minutters varighed.
Det er en enestående mulighed for at
komme gennem alle bibelens bøger også dem, der ikke så ofte prædikes
over. Serien starter med 1. Mosebog og
slutter med Johannes’ Åbenbaring. Men
ind i mellem skiftes skrifter fra Det gamle
Testamente og Det nye Testamente.
Lumi Radio har siden november 1992
sendt programserien Vejen Gennem
Bibelen. Der sendes et afsnit hver dag
mandag til fredag, og sendetiderne er:
kl. 2.30
kl. 7.00
kl. 9.30.
Du kan også høre VGB serien, hvis du
har en computer med internetforbindelse. Klik således i den nævnte rækkefølge:
1) www.lysetoglivet.dk
2) Under-menu: Bibelundervisning
3) Undermenu: Vejen gennem Bibelen

4) undermenu: F,eks de historiske bøger
5) Klik på producers navn f.eks Jens
Olsen ud for det afsnit, som du vil
høre.
Som noget nyt kan man få arbejdsspørgsmål til nogle af afsnittene til brug i
en bibelkreds. Det er Jørgen Skydstofte,
som er én af producerne af VGB, der
har udarbejdet spørgsmålene. En bibelkredsdeltager i Bjerringbro udtaler til
Norea Radios blad Norea Nyt følgende:
“På vegne af bibelkredsen har jeg lyst til
at fortælle om den glæde og hjælp, vi
oplever i vores bibelkredssamvær ved
at anvende Norea programmerne,
Lysetog Livet/Vejen gennem Bibelen,
og samtalespørgsmål udarbejdet af
Jørgen Skydstofte.” Samtalespørgsmål
til nogle af VGB-afsnittene kan hentes på
www.lysetoglivet.dk/vgb . Spørgsmål af
teknisk karakter med hensyn til at hente
samtalespørgsmål m.v fra Lyset og Livet
kan rettes til Norea Radio Danmark ved
at ringe på 74 52 71 90. Der er også
mulighed for at abonnere på NOREA nyt,
der udkommer fire gange om året.

Ændringer af forskellige programmers sendetider
Fredage kl. 9.00-9.30 udgår programmet
Ord til søndagen, og erstattes med
programmet Føljeton. Genudsendelse af
Ord til søndagen bliver fremover søndage kl. 16.30. Søndage kl. 8.00-9.00
udgår de arabisk og iransksprogede programmer, og erstattes af Lumimagasinet
fra kl. 8.00, og Føljeton fra kl. 8.30. De
arabisk og iransksprogede programmer

genudsendes fra kl. 17 søndage i stedet for kl. 8 søndag. Søndag eftermiddag flyttes programmerne én time,
således at Mødereportage/gudstjeneste
begynder kl. 14.00 i stedet for kl. 15.00.
Søndag aften fra kl. 21.00 udgår programmet Ord til søndagen, og erstattes
af programmet Med Jesus i hverdagen.

LUMI Radio på internettet

Lumi Radios programmer sendes på de
samme tidspunkter, som de æterbårne
programmer. Klik på http://aalborg.lumiradio.dk/ , klik på Webradio under menu
i venstre side, og vælg et webstream.

Venner og bekendte udenfor Lumi
Radios sendeområde, altså i resten af
Danmark, har nu mulighed for at høre
programmerne.

LUMI nyt 2-2012

Mandage

2.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
v. Jørgen Christian Jørgensen
7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
9.00 Lumimagasinet (G)
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
17.00 På vej

Tirsdage

2.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
v. Jørgen Christian Jørgensen
7.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
9.00 På vej (G)
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
17.00 Lumimagasinet (G)

Onsdage

2.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
v. Jørgen Christian Jørgensen
7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
9.00 På vej til himlen! (G) eller
Månedsmagasinet (G) eller
Månedens gæst (G) eller
Sang- og andagtsprogram (G)
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
17.00 Over en åben Bibel (G)

Torsdage

2.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
v. Jørgen Christian Jørgensen
7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
9.00 Ord til søndagen
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
17.00 Med Jesus i hverdagen
v. Jørgen Christian Jørgensen

Fredage

2.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
v. Jørgen Christian Jørgensen
7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
9.00 Føljeton
v. Erik Breindahl
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
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Antenneforeninger: Tele Danmark 97,3 MHz - Gug/Visse/Dall 98,6 MHz
Stofa 98,6 MHz - Nørre Tranders 102,2 MHz

Radioer med egen antenne: City 92,2 MHz - Syd 106,5 MHz - Nord 107,4 MHz

PROGRAMOVERSIGT
Mandag til fredag

8.00 Thrue the Bible in Arabic
v. Claus Bøgh Larsen
8.30 Thrue the Bible in Iranian
v. Claus Bøgh Larsen
9.00 Over en åben Bibel v. Poul Malmgaard
9.30 1. lørdag i måneden: På vej til
himlen v. Marie Buus
2. lørdag i måneden: Månedsmagasinet
3. lørdag i måneden: Månedens gæst
4. lørdag i måneden: Sang- og
andagtsprogram v. Hans Henrik Junker
5. lørdag i måneden: Sang- og
andagtsprogram v. Hans Henrik Junker
10.00 1. lørdag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio v. Jacob Christensen
2. lørdag i månden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio v. Jacob Christensen
3. lørdag i måneden: Årstidens sange
og salmer v. Thora Andersen
4. lørdag i måneden: Et blik gennem
Guds vindue v. Carsten Iversen
5. lørdag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio v. Jacob Christensen
10.30 1. lørdag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio v. Jacob Christensen
2. lørdag i månden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio
3. lørdag i måneden: "Redningsbåden"
4. lørdag i måneden: Sange jeg
mindes v. Hanne Sohn Christensen
5. lørdag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio v. Jacob Christensen
14.00 Lørdag eftertmiddag i LUMI Radio
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Antenneforeninger: Tele Danmark 97,3 MHz - Gug/Visse/Dall 98,6 MHz
Stofa 98,6 MHz - Nørre Tranders 102,2 MHz

Radioer med egen antenne: City 92,2 MHz - Syd 106,5 MHz - Nord 107,4 MHz

Lørdage

8.00 Lumimagasinet
v. Kirsten og Hans Peter Hansen
8.30 Føljeton (G)
9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
14.00 Mødereportage/Gudstjenester (G)
15.00 Over en åben Bibel (G)
15.30 1. søndag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio (G)
2. søndag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio
3. søndag i måneden: Årstidens sange
og salmer (G)
4. søndag i måneden: Et blik gennem
Guds vindue
5. søndag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio (G)
16.00 1. søndag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI radio (G)
2. søndag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio (G)
3. søndag i måneden: "Redningsbåden" (G)
4. søndag i måneden: Sange jeg mindes (G)
5. søndag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI radio (G)
16.30 Ord til søndagen (G)
17.00 Thrue the Bible in Arabic (G)
17.30 Thrue the Bible in Iranian (G)
20.00 Mødereportager/Gudstjenester
21.00 Med Jesus i hverdagen (G)
21.30 Føljeton (G)
22.00 Søndag aften i LUMI Radio
v. Jacob Christensen

Gudstjenestetransmission fra
Ansgars Kirke i Aalborg

Antenneforeninger: Tele Danmark 97,3 MHz - Gug/Visse/Dall 98,6 MHz
Stofa 98,6 MHz - Nørre Tranders 102,2 MHz

Radioer med egen antenne: City 92,2 MHz - Syd 106,5 MHz - Nord 107,4 MHz

Søndage

LUMI nyt støttes af:

LUMI Radio sender gudstjenesterne fra
Ansgars Kirke i Aalborg på følgende
tidspunker:
søndag d. 7. oktober kl. 20.00
søndag d. 4. november kl. 20.00
søndag d. 2. december kl. 20.00

Lindhom Auto
Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen
www.lhauto.dk
tlf. 98 17 04 00
Salg og reparationer af alle bilmærker
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Velkommen til møde om radiomission
Vi har hermed den store glæde, at kunne
indbyde Lumi Radios lyttere til et møde
søndag den 28. oktober kl. 14.30 i Indre
Missions Hus, Østergade 30 i Nørre
Sundby. Det er Kjeld Wiwe fra Norea
Radio Danmark, der vil komme og tale
over emnet: Evangeliet på bølgelængde

og internet.
Der serveres kaffe og kage ved mødet,
og derfor vil vi gerne vide lidt om, hvor
mange der kommer. Ring på 51 92 46
28, så vi ved lidt om, hvor mange, der
kommer.

Julestue i Luthersk Missionsforening
Lørdag den 24. november er der julestue i
Luthersk Missionsforening på Østergade 30 i
Nørresundby fra kl. 10.00 til kl. 15.00 er der
juletræer, adventskranse, vaffelbagning, fiskedam, tombola og meget andet. Lumi Radio

sender direkte medforskellige indslag fra kl.
10.00-11.00, og fra kl. 14.00-15.00. Der bliver mulighed for at se Lumi Radios studier.
Velkommen !

LUMI nyt nr. 2
30. årgang
oktober 2012-marts 2013
LUMI RADIO • AALBORG
Postboks 16
9100 Aalborg
Studie: Østergade 30
9400 Nørresundby
Telefon: 98 14 75 11
E-mail: lumi@lumiradio.dk
www.lumiradio.dk

LUMI Radio er et kristent lokalradio, som
arbejde på evangelisk luthersk grund, som
i 1983 blev stiftet af Luthersk Missionsforening i Aalborg med det formål at sende
kristne radioudsendelser. LUMI Radio drives ved hjælp af frivillige bidrag fra lytterne samt tilskud. Gaver til Radioens drift
kan indsendes på giro
2 36 25 97.

LUMI nyt er et programblad, som
- udgives af LUMI Radio • Aalborg,
- udkommer 2 gange om året
- sendes gratis til alle interesserede
Redaktionsudvalg:
Hans Peter Hansen
Jørgen Christian Jørgensen, ansvarshavende
Tryk: L.B. Offset
Medarbejdere:
LUMI Radio har nogle frivillige medarbejdere,
som bruger deres fritid til programproduktion,
teknik, bestyrelse, bladproduktion, forsendelse
m.v.

eller overføres via netbank til konto nr.
7444 1050312
LUMI Radio har ingen telefontid, men du
kan ringe på mobiltelefon nr.
51 92 46 28
alle hverdage, og hvis telefonen ikke bliver
taget, så kan du indtale dit navn og dit telefonnummer på telefonsvareren. Du vil så
blive ringet op. Der kan fortsat ringes på
98 14 75 11
til vores studie, men hvis den ikke bliver
taget her, viderestilles den til nr.
51 92 46 28
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Afsender
LUMI Radio
Postboks 16
9100 Aalborg
Postgiro 2 36 25 97
Telefon: 9814 7511

Modtager
Porto

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Abonnér på bladet Nyt Liv
Nyt Liv - forbund for evangelisation i Danmark udgiver tre gange om året et
blad, som indeholder artikler til vækkelse, opbyggelse og åndelig vejledning.
Desuden vil der være
informationer om Nyt Livs
arbejde. Bladet er på 80
sider og kan modtages

gratis i fysisk eller elektronisk form ved tilmelding til Peder Hovgaard
på nyt.liv@fiberpost.dk
eller tlf.: 2098 8013.
Der er også mulighed
for at læse alle udgivne
numre på hjemmesiden
www.nytliv.dk.

Jeg ønsker gratis tilsendt programbladet.
Jeg ønsker at afmelde programbladet.
Navn:
Adresse:
Postnr.
By:
Jeg er flyttet fra:
Navn:
Adresse:
Postnr.:
By:

Porto

LUMI Radio
Postboks 16
9100 Aalborg

