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Han kom i den mørkeste vinternat
med varsel om lysere tider,
han bringer hver tvivlende vintersjæl
et håb om et forår omsider,
hvor morgenstjernernes påskesang
skal løsne de frostbundne marker,
og hjertet skal slå i mit bryst af fryd
som småbitte fødder, der sparker.
“Det var så forunderligt klart i nat”
af Lisbeth Smedegaard Andersen 2000
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Hvad er faste?

Redaktionsudvalget:
Hvidbjerg
Børge Larsen, tlf: 97 87 15 38
E-mail: riebulig@gmail.com

Lyngs
Jette Wohlfahrt, tlf: 28 89 98 07
E-mail: jette@wohlfahrt.dk

Søndbjerg / Odby
Betty Lauritsen, tlf: 97 87 50 26
E-mail: betty-bent@mail.dk

Jegindø
Ingrid Noer Nielsen, tlf: 97 87 90 28
E-mail: ingrid@kirkebakken6.dk
Præsterne i Thyholm Pastorat deltager i
redaktionsudvalget

Ansvarshavende
redaktør:
Morten Krogh Nielsen, tlf. 97 87 90 03
E-mail: mbn@km.dk

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne
Deadline for maj 2019:
21. marts 2019
Foto:
Jonathan Ruchtim, Sydvestmors Pastorat,
Folkekirken.dk, Kirsten Graversgård, Ellen Aarlit
Gade, Christen Gade og Morten Krogh Nielsen

”Nu er det jul igen, og nu er det jul igen,
og julen varer lige til påske.
Nej det er ikke sandt, nej det er ikke sandt,
for ind imellem kommer fasten!”
For ikke længe siden sang vi med på denne strofe, og nu
er vi så nået frem til fasten. Men hvad er faste egentlig
og lader det sig stadig gøre at finde mening med denne
Af Lars G. Sandfeld
periode i Kirkeåret her mellem Jul og Påske?
I vores tid forbinder vi vel først og fremmest faste med en ubehagelig men
nødvendig forberedelse til et operativt indgreb. Mange af os har fået besked
om at skulle faste før en operation, og selv om det måske kun har drejet sig
om et enkelt døgn, har vi sikkert oplevet det som noget vi skulle overvinde
os selv til, vel vidende at det var nødvendigt i den givne situation. Om den
form for faste hedder det, at man skal møde ”på fastende hjerte”. Egentlig er
det et mærkeligt udtryk, når det i virkeligheden er maven det drejer sig om
at få tømt; men hvorom alting er: Faste forbinder vi især med en nødvendig
forberedelse til en operation.
Faste kan imidlertid også være noget vi selv vælger uden at få det dikteret.
Ved nytårstid var der måske én og anden som så sig i spejlet og lovede sig
selv, at i det nye år skulle spejlbilledet komme til at fylde noget mindre. Et
sådant nytårsforsæt kan kræve faste i et eller andet omfang. Måske er der visse lækre ting man skal forsage, måske skal der ganske enkelt puttes mindre
på tallerkenen eller nogle måltider skal springes over. Et stadig mere aktuelt
tema i vores rige del af verden er jo kampen mod den overvægt, som bliver
et sundhedsmæssigt problem for flere og flere mennesker og dermed også
for samfundet. Derfor er begrebet faste stadig centralt, eftersom det spiller
en rolle i mange af de slankekure, som der reklameres for overalt.
At faste også skulle kunne have noget at gøre med vores forhold til Gud, er
der nok ikke mange mennesker som skænker en tanke. Det skyldes naturligvis at fastetiden ikke længere indebærer konkrete forandringer i vores

K o n t a k t
Pr æster Thyholm Pastor at
Morten Bo Krogh Nielsen
Kirkebakken 1
7790 Thyholm
tlf: 97 87 90 03
E-mail: mbn@km.dk
Ugentlig fridag mandag
Træffetid i Thyholm Kirkecenter:
Tirsdage kl. 10 - 12
Torsdage kl. 15 - 18
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Thyholm Kirkecenter
Lars G. Sandfeld
(konstitueret barselsvikar)
tlf: 40 93 96 64
E-mail: lgsandfeld@gmail.com
Ugentlig fridag mandag
Træffetid i Thyholm Kirkecenter:
Onsdage kl. 10-12
Torsdage kl. 15-18

Nørregade 19, Hvidbjerg
Kordegn Christen Birkebæk
tlf: 97 87 11 15
E-mail: cbi@km.dk
Fast træffetid:
Tirsdage kl. 10-12
Onsdage kl. 10-12
Torsdage kl. 15-18

Hvad er faste egentlig, og lader det sig stadig gøre at
finde mening med denne periode i kirkeåret her mellem
jul og påske?
dagligdag i form af ændrede kostvaner. Sådan har det jo
ellers tidligere været også her til lands, hvis vi går tilbage
til tiden før den Lutherske Reformation gennemførtes i
1536. Som et levn fra Jødedommen, hvor faste betragtes
som en vigtig del af den sande gudsdyrkelse, praktiseredes forskellige fasteregler. Fastetiden var således i den
katolske tid ensbetydende med, at man gav afkald på
meget af den gode mad. De fester, som afholdtes lige
før fastetiden begyndte, fik da også navn efter det. Ordet
”karneval” har således rødder tilbage til det latinske og
kan tolkes som ”farvel til kødet”. På tærsklen til den lidt
triste fastetid skulle der festes igennem, så der var noget
at stå imod med!
Men når vi nu ikke længere forbinder faste med vores
gudsdyrkelse eller mener at indlægge os særlig fortjeneste hos Gud ved at undlade at spise eller drikke
dette eller hint, hvad skal vi så egentlig bruge kirkeårets
fastetid til?

Når det skal siges kort, kan vi måske sige, at det stadig i
høj grad giver mening, at der er denne særlige forberedelsestid forud for påske, hvis vi bruger denne tid til at
besinde os på det liv, som vi lever. Besinder vi os virkelig
på de gode kår og den overflod vi har og på, hvad vi må
være villige til at give afkald på og undvære til fordel for
de mange, som ikke er så privilegerede som os, da tror
jeg, at vi har forstået fastens egentlige mening. Netop i
fastetiden forbereder vi os jo også til at mindes og fejre
ham, vor Herre Jesus Kristus, som var villig til at give afkald på alt og som gjorde det, da han gav sit liv for os og
viste os at kærlighedens magt er stærkere end alt, selv
døden. Det offer han dér bragte, kan vores faste aldrig
blive andet end en meget svag afspejling af, men derfor
må vi alligevel altid være villige til at dele ud af vores
overflod; ikke fordi vi selv kan komme til at tage os bedre
ud derved, men fordi vi har fået alt – ja selve livet – som
betroede gaver fra livets Gud og Skaber.

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Begravelse/bisættelse:
17. januar:
Grith Lousdal
19. januar:
Sonja Hansen
30. januar:
Lizzie Winther
JEGINDØ KIRKE
Dåb:
13. januar:
Viola Dølrath Holm
Begravelse:
12. januar:
Ellen Dagny Holm

For m ænd

Gr avere

Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Marianna Brogaard
tlf: 23 34 14 88
E-mail: Fam.Brogaard@mvb.net

Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø
Annagrete Nielsen
E-mail:post@hvidbjergkirkegaard.dk
tlf: 97 87 12 83

Søndbjerg – Odby sogne:
Bente Thing
tlf: 22 27 34 26
E-mail: bentething@hotmail.com

Søndbjerg
Hanne Kragh Møller
E-mail: hkmodby@gmail.com
tlf: 61 38 08 87

Odby
Karsten Særkjær Nielsen
E-mail: knudbak@dlgmail.dk
tlf: 27 33 16 76
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Oplevelser fra Kenya
I oktober måned var jeg, for tredje
år på besøg i Nakuru i Kenya på
skolen NEW LIFE, som er startet
af et dansk ægtepar Susanne og
Leif Madsen, som for næsten 25 år
siden rejste ud med deres 5 børn,
for at hjælpe de sultende og forAf Kirsten Graversgård
kynde om Jesus. Efter flyveturen til
Nairobi blev vi afhentet og kørt i taxa til Nakuru. To biler
skulle der til for at have vores bagage, som indeholdt tøj,
computere, sko og andre nødvendige effekter til skolen.
Vi var 5 danske damer inkl. Susanne. Vi blev kørt til vores
sædvanlige bosted hos Virginia og blev modtaget med
åbne arme og lækre pandekager.
Efter ankomst var vi en lille tur på skolen, hvor børnene
kom springende som for en dronning, da Susanne ankom
i bil. Vi var i skolens legerum for de små, som Karen Margrethe fra Randers har startet. Hun besøger skolen 2 gange om året af ca. 2 måneders varighed. På stedet ligger et
krisecenter for kvinder. Der var 7 mødre med deres børn.
En mor på 15 år med sine to børn, en dreng på 3 år og
en lille pige på 9 mdr., er en af beboerne. Pigen er blevet
voldtaget af sin papfar. Krisecentret hører under kirken.
Vores lille sponsorpige Faith går i 1. klasse. Hende hilste
jeg også på. Jeg tager hende op og får en kæmpe
krammer med de små sorte fingre om min hals og en
tåre trykket mod min kind. En oplevelse som står prentet
i mit sind. Skolen har 3 børnehaveklasser i en bygning
for sig. Den nye skole (5 år gammel) rummer klasserne
fra 1.-8. Efter 8. klasse kan børnene, hvis de er dygtige
nok, komme på gymnasium. Der bor ca. 50 piger og 50
drenge på henholdsvis pige- og drengehjem, som også
ligger ved skolen. Drengehjemmet er indviet sidste år.
Det var stolte drenge, der viste deres nye hjem frem.
Lørdag var vi på besøg på drenge- og pigehjemmet. Vi
gav is i det nye drengehus og børnene sang for os. Flere
af børnene fortalte om deres opvækst, blandt andet en
pige på 8 år, som er født i et hjem, hvor begge forældre
er døve. Hun var rørt over situationen. Jeg spiste aftensmad i drengehuset, hvor drengene sørgede for mig.
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Skolen ligger på kirkens grund. Der er gudstjeneste hver
søndag af 3-4 timers varighed.
Mandag kom jeg i gang med mit arbejde – at tjekke
om alle børnene havde skrevet et julebrev til deres
sponsor(er). På skolen her er i alt ca. 500 børn. På byens
losseplads bor ca. 300 familier, som lever af og på lossepladsen. Her har New Life en lille skole ”Tumaini”, som
betyder håb, for børnehaveelever. 3 klasser med godt
60 elever. Efter 3 års skolegang her, sørger New Life for
børnenes videre skolegang på en lokal skole. I alt sørger
New Life for i alt 850 børn/unges skolegang.
Tirsdag havde jeg tøj, sko mm med til Faiths familie.
Ved ankomst til skolen stod moderen der med de 15
måneder gamle tvillingepiger (gåtur på ca. 45 min.) Hos
købmanden blev købt stort ind af mad og tøj til Faith
og hendes to søstre, som går på New Life. Da varerne
var pakket i kasser og tøjposer (plastic er forbudt) skulle
en tuk-tuk køre familien hjem. Moderen ønskede, jeg
skulle tage med. Det gjorde jeg, selv om kvalme og
smerter i bryst og skulder pinte mig. I slumkvarteret bar
chaufføren varerne ind i hjemmet mens jeg ofrede morgenmaden. Hjemmet er et værelse i en lang bygning
uden låsbar dør. Du kommer gennem en låge og lige
indenfor sidder en skummel sort mand og vrænger ”rige
hvide”. Jeg blev budt indenfor i det fattige hjem med
ujævnt lerklinet gulv, en seng, to hullede træstole, et lille
bord og en tørresnor med beskidt tøj. Her boede moderen med seks af sine i alt 10 børn. Moderen sov i sengen
med tvillingerne. De andre fire piger sov på gulvet. Hvor
elendigt. Jeg tog billeder og forlod hurtigt stedet.
Min kvalme forsatte og jeg måtte opgive kontorarbejdet.
Fik anvist en køje men lige lidt hjalp det og med besøget i slumkvarteret printet på nethinden måtte jeg ”ofre”
endnu to gange med utæt blære. Det endte med at jeg
blev kørt hjem med taxa siddende på en plasticpose,
askegrå i ansigtet, fik et bad og gik i seng. Smerterne
tiltog og et lægebesøg var uundgåeligt. Vores vært
Virginia og Karen Margrethe tog med. Diagnosen var
dobbeltsidet lungebetændelse og halsbetændelse og
deraf alt for høje infektionstal. Jeg skulle indlægges,

Børnehaveklasselærer på besøg i Faiths hjem
fik anvist en stue, hvor en kvinde også lå. Mine venner
forlod mig ikke før de havde bedt for mig, og ”naboen”
spurgte, om mine venner også ville bede for hende. Hun
havde besøg i et par timer og afrikansk kvindesnak minder om en hønsegård. Jeg havde fået et par tabletter for
at nedsætte blodtrykket og fik vaccine sprøjtet direkte i
åren mod betændelserne. Gennem natten blev jeg tilset
flere gange. Kl. 7.30 næste morgen kom mine venner
igen. Jeg havde fået sovet, og havde det en del bedre.
Der var stuegang kl. 10. Jeg skulle i røntgen. Kl. 14 blev
jeg udskrevet mod betaling for konsultation, medicin
og indlæggelse. Hvor var jeg glad. Det er fantastisk at
opleve forbønnen, som fylder én med ro, tryghed og
taknemmelighed. Jeg var meget glædelig overrasket
over hospitalsvæsenet i Kenya.
Den sidste aften havde vi fest hos Virginia. Vi nød den
gode mad med hjemmelavet frugtsaft. Efter maden blev
der holdt nadver omkring bordet. Et islandsk ægtepar
forestod dette. Beretningen om nadveren fra Bibelen
blev oplæst af islændingen. Han brød et brød og rakte et
stykke til sidemanden med navns nævnelse og ordene
”Dette er Jesu Kristi legeme, tag det og spis det”. Sidemanden spiste brødet, modtog det resterende, rejste

sig og ritualet fortsatte til alle havde modtaget brødet.
Ligeså med et glas vin.” Dette er Jesu Kristi blod, tag det
og drik det”. En meget højtidelig stund, som jeg sent vil
glemme.
Jeg kunne ikke glemme oplevelsen fra Faiths hjem. Mine
venner blev indsat i oplevelsen. Inden jeg rejste hjem
var der lejet en ny lejlighed i et meget bedre kvarter.
Før fraflytning kunne ske, måtte der betales for 4 måneders forfalden husleje i den gamle lejlighed. Faderen til
tvillingerne havde lovet at betale for huslejen, skønt han
ikke har samkvem med børnene eller moderen. Faderen
har yderligere en kone. Det er tilladt at have 11 koner
i Kenya. En kendt sort snedker fik besked på at lave2
køjesenge og købe madrasser hertil samt lave et lille
skab. Der blev købt sengetøj og opbevaringskasser (som
også kan bruges til borde). Kort tid efter min hjemkomst
blev flytningen en realitet. Det gamle indbo og de nye
møbler blev transporteret til det nye hjem i en tuk-tuk.
Karen Margrethe tog billeder af familien i det nye hjem.
Jeg kunne se hvordan øjnene strålede på de tre store
piger, da de sang ”I belong to Jesus” (jeg tilhører Jesus).
Det bliver spændende at høre nyt fra familien. Karen
Margrethe er rejst til Kenya i februar måned.
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Fælles program
Spaghettigudstjeneste og
Minikonfirmandafslutning
Tirsdag d. 12. marts kl. 17.00 i Hvidbjerg Kirke med
efterfølgende spisning i Thyholm Kirkecenter.
Minikonfirmanderne præsenterer hvad de har arbejdet
med som minikonfirmander. Arrangementet er for alle.
Café-eftermiddage

Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Fastelavnsfest
Søndag d. 3. marts: Efter gudstjenesten kl. 10.30 inviteres til frokost,
tøndeslagning, kaffe og fastelavnsboller og hyggeligt samvær hos
FDF i Østergade. Arrangør: Menighedsrådet, FDF og KFUM&K.
Menighedsr ådet
Onsdag d. 20. marts kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Solvang
Tirsdag d. 12. marts kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 26. marts kl. 15.00: Andagt.

Onsdag d. 13. marts kl. 14.30: Jørgen Busk: "Nazismen
og 2. verdenskrig i Europa".
Onsdag d. 27. marts kl. 14.30: Anne
Krogh Nielsen, Jegindø: "Små og
store træk fra mit liv".
Café-eftermiddagene er altid
onsdage kl. 14.30 i Thyholm Kirkecenter. Vi slutter senest kl. 16.30. Alle arrangementerne
koster stadig kun 20 kr. Hjertelig velkommen til såvel
gamle som nye cafégæster til et par fornøjelige og
indholdsrige timer.
Arrangør: Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Menighedsråd.
Indre Mission
Fredag d. 8. – søndag d. 10. marts: ”Lederkonference
2019” i Sydbank Arena i Kolding. Tema: ”Han elskede os
først – derfor!”
Tirsdag d. 12. marts kl. 19.30: Kredsrepræsentantskabsmøde i Jegindø Missionshus.
Dåbsklude-strikke-klub
Tirsdag d. 5. marts kl. 14.00 i Thyholm Kirkecenter.
Søndagstr æf
Søndag d. 31. marts kl. 14.30 – 16.30 i Thyholm
Kirkecenter. “Søndagstræf” i Kirkecentret er altid den
sidste søndag i måneden. Velkommen til et par
hyggelige timer med hjemmebag, snak, små indslag,
salmer, sange og musik relateret til årstiden.
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Grundtvigsk Forum
Torsdag d. 14. marts kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter: Grundtvigsk
Forum afholder generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Refleks
Mandag d. 25. marts kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: ”Som livet
også kan gå” ved Jacob Aarlit Gade.
Alle Hjem
Mandag d. 25. marts kl. 19.30: Bibeltime hos Elly og Niels
Anton Christensen, Skærshøjvej 6.
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 7. marts kl. 19.30: Bibeltime hos Grethe og John
Larsen, Møllevænget 15.
Thyholm KFUM og KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF
Se: https://fdf.dk/thyholm/
Jegindø

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 20. marts kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Indre Mission
Tirsdag d. 12. marts kl. 19.30: Kredsrepræsentantskabsmøde i
Jegindø Missionshus.

Onsdag d. 13. marts kl. 19.30: Generalforsamling med indledning ved Tonny Jeppesen. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kaffebord. På valg er Tonny Jeppesen og Kirsten Graversgård.
Onsdag d. 27. marts kl. 19.30: Bibelarbejde omkring epistel- og
evangelieteksten til Midfastesøndag d. 31. marts.
(2. Kor. 9, 6-11 og Joh 6, 1-15). Kaffebord.
ALLE er meget VELKOMNE.
Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til Kirsten
Graversgård på tlf. 97 87 92 18.
FDF
Søndag d. 3. marts: Fastelavnsfest i kredshuset kl. 14.00. Vi
møder udklædte og alle er velkomne også selv om man ikke
er FDFér. Voksne kan købe kaffe.
Tirsdag d. 12. marts: Landsdelsmøde på Hardsyssel Efterskole
kl. 19.00.
Fredag d. 15. – lørdag d. 16. marts: Kredsweekendtur for hele
kredsen til Resenborg, Resen.
Mandag d. 25. marts: Ledermøde kl. 20.00.
Klassemøder for puslinger/tumlinger (0.-2. kl.)
mandage fra kl. 18.30 – 20.00.
Klassemøder for pilte/væbnerelever (3.-5. kl.)
mandage fra kl. 18.30 – 20.00.
Søndbjerg/Odby

Læs mere på: www.sondbjerg-odby.dk
Fastelavnsfest
Søndag d. 3. marts: Efter gudstjenesten kl. 14.00 inviteres til
tøndeslagning, kaffe, fastelavnsboller og hyggeligt samvær i
konfirmandstuen.
Menighedsr ådet
Onsdag d. 20. marts kl. 16.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Musik alsk tankerum
Onsdag d. 20. marts kl. 19.00-21.00 i Søndbjerg Kirke: Musikalsk
tankerum i Søndbjerg Kirke. Find roen i dig selv og i musikken.
Kom og gå som du vil inden for den afsatte tid.
Bibelkredsen
Mandag d. 4. marts hos Ellen og Per Toftdahl, Birkevej 4. Tekst:
Matt. 4,1-11.
Søndersognenes strikkecafé
Tirsdagene d. 12. og d. 26. marts kl. 19.00 i Søndbjerg Præstegård.
Har du problemer med transport ringer du til Grethe Ebdrup
51 20 74 28, så arrangerer vi samkørsel.

Benedicte Tønsberg

Birgitte Rosager Møldrup

Fornyelse
i Folkekirken
Menighedsrådenes Fællesudvalg inviterer til endnu to
aftener med temaet: Fornyelse i Folkekirken.

Torsdag d. 7. marts kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Den grønne fornyelse og kirken.
Sognepræst og stiftspræst for åndeligt søgende
Benedicte Tønsberg fra Karby gæster for at fortælle om
hvordan vi har forandret os siden den økonomiske krise
i 2008.
Vi har fået nye værdier og er begyndt at fokusere mere
på det nære. Vi spiser mere grønt og vegetarisk og en
ikke-materiel bølge har også fundet vej ind i kirken.

Torsdag d. 21. marts kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Folkekirkens rolle - også på landet.
Sogne- og migrantpræst i Haderslev Stift Birgitte
Rosager Møldrup fra Kollerup gæster. Birgitte har
beskæftiget sig både med det at være kirke på landet
og det at være folkekirke for nydanskere. Disse to felter
er omdrejningspunkterne for aftenen, når hun ser på
hvordan Folkekirken har mulighed for at vedblive at
være kirke for Danmarks befolkning.
Der er kaffebord hver aften, som koster 20,- kr.
Alle er velkomne.
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Gudstjenester | Marts 2019

		

3. marts
Fastelavnssøndag
10. marts
1. s. i fasten
17. marts
2. s. i fasten
24. marts
3. s. i fasten
31. marts
Midfastesøndag

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

10.30 MKN

-

-

14.00 MKN

-

9.00 LS

10.30 VOH

9.00 VOH

-

10.30 LS

10.30 MKN

9.00 LS

10.30 LS

9.00 MKN

-

-

10.30 MKN

9.00 LS

-

10.30 LS

10.30 LS

9.00 LS

10.30 MKN

9.00 MKN

-

LS: Lars G. Sandfeld - MKN: Morten Krogh Nielsen – VOH: Vagn Ove Høgild
: Fastelavnsgudstjeneste; : Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler;
Folkekirkens Nødhjælp; : Indsamling til KFUMs Soldatermission; : Kirkekaffe

: Sogneindsamling til

Kirkeglimt

Konfir
mandernes
ikoner
Et nyt element i årets konfirmandlejr
var at hver konfirmand skulle lave en
ikon over deres konfirmand-ord. Det
kom der mange fine ikoner ud af,
som nu er udstillet i kirkerne, og som
I kan se heroverfor. Ikon er et græsk
ord, der blot betyder billede, og det
er også mest i den ortodokse kirke at
man støder på disse malede billeder
på små stykker træ.
I ethvert billede er der en stor symbolik. Ud over motiv, tillæggesfor-

skellige bibelske personer og menneskelige egenskaber særlige farver,
som f.eks. en lys farve, der betyder
renhed og en blå, der farve betyder

tro. I dette symbolunivers skulle konfirmanderne navigere i en stramt
styret workshop. Resultatet er blevet
helt fantastisk.

Og da Jesus havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og
sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her sk al blive til brød.« Men han svarede: »Der
står skrevet: ›Mennesket sk al ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.‹ «
- Matthæus-evangeliet, kp. 4, v. 2-4

