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Temabibelstudie om stress
Stress er et sundhedsproblem, som mange - også
blandt kristne - kæmper
med, og Lohse har derfor
fundet anledning til at gøre
stress til hovedtema i et
bibelstudie.
Der er oplæg til syv samlinger, og man kommer undervejs ind på emner som
arbejdsglæde, arbejdet som
byrde og som kald, og hvile
fra arbejde - alt sammen set
i bibelsk perspektiv. Et helt
studie beskæftiger sig med
Martha og Maria, hvor Martha
kaldes ”stressrepræsentanten
i Bibelen”. Der bliver rejst
mange spørgsmål, som uden
tvivl vil give stof til eftertanke og samtale, fx ”Hvilken betydning for
vores tjeneste og ansvar har det, at Helligånden er drivkraften?”
Nogle spørgsmål er ret personlige, så studiet forudsætter tillid og
åbenhed i studiegruppen.
Niels Jørgen Vase
Ellen Esmarch, Ole Rabjerg, Jens Peter Hansen og Carsten
Korsholm Poulsen: Stress - Bibelstudie
48 sider • 49,95 kr. • Lohse

Ved Kierkegaards dødsleje
Kierkegaard blev kun 42 år
gammel. Det var ganske vist
cirka middellevetiden midt
i 1800-tallet, men spekulationerne har været mange
omkring grunden til, at Kierkegaard døde.
Kierkegaard-eksperten Jens
Staubrand har skrevet en lille
bog om spørgsmålet, hvori
han bl.a. gennemgår sygejournalen meget grundigt og
konkluderer, at Kierkegaard
led af lungetuberkulose, og
at det var dødsårsagen. Med
i bogen er også en gengivelse
af vennen - og præsten - Emil Boesens samtaler med Kierkegaard under indlæggelsen, og på Boesens spørgsmål, om han kan
bede, svarer Kierkegaard: ”Ja det kan jeg; så beder jeg først om
syndernes forladelse, at det må være tilgivet alt; så beder jeg om,
at jeg må blive fri for fortvivlelse i døden” - mao. at han må dø med
fred i sindet - hvad han ganske givet gjorde.
Hele den danske tekst er med i bogen i engelsk oversættelse.
Niels Jørgen Vase
Jens Staubrand: Søren Kierkegaard’s kamp for livet på
Frederiks Hospital i København
96 (danske) + 99 (engelske) sider • 225 kr.

Jeg fandt
HÅB!
- i en håbløs tid

Af Birte Lykke Olsen

Jeg fandt håb!
Af Birte Lykke Olsen
Om at finde ressourcer til at
komme gennem en svær tid
Alle kan hente nyt mod og tro...
”Det glæder mig meget at kunne
anbefale Birtes bog, da alle, som
gennemlever lidelser og svære
tider i livet, kan hente nyt mod og
tro ved at læse Birtes beretning.
- Anne Lise Madsen

Kun kr. 148,-

Samling af
sjældne stunder
Mere eller mindre kendte danskere fortæller om ”et særligt øjeblik” i deres liv.
Anmeldt af
Ulla Schødt

handler ligeledes om kærlighed,
men det er den kærlighed, der er
mellem to mennesker, og det er
om forskellen på at være afholdt
og være holdt af. Man ville vælge
at være elsket, men at være elsket, fordi man er elsket, og lige
der forstår man, at kærligheden
ikke er et regnskab, der kan gøres op efter fortjeneste. Denne
erkendelse oplever Ole Hartling
kort tid før, hans anden kone dør.
Tredje fortælling, jeg vil fremhæve, er af Peter Olesen. Den
handler om at angribe livet i alle
dets facetter og farver. At søge
livsglæden, leve positivt og tage
for sig af livets muligheder uden
at sætte ansvarligheden til side.
Alle fortællinger gør indtryk,
og det er nok netop, fordi de står
lysende klare og har medført en
bevidsthed om ”det særlige” øjeblikket.
Bogen er bygget op med et
portrætbillede af hver bidragyder,
der på de kommende to sider så
fortæller sit ”øjeblik”. Bogen kan
læses i bidder og er nem at vende
tilbage til. En fin gavebog til alle,
der kan lide at læse biografier og
livsfortællinger. Målgruppen vil
være modne læsere.
Alle historierne er fortalt til Lars
Henriksen og Daniel Øhrstrøm .

I bogen Mit livs
øjeblik fortæller 50 kendte danskere om et
særligt ”øjeblik”, der har fået
stor betydning for dem.
Du kender det sikkert, livet
synes at forme sig på en særlig
måde, og så alligevel så oplever
du et øjeblik, hvor du må stoppe
op, hvor du bliver bragt i en speciel situation eller mødes af livets
underfundighed.
Det er øjeblikke, der i første
omgang kan opleves som tilfældigheder, men senere viser, at det
har været med til at tegne en ny
vej i livet, en ny bekræftelse på at
være på ret vej, en ny erkendelse,
der fører til en ny åbenbaring af
det forunderlige liv.
De medvirkende i bogen fortæller scener fra virkeligheden
og fremlægger frimodigt deres
”øjeblik”, så vi alle kan enten lære
deraf eller føle os berigede i vores
egne livssituationer.
Øjeblikke er fortalt af bl.a. Ole
Hartling, Poul Dissing, Lisbeth
Zorning og Knud Romer. Der
fortælles om sorg, angst, politik,
familie, mod, ensomhed m.m.

Et par fortællinger gør
særligt stærkt indtryk.
Første fortælling, der fik mig til
at stoppe op, er af Mette Frederiksen. Hun fortæller om en lærer,

der gjorde en forskel ved ikke kun
at se på symptomet, men på mennesket (barnet) bag, der havde
brug for et knus. Budskabet er, at
kærligheden ikke er nøjeregnende

og ikke tæller chancer og muligheder, men at kærlighedens væsen
netop er, at der altid er plads til en
chance mere - og et kram.
Fortællingen af Ole Hartling

Mit livs øjeblik – 50 kendte
danskere fortæller
207 sider • 249,95 kr. •
Kristeligt Dagblads Forlag

Platons sidste værk
Næstsidste bind af Platons
samlede værker indeholder
den længste af alle Platons
dialoger, Lovene, og den hertil knyttede beskedne dialog
Epinomis.
I disse to dialoger, der blev
Platons sidste, deltager Sokrates
ikke, men en mand, der blot kaldes Atheneren. Det store emne,
der drøftes her, er, hvordan det
bedst tænkelige samfund skal
se ud.
Der fremgår tydeligt, at gudsdyrkelse if. Platon har en ganske
afgørende betydning i det bedst
tænkelige samfund, og den
væsentligste kvalifikation for
de politiske ledere er en korrekt
teologisk indsigt; if. forordet er
Lovene - sammen med et par
afsnit fra Staten og Timaios ”de mest omfattende kilder til

Platons teologi”.
Undervejs kommer der nogle
lidt overraskende udsagn. Eksempelvis: hvis en mand ”er ugift
som 35-årig, skal han betale en
bøde hvert år” - eller: ”Hvis en
ægtemand opdager, at hans
hustru bliver voldtaget, skal han
være fri for skyld ifølge loven, hvis
han dræber voldtægtsmanden.”
Det er bestemmelser, der kraftigt
understreger ægteskabets værdi
og ukrænkelighed.
Epinomis betyder tillæg til
loven, og det er, hvad den afsluttende lille dialog er: et tillæg til
Lovene.
Niels Jørgen Vase

Platons samlede værker - bind V
519 sider • 450 kr. • Gyldendal

”Platon V” er
det næstsidste
bind i rækken af Platons
samlede
værker. Platon
(ca. 428/427348/347 f.Kr.)
var en græsk
filosof, født i
Athen og elev
af den kendte
filosof Sokrates.

