Hvis Gud er så god...
Hvorfor er der så meget ondt i verden? Hvis Gud er god og almægtig,
hvorfor griber han så ikke ind og
stopper meningsløse ulykker og
ondskab? Spørgsmålet om det
ondes problem er blevet diskuteret
lige så længe, der har været mennesker med tro på Gud. Og vi spørger
stadig.
”Religion er ren narresut”
Når vi møder den meningsløse ondskab, så er det naturligt enten at anklage Gud eller helt benægte hans
eksistens. DR journalisten Adam
Holm gør begge dele i en kronik i
Politiken 12. maj 2013. Efter en tragisk trafikulykke skriver Adam
Holm om, at troen ikke hører hjemme i et civiliseret samfund:
”Jørgen er død. Han blev 16 år. På
en isglat vej mistede han herredømmet over sin knallert og skred ind
under en modkørende bil. Jørgens
voldsomme afsked med de levendes
rækker har forstærket min intense
modvilje mod religion. Hvordan kan
en gud, der kaldes god og mild, tillade en sådan eklatant uretfærdighed? Det er meningsløst. Og der er
ikke noget svar fra de højere luftlag. Præster kan ikke med Bibelen i
hånden forklare, hvorfor Jørgens liv
skulle slutte nu. Gud er enten impotent eller ondsindet. Er dét en gud,
der er værd at dyrke? Religion er
ganske enkelt ren narresut.”

Er Gud svag eller ond?
Jeg har selv mødt den meningsløse ondskab, og jeg ved, at det netop ingen mening giver, at uskyldige rammes af lidelse og tidlig
død. Derfor råber vi af Gud og kræver svar. Den græske filosof Epikur (341-270 f. kr.) var den første til
at formulere spørgsmålet: ”Enten
vil Gud afskaffe det onde og kan
ikke, eller han kan, men vil ikke,
eller han hverken vil eller kan, eller
han både vil og kan. Hvis han vil,
men ikke kan, er han svag. Hvis
han kan, men ikke vil, er han ond.
Hvis han hverken kan eller vil, er
han både svag og ond. Hvis han
både vil og kan, hvilket er det eneste, der sømmer sig for Gud, hvor
kommer det onde da fra, og hvorfor
afskaffer han det så ikke?”
Spørgsmålet er svaret!
Der findes ikke noget fornuftigt
svar på det ondes problem. Alle
mulige og umulige svar er afprøvet. Jeg tror, at Gud både kan og vil
bekæmpe det onde, men jeg forstår
bare ikke, hvorfor ikke Gud tydeligere viser sin magt og vilje. Bibelens budskab indrømmer blankt, at
der ikke findes et klart og entydigt
svar. Men Bibelen fortæller, at Gud
kæmper mod det onde. Det onde
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Glimt fra Sommerstævnet på Lindenborg
Fortsat fra forsiden
kommer ikke fra Gud. Bibelen giver
plads til vores forundring og protest imod lidelsen. Det giver derfor
god mening at beklage sig til Gud
over den meningsløse ondskab, for
spørgsmålet er svaret! Når vi fortvivlet efterlyser et svar på det
ondes problem, så bekender vi samtidig, at vi selv kæmper på kærlighedens og det godes side – ligesom
Gud selv – og så er vi tæt på selve
meningen med livet!
Jesus er svaret!
Det store slag mellem Gud og det
onde var, da Jesus blev slået ihjel
og senere opstod. Her afslørede
Gud sin sande natur – kærligheden.
Jesus – Guds søn – viser os, at Gud
er i verden for at dele vores spørgsmål og lidelser. Det store mysterium i det kristne budskab er, at den
almægtige Gud vælger at gøre sig
magtesløs og prisgivet de samme
vilkår og ondskab som sine skabninger. Jamen kunne Gud ikke
bare… spørger vi forundret. Jo, Gud
kunne helt sikkert alt muligt, men
valgte kærligheden som sit redskab
til at redde os. Ved at ofre sig for os
– ved at gå i døden for alle sine venner viste Jesus, hvad det er, livet
handler om:
At elske!
Guds kærlighed har ikke afskaffet
død og ondskab – endnu. Men da
Jesus døde og opstod, vandt Guds
kærlighed en afgørende sejr, som
betyder, at ingen meningsløs ondskab eller nogen død kan true kærligheden mellem Gud og mig og
kærligheden mellem mennesker.
Tro er ikke at kunne forklare alting,
men det er at have en uforklarlig tillid til Gud, og det har jeg, selv når
livet gør ondt!
Kærlig hilsen Jan Kornholt
”Hvis Gud er så god…” er skrevet af
Jan Kornholt og bragt i Købnerkirkens månedsblad juni-august 2013.
Den er her bragt med tilladelse fra
Jan Kornholt.

”Tro bygger bro” var temaet for
årets sommerstævne, som for første
gang blev afholdt på Lindenborg,
Missionsforbundets nye efterskole,
og som for anden gang blev afholdt
sammen med Missionsforbundet.
Efter mere end 10 år i Mariager var
det spændende, om folk var parate
til at flytte med – denne gang til de
smukke omgivelser ved Roskilde
fjord. Omkring 1300 deltagere var
registeret til stævnet, og selv om
det tal var under det håbede, var
det en god og passende størrelse.
Der er blevet udtrykt stor glæde og
tilfredshed med at være to kirkesamfund sammen. Der er – selvfølgelig! – ting, der kan gøres bedre,
og nu har begge kirkesamfund
besluttet sig for at gentage samarbejdet igen næste år. Tingene

Jubilæum i BiD
Den 30. oktober 2014 er det 175 år
siden, den første danske baptistmenighed i Danmark blev stiftet. Det
skal fejres, og i den anledning bliver der arrangeret en inspirationsdag lørdag den 2.november. Her vil
der blive gjort rede for nogle af de
overordnede ideer og tanker med
jubilæumsåret, og der bliver mulighed for at deltage aktivt i udarbejdelsen af et idékatalog, som kan
bruges af menighederne. I vores
område finder arrangementet sted
i Bethelkirken. Menigheden skal
senest den 25/10 give besked om,
hvem der deltager på vores vegne.
Louise Varberg
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glider lettere, også i campingvogne,
når der er sol og høje temperaturer,
og vi må sige, at børne-ungedelen
har fået et løft ved samarbejdet.
På vores Landskonference blev
Bent Hylleberg valgt som formand,
og det lykkedes også at få en fuldtallig daglig ledelse på plads, da
Svend Eli Jensen, Vodskov og Lotte
Holm Boeriis, Korskirken, blev valgt
for 2 år, mens Claus Mester-Christensen blev valgt for 1 år. Det er
dem, der er i ledelsen af vort kirkesamfund, når vi går ind i 2014, hvor
vi som kirkesamfund fejrer 175 års
jubilæum (næste efterår). Temaet
bliver ”Kom nu videre”, som signalerer en bevægelse, en vandring
fremad.
Jacob Broholm Møller.

ARBEJDSDAGE I KARMEL
Så var der igen en god arbejdsdag
i Karmel. Der var som altid en lang
arbejdsliste, og vejret bestemmer,
om det bliver ude eller inde opgaver.
Vi var velsignet med et flot vejr,
så de store opgaver, vi havde

glade for en besked om det, så vi
kan aftale tidspunkt.
Det er dejligt, at arbejde for at vi
har en dejlig kirke at mødes i.
Inge Aardestrup

Studie- og samtalegruppe

Hvad er en
baptist?
Fra torsdag d. 24. Oktober og de
følgende 6 torsdage vil der være
studie- og samtalegruppe over
hæftet baptist.faq i Karmelkirken.
Hæftet, som man kan få gratis i
kirken, beskriver hvad baptister er,
og sammen vil vi prøve at ´dykke
ned´ i nogle af bladets artikler, og
sammen stille skarpt på, hvad vi
egentligt tror. Det betyder, at der vil
være lidt læsestof til hver gang, og
sammen vil vi prøve at blive klogere
på, hvad vi tror om Jesus, Gud, skabelsen – og tale om ´baptister og
politik´, men også forholdet til andre
religioner. Der vil være en oversigt
over, hvad vi taler om, når vi starter, men torsdag d. 24. Oktober begynder vi med hæftets 1. artikel ”Det
starter og slutter med Jesus”, og
det vil være et godt udgangspunkt
at have læst den inden.
Det er ikke et krav, at man deltager
hver gang, men gruppen vil mødes
hver torsdag fra d. 24. oktober til og
med d. 5. december i tidsrummet kl.
16:30-17:30.

med at regulere niveauer omkring
hovedtrappen, løfte flisearealet ved
sidetrappen og skifte tagplader på
redskabsskuret, fik størstedelen af
arbejdskraften; men derudover fik
vi malet den sidste trappeskakt og
gelænderet ved elevatoren. Tak til
deltagerne for en god indsats.
Bygningsudvalget har så efterfølgende udført en del af de resterende arbejder, og vil prøve at tage
resten lidt af gangen.
Der mangler bl.a. nogle maleropgaver, de udendørs må vente til
foråret; men indendørs kan vi tage
det i løbet af efteråret. Hvis nogen
vil hjælpe med til det, vil vi blive

”Ud af døden vokser
evigheden –
en kærlighedshistorie”

En gudstjeneste
med meditativ
digt-oplæsning
Søndag d. 10. november får vi
besøg af Nana Rømer Dorph-Petersen, som med sange og salmer og
meditativ digtoplæsning vil fortælle, hvordan hun lærte at leve med
døden som livets følgesvend. Det
bliver en eftermiddag i lyset af Alle
Helgens dag.
Efter gudstjenesten er der kaffebord i krypten, og der vil være lejlighed til samtale med Nana Rømer
Dorph-Petersen.
Gudstjeneste- og
undervisningsudvalget
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Nyt fra spejderne
Vi er kommet i gang med det nye
spejderår. Vi har flyttet mødetidspunktet da flere af vores trofaste
førere havde undervisning torsdag
eftermiddag, så nu mødes vi efter
cafe hver torsdag. Teresa Kildelund
og Anna Beck er blevet ansvarlige
for flokken da Anne Tørholm havde
brug for en pause. Førerstaben er
trofast og de planlægger gode møder, så nu håber vi at der kommer
nogle flere spejdere.
Kredsrådet arbejder i øjeblkket sammen med resten af førerene med at
revidere vores vedtægter, sådan at
de bliver opdateret. Korpset vedtog
nye vedtægter på Fokus `13 og vi
ønsker at lægge os op af dem.
Vi glæder os til at holde spejdergudstjeneste søndag d. 1. december i Karmel, glæd jer til en formiddag med luciaoptop, spejdere og
forældre.
Kredsen tager på kredsweekend
i Flamstedhytten d. 27. - 29. september hvor vi skal være sammen
en weekend ude i Gistrup. Spejderhjælpen i uge 38 gik i år til Burma
På spejderkredsens vegne
Ane Ledet Møller

Vores projekter i Afrika
Nu er der gået ¾ dele af året, og
en ny ´sæson´ er gået i gang. Sådan
er det i hvert fald for de fleste,
hvor hverdagen i sommerferien er
sat på stand-by, og man bruger så
august og september til at komme
i gear igen. Derfor er det også tid
til en status på vores to projekter
i Afrika, som vi bidrager til gennem Baptistkirken i Danmark (BiD).
For dem begge gælder, at vi som
menighed har lovet at bidrage med
kr. 10.000,- årligt.
Præsteskolen i Rubura, Burundi
Menighederne i Burundi og Rwanda har desperat brug for præster
og kirkeledere, som vil tjene i de
fjerne og fattige egne af Burundi
og Rwanda. Derfor støtter vi Præsteskolen i Rubura, Burundi. Præsterne udfylder en stor social rolle i
lokalsamfundet, da de er naturlige
samtalepartnere for mennesker
i nød, og der er fortsat mange
menigheder uden en præst. For kr.
250,- kan vi støtte uddannelsen af
en præst på Præsteskolen i Rubura,
Burunid, i en måned.
Vi har indtil nu i år indsamlet kr.
5520,- så der er et godt stykke vej
til målet.

Forældreløse børn i Afrika
Vores børneprojekter i Rwanda
og Burundi betyder, at udsatte
børn får et bedre liv! Det betyder
skolegang og øgede indtægter for
(pleje-) familierne, og det betyder,
at de svageste får opmærksomhed
fra menighederne. Det er livsforvandlende for et lille barn, at der er
nogen, der tager sig af det, og det
kommer i skole. I Burundi får vores
børneprojekt nu støtte af Dansk
Missionsråd, men vi skal selv skabe
fundamentet herfor.
• For kr. 100,- sikrer vi, at børn
fra aidsramte familier i Rwanda
kommer i skole i en måned.
• For kr. 250,- sikrer vi udsatte
børn skolegang og hjælp til familien i en måned.
Til ’Forældreløse børn i Afrika’ har
vi i år indsamlet kr. 5069,50, så
også her er der et godt stykke vej
til målet på kr. 10.000,Vi indsamler en gave til disse
projekter ved gudstjenester hver
måned (se i kalenderen).
Du er også meget velkommen til at
give en gave via homebanking.
Jacob Broholm Møller

Seniortræf
Fællesskabsdag
i Nørresundby
I flere år har vi samarbejdet med
baptistkirkerne i Vodskov og Nørresundby om undervisning, og i år vil
vi prøve noget helt nyt. Søndag d.
27. oktober mødes vi i Nørresundby
til Gudstjeneste kl. 10:30. Efter
gudstjenesten er der frokost, hvor
der kan købes sandwich. Efterfølgende vil Ole Lundegaard komme
og undervise os i Bibelen og dens
budskab til os i dag. Nogle dage
taler Bibelen til os, så ordene springer os i møde, og andre gange kan
vi slet ikke få mening i det, vi læser.
Ole vil hjælpe os til at finde vej og
få mening i Bibelen. Omkring kl.
15.00 vil vi sige tak for i dag.
Gudstjeneste- og
undervisningsudvalget

Seniortræf indbyder til en eftermiddag med emnet
”En buket glad sang og musik
svøbt i lidt nostalgi fra den gamle
læsebog”
Tirsdag d. 29,oktober. Kl. 14,00
gæster Mary Kay og Kjeld Grarup,
Hjørring os med dette emne.
De fortæller her om eftermiddagens
indhold: Når vi engang imellem
støder på billeder og tekster fra vor
ungdoms gamle danske læsebøger
– måske nogle strofer af digte eller
sentenser fra de gamle historier, vi
lærte at læse ved – så er det, som at
møde en gammel ven, man ikke har
set meget længe.
Vi skal synge nogle af årstidens
gode danske sange, lytte til lidt
levende musik ( klaver og trombone) og høre nogle af de gamle
tekster (digte) sat i relief med lidt
baggrundshistorie om digterne og
tiden, de kom fra. Det ku’ jo være
sjovt, om du således mødte ” en
gammel ven” helt fra din barndom.

Tirsdag d. 26. november. Kl. 12,30,
indbydes der til Seniortræfs julefrokost.
Vi vil også i år holde fast ved denne
gode tradition, hvor vi hygger og
forbereder os til adventstiden og
den store julehøjtid.
Fra programmet kan nævnes sangog musikindslag ved Edel og William Bjarkam, Frelsens Hær. Vi har
aftalt med dem, at vi giver en gave
til Frelsen Hærs julehjælp i Aalborg.
Afslutning ved Jacob Broholm Møller.
Mere information om denne anledning gives på mødet i oktober.
Inge Jensen
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kalenderen

TILLYKKE

Hvor intet andet er nævnt,
afholdes møderne i Karmelkirken.

Oktober
06. kl. 10.30 Familiegudstjeneste
Jacob Broholm Møller
(Kollekt. Forældreløse børn)
13. kl. 10.30 Nadvergudstjeneste
Bente Højris
(Kollekt. Præsteskolen i Rubura)
20. kl. 10.30 Gudstjeneste
Lars Nielsen
27. kl. 10.30 Fællesskabsdag i
Nørresundby Baptistkirke.
10.30 Gudstjeneste
v/Annette Garup og
Jacob Broholm Møller.
Efterfølgende er der frokost
Der er mulighed for at købe
sandwich
13.00-15.00 Bibel – udfordring og
indlevelse” ved Ole Lundegaard.
Se omtale.
24. kl. 16.30 Studiekreds
29. kl. 14.00 Seniortræf.
Se omtale
31. kl. 16.30 Studiekreds

November
02. BiD Inspirationsdag
i Bethelkirken.
03. kl. 10.30 Alle Helgens Gudstjeneste, Jacob Broholm Møller
07. kl. 16.30 Studiekreds
10. kl. 14.00 ”Ud af døden vokser
evigheden.
Nana Rømer Dorph-Petersen.
Se omtale.
14. kl. 16.30 Studiekreds
16. BiD Landskonference II.
Rosborg Gymnasium Vejle
17. kl. 10.30 Nadvergudstjeneste
Raymond Jensen, Østhimmerlands Baptistmenighed
(Kollekt. Præsteskolen i Rubura)
Efterfølgende forhandlingsmøde.
21. kl. 16.30 Studiekreds
24. kl. 10 Morgenkaffe
10.30 Temagudstjeneste
Jacob Broholm Møller.
(Kollekt. Forældreløse børn)
28. kl. 16.30 Studiekreds

December
1. kl. 10.30 Spejdergudstjeneste

Dåbsdag

Karmelkirkens
Adresser
Karmelkirken
Petersborgvej 35 B, 9000 Aalborg
www.karmelkirken.dk
Telefon i Karmel. 98 11 55 25
Præst
Jacob Broholm Møller
Johannes Ewalds Vej 21
9000 Aalborg
Tlf. 32 55 20 46
Mobil 22 86 24 28
Ved behov for samtale, omsorg eller
besøg, kan man kontakte menighedens præst. Bemærk dog,
at fredage og lørdage er fridage
Menighedsrådets formand
Per Beck
Nordmanniavej 4
9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 25 82
Menighedens kasserer
Donald Dahl Larsen,
Rebildparken 160,
9220 Aalborg Ø.
Tlf. 98 15 79 79

ADVENTS
SANG
Husk adventssang

søndag den 8. december kl. 14.00.
Nærmere information følger i næste
nummer af Info.
Kærlig hilsen
Jonna
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25 år
02.10. Tom Aardestrup
02.10. Bo Hjort Thomsen

Diamantbryllup
15.11. Clara og Villiam Nielsen

Sølvbryllup
15.10. Mette Lillienskjold
og Steen Andersen

Tak
Hjertelig tak for venlig opmærksomhed ved min 85 års fødselsdag.
Villiam Nielsen.
Morgenbesøg frabedes
den 15. nov. 2013.
Clara og Villiam Nielsen.

Ny adresse
Ruth Christensen
Blegkilde Allé 8D, st. tv
Menighedens forhandlingsmøde
Den 17. november efter gudstjenesten kl. 10.30

I DENNE FORSENDELSE
findes INFO med program for oktober og november samt en opgørelse
fra kuvertsekretæren over indbetalt
menighedsbidrag. Af den grund er
det vores kuvertsekretær, der denne gang har pakket forsendelserne.
Næste INFO kommer den 30 november. Stof til dette bedes sendt til
louisevarberg@live.dk senest den 15.
november.

Faste ugentlige
arrangementer.
Onsdag
Menighedskor 16.30
(hver anden uge)
Torsdag
Cafeen Varm mad fra kl. 17.30
Spejdere 18.00 og 19.30
Rovermøder i lige uger.
Spejdermøder, se “Toeren”, eller
kontakt Ane Ledet Møller
tlf. 40 85 52 08

