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En historie om
brændte broer og

berømmelsens 
pris

“... en rigtig god slappe af-bog til 
aft ener i sofahjørnet.”

UGEBLADET

Hvad der er sket med kirkens 
gennemslagskraft og længs-
len efter Jesu genkomst? 
spørger Leif Rasmussen i 
sit ”Brev til menigheden i 
Danmark”.

Leif Rasmussen mener, at 
”profeterne skal igen på banen” 
og han gennemgår det bibelske 
grundlag for, at kirken ikke blot 
har brug for præster og tilhø-
rere, men for • Apostle
• Profeter • Evangelister • 
Hyrder og • Lærere.

Kun
98,-

Brev til os...?

Af Bodil Lanting

En 19-årig afghaner, som blev 
døbt i pinsekirken i Rudkøbing 
sidste år, blev pågrebet af be-
tjente med våben og skudsikre 
veste, mens han var undervejs 
til sommercamp i Mariager. 
Han er nu sendt tilbage til Af-
ghanistan – endda før det var 
planlagt. 

- Han er i største fare som 
kristen i Afghanistan. Og nu arbej-
der vi på at få ham tilbage, siger 
præst i pinsekirken i Rudkøbing, 

Susanne Krog.
Både hun og lederen af Kirker-

nes Integrationstjeneste, Hans 
Henrik Lund, og Venstres politiske 
ordfører, Jacob Jensen, betegner 
politiets fremgangsmåde under 
anholdelsen som ’voldsom’. Ud-
lændinge-og integrationsminister 
Inger Støjberg har ikke kommen-
teret sagen på grund af ferie.

’Oprigtig kristen’
Flere præster har betegnet 

den døbte afghaner som ’oprigtig 
kristen’. Det gælder fx en sogne-
præst på Langeland, som i sin 

tid henviste ham til pinsekirken 
i Rudkøbing, hvor fl ere kristne 
asylsøgere kom. 

Flygtningenævnet afviste i 
februar 2014 at give manden 
asyl, da han ikke var konverteret 
til kristendommen. Men nævnet 
har ikke revideret beslutningen, 
siden han blev døbt.

Sogne- og indvandrerpræst 
Niels Nymann Eriksen fra Vester-
bro betegner det som kritisabelt, 
at Flygtningenævnet ikke har 
revideret deres beslutning om at 
udvise afghaneren. 

Hans far er nemlig blevet dræbt 

af Taliban, mens hans mor har 
slået hånden af ham, fordi han 
er konverteret til kristendommen.

Udvist uden afgørelse
- Det er en rigtig dum sag. Han 

blev udvist FØR der kom en afgø-
relse fra Flygtningenævnet, FN 
og Udlændingestyrelsen. Alle de 
steder ligger der en anmodning 
om at se på hans sag, og man 
afventer svar fra dem alle. 

Normalt høres myndighederne, 
før man udviser nogen, men i 
dette tilfælde blev det fremskyn-
det fra den 10. august til den 2. 

august. Han blev fløjet hjem i 
går aftes. 

Nu arbejder vi for at få ham til-
bage, fortæller en rystet Susanne 
Krog til Udfordringen.

Af hensyn til den hjemsendtes 
sikkerhed i Afghanistan kan Su-
sanne Krog hverken oplyse hans 
navn eller frigive et billede af ham.

Pastor Susanne Krog har mis-
tanke om, at politiet eller udlæn-
dingestyrelsen har afl yttet hendes 
telefon, da de ellers ikke kunne 
vide, at afghaneren var på vej 
til sommerstævne i Mariager – i 
hendes bil.

Susanne Krog fra pinsekirken 
i Rudkøbing døbte den nu 
hjemsendte afghaner.

Hjemsendt afghansk kristen i livsfare
En døbt konvertit fi k sin udvisning fremrykket og blev hjemsendt, mens hans appelsager kører i blandt andet FN og Flygtningenævnet.

Ca. 1600 deltog i Baptisternes og Missionsforbundets sommerstævne på Lindenborg Efterskole ved Roskilde. Her kunne man bl.a. sejle på Roskilde Fjord.

... den kristne ugeavis... den kristne ugeavis

Kirkeskibe?Kirkeskibe?
Sommerstævne ved Sommerstævne ved 
Roskilde FjordRoskilde Fjord
Læs side 5.Læs side 5.

Foto: Kurt Bøgsted.
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første fredag i hver måned kl 12. 
Brugernavn: udf-net    Kodeord: huset 

Ugens profi l: Lissen Margård Bendix Jensen

Tillykke

Læs avisen på Udfordringen dk

Den 15. august er der jubilæ-
umreception for Lissen Mar-
gård Bendix Jensen, som kan 
fejre 25 år som konsulent i 
Danmarks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler.

Søndagsskolen og arbejdet 
med at give det største til de 
mindste – Jesus til børnene – 
har aldrig været fjernt for Lissen. 
Barndomshjemmet i Vejlby ved 
Middelfart var aktivt i kirke og mis-
sionshus, og hendes mor var bl.a. 
en af lederne i Vejlby søndags-
skole. Som barn var Lissen aktiv 
i FDF, og søndagsskolelejrene var 
et af årets højdepunkter.

Konsulent i hovedstaden
Den 15. august 1990 rejste 

Lissen til København, da hun 
blev ansat som børnekonsulent 
i Danmarks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler (DFS) i Københavns 
stift. Her var hun indtil 2009; fra 

2000 som kursus- og materiale-
konsulent. 

I 2009 fl yttede Lissen til Søf-
ten ved Hinnerup, Aarhus som 
materiale- og projektkonsulent, 
og siden 2012 har titlen været 
Materiale- og DFS-konsulent. Det 
er derfor Lissen, der har ansvar 
for, at DFS har noget materiale 
at tilbyde lejre, bibelcampings og 
de cirka 350 tilknyttede klubber 
og kirker.

Gennem de 25 år har Lissen 
altid været frivillig i det lokale 
børne- og juniorarbejde ved den 
sognekirke, hvor hun har boet. 
I København var hun tilknyttet 
Tagensbo kirkes børnearbejde. 
Nu bruger hun sit krudt på bør-
neklubben Spiren, juniorklubben 
Råhyggen, begge i Søften, samt 
familiearbejdet Ulvetime i Hin-
nerup Missionshus.

Taknemmelig for tjenesten
Det er tydeligt at mærke på 

Lissen, at hun er taknemmelig 
for 25 år i DFS. Det giver hende 
mening i hverdagen at fortælle 
næste generation om Bibelens 
fantastiske budskab. At give det 
største til de mindste bliver vi 
aldrig færdige med!

Lissen har altid haft organisa-
torisk talent og godt tag på børn, 
så det var ingen overraskelse, 
at hun blev ungleder på en af 
Søndagsskolernes sommerlejre 
før sin konfi rmation. Her lærte 
hun glæden ved at være frivillig i 
det kirkelige arbejde. Lederne var 
ikke bange for at give unglederne 
ansvar, og dermed var kimen til et 
arbejdsliv for Søndagsskolerne 
lagt. Hurtigt derefter blev hun fast 
leder i en børneklub i nabosognet.

Efter endt 10. klasse og HH i 
1983 blev Lissen konsulentmed-
hjælper i DFS på Fyn, hvilket hun 
var i halvandet år. I foråret 85 var 
hun elev på Børkop Bibelhøjskole, 
derefter pædagogmedhjælper i 

Langenæs Menighedsbørnehave 
i Aarhus og i Maria Søstrenes 
børnehave i Vejle. I efteråret 1986 
begyndte Lissen sin uddannelse 
på Aarhus Lærerseminarium og 
blev færdiguddannet i sommeren 
1990. Under uddannelsen var hun 
tilknyttet som vikar på Jakobsko-
len i Århus.

Lissen Margård Bendix Jensen 
bor nu i Søften ved Aarhus på en 
lille gård sammen med sin mand 
Bjarne. 

Reception
Lørdag d. 15. august kl. 14-17 

er der jubilæumsreception i Søf-
ten-Foldby Sognegård, Skolevej 
7, Søften, 8382 Hinnerup. Alle 
er velkomne, oplyser Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler.

Bodil

Stort at give det største
til de mindste gennem 25 år

KFS’ ledertræningscenter LTC 25 år
Lørdag d. 29. august fejrer LTC sit 25 års 
jubilæum i Brunmosehallen, Mølkærpar-
ken 5, Ødsted, 7100 Vejle.

- Vi ser tilbage på tiden, der er gået, og 
glæder os over alt det, Gud har gjort for og 
gennem LTC. Og så ser vi fremad: På LTC 
vil vi fortsætte med at kende Jesus og gøre 
Jesus kendt, siger forstander Jakob Højlund.

I forbindelse med jubilæet opfordrer KFS 
til at give en jubilæumsgave, der bl.a. skal 
sikre renovering af køkken og toiletfaciliteter.

Jubilæumfesten starter med festgudstjene-
ste kl 13.00 i Brunmosehallen. Herefter kaffe og rundvisning, taler 
og festmiddag. Tilmelding til jakob@kfs.dk senest den 14. august.

Bodil

Guldbryllup
Den 13. og 14. august kan 
Bente og Leon Have Thom-
sen, Hvalsø fejre guldbryllup.
De vil være bortrejst på dage-
ne. Leon Have har bl.a. været 
leder af Ungdom Med Opgave, 
Udfordringen og Skandinavisk 
Børnemission.

LTCs forstander 
Jakob Højlund

Der var stor international 
mangfoldighed, da menighe-
den ’Troens Ord’ i Brande holdt 
Sommerfest i den forløbne 
weekend.

Hovedtalerne var Anu Jacob 
fra Indien og pastor Jens Garn-
feldt fra KBC samt menighedens 
egne pastorer Erling Laursen og 
Stephen Moses. Sidstnævnte er 
missionær fra Indien, som er til-
knyttet Troens Ord for tiden sam-
men med sin hustru og familie. 

Pastor Erling Laursen er nem-
lig også apostel for flere øst-
europæiske menigheder, og 
konferencen er derfor også en 
fest, hvor repræsentanter for 
kontakt-menighederne kommer 
til Brande for at møde hinanden.

Der var således besøg fra bl.a. 
Moldavien, Ukraine og Honduras.

Der var en international dag i 
lørdags med spisning af forskel-
lige nationaliteters retter. 

Søndag var der dåb i kirken, 
hvor der også blev fl aget med 

de forskellige internationale fl ag.
Pastor Jens Garnfeldt lagde i 

sin forkyndelse vægt på, at væk-
kelse starter i den enkelte kristne, 
og at kristne på den måde bliver 
bærere af vækkelses ild og kraft 
ud til en fortabt verden. 

- Vi er nødt til bestandig at blive 
fyldt op med Helligåndens ild og 
kraft for at kunne bære vækkel-
sen ud, sagde han. 

Hans sidste møde på konferen-
sen blev en demonstration af det, 
han havde prædiket. 

- Vækkelsens ild og omven-
delse bragte en åndelig samhø-
righed i atmosfæren. Guds Ånd 
var så kraftfuldt til stede, at der 
blev født noget nyt, og mange 
trådte ind i en ny dimension af 
Helligåndens ild og kraft, og det 
bragte fornyet håb i menigheden 
for Danmark, Europa og Verden, 
fortæller en deltager,

Der var besøg af Anu Jacob 
fra Indien, hvor han i en alder af 
kun 32 år har grundlagt 86 kirker 
og har 146 tjenester, som han 

støtter og hjælper. Blandt andet 
havde han i 2010 holdt vækkel-
seskampagner i samtlige årets 
52 uger, hvor de rejste fra by til 
by hveranden dag. I 2012 afholdt 
han vækkelseskampagner i 14 
nordindiske stater.

Anu Jacob gjorde det klart, at 
når du har et Guds løfte, så er der 
også problemer. 

- Hvis Gud ikke udfordrer os, 

som en naturlig åndelig proces, 
med en Goliat i vores liv, kan vi 
heller ikke se, hvor stærke vi er, 
sagde Anu Jacob.

Han opfordrede kristne til at 
tage deres kors op og have fokus 
på kraften i Guds løfter

- Så vi kan overvinde fjenderne 
- før de overvinder os.

AnneMaria/Henri.

Sommerstævne i Brande
Kristne fra mange forskellige nationer var med på sommerstævnet i Troens Ord i Brande.

Anu Jacob fra Indien har i en alder af 32 år grundlagt 86 kirker. 

Stævne i Pottemagerens Hus
Som omtalt i sidste uge talte den messianske kristne jøde 
Jacob Damkani ved sommerstævnet i Pottemagerens Hus i 
Holsted fra den 28. juli - 2. august. Han er forfatter til bogen 
”Hvorfor lige mig?” som netop er udkommet på dansk. 

Dansker i Baptisternes Verdensråd
På billedet ses generalsekretær Lone Møller-Hansen sam-
men med den nye præsident Paul Msiza, der er fra Sydafrika. 
Hun blev valgt til baptisternes verdensråd (eksekutiv-komite-
en) for de næste tre år.
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Af Iben Thranholm

Fire kirkeledere 
ønsker en mere 
aktiv og målret-
tet indsats for at 
bremse islamis-
men.

For Massoud Fouroozandeh, 
der selv har en fortid som muslim 
og nu er valgmenighedspræst i 
indvandrerkirken Church of Love, 
er der ingen tvivl om, at Islamisk 
Stat udgør en meget større trus-
sel, end vi er klar over:

- Vi sover tungt og dybt. I man-
ge kirker er der kun hyggesnak 
og tandløs forkyndelse. Det kan 
ende i et skrækscenarie, hvis ikke 
vi vågner op. Islamister uddanner 
nu børn til at halshugge. Hvis børn 
kommer som fl ygtninge og søger 
asyl, vil vi tage hensyn og ikke 
forestille os, at de kommer for at 
dræbe, siger han.

I kampen mod islamismen me-
ner Massoud Foorouzandeh, at 
kirken må holde op med at være 
bange for at forkynde:

Vi halter og vakler
- Vi halter bagefter med forkyn-

delse i Danmark. Når vi vakler, 
taber vi slaget. Når vi oplever 
så mange grusomheder, er det, 
fordi kirkernes ledere stikker 
hovedet i busken. De tør ikke at 
gå op imod islam med den kristne 
forkyndelse, siger Massoud og 
fortsætter:

- Samtidigt er det kirkens 
opgave at oplyse muslimer om 
islam, dens historie og teologi. 

Det er kirkens opgave at af-
sløre farisærismen i islam og 
præsentere dem for lyset i kri-
stendommen. Mange er født ind i 
islam og kender ikke andet.

Massoud mener også, at kir-
ken burde gøre meget mere ved 
kristenforfølgelserne: 

- Danmission og Folkekirkens 
Nødhjælp gør slet ikke nok. De 
har glemt forkyndelse i nød-
hjælpsarbejdet. Derfor glemmer 
de også de forfulgte kristne. Det 
er knæfald for islam at skubbe 
forkyndelse af vejen.

For at vende bølgen mener 
Massoud, at der må nye ledere 
til i kirken: 

- Enten skal biskopper om-
vende sig, ellers skal vi have nye. 
Der skal ske en vækkelse.

Bøn og omvendelse
kan redde Europa

Katolsk sognepræst i Esbjerg 
Benny Blumensaat ser også Isla-
misk Stat som reel trussel imod 

den kristne kultur. 
Især på grund af manglen på 

kristendom i Danmark. 
Han mener, at der skal bøn og 

et særligt ”rosenkranskorstog” 
til. Inspirationen kommer fra 
det berømte slag ved Lepanto i 
1571, hvor den kristne hær stik 
imod alle odds bekæmpede den 
osmanniske hær og dermed 
forhindrede, at Europa blev mus-
limsk. Sejren blev tilskrevet, at 
både hæren og hele Rom på pave 
Pius V’s foranledning havde bedt 
rosenkransens bønner.

- Jeg vil starte med at arran-
gere rosenkransbøn en hel lørdag 
i menigheden og håber, at det vil 
sprede sig. Rosenkrans handler 
om forbøn og om at få gang i 
nyevangelisering. 

Ligesom Massoud ser også 
pastor Blumensaat vækkelse 
som den eneste løsning på trus-
len fra islam. Men for at den kan 
bryde igennem, er det ikke nok 
alene at bede. Folk bør gå til 
skrifte og bekende deres synder:

- Først når vi kommer i dybden 

med vores egen tro, vil vi blive 
stærkere overfor islam. Katastro-
fen er jo, at kristendommen ingen 
betydning har i hverdagen. 

Når det nye regeringsgrundlag 
siger, at Danmark bygger på 
kristne værdier, så har det reelt 
stort ingen betydning for den 
måde, vi lever på. Det er kun ved 
at bekende sin synd, at der kan 
ske en forandring, også i samfun-
det. Og så vil en vækkelse bryde 
igennem. Det er en åndelig kamp 
mellem det gode og onde. Mellem 
Gud og Satan. Det kan kun imø-
degås med bøn og en ny måde 
at leve på. Ellers taber vi kampen.

For megen eftergivenhed
Poul Sebbelov er præst i den 

dansksprogede ortodokse me-
nighed Gudsmoders Beskyttelse. 
Han mener også, at den kristne 
kirke bør markere sig klarere:

- Det forekommer mig, at der 
i Danmark, og vist også i andre 
lande i Europa, er alt for megen 
eftergivenhed over for det islam 
og de muslimer, som på en lang 
række områder kræver islamisk 
skik og brug implementeret fx 
i danske institutioner, skoler, 
arbejdspladser og i samfundet i 
det hele taget. For min del er jeg 
betænkelig ved at se, at en tidli-
gere kristen selvfølgelighed i vore 
samfund erstattes af ideologiske 
størrelser med præfi x’et ”multi-”. 

Det er min opfattelse, at vi efter 
bedste evne skal modarbejde 
den udvikling. Det skal vi gøre i 
kirken, og det skal vi gøre i den 
samfundsmæssige debat ved 
klart at markere forskellene mel-
lem fx kristendom og islam - frem 
for at lade som om det hele er ”det 
samme”, bare på lidt ”forskellige 
måder”.

Efter Poul Sebbelovs opfat-
telse udgør radikal islam en 
alvorlig trussel mod det Europa, 
vi kender: 

- Islam er en aktiv benægtelse 
af den kristne tro, og den tilkæm-
per sig stadig større indfl ydelse i 
de europæiske samfund. Derfor 
må vi, kirkerne, arbejde på atter 
at gøre kristen tro og bevidsthed 
til grundlag for den måde, vi 
forstår verden på. Det er forud-
sætningen for at kunne dæmme 
op for de angreb, der føres imod 
det kristne Europa. Men det kan 
også blive nødvendigt med mere 
håndfaste metoder, herunder 
militær magtanvendelse, mener 
Poul Sebbelov. 

Mere dialog med 
moderate muslimer

Henrik Stubkjær er nyvalgt bi-
skop i Viborg og tidligere general-
sekretær i Folkekirkens nødhjælp.

Han mener, at kirken først og 
fremmest skal holde politikere 
ansvarlige for at gøre noget, så 
forfølgelserne af etniske og reli-
giøse minoriteter standses. 

- Vi skal som kristne kirker 
arbejde sammen med de mode-
rate muslimer om at bekæmpe 
ekstremismen. For der må ikke gå 
religionskrig i dette – så gør vi for 
alvor de kristne minoritetskirker 
sårbare. Som kristne kirker har 
vi også et ansvar for at holde 
politikerne fast på ansvaret for at 
tage sig af de fl ygtende fra ISIS’s 
hærgen. 

Det er ikke blot ”et flygtnin-
geproblem for Europa” det er 

mennesker, det handler om. 
Mennesker som er i nød, og som 
vi kan og skal hjælpe. De kristne 
fl ygtninge skal vi invitere ind i vore 
kirker og give dem mulighed for 

at bede og fejre dåb og nadver 
og komme ind i et fællesskab. 
Og fl ygtninge af andre religioner 
skal vi også være behjælpelige, 
så de kan fi nde mulighed for at 
udfolde deres religiøse liv, siger 
biskop Henrik Stubkjær.

Henrik Stubkjær opfatter også 
Islamisk Stat som farlig og en 
trussel imod Europa. Dog Ikke 
som en samlet hær, der mar-
cherer ind, men som en terror-
organisation, som popper op 
i enkeltmands-aktioner eller i 
koordinerede celler. 

- En sådan form for ekstrem 
terrorisme kan dårligt bekæmpes 
med våben. Vi skal selvfølgelig 
beskytte potentielle terrormål. 
Og en dygtig og effektiv efter-
retningstjeneste er også vigtig. 
Men langt mere skal vi forsøge 
at skabe dialog med moderate 
muslimer her i Europa for at for-
søge at udsulte tilgangen til ISIS.

- Bør kirkerne gå ind i 
kampen mod islamisme?
De islamistiske bevægelser har taget en ny drejning indenfor de sidste par år. Fra terror-udøvelse imod det vestlige sekulære demokrati over imod også 
anti-kristelig terror. Islamisk Stat forfølger og halshugger kristne, hvor de erobrer landområder. Vestlige regeringer synes at stå magtesløse. 
– Kan kirkerne gøre noget for at bremse Islamisk Stats brutale fremfærd? Og er Islamisk Stat også en trussel for vestlige kristne? 
Disse spørgsmål har Iben Thranholm stillet til en række præster fra forskellige kirkesamfund.

Benny Blumensaat ser islamismen som en trussel, men me-
ner, at danskernes egen tro skal stikke meget dybere.

Massoud Fouroozandeh mener, at kirkens ledere stikker 
hovedet i busken og ikke tør forkynde evangeliet til muslimer.

Henrik Stubkjær mener, at vi skal forsøge at skabe dialog 
med moderate muslimer her i Europa.

Poul Sebbelov mener, at der 
er alt for megen eftergiven-
hed over for de muslimer, 
som kræver islamisk skik 
og brug implementeret i det 
danske samfund.

”De har glemt for-
kyndelse i nødhjælps-

arbejdet. Derfor 
glemmer de også de 

forfulgte kristne. Det 
er knæfald for islam.”
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Hjemmeside viser forbrugere vej 
til ikke-halalslagtet kød
Claus Kvist Hansen, medlem af byrådet i Horsens for Dansk 
Folkeparti, oplyser på hjemmesiden Halal.fri.dk, hvor man 
kan købe kød, der ikke er slagtet efter muslimske forskrifter.

- En meget stor del af de kødvarer (okse, lam og fjerkræ), som du 
køber i supermarked eller butikker, stammer fra halal-slagtede dyr.

EU har forbud mod, at medlemslandene kan stille krav om, at 
kød skal mærkes med oplysninger om slagtemetode. Derfor er 
det svært for forbrugerne at fi nde kød, som ikke er halal-slagtet, 
hedder det på hjemmesiden.

Claus Kvist Hansen vurderer, at meget halal-slagtet kød ikke er 
mærket som sådant. Men folk skal have mulighed for at fravælge 
kødet - både hvis man ikke bryder sig om slagtemetoden, og hvis 
man ikke ønsker at spise kød, som er velsignet af en anden religion, 
mener DF’eren.

Hjemmesiden viser en liste med producenter og forretninger, der 
har fravalgt halal helt eller delvist.

Bodil

Af  Martin Nissen

På årsmødet i Jesus-hotellet i 
Aalborg blev der fortalt om de 
mange spændede ting, Gud 
gør lige nu. 

Pionerskolen, som Torben Søn-
dergaard har startet, forvandler 
mennesker over hele verden.  Og 
de youtube videoer er set mere 
end 1,3 million gange. Det strøm-
mer ind med tilbagemeldinger fra 
folk, som er begejstrede.

Ikke teser - men videoer
- Vi er 500 år efter Reforma-

tionen med Martin Luther. Han 
satte teser op. Men den nye re-
formation, som er startet, sender 
videoer ud til mennesker. Men 
det allerbedste er endnu ikke 
vist, og det kommer på en ny 
dvd-fi lm til efteråret. Denne fi lm 
vil understrege, at der er en ny 
bevægelse i gang. 

Der er mange, som har fanget 
det nye, som Gud gør. Det at 

være og gøre disciple. Det at 
mennesker må opleve omven-
delse til Gud, dåb i vand og dåb 
i Helligånden. At mennesker 
ikke skal sættes i en boks og 
et kirkesystem, men være ledt 
af Helligånden. Flere og flere 
ønsker ikke bare at sidde passivt 
på kirkebænken, men ønsker at 
praktisere det, som Jesus har 
sagt. Filmen bliver på 1 time og 
40 min. og vil blive sendt gratis 
ud til alle partnere af Mission.dk, 
fortæller Torben Søndergaard.

Flest gaver fra udlandet
På generalforsamlingen blev 

der også fortalt lidt om økonomi 
og medarbejdere. Indtægterne 
til Mission.dk viser helt klart, at 
det er en verdensbevægelse. De 
allerfl este pengegaver kommer 
fra udlandet. Også mange med-
arbejdere kommer fra udlandet og 
hjælper til med discipeltræning, 
tv-studie m.v. på Jesus-hotellet 
i Aalborg.

Antallet af huse og overnat-

ningsmuligheder øges i og om-
kring Jesus-hotellet. Der er en 
medarbejderstab på ca. 15 til de 
mangeartede opgaver. Ønsket 
er, at Guds rige må vokse. Der 
skal være træningsskole igen til 
efteråret. Det er for mennesker, 
som ønsker at arbejde fuldtids 
i Guds rige. Mange er allerede 
tilmeldt fra hele verden.

Nej til fi ne hoteller
- Men vi ejer intet. Der er ke-

delige eksempler på, hvordan 
der i kirkesystemet fi ndes dårlig 
omgang med penge, magt og 
kontrol. Det ønsker vi ikke at 
efterligne. Det er jo Peter (den 
tidligere fodboldspiller), som ejer 
bygningerne i Jesus-hotellet, og 
Mission.dk lejer sig ind. Og når vi 
er i udlandet, så skal vi ikke bo på 
de fi neste hoteller. 

Nej - vi er godt tilfredse med at 
bo ligesom de andre disciple. Det 
er noget, som gør indtryk på folk, 
siger Torben.

Et træningscenter
Der har lydt fl ere profetier om, 

at Jesus-hotellet skal blive som 
en lufthavn, og at der rundt om 
i verden skal være mange så-
danne lufthavne. Altså hvor folk 
kommer og bliver tanket op og 
trænet og så rejser videre. 

- Det er det, vi oplever nu, siger 
Torben. Folk kommer fra hele ver-
den for at blive trænet i Aalborg. 
På denne måde spredes bevæ-
gelsen til mange lande. Visionen 
er, at der bliver sådanne "Jesus-
hoteller" mange steder i verden.

Torbens bøger bliver oversat til 
mange sprog. Mennesker bliver 
så begejstrede over indholdet i 
bøgerne, så de selv begynder at 
oversætte bøgerne til fl ere sprog. 
- Jeg ønsker, at næste år må blive 
kendt som året, hvor vi oplever 
en reformation af kirken, slutter 
Torben Søndergaard.

Årsmøde på Jesus-hotellet
Torben Søndergaard skriver bøger og laver videoer bl.a. om arbejdet i Aalborg.

- Jeg kunne ønske, at flere 
skulle have været velsignet 
med den stærke forkyndelse 
og Helligåndens kraftfulde 
nærvær på hele konferencen. 

Det siger Anna Maria Høy, som 
var en af deltagerne på Køben-
havns Bibeltræning Centers ”Tro” 
konference d. 28. juni - 5. juli. 

Hovedtalerne var nemlig ingen 
ringere end Henry Hinn fra Cana-
da, Carl-Gustaf Severin og Linda 
Bergling fra Sverige, Peter Hasler 
fra Schweitz og Jens Garnfeldt, 
som er pastor i KBC, samt ledere 
fra fl ere danske menigheder.   

’Fantastisk konference’
- Konferencen var fantastisk 

på grund af en stærk forkyndelse 
af Ordet kombineret med Guds 
Ånds stærke nærvær, og jeg gik 
forvandlet derfra, fortæller Anna 
Maria Høy til Udfordringen. 

- Hovedpunktet for mig var helt 
klart Henry Hinn torsdag og fre-
dag aften samt business-mødet 
lørdag i forbindelse med brunch.

Hemmeligheden er at leve 
efter Guds principper for at få 
Guds velsignelse. For at lykkes i 
business er der to ting, som jeg 
husker fra undervisningen, og det 

er pagten med Gud om tiende og 
det at have en åndelig far/mentor. 

Det gjorde et stærkt indtryk 
på mig, hvilken respekt, ære 
og gudfrygtighed Henry Hinn 
bar med sig. Han talte bl.a. om, 
hvor smuk en hemmelighed der 
ligger i, om vi vil indgå en pagt 
med Jesus som Hans brud og 
udleve et liv i hellighed, renhed 
og ærefrygt for Gud. 

Udfordringen til os er, om vi er 
klar til at indgå en pagt med Gud 
om at tage del i den salvelse, hvor 
det koster os alt. 

Anna Maria oplevede også 

svar på to bønner, som hun stille 
bad foran alteret. 

- Og uden at han vidste om 
det, bekræftede Henry Hinn en 
ændring i mit navn fra Marie til 
Maria, som jeg havde ønsket.

Under Guds kraft, som ramte 
mig mægtigt, blev jeg slået til 
jorden, og Gud talte til mig om, 
hvad jeg skulle lægge som mit 
offer på alteret. Salvelsen af Guds 
nærvær holdt sig i fl ere timer.   

Det var første gang, jeg var 
til møde i KBC. Jeg gik derfra 
forvandlet, slutter Anna Maria.

Henri.

Benny Hinns bror 
på KBC konference
Kun få oplevede de kendte talere i København.

Anna Maria Høy fra Herning 
var en af deltagerne.

Henry Hinn er bror til den verdenskendte tv-evangelist.

Luther brugte bogtrykkerkunsten i reformationen for 500 år siden. Vi bruger videoer, siger Torben Søndergaard.

Soldatens bøn på ny CD 
fra KFUMs Soldaterhjem
I forbindelse med KFUMs 
Soldatermissions 125 års 
jubilæum sidste år skrev 
fem forfattere nye salmer 
til soldaterne. De er nu 
udgivet på CD’en Altid 
frejdig.

Salmebogens ’Solda-
tens bøn’ har været ud-
gangspunktet for de fem 
nye salmer. Den sidste 
strofe i en af dem lyder: 
Lyset bliver natteblåt/ og 
mørket tager magten/ 
Gud for alt hvad der er 
godt:/ send engle med på 
vagten.

De øvrige sange på CD’en er mere traditionelle danske 
sange og salmer, bl.a. I Danmark er jeg født og Altid frejdig i to 
forskellige versioner. 

CD’en er produceret af frivillige med tilknytning til KFUMs 
Soldatermission. En af solisterne er Lene Svendsen-Tune, der 
selv er veteran fra Irak og tidligere leder af soldaterhjemmet i 
Holstebro.

Bodil

Kina oplever ikke blot en 
økonomisk revolution i disse 
år. Men også en kristen! For 
40 år siden var der 5 mil-
lioner kristne i Kina. I dag 
er der mindst 80 millioner. 
Fortsætter udviklingen, vil 
hver tredje kineser være 
kristen om 30 år. 
   
Det er den største religiøse 
forandring af et folk i verdens-
historien. Og stadig lever de 
fleste kristne i skjul, fordi 
religionsfriheden er begrænset. 
Hvordan organiserer de sig? 
Og hvad kommer den kristne 
revolution til at betyde for 
resten af verden? Det giver 
journalist KIM SCHOU svar på i 
sin spændende bog “Kinas kristne 
revolution”

Læs også bogen om “Den Himmelske 
Mand” - en af de kristne pionérer i 
Kina, som har siddet i fængsel og 
været udsat for tortur på grund af sin 
tro. Men troen sejrede! Han besøgte 
for nylig Aalborg og talte til 800. 
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Hele 23 musikere og solister 
har bidraget til CD’en Altid frej-
dig. Coveret er lavet af Annika 
E. Joensen.
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Derek Prince forklarer den kamp, der foregår i dag mellem 
Gud og ondskabens kræfter. Du får kendskab til fjendens 
strategier, så du effektivt kan modstå hans angreb. 

Vi har Gud på vor side og intet kan forhindre os i at vinde sejr.

dagg melellem
tttililil fffjjeje dndndenenss

ebeb.. 

at ivi dnde sejjr.

Find nøglen til sejr i den åndelige krig:

MODSTÅ FJENDENS ANGREB

NYHED!

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

www.derekprince.dk
ISBN 978-87-997889-0-3

Tlf.: 40 77 77 85

Du kan sejre i den 
åndelige kamp!

Pris:
200 kr.

I uge 30 mødtes mødtes børn, 
unge og gamle fra Baptist-
Kirken og Det Danske Mis-
sionsforbund for tredje gang 
til et fælles sommerstævne på 
Efterskolen Lindenborg ved 
Roskilde Fjord. De to første år 
var i høj sol, men dette år var 
der også byger.

- Lad os få stedet afprøvet 
i regnvejr, var teknisk chef for 
stævnet, Klaus Teddy Andersen, 
så frimodig at sige allerede lør-
dag, hvor campingpladsen var 
ved at blive fyldt. Og det fi k han! 
Og det bestod!

Blandt andet en brolagt sti 
til hallen havde været et stort 
ønske de foregående år, og den 
var meget kærkommen – især 
i regnvejr. Dertil er der nu lavet 
permanente elinstallationer på 
campingpladsen – en investering, 
som de to kirkesamfund har væ-
ret fælles om.

Teologiske værksteder
Stævnets tema sikrede den 

røde tråd igennem ugen, uden 
at noget blev gentaget. Hovedta-
lerne var John Wenrick fra USA, 
Peter Prothero fra England og 
Jens-Petter Jørgensen fra Norge, 
som gav god, relevant og sund 
undervisning, henholdsvis om det 
at være menighed, om gudstjene-
ster og det at være kristen – som 
sendt til verden.

Som noget nyt i år var der 
sat teologiske værksteder på 
programmet. Hver eftermiddag 
havde sin teologiske udfordring, 
fx ondskabens og lidelsens pro-
blem, frelse og fortabelse – hvor-
dan skal vi forstå det? Bibelen 
– Guds ord, menneskers ord, 
begge dele eller lidt af hvert? Og 
har mennesket en fri vilje, eller 
har Gud forudbestemt det hele?

Til hvert værksted var der to 
oplægsholdere med hvert sit 
udgangspunkt, både folk fra de to 
kirkesamfund, men også indbudte 
som Carsten Elmelund Petersen, 
lektor i systematisk teologi ved 

Dansk Bibel Institut, DBI, og An-
ders Bartoldy fra den apostolske 
kirke i Sønderborg.  

- Meningen var, at deltagerne 
skulle medbringe deres bibler og 
deltage i samtalen med oplægs-
holderne og danne deres egen 
mening – og der var da også stor 
spørgelyst blandt de 60-70 delta-
gere, der var hver eftermiddag. 

Det var befriende, at her kunne 
man komme med sine spørgsmål 
- også de kritiske - og bare dis-
kutere, være uenige uden at det 
gjorde noget. Jeg vil betegne det 
som en succes, siger missionsfor-
bundspræst Svend Ryborg, som 
har været med til at arrangere de 
teologiske værksteder. 

Fælles stævne styrker 
lokale fællesskaber

De teologiske værksteder var 
et af de programpunkter, som 
både yngre og mere modne var 
sammen om. 

Stævnet havde mange for-
skellige spor, Kidz, Connected 
(præ-teenage), One (teenagere), 
Platform (de unge voksne) og et 

”voksenspor”. Desuden var der et 
lille gospelspor, som endte med 
en meget velbesøgt meditativ go-
spelgudstjeneste torsdag aften. 

Som sædvanlig var de fl este 
deltagere under 30 år, men nogle 
menigheder har gjort det til en 
menighedslejr, og fra en enkelt 
deltog ikke færre end 30 cam-
pingvogne. Campingpladsen var 
opdelt i gader, hvor baptister og 
missionsforbundere fra samme by 
og egn boede sammen og kunne 
knytte venskaber. På den måde 
får det fælles stævne også en ef-
fekt lokalt – i hvert fald de steder, 
hvor der er menigheder tilknyttet 
begge kirkesamfund.

På Lindenborg indtil 2019
På stævnet havde BaptistKir-

ken sin landskonference og Det 
Danske Missionsforbund sit re-
præsentantskabsmøde. Afgøren-
de for det fælles stævnes fremtid 
var, at BaptistKirken besluttede at 
ville fortsætte i Lindenborg i hvert 
fald til og med 2019.

Ved de to respektive møder 
blev hhv. Bent Hylleberg fra Bap-
tistKirken og Finn Kier-Hansen fra 
missionsforbundet genvalgt som 
deres kirkesamfunds formænd. 

Også Baptisternes Børne- og 
Ungdomsforbund og Missionsfor-
bundets Børn og Unge samt bap-
tisternes KvindeNetværk havde 
deres årsmøder i Lindenborg.

Baptist i verdensrådet
Generalsekretær i Baptist-

Kirken Lone Møller-Hansen tog 
fra sommerstævnet i utide for 
at deltage i Baptisternes Ver-
dens Alliances, BWA’s, kongres 
i Sydafrika. Her deltog ca. 3000 
baptister fra hele verden i tilbe-
delse, inspirerende undervisning 
og samtale.

Det var første gang, afrika-

nerne var vært for en verdens-
kongres, og det afrikanske islæt 
var også umiskendeligt og forfri-
skende med sang og dans. En 
samarbejdspartner for de danske 
baptister, generalsekretæren for 
Rwandas Baptistsamfund, Gatu 
Munyamasoko, fi k menneskeret-
tighedsprisen for sit arbejde som 
fredsstifter i Rwanda. 

Sydafrikanske Paul Msiza, 
der har været præsident for All 
Africa Baptist Fellowship, blev 
valgt til præsident for baptisternes 
verdensorganisation for de næste 
fem år.

BWA tæller ca. 40 mio. voksne 
døbte medlemmer i 177.000 kir-
ker fordelt på 121 lande.

Bodil

Se billedet af generalsekre-
tær Lone Møller-Hansen sam-
men med den nye præsident, 
Paul Msiza, side 2.

1600 til fælles stævne på 
Efterskolen Lindenborg
Baptister og missionsforbundere var igen i år samlet til sommerstævne. Temaet var ’Sendt til verden’. 

Det er op ad bakke med fi re børn på stævnet på Lindenborg. Foto: Kurt Bøgsted.

Sommerstævnet på Lindenborg var præget af god og relevant 
undervisning - hånd i hånd med hygge  – og stedet blev afprøvet 
i regnvejr. Foto: Kurt Bøgsted.

Når mennesker og 
dyr bytter roller 

I begyndelsen af juli måned blev løven Cecil, som holdt til i en 
af Zimbabwe’s nationalparker, skudt. Jægeren er en tandlæge fra 
Minnesota, som har betalt 55.000 dollars for en tilladelse til at jage i 
området. Nyheden om løvens død skabte et ramaskrig overalt i den 
vestlige verden. Facebook har glødet med rasende kommentarer, 
hvor tandlægen kaldes for kriminel, voldelig, og mange ønsker ham 
anholdt for mord. Filmstjerner har udtrykt deres sorg over løvens 
død og fordømt tandlægen. 1 million mennesker har underskrevet 
en erklæring, der er fremsat som et krav om retfærdighed og sendt 
til Zimbabwe’s præsident. De kræver, at Zimbabwe holder op med 
at sælge jagttilladelser. 

I den forgangne uge har også den færøske tradition for slagtning 
af grindehvaler vakt en enorm vrede og givet Danmark og Færø-
erne negativ omtale. Dyrevenner og aktivister har bombarderet 
politikerne med vrede mails med opfodringer til at sætte ind overfor 
den færøske slagtetradition. Martin Henriksen (DF) har en endda 
modtaget mails med trusler på livet. Selvom grindehvaler ikke er 
en truet dyreart, er fangsterne blevet omtalt i internationale medier 
som The Guardian og Huffi ngton Post.

Det er da fi nt at have omsorg for dyrenes velfærd, men de 
voldsomme reaktioner er helt ude af proportioner. 

Da videoen, hvor ISIS halshugger 21 kristne unge mænd ved 
Libyens kyst og deres blod farvede havet rødt, blev postet på alle 
sociale medier, nåede reaktionerne fra verdenssamfundet ikke i 
nærheden af den harme, som drab på dyr nu har vakt. Der var 
ingen, der sendte erklæring med krav om retfærdighed til lederne 
af ISIS eller sendte mails med dødstrusler til politikere for få stop-
pet barbariet. 

Hvad er det for en kultur, hvor drab på dyr skaber meget mere 
foragt, vrede og sorg end brutale henrettelser af mennesker? Det 
er en kultur, hvor alle værdier er vendt på hovedet. Man fristes til 
at sige en perverteret kultur.

Også på mine daglige løbeture i en park, hvor hunde må løbe 
uden snor, oplever jeg, hvordan dyr har forrang frem for men-
nesker. Springer en kåd eller aggressiv hund op på en sagesløs 
motionist, og vedkommende beder ejeren om at få styr på sin 
hund, ender det ofte med, at ejeren overfuser den, som vover at 
kritisere hundens adfærd. 

Når dyr således bliver menneskeliggjorte, er det så mon ikke 
fordi, mennesket er begyndt at betragte sig selv som et dyr? 
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LEDER

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Søndagens tekst: Lukas 19:41-48

Jesus græder over Jerusalems vantro
41 Jesus var nu så tæt på Jerusalem, at han kunne se ud 

over hele byen. Da brast han i gråd og sagde: 42 »Gid du i 
dag kunne forstå, hvad der fører til fred. Men det er skjult 
for dine øjne. 43 Det varer ikke så længe, før dine fjender 
vil samle sig mod dig. De vil bygge en vold op omkring 
dig, omringe dig og presse imod dig fra alle sider. 44 De 
vil jævne dig med jorden og knuse dine indbyggere, fordi 
du ikke greb chancen, da Gud kom til dig!«

Den sidste tempeludrensning
45 Senere gik Jesus ind på tempelpladsen og begyndte 

at jage de handlende ud. 46 Han råbte til dem: »Skriften 
siger: ‘Mit hus skal være et bønnens hus,’ men I har gjort 
det til ‘et tilholdssted for røvere.’« 

47 Hver dag underviste Jesus i templet, men ypperste-
præsterne, de skriftlærde og de øvrige jødiske ledere 
spekulerede på, hvordan de kunne få ham slået ihjel. 48 
Dog kunne de ikke fi nde nogen anledning til det, for folk 
stimlede sammen om ham og slugte hvert ord, han sagde. 

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk
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Giv evangeliet 
tilbage til jøderne
Jesus græd over Jerusalem, 
fordi folket afviste ham. Der er 
nemlig kun én måde, hvorpå 
både jøder og ikke-jøder kan 
blive frelst - det er ved at på-
kalde Jesu navn. Derfor må 
budskabet om Jesus forkyndes 
for begge parter.

Der er beklageligvis mange 
velmenende troende, som er 
faldet i fælden, vildledt af en af 
de to hovedstrømninger inden 
for fejlagtig undervisning:

1. Erstatningsteologi - en 
doktrin, der lærer, at Israels Gud 
har forkastet Israel og udskiftet 
dem med Kirken, som om Israel 
ikke længere var Guds folk, 
og der ikke længere var noget 
fremtidigt formål eller en frem-
tidig plan for dem.

Hvis det er sandt, ville alle 
profeterne såvel som alle apost-
lene være løgnere! Hvis det er 
sandt, ville hele Guds Ord være 
en stor Løgn! Gud forbyde! Hvis 
Gud ikke overholdt sin evige 
pagt med Abraham, Isak, Ja-
kob og David, hvilket håb eller 
hvilken sikkerhed ville de ikke-
jødiske troende da kunne have 
i en så ubestandig Gud?

Hvis Gud bryder sin evige 
pagt med sit folk Israel, hvad 
gør dig da så sikker på, at 
denne Gud vil overholde sin 
pagt med dig og de løfter, han 
har givet dig?

2. Den anden hovedløgn, 
som Satan, Løgnens Fader, har 

spredt rundt i Kirken, hænger 
sammen med Romerbrevet 
11:26a: ”...så skal hele Israel 
frelses.”

På grund af dette løfte er 
mange velmenende troende 
kommet til at tro på den løgn, 
der har gennemboret kirkens 
hjerte, at der ikke er noget be-
hov for at forkynde evangeliet 
til jøderne, for når alt kommer 
til alt ”...skal hele Israel frelses”. 
Dette store løfte er dog kun til 
de jøder, der er i live den dag, 
hvor Herren kommer.

Gud holder sine løfter
Dette løfte hænger sammen 

med de tre vigtigtste kapitler i 
hele Bibelen, Romerbrevet 9, 
10 og 11, hvor vi ser Paulus’ 
hjertesuk efter at opbygge til-

lid i læserens hjerte. Apostlen 
ønsker at bringe læseren til 
forståelse af, at Gud ikke har 
forkastet sit folk, Israel. 

Gud er en troværdig Gud. 
Han vil med sikkerhed opfylde 
sine løfter til Israel, og derfor 
kan du som troende betro hele 
dit liv i hans elskende og trofa-
ste hænder...

Kun én vej til Gud
Men skønt Israel er Guds 

pagtsfolk, en udvalgt nation, er 
der, når det handler om frelse 
”...ingen forskel på jøder og 
grækere; alle har den samme 
Herre, rig nok for alle, som 
påkalder ham.” Romerbrevet 
10:12). Den ene måde, hvorpå 
både jøder og ikke-jøder kan 
blive frelst, er ved at påkalde 
Yeshuas navn.

Her må vi omhyggeligt ove-
veje det spørgsmål, Bibelen 
stiller: ”Men hvordan kan de 
påkalde ham, som de ikke er 
kommet til tro på? Hvordan kan 
de tro på ham, som de ikke har 
hørt om? Hvordan kan de høre, 
uden at nogen prædiker?” (Ro-
merbrevet 10:14).

Som genfødte troende bliver 
vi befalet at gå ud i al verden 
med evangeliet (Markusevan-
geliet 16:15) - til jøden først, 
og også til ikke-jøden: ”For jeg 
skammer mig ikke ved evange-
liet; det er Guds kraft til frelse 
for enhver, som tror, både for 
jøde, først, og for græker” (Ro-
merbrevet 1:16).

Gud presser Israel
Det jødiske folk er stadig dødt 

i sin synd, og Gud presser dem 
op i et hjørne, ligesom han gjor-
de på dommernes tid - denne 
gang dog ikke ved hjælp af am-

monitterne, edomitterne eller 
moabitterne, men ved hjælp af 
deres muslimske naboer. 

Det meste af verden har 
nu sat sig imod Israel, og hun 
føler sig så ensom. Hun er dybt 
fortvivlet og ved at miste håbet. 
Nu, hvor Israel er ved at have 
udtømt sine kræfter, er det 
muligt, at det ikke længere er 
Gideon, Debora eller Samson, 
der er Guds talsmænd, men 
I ikke-jødiske troende, der er 
kaldet til at ægge jøderne til 
misundelse? 

Kunne det mon være, at det 
endelig efter 2000 år er blevet 
din tur til at tage del i, hvad Gud 
så gerne vil fuldføre?

Hjælp Israel fra Sinai til Zion
Guds kære, Israel som nation 

står tilsyneladende altid ved et 
vejkryds. Så længe de fortsæt-
ter med at vende Yeshua ryg-
gen, vil de blive ved med at lave 
den forkerte drejning. 

Tiden er kommet, hvor vi skal 
rejse os som én, de jødiske og 
de ikke-jødiske troende - det 
ene nye menneske! Vi, der er 
af Guds hus, kan hjælpe Israel 
med at dreje i den rigtige retning 
på dette tidspunkt i hendes 
historie. 

Guds kære, Israel har stort 
behov for dig, så hun kan be-
væge sig fra Sinai til Zion, så 
hun kan blive en del af en bedre 
pagt - Den nye Pagt.

Jacob Damkani 
fortæller om sin 
egen vej fra jø-
disk tro til troen 
på Yeshua i 
bogen ’Hvorfor 
lige mig?’

Gennem organisationen 
’Trumpet of Salvation for Israel’ 
arbejder Jesus-troende jøder 
og kristne ikke-jøder med at 
bringe evangeliet til det jødiske 
folk. Her ses en missionær i 
samtale med israelske solda-
ter. Skærmprint fra Trumpet of 
Salvation video 2.

Både jøderne og Israel har brug for hjælp fra kristne for at få del i Guds velsignelse.

Frigørende ord
I ferien var jeg så uheldig at få et voldsomt hold i ryggen på 
en af de store kristne sommercamps. Det kom midt om natten, 
og jeg kunne næsten ikke røre mig for smerte. 

Hen på morgenen lykkedes det at få fat i lejrlægen, som 
gavn mig et par indsprøjtninger bagi og besked på at spise 
rigeligt med smertestillende. Selv om pillerne tog toppen af 
smerterne, fi k jeg senere igen krampe i musklerne, så vi måtte 
have vagtlæge. Jeg vidste ikke, det kunne gøre så ondt.

Du véd, når mænd er syge... Men jeg har altså en pointe 
med at fortælle om mit personlige mareridt. Den kommer her: 

Min egen læge sagde nærmest, at jeg bare skulle holde mig 
i ro, blive liggende i sengen så meget som muligt og spise godt 
med piller. Så det gjorde jeg i ca. to uger, og når jeg nødven-
digvis skulle bevæge mig på to ben, skete det meget forsigtigt 
og med kroppen låst fast i en foroverbøjet stilling - hældende 
skævt til den ene side. Jeg så elendig ud. Jeg spekulerede 
på, om jeg nogensinde slap af med den skade.

Nu var der så en del mennesker, der mente, at jeg skulle til 
kiropraktor. Jeg turde knapt nok kravle op på briksen, da han 
undersøgte kroppen. Han gjorde egentlig ikke så meget ved 
mig, bortset fra at fortælle, at jeg netop ikke skulle holde mig 
i ro mere, men skulle bevæge kroppen. 

Snart gik jeg friere omkring. Ordene havde sat mig fri. Før 
havde jeg troet, at jeg skulle bevæge mig så lidt som mulig. 
Men nu blev jeg sat fri. Efterhånden kunne jeg droppe de 
smertestillende og jeg fór ikke sammen, når det jog i ryggen.

Min pointe er altså, at ordene i sig selv havde en sådan 
virkning, at jeg igen kunne rette mig op. 

Sådan er det også med vores tro. Blot meget stærkere. 
Så længe vi ikke kender det kristne budskab eller ikke har 

forstået det, går vi krampagtige omkring i frygt og tristhed. Og 
vi tænker måske, at det aldrig kan blive bedre med os. 

Men når budskabet trænger igennem vores fordomme og 
trodsige tankebygninger, så begynder vi at løsne op. 

”Ordet skaber, hvad det nævner,” sagde Grundtvig. Og det 
ord, han henviste til, er jo langt mere kraftigt, end hvad en 
læge eller en kiropraktor kan sige. ”For Guds ord er levende og 
virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger 
igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er 
dommer over hjertets tanker og meninger.” (Hebr. brevet 4,12). 

Guds ord er nemlig levende. Det er inspireret.
Det er dynamisk. Det vender ikke tomt tilbage.

Derfor gælder det om at fylde sig med 
Guds ord og tro på ordet, så det kan gøre 
sin vidunderlige virkning.

Mette Østergdr.
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Af Richard Oestermann
Den dengang 88-årige danske 

journalist Richard Oestermann 
fortæller om sit spændende liv 
blandt kendte og ukendte. 
   - Denne bog af Richard 
Oestermann kan jeg 
varmt anbefale. 
Den bør læses af 
mange af Udfor-
dringens abonnen-
ter.

H.K. Neerskov

Kun kr. 198,-
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MIG OG MELLEMØSTEN

Af Vidar Nordberg

Redaktør af det norske 
blad ’Karmel Israel-Nytt’

Israel ønskede ingen krig i 
Gaza i sommeren 2014. I vir-
keligheden afværgede den en 
katastrofe, som kan sammen-
lignes med overraskelseskri-
gen under Yom Kippur i 1973. 
Men fremstillingen af krigen i 
medierne var helt forkert.

Dette er indholdet i en ny 
rapport fra tænketanken Jeru-
salem Center for Public Affairs 
(JCPA). Rapporten er redigeret 
af den kendte pressemand 
Hirsh Goodman, som nu er 
forsker ved Tel Aviv universitet. 
Rapportens anden redaktør 
er leder i JCPA, Dore Gold, 
som for nylig blev udnævnt til 
direktør i Udenrigsministeriet i 
Jerusalem. Rapporten indehol-
der artikler af Alan Baker, David 
Benjamin, Jonathan D. Halevi 
og Daniel Rubenstein.

Dramatisk beskrivelse
Rapporten giver en dramatisk 

beskrivelse af den katastrofe, 
der var under opsejling, men 
som blev standset af ”Operation 
fast klippe”. Det var en 50 dage 
lang krig, som startede den 8. 
juli 2014.

– Hvis denne krig ikke var 
kommet, ville det have været  en 
katastrofe, sagde Hirsh Good-
man på pressekonferencen.

Hamas havde bygget 32 
tunneler fra Gaza til Israel. 
Hundredvis, om ikke tusindvis, 
kunne strømme gennem tun-
nellerne for at nedslagte civile 
og det redningsmandskab, som 
kom til undsætning om natten. 
Terroristerne ville have været 
væbnet med maskingeværer, 
granater og håndvåben. De ville 
have angrebet hjem og civile.

Mens terroristerne gik til 
angreb mod jødiske samfund 
langs grænsen til Gaza, skulle 
Hamas starte et voldsomt an-
greb med langtrækkende raket-
ter, som ville have ramt Israels 
byer, havne og flyvepladser. 
Desuden ville Hamas sandsyn-
ligvis have forsøgt at få terrori-
ster ind med hangglidere, så de 
kunne nå mål langt inde i Israel. 
Hamas havde også frømænd, 
som kunne komme ind i Israel 
under det spektakulære angreb, 
som blev afværget på grund af 
krigen i 2014.

Dette var den potentielle 
Hamas-version af Yom Kippur-

krigen i 1973, da Egypten og 
Syrien lancerede angreb i Sinai 
og Golan. Men dengang var det 
en krig, som blev udkæmpet på 
slagmarken. Her var det Israels 
byer og civilbefolkningen, som 
skulle have været slagmarken, 
fremgik det på pressekonfe-
rencen.

Goodman sagde på presse-
konferencen i Jerusalem, at et 
sådant Hamas-angreb for altid 
ville have givet Israel et ar. 

Hamas’ afl edningsmanøvre
Hamas blev tvunget ind i en 

samarbejdsregering med PLO, 
og den såkaldte ”Kerry-plan” var 
ovre den 14. maj 2014.  

Det var økonomiske vanske-
ligheder og politiske problemer, 
som avslørede og satte en stop-
per for Hamaledelsens hem-
melige angrebsplaner. Egypten 
lukkede tunnelerne til Gaza og 
ramte dermed Hamas’ ”skat-
teindtægter” på smugling. Ha-
mas kunne ikke betale 42.000 
tjenestemænd. Arbejdsløheden 
var på 46 procent, og bruttona-
tionalproduktet mindre end fi re 
dollar per dag per person.

Folk gjorde oprør mod Ha-
mas-regimet. De forsøgte derfor 
at vende opmærksomheden 
bort fra sig selv ved sporadisk 
at skyde raketter mod Israel 
og bruge tunnelerne til at kid-
nappe israelere. Dynamikken 
tog ny fart, da Hamas kidnap-

pede og dræbte tre israelske 
teenagedrenge i Judæa i som-
meren 2014. Situationen blev 
eksplosiv, blandt andet med 
oprør på Tempelpladsen. Israel 
gennemførte arrestationer for at 
standse terroraktiviteten. Den 7. 
juli affyrede Hamas 68 raketter 
mod Israel, inklusive ørkenho-
vedstaden Beersheba. Den 8. 
juli fór raketterne mod Tel Aviv. 
Krigen var i gang. 

Voldsom ild
Terroristerne i Gaza skød i 

alt 4.258 raketter og utallige 
granater mod Israel. Israel gik 
til modangreb for at standse 
raketterne.

– 74 israelere blev dræbt i 
krigen. Hvis ikke antimissilbat-
teriet Iron Dome (jernkuppelen) 
havde nedskudt 735 raketter fra 
Gaza, ville de israelske tabstal 
havet været langt højere, skriver 
Goodman og Gold i rapporten 
”The Gaza War 2014 – The 
War Israel Did Not Want and 
the Disaster It Avertet” (Gaza-
krigen 2014 – Krigen Israel ikke 
ønskede og katastrofen den 
afværgede).

Hvis Hamas havde accep-
teret våbenhvileforslaget fra 
Egypten den 15. juli, ville antal-
let af dræbte palestina-arabere 
have været 200 personer. Men 
Hamas gik først med til en vå-
benhvileaftale den 27. august. 
Da var 2.100 arabere dræbt.  

Ingen ved, hvor mange af dem, 
som var ’menneskelige skjolde’. 
På pressekonferencen kom det 
frem, at først da Israel ramte 
centrale Hamas-ledere, gik de 
med til en våbenhvile. Hamas 
bekymrede sig nemlig ikke om 
civilbefolkningen. 

– Hamas fi k tilbud om fred, 
men de ville ikke have nogen 
våbenhvile, sagde tidligere 
direktør i Strategi-ministeriet  
Yosef Kuperwasser. 

Mens FN påstod, at omkring 
72-84 procent af de dræbte 
arabere var civile, fremgår det 
af rapporten  fra JCPA, at antal-
let af civile ofre er mindre end 
50 procent. Forskellen skyldes 
formodentlig til dels udregnings-
modellen. Hvis ingen anden ter-
rororganisation hævdede, at det 
var deres folk, som var døde, 
blev de regnet som Hamas-ofre.

Civile ofre
Hamas havde planlagt at 

trække israelske styrker ind i 
de tætbefolkede områder. Det 
kunne have ført til store tab 
af israelske soldater og civile 
i Gaza. Dermed ville Hamas 
have fået en dobbel gevinst, 
nemlig både nedslagtingen af 
israelske soldater og verdens 
støtte, når palæstina-arabiske 
civile blev dræbt.

Men ifølge Hirsh Goodman 
forregnede Hamas sig. De is-
raelske landtropper lod sig ikke 

lokke særlig langt ind i Gaza. 
72 procent af skaderne skete 
indenfor godt 3,2 kilometer fra 
Israels grænse. Det var nemlig 
et vigtigt mål for israelerne 
at få ryddet op i netværket af 
tunneller.

Israel ramte terrormålene 
med stor præcision. Goodman 
påpegede, at på den ene side 
af en bygning hang vasketøjet 
til tørre, mens facaden på den 
anden side var revet af, for der 
var terroristerne. Hamas gemte 
både soldater og våben under 
sygehuse, moskeer og FN-
bygninger.

Israel sendte advarsler i form 

af både fl yveblade, sms’er og 
tomme varslingsraketter, som 
larmer, men ikke ødelægger. 
Man ønskede, at varsle folk om, 
at de måtte ud af husene, før de 
blev ødelagt. 

– Men Hamas nægtede de 
civile at følge Israels anmodning 
om at fjerne sig. Israel var nødt 
til at udvælge sig fjendtlige mål, 
især raketter. Her var der ingen 
tid at spilde, fordi terroristerne 
hurtigt kan affyre raketter, som 
rammer mål i Israel, sagde 
advokat David Benjamin på 
pressekonferencen.

Han påpegede, at mens kri-
gen foregik, sendte Israel mad, 
medicinsk udstyr og brændstof 
til Gaza af hensyn til befolk-
ningen.

I rapporten henvises der til, 
at USAs militære stabschef 
Martin Dempsey den 6. novem-
ber 2014 sagde, at Israel var 
gået ekstraordinært langt for at 
begrænse skaderne og hindre 
tab af civile liv i Gaza. 

Hamas fi k støtte fra Iran 
Under pressekonferencen 

på Jerusalem Center for Public 
Affairs i Jerusalem kaldte Lenny 
Ben-David krigen i Gaza for 
asymmetrisk. Når Israel ned-
skød raketter, gik Hamas over 
til selvmordsbomber. Han påpe-
gede også, at Hamas forsøgte 
at affyre så mange raketter på 
en gang, at Iron Dome ikke 
kunne klare at skyde dem ned. 
Videre sagde Ben-David, at Iran 
sendte alt fra cement til våben 
til Hamas i Gaza.

Dele af pressen måtte sidde på gangen, da Jerusalem Center for Public Affairs præsenterede sin rapport om Gaza-krigen. Israels tidligere FN-
ambassadør Dore Gold følger med, mens den kendte pressemand Hirsh Goodman præsenterer rapporten. Foto: Vidar Norberg.

Gaza-krigen forhindrede
et katastrofalt terrorangreb
Israels ’Operation fast klippe’ sidste sommer hindrede ifølge en ny rapport et stort angreb mod civile.
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Ugens breve til Suh

Hotline til Suh

På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til
Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69. 

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk

Kære Suh
Jeg har nu igennem 24 år 

været gift med min mand, men 
overvejer alvorligt at søge skils-
misse. Jeg er så slidt, at jeg ikke 
orker mere. 

Vores ægteskab fungerer 
ikke, og efter at børnene er 
fl yttet hjemmefra er der ingen-
ting, der binder os sammen. Vi 
snakker kun om praktiske ting, 
og vi har stort set heller ingen 
intimitet længere. Når jeg prøver 
at snakke med ham om os og 
vores forhold, lukker han i og 
gider ikke det ”psykologi-ævl”. 
Jeg har foreslået ham parterapi, 
eller at snakke med et andet par, 
men det nægter han. 

Jeg har efter bedste evne 
prøvet at elske ham ubetinget, og 
engang var det som om, at det 
gjorde ham lidt blødere. Nu prel-
ler det fuldstændig af på ham, og 
jeg har ikke mere at give af. Jeg 
ønsker ikke en skilsmisse, men 

jeg kan heller ikke eksistere i 
dette forhold. 

Er der et sidste råd, du kan 
give mig, som jeg kan prøve, 
inden jeg smider håndklædet 
endeligt i ringen? P.s. Vi er begge 
kristne mennesker.

S

Kære S.
Det gør mig ondt at høre om dit 

forliste ægteskab. Det lyder som 
om, at du har prøvet stort set alt.  

Parterapi ville være oplagt, 
men når din mand nægter at 
deltage i noget sådant, er det 
selvsagt svært at komme videre 
ad den vej. Sådan som jeg forstår 
din situation, er der nu følgende 
muligheder for dig:

- Du har tidligere oplevet, at 
din kærlighed til din mand gjorde 
noget ved ham, positivt. Han blev 
lidt ”blødere”. Nu er du tømt for 
kærlighed og oplever ikke, at du 
har mere at give af. Det er også 

meget svært at blive ved med 
at give, hvis man ikke får noget 
tilbage fra den, man giver til. 

Men hvis du kan fi nde styrken 
og modet til det, så kan du måske 
prøve at se dig om efter alterna-
tive måder at blive fyldt op med 
kærlighed på? Måske kan du 

tanke op via samvær med dine 
børn, dine veninder, et andet 
fællesskab eller ved at begynde 
at udleve nogle af de ting, der 
ligger dig på hjerte? 

Måske kan skift i fokus på, 
hvor brændstoffet skal komme 
fra, gøre en forskel, og måske du 

igen kan være katalysator for, at 
du og din mand kan nærme jer 
hinanden lidt mere igen?

- Din mand vælger at overhøre 
din insisteren på, at der skal ske 
et eller andet. Han er måske 
skræmt af, hvad det vil kræve af 
ham, fl ov over, at det er kommet 
så vidt – eller slet og ret doven?! 

Måske kunne det være en 
mulighed at bringe en tredjepart 
ind – uden at spørge ham om lov 
inden? Måske du kunne åbne 
dig omkring jeres problemer 
overfor præsten/lederen i jeres 
menighed, og bede om hjælp til 
at få alvoren af situationen til at 
gå op for din mand? 

Det er selvfølgelig lidt at ”kup-
pe” din mand – men på den 
anden side, hvis skilsmisse er 
alternativet?

- Du kan vælge at acceptere, 
at det ikke bliver anderledes. 
Lade være med at håbe på, 
at I får mere fællesskab eller 

intimitet. 
Acceptere, at I blot er bofæl-

ler, der skal prøve på at have det 
tåleligt med hinanden. Invester 
din energi i dine egne interes-
seområder. Få det bedste ud af 
de livsomstændigheder, der nu 
engang er. 

- Du kan vælge at blive skilt. 
Det er en trist løsning, men må-
ske er det enten katalyserende 
for, at din mand endelig får øj-
nene op for, hvad der er på spil, 
eller også tydeliggør det måske 
blot, at din mand er uden for din 
rækkevidde.

Jeg synes, du skal tænke mu-
lighederne godt igennem, måske 
endda selv fi nde på fl ere. 

Når du har overvejet mulig-
hederne, bedt over dem, måske 
drøftet dem med andre, så må 
du træffe et valg.

Hilsen Suh

Hej Suh
Jeg har igennem et længere 

stykke tid taget mig sammen for 
at skrive til dig. 

Sagen er den, at jeg skammer 
mig meget over mit problem. Men 
jeg har et problem med porno. Så 
er det sagt. Jeg har ind imellem 
perioder, hvor problemet ikke er 
så stort, men i andre perioder 
tager det helt magten fra mig. 

Jeg skammer mig meget over 
det, men jeg kan bare ikke holde 
mig fra det. 

Hvordan skal jeg få stoppet 
med det? Jeg er indstillet på at 
gøre, hvad det skal være for at 
få bugt med det, jeg er bare ikke 
klar til at snakke med andre om 
det endnu. 

Anonym.

Kære Anonym
Hvor er det godt, at du har fået 

taget dig sammen til at skrive, 
og jeg er ked af, at det forment-
lig har været særlig svært for 
dig at åbne dig overfor nogen 
overhovedet, fordi dit problem 
er af seksuel karakter. Mange 
skammer sig særlig meget, når 
deres udfordringer har med det 
seksuelle område at gøre. 

Det er i grunden trist, for sek-
suelle problemer er ikke mere 
forfærdelige eller sværere at 
afhjælpe end så mange andre 
problemer, men det har i mange, 
især kristne sammenhænge, fået 
en særlig forfærdelig og skam-
fuld karakter. Derfor holder vi 
disse problemer mere for os selv 
og får derfor ikke altid den hjælp 
til dem eller forbøn for dem, som 

vi ellers kunne have fået. 
Og vi tror måske fejlagtigt, at 

vi er de eneste i verden – eller i 
hvert fald i menigheden – som 
har det sådan. Det gør os endnu 
mere skamfulde og øger følelsen 
af ensomhed og måske endda 
fortabthed. 

For at overvinde dit problem 
med porno er du nødt til at få 
afdækket, hvad det er, du søger 
i pornoen. Det handler nemlig 
sjældent blot om fysisk seksuel 
tilfredsstillelse, men er i stedet et 
symptom på noget mere grund-
læggende. 

For de fl este handler det i vir-
keligheden om en længsel efter 
nærhed, intimitet og fællesskab. 
Det er netop her, hvor pornoen 
lokker os – forfører os: det ser 
tilsyneladende ud som om, at 
man her skyder en genvej: at 
man med et tryk på en knap 
bliver lukket med ind i et meget 
intimt fællesskab. 

En mand sagde engang til mig: 
”Det er ikke så meget det seksu-
elle, der tiltrækker mig, men det 
er så rart at blive mødt af så man-
ge smukke smilende kvinder”. 
Problemet med pornoen er, at 
det blot er en pseudovirkelighed, 

og bliver pornoen vores løsning 
på det grundlæggende problem, 
får vi altså aldrig håndteret dette 
på en hensigtsmæssig måde.

For at få bugt med det grund-
læggende problem er du nødt til 
grundigt og ærligt at granske dig 
selv: Hvad er det du får indfriet, 
når du bruger pornoen? 

Du er nødt til at få afdækket, 
hvad din inderste længsel er - 
hvad det er, du er i underskud af 
i dit liv, som i stedet bliver tilfreds-
stillet via pornoen? Prøv også at 
tænke over, hvad der er kende-
tegnende for de perioder, hvor du 
ikke er så udfordret af trangen til 
porno? Hvad er anderledes her i 
modsætning til de perioder, hvor 
du ikke kan kontrollere din trang? 

Når du bliver klar over, hvilke 
praktiske, følelsesmæssige, ån-
delige ting, der er på spil, er du et 
godt skridt nærmere på at tvinge 
pornoen ud af dit liv. Så handler 
det om at tage ansvar for, at de 
”gode” perioder kommer til at 
fylde mere – for så bliver pornoen 
mere og mere overfl ødig. 

Du kan måske få brug for eks-
tern hjælp, selvom du ikke er så 
vild med det. Men med tiden får 
du måske så meget lyst til virkelig 

at få bugt med dit problem, at du 
får frimodighed nok til at dele det 
med en, der kan hjælpe dig og 
støtte dig i din kamp? Find måske 
en i din menighed, af samme køn 
som dig selv, en der er lidt ældre, 
og som du har tillid til. 

Eller vælg en professionel, 
som jo har tavshedspligt, og som 
i øvrigt stensikkert har arbejdet 
med den slags problemstillinger 
før. 

Hilsen Suh

Jeg har et problem med porno

Vores ægteskab fungerer ikke

Det er meget svært at blive ved med at give, hvis man ikke 
får noget tilbage fra den, man giver til. 

For at overvinde dit problem med porno er du nødt til at få 
afdækket, hvad det er, du søger i pornoen.
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Af Jakob Rerup

Hver søndag sker der noget 
ganske særligt på Kirkegårds-
vej 21 på Amager. Her mødes 
og samles kinesere til guds-
tjeneste for at dyrke deres 
kristne tro i Chinese Church 
in Copenhagen (CCIC), der 
holder til i Luthersk Missions-
forenings Hus. 

Den er den ene og mest kendte 
af de to kinesiske kirker i Kø-
benhavn, hvor gudstjenesten 
ligefrem foregår på mandarin, 
der er det offi cielle og mest talte 
sprog i Kina. 

Den anden hedder Copenha-
gen Chinese Christian Mandarin 
Church og ligger på Valdemars-
gade 14 på Vesterbro. De af-
spejler en af de største kristne 
revolutioner i Verden, nemlig den i 
Kina, hvor der hvert år bliver døbt 
omkring 2 millioner kinesere. 

Foruden gudstjeneste bliver 
der sunget, lavet bibelstudier og 
arrangeret fællesspisning og ture.

Flere kinesere 
bliver kristne

Der bor omkring 10.000 kine-
sere i Danmark i dag. I starten 
var det ofte den typiske restau-
rantarbejder, der kom til Dan-
mark fra Kina, men i de senere 
år er han blevet mikset op med 
udvekslingsstuderende, forskere 
og ansatte i internationale virk-
somheder, efterhånden som Kina 
har åbnet op for større udveksling 
med resten af verden. 

Peter Buch er præst og for-
mand for Kina-kredsen. Desuden 
er han lejlighedspræst i Chinese 
Church in Copenhagen. Ellers 
har CCIC en præst fra Malaysia.

Hvad er tendensen i forhold 
til kinesere, som bliver kristne i 
Danmark – bliver det færre, bliver 
det fl ere, eller ligger det stabilt?

- Jeg er helt sikker på, at der 
bliver fl ere. Det er jo godt nok, 

altså når man har en kraftig kir-
kevækkelse i Kina, hvorfor skulle 
man så ikke have det i Danmark? 
siger Peter Buch.

Kristendom er 
noget positivt

Ingrid Olsen Yeh er tidligere 
Taiwan-missionær, og under 
sine ophold i Taiwan har hun 
lært kinesisk. I dag tolker hun for 
kinesiske fl ygtninge i Danmark. 
Hun har ikke noget præcist svar 
på, hvor mange kristne kinesere 
der er i Danmark i dag.

- Jeg tror, der bliver fl ere… 
altså den overvejende del af 
kineserne har været i kontakt 
med kristendommen i Kina. Det 
er meget få, vi møder, som aldrig 
har hørt om kristendommen. Det 
er måske en eller to ud af hun-
drede, svarer Ingrid Yeh.

Hvad får en kineser til at kon-
vertere til kristendommen?

- Den vestlige kultur har stor 
positiv betydning for mange kine-
sere. Hvis det er fra Vesten, så 
er det som regel godt…det gør 

så, at kristendommen og Vesten 
bliver forbundet. Kristendommen 
bliver ikke mødt med en skeptisk 
holdning, som den gør andre ste-
der, fordi den kommer fra Vesten, 
siger Peter Buch.

Han forklarer, at rigtig mange 
kinesere starter med at være 
kulturkristne. Dvs. de synes det 
er spændende at læse Søren 
Kirkegaard og andre vestlige 
fi losoffer.

- Vi har faktisk haft en fra 
Treselvkirken i Kina, en meget 
dygtig ung mand, som har læst 
Grundtvig. Han kan ikke snakke 
dansk, men han kan godt læse 
Grundtvigsk. Han kan læse 
Grundtvigs skrifter på original-
sprog, ret imponerende. Han 
kan simpelthen sætte sig ned 
for at lære dansk, for at kunne 
oversætte direkte, for ikke at 
være afhængig af kilder. Og det 
er sådan noget, som kinesere 
gør, forklarer Peter Buch.

Det starter altså ofte med no-
get kulturbetinget, og så fører det 
over i noget med et fælleskab, 

som sættes i højsædet. Man 
bliver en del af et fællesskab, når 
man starter i en kirke, jævnfør 
ovennævnte med gudstjenester, 
bibelstudier og arrangering af 
fællesspisning og ture.

 Friheden er tiltrækkende
Der er et tæt sammenhold og 

et godt fællesskab i de kinesiske 
kirker i København. Blandt andet 
gør man en stor dyd ud af at 
spise sammen.

Ingrid Yeh kommer med et 
andet perspektiv på, hvorfor 
kineserne bliver troende kristne:

- Efter 50 års kommunisme er 
de jo åndeligt søgende, de har et 
stort tomrum i livet og søger jo 
både her og der. For femten år 
siden var det Falun Gong, den 
dér meditationsbevægelse, der 
dukkede op, og en masse men-
nesker brugte det og tænkte, det 
er svaret på vores åndelige sø-
gen…men som de siger i Falun 
Gong, ’der skulle vi gøre noget. 
Vi blev så trætte af det her’. 

Det samme, som du mærker 
hos muslimer, hvor islam er en 
underkastelsesreligion. Og Falun 
Gong-kineserne skulle gøre en 
masse øvelser. De skulle dit, 
og de skulle dat og blev trætte 
af det. 

Så møder de kristendommen 
som frihedens religion. Her skal 
de bare tage imod. Det gjorde, 
at de var meget, meget åbne for 
kristendommen. 

Til sidst var der fl ere medlem-
mer af Falun Gong, end der var 
medlemmer af kommunistpartiet, 
og i 1999 blev bevægelsen for-
budt af regeringen. 

Medlemmerne blev tævet af 
politiet og fl ygtede til Vesten, og 
det var den seneste større reli-
giøst betingede fl ygtningestrøm. 

Unge og fattige vælger 
Jesus - men det koster

I dag er det primært udveks-
lingsstuderende, som er tiltrukket 
af den vestlige kristendom, samt 
fattigdomsflygtninge, som ikke 
har så meget andet at klynge 
deres forhåbninger op på.

Findes der kinesiske kristne, 
som er fl ygtet til Danmark pga. 
deres tro?

Ingrid Yeh fortæller om kulten 
”Østens Lyn”, som i Kina hedder 
Den Almægtige Gud. Denne 
kult infiltrerer husmenigheder, 
og får kontakt til evangelister 
og præster, som de forsøger at 
påvirke. Hvis ikke det lykkes, så 
kidnapper de dem og sætter dem 
under psykisk og fysisk kultur, 
hvor de blandt andet har skåret 
ørerne af folk. De kidnappede 
bliver nærmest hjernevaskede. 
Myndighederne har derfor slået 
hårdt ned og har forbudt ”Østens 
Lyn” i Kina.

- Der har vi så fået den første 
fl ygtning, hvis husmenighed er 
blevet infi ltreret af det her. Og de 
kommer sammen for at diskutere, 
’skal vi tro på det, skal vi ikke tro 
på det’. 

Men der kommer politiet og 
laver razzia og fængsler en hel 
del af menighedens medlemmer, 
evangelister og almindelige folk 
osv., og politiet er jo ret voldelige 
i Kina, så de gennembanker dem, 
og udsætter dem for tortur. Når 
de så bliver smidt i fængsel, må 
medfangerne få lov at slå løs 
på dem. Så der er fuldstændig 
lovløse tilstande i Kina, når det 
gælder sådan noget, beretter 
Ingrid Yeh. 

Så for denne mand var det 
bare om at komme væk, da han 

slap ud af fængslet.

Mindst 80 millioner 
i husmenighederne

Peter Buch fortæller også, 
at der i 1980’erne kom nogle 
studerende til landet, som blev 
fanget her i Danmark, fordi de 
protesterede mod politiske for-
hold i Kina. De var med til at stifte 
Dansk-Kinesisk Fællesskab, som 
havde til hovedopgave at starte 
en kinesisk kirke i Danmark.

Offi cielt har de religionsfrihed 
i Kina. Medlemmerne af Tre-Selv 
Kirken, der er den protestantiske 
kristne kirke i Kina, oplever ingen 
problemer. 

Tre-Selv står for ”selvstyrende, 
selvunderholdende og selvud-
bredende”. 

Er man til gengæld medlem af 
en undergrundsmenighed, bliver 
man overvåget af myndighederne 
og oplever repressalier. 

Undergrundskirkerne er ulov-
lige og årsag til, at der fi ndes for-
fulgte kristne i Kina og kinesiske 
kristne fl ygtninge. Der er cirka 
20 millioner medlemmer af den 
protestantiske ”Tre-Selv Kirke” 
og omkring seks millioner i den 

offi cielle og lovlige ”Det Katolske 
patriotiske Forbund.” 

Men de fleste dyrker deres 
tro i de private husmenigheder 
og undergrundskirker, som tæl-
ler mindst 80 millioner religiøst 
praktiserende. 

Der er stor forskel på antal-
let af kristne kinesiske kvinder 
og mænd. Hele 69,9 procent er 
kvinder, mens blot 30,1 procent 
er mænd.

Kinesiske kristne har 
slået rod i København
Mange kinesere vælger kristendommen, ikke mindst i Danmark, hvor mange bliver tiltrukket af kristendommen budskab om frihed og nåde.  

De kristne kineserne gør en stor dyd ud af at spise sammen.

Den Kinesiske Kirke i København holder til i Luthersk Missionsforenings Hus på Amager.

Peter Buch er formand for Kina-kredsen og lejlighedspræst i 
Chinese Church in Copenhagen.
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To særudstillinger og et nyt 
udstillingsgalleri er blevet ind-
viet for at fejre 50-års jubilæet 
for Bogens Helligdom, hjem-
stedet for Dødehavsrullerne 
på Israels-museet i Jerusalem.  

Verdens mindste bibel
Verdens mindste hebraiske 

bibel fi ndes nu på en mikrochip 
på størrelse med et sukkerkorn! 

Nano-bibelen er skabt af 
Technion, Israels Teknologiske 
Institut og er et moderne sup-
plement til Dødehavsrullerne, 
som indeholder de ældste bibel-
manuskripter i verden. Publikum 
kan følge den teknologiske ud-
vikling af den hebræiske bibel 
fra oldtiden til den post-moderne 
tidsalder i udstillingen med titlen 
’Og så kom Nano’. 

Museets arkitektur
I øjeblikket vises Bogens Hel-

ligdoms Arkitektur, der fortæller 
den enestående historie om byg-
ningens design. Der er tale om et 
ikonisk eksempel på det tyvende 
århundredes ekspressionistiske 
arkitektur, udført af Frederic Kies-
ler og Arman Bartos og indviet i 
1965. Udstillingen viser Kieslers 
indledende skitser til Helligdom-

men, samt eksempler på hans 
”surrealistiske” møbler. 

Udstillingen rummer også bil-
leder fra opførelsen af Helligdom-
men, som var en kolossal tekno-
logisk bedrift i Israel i 1960’erne. 

Israelsmuseet er den største 
kulturelle institution i staten Israel 
og rangerer som et af de førende 

kunst- og arkæologimuseer i ver-
den. Det blev grundlagt i 1965 og 
huser encyklopædiske samlinger, 
der strækker sig fra forhistoriske 
samlinger til moderne kunst, in-
klusive verdens største samlinger 
af bibelske og arkæologiske fund 
fra Det Hellige Land tillige med 
Dødehavsrullerne. 

I løbet af de første 50 år har 
museet opbygget en vidtræk-
kende samling af over 500.000 
genstande takket være enestå-
ende gaver og støtte fra museets 
velyndere i hele verden. 

Museet fejrer sit 50-års jubi-
læum i hele 2015 med et årspro-
gram helliget udforskningen af 
Israels æstetiske arv i de 50 år 
før og efter landets grundlæg-
gelse, oplyser Elena Negut fra 
Den Israelske Stats Turistbureau.

Bodil

 

Bogens Helligdom fejrer 50-års jubilæum

Det smukke museum Bogens Helligdom indeholder bl.a. Døde-
havsrullerne. Den hvide kuppel forestiller toppen af en Tora-rulle.

Af Bodil Lanting

- Jeg kunne føle død og smerte 
skyde op gennem min krop, 
fortæller Holly O’Donnell om 
det øjeblik, da hun første gang 
skulle identificere delene af 
et babyfoster. Hun besvimede 
med pincetten i hånden.

Den tidligere laborant på en 
abortklinik fortæller i en video 
om sin rædsel, da hun blev klar 
over, at hun ikke bare skulle tage 
blodprøver men også opsamle 
kropsdele af aborterede fostre på 
en klinik i Californien.

Forhandler over et glas vin 
Laboranten fortæller sin beret-

ning i en hemmeligt optaget video 
udgivet af Center for Medical Pro-
gress. På Planned Parenthoods 
abortklinik var der en sygeple-
jerske, som altid ville sikre sig, at 
klinikken gemte forskellige dele af 

de aborterede forstre. Det gjaldt 
om at skaffe både indre organer, 
arme og ben af fostrene. Men 
hjerner og hjerter var mest værd. 
Planned Parenthoods klinikker 
i fl ere af USAs delstater leverer 
menneskeligt væv til selskabet 
StemExpress, som videresælger 
’varerne’ til forskning. 

Ifølge denne video kan et foster 
indbringe abortklinikken 800 dol-
lars. Men det økonomiske udbytte 
bliver størst, når delene sælges 
enkeltvis, forklarer vicepræsident 
og medical director Dr. Savita 
Ginde i videoen. 

I den første af tre videoer for-
klarer Dr. Deborah Nucatola fra 
Planned Parenthood fl ere detaljer 
omkring fremskaffelsen af foster-
dele til nogle abortmodstandere, 
der optræder som potentielle 
købere. De taler om at handle 
direkte med Planned Parenthood 
og dermed undgå det fordyrende 
mellemled, som StemExpress 

repræsenterer.
Hele forhandlingen, som ifølge 

en advokat varer et par timer, 
viser en afslappet læge diskutere 
priser for forskellige dele af baby-
fostre, mens hun drikker rødvin på 
en restaurant.

Regulær traffi cking
Afsløringerne har vakt stor 

bestyrtelse i USA. Abortmodstan-
dere protesterer mod Planned 
Parenthood, og bl.a. det Repu-
blikanske kongresmedlem Steve 
Daines vil stoppe de offentlige 
tilskud til abortklinikkerne.

- Vi ser her videoer, som viser, 
at der sker regulær trafficking 
med baby-dele. Vi bliver rystede, 
når vi ser de frygtelige videoer 
fra Mellemøsten, hvor folk bliver 
lemlæstet uden skyggen af re-
spekt for menneskeliv. Men disse 
videoer viser, at der sker lemlæ-
stelse af fostre lige her hos os, 
siger Steve Daines i et interview 

på Fox News.
Planned Parenthoods svar 

lyder, at der ikke var meget håb 
for succes for de ’højreoriente-
rede tosser’, som ikke vil støtte 
lægehjælp til kvinder.

Men senatoren forsikrer, at alle 
skattedollars til fordel for kvinders 
helse vil blive brugt efter hensig-
ten - fx til vaccinationer og scree-
ning for forskellige kræftformer. 

- Den eneste forskel vil være, at 
vi ikke vil støtte en organisation, 
der står for handel med babydele. 
Og forhåbentlig vil Demokraterne 
også være med, uanset hvad 
man ellers mener om fri abort, 
siger Steve Daines.

Video forbudt
Tirsdag den 28. juli nedlagde 

Højesteret i Los Angeles forbud 
mod, at Center for Medical Pro-
gress frigiver den video, som viser 
mødet på en restaurant i maj. Det 
er på denne video, at ledere fra 
Planned Parenthood diskuterer 
priser på foster-dele.

Planned Parenthoods formand 
Cecile Richards beskylder nu 
modparten for at ville myrde læ-
ger og bombe klinikker. Fra Det 
Hvide Hus hævder en talsmand, 
at videoerne er falske - fordi Plan-
ned Parenthood har sagt det.

Abortmodstanderne på deres 
side er derimod klar til at frigive 
nye belastende videoer i løbet af 
de næste dage og måneder.

Klinikker tjener stort på 
salg af fostre til forskning

Laborant Holly O’Donnell be-
svimede, da hun skulle ’høste’ 
kropsdele af et foster.

Optagelser med skjult kamera viser, at der foregår menneskehandel på abortklinikker i USA.

Senator Steve Daines (Rep.) vil stoppe det offentlige tilskud til 
Planned Parenthoods abortklinikker efter afsløringer af handel 
med foster-dele. Skærmprint fra Strategy Room, Fox News.

Over tusind nordmænd på 
Hillsong-konference i London
Hele 1065 registrerede deltagere fra Norge var med til Hillsong-
konferencen i London forrige uge, skriver KPK.

Dermed udgjorde nordmænd den største gruppe af udenlandske 
deltagere, og de blev mødt med jubel fra de andre tilrejsende. Over 
250 af disse tilhørte kirkernes intro-netværk.

– Efter konferencen sidder jeg tilbage med en fornyet tro på Gud 
og den opgave han har givet os og ikke mindst troen på den lokale 
kirke, siger pastor Stein Ingve Haaland i Intro Stavanger.

Årets tema var ”Speak, we’re listening” (Tal, vi lytter). Blandt andet 
Carl Lentz, Joseph Prince, Jentezen Franklin og Brian Houston var 
med som undervisere.

– Alle dem, jeg har snakket med, siger, de oplevede, at Gud talte 
til dem, både individuelt og som kirke. Jeg tror, at det at vi var så 
mange fra Norge på konferencen kommer til at gøre noget positivt, 
både for os som menighed og netværk, og for Norge som nation, 
siger Haaland. Han ser visionen om den lokale menighed som 
noget, man let kan tage med hjem og anvende i sin egen menighed.

Bodil

Kinas myndigheder har fjernet mange kors fra landets kirker. 
Men nu har katolikker og protestanter sammen startet en ak-
tion, hvor de fremstiller kors bl.a. til hjemmene. Foto: Twitter.

Kinas kristne forenet i kors-aktion
Katolske og protestantiske kristne i den kinesiske Zhejian-
provins fremstiller nu kors og bærer dem overalt som reaktion 
på regeringens fortsatte overgreb mod landets kirker.

Ifølge Asia News foregår protestaktionen fredeligt, inden for 
lovens rammer - og med stor succes, oplyser Christian Post.

De kristne opstiller kors ved deres hjem og lægger billeder af 
dem ud på de sociale medier, mens præster opfordrer kirker landet 
over til at være med i aktionen. Dermed kan man vise regeringen, 
at kristne står sammen om at beskytte korset som et helligt symbol.

Baggrunden er de kinesiske myndigheders fjernelse af hund-
reder af kors fra kirker i Zhejian. Mindst 400 kors er blevet fjernet 
siden begyndelsen af 2014.

Myndighederne har hævdet, at fjernelsen af de mange kors er 
sket af sikkerhedshensyn, men mange kristne har modsat sig det, 
de betegner som undertrykkelse af religionsfriheden. I september 
sidste år blev 100 medlemmer af en husmenighed, heriblandt fl ere 
børn, arresteret, ligesom fl ere præster har været fængslet.

Bodil

Gratis postkort til danskere som 
vil skrive til fængslet pakistaner
Asia Bibi er en pakistansk mor og 
hustru, der siden 2009 har siddet på 
dødsgangen, dømt for blasfemi. Nu 
kan du skrive til hende, lyder opfor-
dringen i Åbne Døres blad.

Det er vigtigt, at man kun bruger de 
fortrykte kort, som kan fås gratis ved 
henvendelse til Åbne Døre. Det eneste 
man skal gøre, er at underskrive sig 
med sit navn og land, frankere kortet og 
sende det.

Hilsnen på kortet står på engelsk. 
Oversættelsen er:

”Kære Aasiya Bibi,
Jeg har læst om dig og din situation 

i medierne, og jeg er dybt rørt over din 
historie. Jeg sender dig dette postkort for at lade dig vide, at jeg 
beder for dig og din familie. Du er ikke alene!” 

Desuden står teksten fra Salme 23 vers 4 på kortet. Man må 
gerne bestille fl ere kort, hvis man kender andre, der vil sende et, 
oplyser Åbne Døre.

Bodil

Asia Bibi blev døds-
dømt for at have 
sagt noget negativt 
om profeten Mu-
hammed. Nu kører 
en appelsag.
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Af Vidar Norberg

I Israel er der stærke reaktioner 
mod BDS-bevegelsen, som vil 
boykotte, stoppe investeringer 
og indføre sanktioner mod 
Israel. 

Redaktør Steve Linde fra avi-
sen The Jerusalem Post kaldte 
BDS for den nye tids antisemi-
tisme, da Manfred Gerstenfelds 
bog om krigen mod den nye 
antisemitisme blev debatteret 
på Jerusalem Center for Public 
Affairs i Jerusalem.

– Antisemitisme har et nyt 
navn. Det hedder BDS, sagde 
chefredaktør Steve Linde.

Tidligere redaktør Amnon Lord 
på den konservative avis Makor 
Rishon kaldte BDS-bevægelsen 
for ’en tsunami af had, som strøm-
mer mod Israel’.

Manfred Gerstenfeld har en 
endnu bredere betegnelse for den 
nye antisemitisme. Han forklare-
de, at BDS (boykot, investerings-

stop og sanktioner) bare er en 
del af den store bevægelse, som 
kaldes ’delegitimisering af Israel’.

Hjælp fra kristne
– Alle, som støtter Israel og 

zionismen, må gå sammen mod 
BDS. I Israel gælder dette både 
Likud-partiet og zionistunionen 
(Arbejderpartiet), sagde Steve 
Linde.

Vi må også få den evangelisk 
kristne verden med os. Det er en 
af de bedste allierede i denne 
kamp, mente redaktøren.

Han pegede imidlertid på, at 
den unge generation af evan-
geliske kristne i USA ikke er så 
pro-israelske som forældrege-
nerationen. Det er bekymrende, 
mener Linde.

De anti-israelske bevægelser 
har særlig vundet tilslutning på 
universiteterne. Der er kommet 
flere NGO-er, ikke-regerings-
tilknyttede organisationer, som 
kæmper mod Israel.  

– Mange steder er det ligesom 

ikke så cool at være for Israel. 
Det er mere cool at være for BDS. 
Men vi må give de unge nogle 
værktøjer, så de kan bekæmpe 
boykot, investeringsstop og sank-
tioner. Dette er en stor sag, og her 
spiller også medierne en vigtig 
rolle, sagde Steve Linde.

– Den nylig afdøde professor 
Robert Solomon Wistrich sagde, 
at det er vigtigt at være rede til at 
møde denne nye antisemitisme. 
Det er den, som nu slår ind over 
Israel, sagde tidligere redaktør 
Amnon Lord.

Lord mente, at europæiske 
lande fi nansierer organisationer, 
som kæmper mod Israel. Han 
nævnte eksempler som B’tselem 
og Shalom Achshav (Fred Nu) i 
Israel, som får penge fra udlandet 
til at bekæmpe Israel. 

Også Norge har støttet Fred 
Nu. Jonas Gahr Støre brugte som 
udenrigsminister B’tselem til at 
skaffe informationer om Israel.

Obama er et problem
Lord stillede spørgsmålet, 

hvem der står bag de nye anti-
semitiske strømninger, som han 
kaldte ’krigsvindene mod Israel’. 
Han sagde, at mange hævder, at 
det er muslimske lande og Iran.

– Men BDS skyldes særlig de 
nye standpunkter i USA’s admini-
stration. Fra Udenrigsministeriet 
og Det hvide Hus kommer der 
stadige nye bekymringsmeldinger 
over Israel. Når folk hveranden 
dag hører om israelske bosæt-
ninger frem for andre sager, så 
skabes der et indtryk af, at Israel 
er en forbryderisk stat.

– Nu mødes vi af en stor fl od 
af had. Hvordan skal vi opbygge 
en dæmning for at standse denne 
stærke strøm, eller hadet som 
overvælder os? lød spørgsmålet 
fra Amnon Lord.

Boykot af Israel er 
vor tids antisemitisme

Fra venstre: Isi Leibler (tidligere leder i World Jewish Congress og skribent for bl.a. Jerusalem Post) diskuterer den nye antisemi-
tisme med forfatter Manfred Gerstenfeld og redaktørerne Steve Linde og Amnon Lord. Foto: Vidar Norberg.

Israel har brug for hjælp fra verdens evangeliske kristne, vurderer israelske mediefolk.

BEST WESTERN HOTEL HEBRON
Helgolandsgade 4, 1653 Kbh. V 
+45 33 31 69 06 ·hebron.dk

Book allerede i dag.

BO CENTRALT  
I KØBENHAVN

 

BEST WESTERN

Hollywood investerer i produktion 
af den norske Jesus-fi lm ’Yeshua’
Elizabeth Fumero Muren har netop været i Miami og Los Ange-
les for at tale med to store distributionsfi rmaer, som nærmest 
overbyder hianden for at producere en fi lm om Jesus set gen-
nem apostlen Peters øjne.

I første omgang havde fi lmprojektet en europæisk producent og et 
budget på 60 millioner kroner. Men så kom Hollywood producenten 
Sharon McIntosch ind i billedet. ”Så nu må vi tænke nyt og meget 
større”, forklarer Elizabeth F. Muren til Korsets Seier.

Nu har Elizabeth og hendes mand, Robert Muren, fået lovning 
på forhåndsfi nansiering og distribution til hele verden for over 100 
millioner kroner. Til sammenligning kostede den hidtil dyreste norske 
fi lm, Kon-tiki, 93 millioner norske kroner.

Handlingen foregår i år 64, hvor Rom brænder, og de kristne 
bliver forfulgt. Disciplen Peter er blevet en gammel mand. Gen-
nem hans mareridt og minder får vi del i hans oplevelser, fortæller 
ægteparret Muren.

- Da jeg var fem år gammel, talte Gud til mig om, at jeg en dag 
skulle nå stjernerne. Men det handler ikke om mig eller os, men 
om at gøre Jesus kendt i hele verden, siger Elizabeth F. Muren til 
Korsets Seier.

Bodil

Hollywood har vist stor begejstring for en ny Jesus-fi lm, der 
beskriver historien som set med apostlen Peters øjne.

Af Knut-Einar Norberg, USA

Amerikanske myndigheder 
oplyste i sidste uge, at den 
spiondømte Jonathan Pollard, 
som blev arresteret i 1985 og 
dømt til livsvarigt fængsel få år 
senere for at have spioneret til 
fordel for Israel, vil blive løsladt 
i november i år.

  
Statsminister Benjamin Netan-

yahu sagde, at Israel ser frem til 
løsladelsen af Pollard, som har 
været fængslet i 30 år. 

– Efter fl ere årtiers arbejde vil 
Jonathan Pollard endelig blive 
løsladt. Hele tiden mens han sad 
i fængsel, har jeg taget hans sag 
op med de amerikanske myn-

digheder. Vi ser nu frem til hans 
løsladelse, sagde Netanyahu.

Usædvanlig hård straf
  Pollard må dog sandsynligvis 

blive i USA efter sin prøveløsla-
delse i efteråret. Amerikansk lov 
understreger nemlig, at de som 
løslades på prøve, skal have 
myndighedernes tilladelse til at 
rejse udenlands de første fem 
år efter løsladelsen. Obama-
administrationen har sagt, at de 
ikke vil gøre nogen undtagelse 
for Pollard, som ønsker at rejse 
til Israel.

Dommen mod Jonathan Pol-
lard blev af mange set som en 
skamplet i amerikansk retsvæ-
sen. Sagen var sensationel, da 
den blev afdækket i 1985, og 
den var længe en varm kartoffel 
i forholdet mellem USA og Israel.

I 1987 erkendte han sig skyl-
dig i at have spioneret til fordel 
for Israel, mens han arbejdede 
som efterretnings-analytiker i US 
Navy Intelligence. Han blev idømt 
livsvarigt fængsel for at have 
udleveret hemmeligstemplet ma-
teriale til Israel. Det var materiale, 
som han mente, den jødiske stat 
burde have. 

Pollard er den eneste ame-
rikaner, som har fået så streng 
en straf for at have givet hem-
melige oplysninger til en allieret. 
Andre, som har begået samme 
forbrydelser, deriblandt én, som 
spionerede for Saudi-Arabien, fi k 
en dom på 12 års fængsel. 

Jonathan Pollard. 
(Foto: Wikipedia)

Spion løslades efter 30 års fængsel i USA
Jonathan Pollard, som spionerede for Israel, skal dog foreløbig blive i USA som prøveløsladt.

178 befriet fra Boko Haram
Nigerianske tropper har angrebet fl ere af Boko Harams 
højborge de seneste uger. Under det sidste angreb befriede 
hæren 178 fanger, hvoraf 101 var børn. En af Boko Harams 
ledere blev samtidig taget til fange, skriver Christian 
Headlines.

I sidste uge befriede hæren 71 af Boko Harams fanger. Tidli-
gere i år er fl ere hundrede blevet befriet. Men de 219 skolepiger 
fra Chibok, som blev kidnappet i april sidste år, er stadig ikke 
fundet.

Islamisterne hævder, at Chibok-pigerne er konverteret til 
islam og nu er gift med Boko Haram-medlemmer. Christian 
Headlines har tidligere meddelt, at andre fanger har udtrykt frygt 
for Chibok-pigerne, som er blevet hjernevasket af islamisterne.

De fanger, som nu er blevet befriet, befandt sig i den nord-
østlige del af Nigeria.

Bodil
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Af Anja Due

Kender du de 
rejsebøger fra 
fx Politikken 
” Turen går til 

Mexico” eller ”Turen går til 
Barcelona”? Du køber dem 
og forbereder din ferie på 
den måde. I dag er det nok 
mere normalt at tjekke net-
tet for at se de interessante 
sightseeing-steder, der fi n-
des. Du læser om steder, man 
bare må se, når man er turist 
på det sted. Du tjekker også 
lige vejret og valutaen, og 
så er du klar til afgang. Men 
”Turen går til Bashgara” - den 
fi ndes ikke. 

Forskellen på missionstur og 
ferie er for øvrigt også helt uden 
sammenligning, bortset fra at 
man selvfølgelig rejser væk fra 
lille Danmark - og personligt 
synes jeg, at missionsture giver 
mit liv så meget mening. 

Som medarbejder i Gospel 
Outreach forbereder jeg mig på 
en noget anderledes måde, end 
hvis jeg fx skulle til Thailand på 
ferie. Grundlæggende rejser jeg  
ud fra det kald til mission, Gud 
har givet i missionsbefalingen i 
Markus 16: 

”Gå ud i alverden og prædik 
evangeliet for hele skabningen..” 
– det betyder også at rejse til 
steder, ingen andre har lyst til 
at tage hen. Der er ingen pool 
eller afslappende bølgeskvulp 
fra havet. 

MEN det er så meget vildere 
at tage på missionstur – du går 
på Jesu kald med Helligånden, 
som en overnaturlig kraft i dit liv. 
Intet kan sammenlignes med det 
at se fl ere tusind mennesker blive 
frelst og berørt af Guds livsfor-
vandlende kærlighed! 

Det primære er bøn
I mit tilfælde er det anden 

gang, turen går til det nordlige 
Bangladesh. Visa, pas, flybil-
let, vaccinationer og valuta er 
sekundære, men de er alligevel 
altafgørende for, at du kommer 
ind i landet og hen til bestem-
melsesstedet.  

Hvad er så det primære? Bøn-
nen! At tage tid ind for den hø-
jestes trone og igen overgive sit 
hjerte til at rejse til nye ukendte 
steder og tilpasse sig kulturen, 
fordi hans kærlighed driver en. 

At være villig til at overskride 
nogle personlige grænser for at 
mennesker må møde evangeli-
ets kraft. 

Sammen med GO’s bønne-
gruppe, der samles næsten hver 
uge, sender jeg engle ud til at gå 
foran og med teamet, der både 

kommer fra Danmark og USA. 
Vi beder for de fortabte men-

nesker, som Gud vil møde med 
sin frelse, helbredelse og befri-
else. Bønnegruppen er rygraden 
i organisationen - der bedes 
kontinuerligt for alt, der sker i GO. 

Der er ingen klar plan
Jeg forbereder også minipræ-

dikener og vidnesbyrd ud fra den 
engelske bibel til de mennesker 
i landsbyerne, der skal høre de 
gode nyheder for første gang i 
deres liv. 

Før hver tur bliver vi informeret 
om de situationer, vi kan komme 
til at stå i, fx ture ud i landsbyer, 
evt. børnemøder, at være fotograf 
eller have et andet ansvarsom-
råde. 

Men vi ved aldrig præcis, hvad 
planen for de 4 dage er, før vi har 
infomøde dagen inden kampagnen 
starter. Så man skal være forbe-
redt på alt! Fleksibilitet er kodeor-
det på sådan en tur - vær forberedt 
på udfordringer, og grib dem!

På hver tur med Gospel 
Outreach er teamet forskelligt. 
Per Hyldgaard, som er grundlæg-
ger og evangelist, er selvfølgelig 
selvskrevet. 

Derudover er der brug for faste 
medarbejdere, som kender til alle 
de praktiske gøremål, og som ta-
ger ansvar i bestemte situationer, 
specielt på aftenmøderne. 

Et sammensat team 
med plads til humor

På turen til Bangladesh udgør 
et forhenværende  amerikansk 
pastorpar, Charmaine og Tim 
fra USA, og jeg selv de faste 
medarbejdere. Charmaine og 
Tim er nu ansat og ansvarlige for 
GO’S arbejde i USA - det er en 
utrolig velsignelse at have dem 
på teamet. Men der er brug for 
mange hænder til at få en kam-
pagne til at fungere, så alle på 
teamet får lov at deltage i alt fra 
fotografering og videooptagelse 
på kampagnemøder til at give 
vidnesbyrd ude i landsbyerne og 
undervise pastorer og ledere på 
formiddagsseminar. 

Teamet består yderligere af et 
amerikansk pastorpar, Connie 
& Tom, en amerikansk sygeple-

jerske, Lois, og danske Steen 
Rygaard. Jeg glæder mig altid til 
at møde nye mennesker og høre 
deres baggrund for at tage på 
missionstur med GO. 

Vi har et fantastisk fælleskab, 
der både er åndeligt og alvorligt, 
men det udelukker absolut ikke 
en livlig snakken og gode grin 
med hinanden. 

Børn med en lys fremtid
Efter en rejse, der bliver forlæn-

get med 20 timer pga. en teknisk 
fejl på første fl y ud af Aalborg, 
ankommer vi til børnehjemmet 
”Home of peace”. Her boede vi 
også på min første tur til Bangla-
desh i september 2014. Selvom 
det er tidligt om morgenen, bli-
ver vi modtaget med landets 

traditionelle dans af piger i fl otte 
kostumer. 

Personligt har jeg glædet mig 
vildt meget til gensynet med bør-
nene og set frem til at kramme 
alle de søde piger og give ”high 
fi ve” til alle de skønne drenge. 

Der bor 300 børn i skoleal-
deren på hjemmet, og det er 
overvældende at se, hvordan de 
bliver elsket og opdraget i den 
kristne tro og får skolegang helt 
op til college. 

De børn har en lys fremtid foran 
sig, fordi nogle voksne helhjertet 
giver energi, tid og penge ind i 
deres liv. 

Jesus frelser og elsker
Onsdag formiddag går det løs 

med ture ud til landsbyer, hvor folk 
samles for at høre, hvad de frem-
mede mennesker har at fortælle. 

Gennem illustrerede præ-
dikener og via en tolk lærer 
hinduer og muslimer, at Jesus 
er kærlighed, og at han ønsker 
at frelse alle. 

Efter en times tid, hvor teamet 
på skift har fortalt om Jesus, 
beder vi en fælles bøn til frelse 
med de folk, der ønsker det og 
derfor rækker deres hånd op som 
tegn på det. 

Derefter forklarer vi, at Jesus 
også døde på korset for deres 
sygdom, og vi lægger hænderne 
på folk og beder for dem, der 
kommer hen til os. De lægger selv 
en hånd på det syge sted, så vi på 
den måde ved, hvad vi beder for. 

Vi afslutter mødet og siger tak, 
fordi de ville tage imod os. Så går 
det hjemad til frokost på børne-
hjemmet, inden vi senere har en 
times køretur til festivalpladsen. I 
Bangladesh kalder vi kampagner 
for festival – det er forskelligt fra 
land til land.

Klokkeklart budskab
Steen Rygaard, som er selv-

stændig anlægsgartner og tid-
ligere pastor med frikirkebag-

”Turen går til Bashgara”
”Evangeliet bliver forkyndt klokkeklart - Per pakker ikke noget ind, når han prædiker om aftenen. Jeg troede, man blev nødt til at være 
forsigtig og pakke evangeliet mere ind i et overvejende muslimsk land, men det gør han absolut ikke.”

Gospel Outreach i Bangladesh:

Mission i de små landsbyer.

4.419 gav respons pa frelses-indbydelsen i løbet af de fi re dage.

Det dansk-amerikanske team.



Udfordringen torsdag den 6. august 2015 MISSION  . 13 

grund, har allerede været på 14 
andre missionsrejser i forskellige 
lande. 

Formålet med de tidligere rej-
ser har været kirkeopbygning, og 
han har været med til at tale i og 
indvie kirker og døbe folk. Derfor 
er turen med Gospel Outreach 
den første af sin slags. 

Som ugen går, mærker jeg 
Steens begejstring, og her for-
tæller han selv, hvordan det hele 
opleves: 

- Teamarbejdet er en større del 
af det hele, end jeg umiddelbart 
troede. Vi er alle en del af et tand-
hjul - alle er en brik i det samlede 
billede. Alle har vi en funktion, 
selv tolkene, som bliver en del af 
det udvidede team på sådan en 
tur. Det er fantastisk selv at få lov 
at forkynde evangeliet i landsby-
erne og at kunne bede for folk. 

Han fortsætter: 
- På sådan en tur bygger man 

jo også nye relationer både natio-
nalt og internationalt. 

Men det, der nok er den største 

overraskelse for Steen, er: 
- Evangeliet bliver forkyndt 

klokkeklart - Per pakker ikke 
noget ind, når han prædiker om 
aftenen. Jeg troede, man blev 
nødt til at være forsigtig og pakke 
evangeliet mere ind i et overve-
jende muslimsk land, men det gør 
han absolut ikke. 

Tværtimod inviterer Per frimo-
digt folk til at komme frem til plat-
formen og bede frelses-bønnen. 
Og at man efterfølgende noterer 
folks kontaktinformationer ned på 
papir helt åbenlyst - det troede jeg 
ikke, man kunne. 

Selvom Steen også taler på 
seminar for pastorer om formid-
dagen, er hans glæde over evan-
geliets meget direkte forkyndelse, 
også ude i landsbyerne, det der 
har gjort størst indtryk. 

Frelse og udrustning
Connie og Tom, som er et 

pastorpar fra Missouri, har svært 
ved at bestemme sig, da jeg 

spørger dem, hvad der har gjort 
størst indtryk på denne tur. Tom 
starter med et stort smil: 

- Det er svært at sige - alt er jo 
fantastisk! At se så mange men-
nesker frelst og helbredt. 

Connie afbryder: 
- Ja, og det selv at få lov til at 

dele evangeliet ude i landsby-
erne, det er en stor oplevelse. 
Tom fortsætter: 

- Seminaret, hvor man under-

viser, træner og udruster nye 
ledere og pastorer, det er så 
givende og en stor glæde at være 
en del af. 

Tom er selv pastor, og det at 
kunne dele Guds ord og den livs-
erfaring, han har, med kommende 

ledere, mærker jeg, ligger hans 
hjerte nært. 

Både Connie og Tom er med 
til seminaret, hvor samtaler med 
deltagerne er en øjenåbner. De 
unge pastorers respons, hvorpå 
Per frimodigt prædiker foran mus-
limer og hinduer, det har rykket 
deres forståelse af, hvad man kan 
i deres eget land. 

De ser en helt ny måde at være 
en frygtløs og frimodig troende 
på. Og fl ere fortæller, at de om 
aftenen har set folk blive helbredt 
for øjnene af sig. 

Var blevet åndeligt fede
En fortæller, han så en mus-

limsk mand forundret og med 
overraskelse i ansigtet lede efter 
noget på kroppen, da Per siger: 
”tjek dig selv - er din smerte væk? 
- gør noget du ikke kunne før!” 
Tom siger begejstret: 

- Sikke en forandring de her 4 
dage har været for 80 pastorer og 
kommende ledere - de har selv 

set, hvordan Gud kan bruge alle, 
der vil og siger ja - og at bede for 
dem til Helligåndens dåb er en 
fantastisk afslutning.

Connie og Tom fortæller, at 
mange kristne i USA sidder i 
deres kirker og bliver ”åndeligt 
fede” - man bliver undervist og 
undervist, men man får aldrig 
givet det videre. 

Derfor vil de helt klart anbefale, 
at folk derhjemme tager med på 
en sådan tur, der sætter kristen-
livet i perspektiv.

Pres i ånd og sind
Gospel Outreach kunne også 

give 20 cykler væk, så pasto-
rerne lettere kan komme rundt i 
landsbyerne. 

Begejstringen var ikke til at 
skjule i ansigterne, da de med 
stolthed modtog en cykel - det 
svarer til at have en bil i Danmark. 
Bonus var, da Per og Tim selv 
tog en cykeltur til ære for de nye 
glade ejere. Midt i alt det fanta-
stiske Gud gør hver dag derude, 

mærker vi tydeligt, at vi kæmper 
på frontlinjen. 

Vi mærker presset i vores 
sind og den åndelige kamp, der 
foregår, når vi er på fjendens 
territorium. 

Vores kontaktperson i Bang-
ladesh, som står med hovedan-
svaret for tilladelser, fortæller os: 

- Flere rottede sig sammen fra 
kommunen og lavede en politi-
anmeldelse mod festivalen. Alle 
tilladelser blev trukket tilbage fra 
regeringen pga. rygter om, at vi 
omvender folk. Vi har arbejdet 
på højtryk for at få tilladelserne 
tilbage - hvilket lykkedes kl.16 
dagen før festivalens start. Men 
muslimerne prøver fortsat at 
skabe uro, så der opstår optøjer 
på selve festival-pladsen. Så 
bed om ro og orden, så vi kan 
afslutte kampagnen i fred. Og 
husk - vi bor her stadig og skal 
have børnehjem, skole og kirker 
til at fungere, når I er rejst hjem. 

Muslimer forfølger, men 
kristendommen vokser

Sådan en besked viser de 
forskellige vilkår, vi lever under 
i hvert vores land. Bangladesh 
har demokrati og religionsfrihed, 
så man har ret til at fortælle om 
Jesus, men virkeligheden ude i 
landet er en anden. 

Muslimerne gør alt, hvad de 
kan for at ødelægge de kristnes 
gode omdømme. Vi mærker 
nøden fra de kristne, der bliver 
presset, når fx Obama udtaler på 
CNN,  at der nu gives mange mil-
lioner dollars til at bekæmpe ISIS. 

På grund af muslimernes syn 
på hele Vesten og USA som 
kristent, bliver de kristne i Bang-
ladesh forfulgt, når Vesten giver til 
kende, at de kæmper i mod ISIS. 

Glædeligt er det, at nye tal fra 
regeringen i Bangladesh viser, at 
både islam og hinduismen står 
stille - kun kristendommen vokser. 

4419 omvender sig
På trods af uro i den åndelige 

verden afholder vi det sidste af 
de 4 store festivalmøder i ro og 
orden. 

Kort efter ankomst til mødet 
spørger Per, om jeg er frisk på 
at dele et kort vidnesbyrd, inden 
han taler. Som sagt skal man altid 
være fl eksibel og klar, så 2 minut-
ter senere står jeg på platformen 
foran fl ere tusind mennesker. 

Med stor taknemlighed i hjertet 
fortæller jeg, hvordan Jesus hav-
de hørt vores bøn, da vores datter 
blev født sund og rask på trods af 
helt anderledes forventninger fra 
lægerne. Jeg opmuntrer folk til 
at åbne sig for troen på Jesus og 
forvente et mirakel fra ham. 

Per fortsætter kort efter og taler 
et enkelt, men kraftfuldt budskab. 
Og på trods af truende regnskyer 
under talen har vi tørvejr hele 
aftenen. 

Efter frelsesbøn og bøn for 
syge hører vi vidnesbyrd fra folk, 
der oplever, at tumorer forsvinder, 
blinde øjne åbner sig, og 40 års 
ryg- og nakkesmerter forsvinder. 

Gud er så god - tænk at men-
neskers liv bliver forvandlet ved 
at bekende Jesu navn. De går fra 
åndelig død til evigt liv sammen 
med Gud - folk oplever, at Jesus 
ændrer deres liv helt praktisk og 
positivt, fordi de nu kan arbejde 
for føden og udføre daglige op-
gaver uden smerter og sygdom. 

På de 4 dage festivalen varer, 
bliver der i alt noteret 4419 per-
soner, som har givet deres liv til 
Jesus, og som gerne vil i kontakt 
med et kristent fællesskab - Gud 
er stor! 

Danskerne skal 
opleve Jesus

Igen og igen tænker jeg, hvor 
privilegeret jeg er ved at kunne 
rejse ud og fortælle om Jesus til 
mennesker, der ellers aldrig har 
hørt om ham. 

Hvor privilegeret jeg er ved 
at leve i et land, hvor jeg kan 
bekende min tro frit og tilbede 
Jesus i min kirke, uden at jeg 
bliver forfulgt, slået ihjel eller at 
min kirke bliver brændt ned. 

Når jeg sidder i flyet på vej 
hjem fra en GO-tur og har set, 
hvad Gud kan gøre, er mit inder-
ste ønske, at danskere også må 
opleve Jesus på den måde. 

At evangeliet må blive for-
kyndt lige så enkelt, men klart, i 
Danmark, som det bliver ude på 
missionsmarken. ”Evangeliet er 
Guds kraft til frelse” - ikke teo-
logier eller teorier - kun det rene 
evangelium frelser mennesker. 

Det er så svært at beskrive 

med ord, hvad det gør inden i 
en at opleve det i virkeligheden. 
Jeg ønsker, du selv kan opleve 
det en dag - at rejse med Gospel 
Outreach til et andet land og 
være en del af teamet - og vende 
hjem styrket i troen på en kærlig, 
almægtig og kraftfuld Gud.  80 kirkeledere deltog i de fi re dages seminar.

20 glade pastorer modtager en cykel til brug i deres arbejde i de sma landsbyer.

Mange hørehæmmede kom til at høre.

Hun var blind på sit ene øje, men kan nu se.

En stor knude er forsvundet efter forbøn i Jesu navn.

” Vi mærker presset 
i vores sind og den 
åndelige kamp, der 

foregår, når vi er på 
fjendens territorium.”
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 HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr.Kun 29 kr. Bøger med indhold 
- som st ker din t o
Nye bøger  a Udfordringens forlag:

Bogen ”Herren vil give jer byen” er skrevet af Päivi 
Heikkilä, en fi nsk apostel og forbønsleder, som fl ere 
gange har været i Danmark. 

Hun kalder de kristne i Norden til åndelig kamp for 
samfundet. Og hun er selv gået foran ved at inspirere 
til bedegrupper i kommunerne. I 2008 samledes 10.000 
forbedere fra alle kommuner i Finland til en Kristusdag.

Päivi har fl ere gange talt i Danmark, og mange har 
efterspurgt hendes ”håndbog” med undervisning. Her 
fortæller hun også om sine egne erfaringer med forbøn for 
bl.a. borgmesteren,  byrådet, vandforsyningen, de unge, 
eller imod en heksefestival.

Bogen er fyldt med relevante 
bibelcitater og vil være en nyttig 
håndbog for enhver kristen, som 
vil gå i forbøn for sit land.

Verdensarvs-byen
Brødremenighedens fristad Christiansfeld er blevet 
optaget på UNESCOs Verdensarvs-liste.

Læs om byens stærke åndelige rødder og værdier i denne 
reviderede og farverige nye udgave af Henri Nissens bog 
om ”Hjerternes By”. Bogen er desuden en god guide ved en 
sommerudfl ugt til byen, hvor Udfordringens redaktion ligger.

Ny roman om teenagere
- og den hemmelige kraft

Peter er 12 år, bliver betragtet som en særling og har ingen 
venner. Peter ser ting, andre ikke ser, men for ikke at virke mere 
mærkelig, holder han det for sig selv.

Sofie går i 7. Klasse. Hun er klassens populære pige. 
Før evnen begyndte at tage over, vidste hun altid præcis, hvad 
hun skulle sige og hvornår. Pludselig truer denne evne dog både 
hendes forstand og popularitet.

Sebastian går i 9. Klasse. Han var sportsnørd og havde nok 
i sig selv, indtil andres smerter og sygdomme begyndte at pine 
og plage ham, og nu tvinger det ham til at gøre op med den 
sædvanlige ligegyldighed.

Johanne er datter af en russisk mor og en tyrkisk far. Hendes 
voldsomme temperament og almene sprogforvirring har gjort 
hende til en stærk pige, der helst gør alt på sin egen måde, 
og alene. Kun jagten på det ukendte sprog lokker hende til at 
samarbejde med de tre andre – om at bekæmpe det mørke, 
der hastigt spreder sig på deres fælles skole.

En roman, der også kan læses af voksne.

NY ROMAN(SERIE) AF VIBEKE BINDERUP:

Sådan indtager du 
din egen by!

VIND DEN ÅNDELIGE KAMP:

Jøden Jacob 
længtes efter 
Guds kærlighed
”Er det nok at tage kippa på og lade et langt skæg vok-
se ud? For mig så det ud som om, at Gud ønskede mit 
hjerte mere end mit tøj og andre ting. Jeg vidste dog 
stadig ikke, hvordan jeg skulle give ham mit hjerte”.

Allerede som barn længtes Jacob Damkani efter mere: 
At opleve Guds kærlighed i al sin fylde. Af frygt ikke blot for 
Israels Gud, men også for at forråde sin jødiske arv og sin 
familie, forkastede han hårdnakket Jesus. En bitter kamp i 
hans hjerte og sind var begyndt.

Da Jacob var 25 år gammel, greb Gud ind: 
Han forvandlede hans hårde hjerte og lod ham fi nde 
Messias - et nyt liv var begyndt...

Päivi Heikkilä

kr. 198,00

kr. 148,00

kr. 148,00

kr. 148,00
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”Om jeg er lille, eller tyk, om 
jeg har fregner eller er lidt 
bleg, om jeg kan svømme 
eller klatre, så vil Gud altid 
elske mig”. Sådan lyder tek-
sten i én af sangene på en 
helt ny børne cd fra Impact 
Church med titlen Stor Værdi.

Man fornemmer stærkt, at 
folkene bag denne cd har øn-
sket at give børn en stærk bevidsthed om, at Gud elsker dem, og 
uanset hvad andre siger og mener om dem, så vil de i Guds øjne 
altid være dyrebare og værdifulde. 

Sproget på denne børne-cd er enkelt og lige til. Ikke alle børn 
fatter, hvor stor Jesus er, men når man fortæller dem, at han er så 
stor og stærk, at ingen kan tæske ham, er de helt med. At de er mere 
værd end diamanter og verdens kontanter, er også noget, de forstår. 

Troen kommer af det, der høres, og lytter børn tilpas mange gange 
til sangene på denne cd, er jeg overbevist om, at de vil komme til tro 
på, at Jesus elsker dem, at de i ham har en ven, der aldrig vil svigte 
dem - at de ved at have Jesus med sig overalt, altid har en, der 
vil hjælpe og støtte dem. Den tro og den bevidsthed er guld værd. 

Hbh
Stor Værdi – Impact Kidz • 150 kr. • Impact Church / Aponet.dk

Bekræftende musik

Anmeldt af Kirsten Krog

På trods af at Joni Earecksen 
Tadas hæfte ”Håb … det bed-
ste af alt” er ganske lille i sit 
omfang, behandler det et af de 
største og sværeste emner i 
livet: Håbet midt i lidelsen.

Som altid tager Joni udgangs-
punkt i sin egen erfaring og 
skriver levende og letforståeligt 
om det håb, som stråler midt 
gennem stor lidelse, og hun går 
langt i sin lovprisning af dette håb. 
Hun taler om, at det er muligt at 
nå til ikke bare at kunne takke 
for, men endda glæde sig over 
sine lidelser. Men der er en dob-
belthed i et sådant liv, for glæden 
og taknemligheden er der ofte 
samtidig med følelsen af ikke at 
magte lidelsen længere.

Den vigtigste pointe i bogen er 
nok, at lidelsen kan blive en vel-
signelse, fordi den kan åbne vore 
sjæle for Guds dybe værk i os, og 
fordi den på en særlig måde for-
ener os med vor lidende Frelser. 
Lidelsen kan blive den projektør, 
der stiller skarpt på vores syndig-
hed og på en særlig måde tvinger 
os til at leve helt nær ved Jesus 

og leve af hans kraft i stedet for 
vor egen. På samme måde kan 
vort vidnesbyrd om Jesus og vor 
glade udstråling af ham, mens vi 
lider, blive et stærkt vidnesbyrd for 
andre. Derfor er der håb i lidelsen.

For ”stor” en bog
Jeg tror imidlertid, at bogen kan 

blive for ”stor” for nogle læsere. 

Joni skriver denne bog årtier 
efter, at hun blev lammet, og hun 
er gennem års intens kamp nået 
til en åndelig modenhed, som 
det tager tid at opnå. Derfor vil 
mange, der for nyligt er blevet 
ramt af en svær lidelse, nok 
have svært ved at gribe det håb, 
hun skriver om, og tanken om at 
skulle kunne takke for lidelsen og 

endda glæde sig over den, kan i 
stedet for at skabe håb blive et 
tungt krav, som det synes umuligt 
at tage op. 

Og netop her mener jeg, at 
bogens - og fl ere andre af Jonis 
bøgers - svaghed ligger: De er 
så erfaringsbaserede, at de nu-
anceforskelle, der er i Guds veje 
for de enkelte lidende mennesker, 
ikke bliver klare nok. Bogen er 
skrevet ud af Jonis erfaring - og 
netop det giver den en ægthed, 
som har stor værdi - men ikke 
alles veje og temperamenter er 
ens. Nogle mennesker kan have 
langt mere brug for at høre, at det 
er okay at råbe til Gud i sin nød og 
ærligt sige ham, hvad man føler, 
også at man er vred - og at dette 
måske ikke så ”fromme” nødråb 
er et større bevis på ens tillid til 
Gud, end hvis man hyklede en 
taknemlighed, som man endnu 
er lang fra at være nået til. Joni 
er nået dertil, men læseren må 
være og relatere til Gud ud fra, 
hvor han eller hun er.

Joni Eareckson Tada: 
Håb … det bedste af alt 
35 sider • 49,95 kr. • ProRex

Stor lille bog om håb
Joni Earecksen Tada har skrevet en lille bog om at fi nde håb og mening i sin lidelse.

Anmeldt af 
Ulla Schødt

Jerusalem er un-
der ødelæggelse 

af romerne. Dramatiske scener 
beskriver tiden omkring år 70 
e.Kr. Massakrer er hverdag, 
salg af mennesker til slavehan-
del, lugten af lig, røverier og 
ydmygelser hører ligeledes til 
hverdagens piner. En barsk tid 
er beskrevet i al sin gru og med 
en intensitet, så man næsten 
mister pusten.

Hadassah er hovedpersonen 
i romanserien ”Løvens Mærke”, 
og første gang vi møder hende 
er hun en ganske ung jødisk pige 
og - fornemmer man straks - af 
en ganske særlig støbning med 
et hjerte, der banker for Gud, også 
selvom der er mange ting, hun 
ikke forstår og kan forlige sig med.
Hadassah bliver, efter at have 
mistet hele sin familie, solgt som 
slave. Hadassah kæmper hele 
vejen for at holde sig til Gud og i 
Jesu fodspor.

To bipersoner med væsentlige 
roller, Marcus og Julia, kommer 
til på godt og i særdeleshed på 
ondt at indøve væsentlig smerte i 
Hadassahs liv. Bind 1 ender med, 
at Hadassah kastes for løverne. I 

bind 2 overlever Hadassah, ved 
lægen Alexanders hjælp, stærkt 
medtaget og med varige invali-
derende mén. Vansiret i ansigtet 
bærer Hadassah nu slør og skjuler 
dermed sin identitet. 

Romanen igennem følger læ-
seren Hadassah gennem kampe, 
fortvivlelse, ydmyghed og uretfær-
dighed. Hadassah er tro og pligtop-
fyldende næsten ud over det men-
neskeligt mulige. Hun har, sandt at 
sige, et hjerte af guld og lever sand 
Gudsfrygt ud i mindste handling.

Bind 1 er voldsom med mang-
foldige, farverige, blodige og 
hæftige beskr ivelser af gla-
diatorkampe, vold, utroskab, 

mord, sammensværgelser og 
et samfund i opløsning. Romer-
rigets storhedstid står for fald.

Bind 2 er ikke så voldsom i sin 
fortælling. Her møder læseren 
mange kampe for at fi nde me-
ning, tro og frihed fra sjælens 
mørke. ”Livet kan ses som en sø, 
hvor hver af vores beslutninger 
og handlinger er som en lille sten, 
der kastes ud i søen. Ringene 
breder sig i vandet”. (s. 252. B 2) 

Måske Rivers bedste
Romanen er barsk, og der er 

ikke overladt meget til fantasien, 
hverken i kampscenerne eller i 
det levede liv. Det er medrivende 

læsning, og bogens plot er gen-
nemført samtlige 1200 sider igen-
nem. Francine Rivers har formået 
at beskrive en stærk fortælling om 
mod, tro og passion. Ikke som 
noget, vi bare kan beslutte os for 
at ville leve ud, men noget som 
kun ved overgivelse kan blive 
en levende del af perspektivet i 
Guds skole. Romanen er fi ktion, 
og målgruppen er den modne 
læser. Det er på ingen måder en 
romantisk fortælling, selv om det 
også er en kærlighedsfortælling 
sideløbende med beskrivelse af 
adskillige menneskeskæbner, 
i al deres grusomhed. Rivers 
beskriver menneskets trang til 
frihed, koste hvad det koste må. 
De stærke overlever! Alt i alt en 
grum historie, med det sigte at 
pege på helhjertet overgivelse til 
Gud, der vil bane vejen, uanset 
hvor kringlet den så end er. 

Måske er det en af de bedste 
romaner fra Rivers’ forfatterskab. 
En stærk troshistorie i romanform. 
Romanen er ikke kompliceret at 
læse til trods for mange detaljere-
de beskrivelser, sproget fl yder let.

Francine Rivers: Løvens mærke: 
Hvisken i vinden (Bind 1) 645 
sider / Ekko i Mørket (Bind 2.)                                                                                                                               
577 sider • 249,00 kr. pr. stk
Forlaget Scandinavia

Medrivende læsning
og et gennemført plot

Når troen sætter spor er 
en guide til at arbejde 
med tro, personlighed og 
troshistorie. 

Jens-Petter Jørgensen, 
nordmanden, som også er 
kendt her i landet, er forfat-
ter til bogen, der både rum-
mer anvisninger til kristne, 
som ønsker at arbejde med 
deres egen troshistorie, 
og en masse historier fra 
andre kristne, som allerede har åbnet hjertedøren på klem og 
ladet forfatteren se på glædelige og smertefulde begivenheder på 
deres trosrejse.

Jens-Petter har i en årrække arbejdet på Ansgar Teologiske 
Høgskole i Kristiansand, Norge. Som underviser i praktisk teologi 
er det hans erfaring, at det at dele ens ærlige troshistorie rummer 
noget af det mest udviklende, man kan foretage sig i sit kristenliv. 
Igennem årene er det blevet til tusinder af livsberetninger, som høj-
skoleelever o.a. har delt med Jens-Petter, som vidne. Det at fortælle 
om de begivenheder og personligheder, som har været med til at 
forme et menneskes forhold til troen, har både en terapeutisk og 
en åndelig betydning, hævder Jørgensen:

”Det ubearbejdede og uafklarede i din fortid, som du selv erken-
der, kan du ofte gøre noget ved. Det, du ikke lader komme op til 
overfl aden, vil derimod forblive et problem for dig.” s.40

Det er helt klart bogens styrke, at forfatteren kan trække på en 
årelang erfaring med ’teknikken’ omkring troshistorierne. I de indle-
dende kapitler kan man fx få gode råd til, hvad det er for spørgsmål, 
man må stille sig selv, når man gerne vil forstå sin egen troshistorie. 
Men samtidig er perspektivet hele tiden fremadskuende, udvikling 
og overvindelse af åndelige traumer står højt på bogens dagsorden. 
På den måde giver bogen noget at tage fat på for den, som gerne 
vil udvikling i en relationel og åndelig kontekst. 

Bogens sidste kapitel rummer en række ’spørgsmål undervejs’, 
en slags spørgeguide, med både rørende og troværdige svar fra 
mennesker, som har gennemgået denne trosrejse sammen med 
Jens-Petter. På den måde gives der en lille ’smagsprøve’ på, hvad 
man måske kommer til at høre, hvis man selv vil anvende bogen 
blandt ’rejsekammerater’.        

Svagheden er alle de sidespor, som Jens-Petter Jørgensen 
også tager; med Myers-Briggs personlighedstyper, SHAPE og 
andre interessante modeller på personlig udvikling, som kommer 
til at virke en smule påklistrede. Men alt i alt en fi n lille bog, som vil 
sætte trosspor og skabe livsforvandling.          

Josua Christensen

Jens Petter Jørgensen: Når troen sætter spor
114 sider • 149,95 kr. • Prorex 

Når troen
sætter spor
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Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

Tlf. 97 18 05 30
www.ydremission.dk/smf

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

Udfordringens
Medie-Mission
i fransk Afrika
GAVER med skatte-fradrag 
kan indbetales til Missions-
fonden - husk at skrive: ’5984 
Radio-mission i Afrika’ på 
giro (+01) 6139450 - eller via 
netbank - konto nr. 9570 000 
6139450. Kontakt: henri@
udfordringen.dk

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

Peter Bangsvej 1, D
2000 Frederiksberg
Tlf. 39 61 27 77 - Gironr. 900 1883

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

tlf.: 39 62 99 11
giro.: 600-0398

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Her er plads 
til din annonce

12 x Kirkelig vejviser
1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

Pris: kr. 1195,- for et helt år
Farvetillæg på kr. 400,-

(alle priser er ekskl. moms)

DanskOase
Rude Havvej 11
8300 Odder
T 86 54 36 00
E info@danskoase.dk 
W www.danskoase.dk

fornyelse med plads til alle

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Skoler

Åbne Døre
- tjener verdens forfulgte kristne

wwwwwwfffff ffffffffffffffffffffff llll dddddddddddddddddddddddddkkkkkkkkkkkkkkkkwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..............ffffffffffffffffffoooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.............dddddddddddddddddddddwww.forfulgt.dk

Retræte
Er du træt og stresset eller trænger 
du blot til at trække dig tilbage?

Så er Dyssegaarden en mulighed 
for stilhed og søgning ind 
i Guds nærvær.

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604 / 5752 7418

Ved betingelsesløs kærlighed og
Guds kraft  at bryde den
onde cirkel af sårbarhed,

som AIDS-ofre står i

Få et besøg og hør om
AIDS Cares arbejde.
Kontakt: 7533 0322
 info@aids-care.dk

- et arbejde fra Bethaniakirken, Aalborg
Netbank: 5059 7533038

www.aids-care.dk
www.facebook.com/aids-care

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

““Trøst mit folk, trøst det!” (Es. 40.1)

✡ Udøver socialt arbejde blandt jøder og arabere i Israel.
✡ Indsamler midler til russiske jøders hjemrejse til Israel.
✡ Informerer om Israel gennem bladet “Et ord fra

Jerusalem”.
Tag kontakt med os og få det gratis tilsendt 10 gange om året.

Dansk afdeling: Postboks 103
DK-2000 Frederiksberg C
Telefon +45 35 39 53 36
www.icej.dk
E-mail: icej@icej.dk

Udøver socialt arbejde blandt fattige jøder og arabere i Israel
Indsamler midler til jøders hjemrejse til Israel fra hele verden 
Tænk på ICEJ når du vil testamentere!
Informerer om Israel gennem bladet  ”Et ord fra Jerusalem”

“Trøst mit folk, trøst det!”
✡“Trøst mit folk, trøst det!”
✡“Trøst mit folk, trøst det!”
✡“Trøst mit folk, trøst det!”
✡

MERE KRISTENDOM
I RADIO OG PÅ TV
Bliv medlem på klf.dk

RISTENDOM

Her er der 
plads til din 

annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 
1195,- + moms. Pris pr. 
år for 2 spalter 2390,- 
+ moms. Farvetillæg + 

kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement 
på Udfordringen

Diverse 

Kreativt fællesskab
Nyt projekt! Naturskøn gård ved Herning med skov & park, 
årstidens frugt & grøntsager, fl ot åbent landskab & arkitektur, 
værksteder & atelier, modelbyg, kunst & kultur, design & mode, 
helse & skønhedspleje, personlig udvikling, krop & sjæl, kurser 
& foredrag. Inspirerende ophold, caféliv & weekendudstillinger.

Har du en god idé? Lyst, engagement til at være med?    
Så hører vi gerne fra dig.       Info.: tlf. 9649 4060, 3068 7090.

KigDa Aspekt, Snerlundvej 25, 7400 Herning

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

Bibelen og kristen litteratur 
på  CD-lydbog 
Gratis udlån til blinde og 
svagsynede 
 

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

Dansk Jødisk Venskab  Postbox   DK-    
info@djvenskab.dk / www.djvenskab.dk

DANSK-JØDISK VENSKAB ser det bl.a. som sin opgave og sit  
formål at være i en diakonal tjeneste over for det jødiske folk. 

DANSK-JØDISK VENSKAB støtter socialt arbejde  
i Israel og udsender volontører. 

GIRO 9327398 - reg.nr. 1551 kontonr. 932-7398

64  DK 2830 Virum
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www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

Døgnvagt: 40 58 32 53
Privat: 32 58 32 53

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

Socialt

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

75 52 60 81 / 40 20 42 62
www.gospel-magic.dk

SogSSo neppræræsssttt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Vi beder for 
og med hinanden…..! 
  - Siger ord som åndelig omsorg 
    og kristen livsholdning dig noget? 

  - Mangler du fællesskab, støtte 
    og opmuntring i din hverdag. 

Vi indbyder dig til at besøge: 
www.krisos.dk og til at blive medlem.

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren

  FO

R
L

A
G

ET   TIN
G

G
A

A

RDF D

BØN, BØN, BØN!
Forlaget Tinggaard er 

stedet, hvor du kan finde 
inspiration til bønnen. 
Download GRATIS bog.
Køb bøger om bøn!
Vi giver 40 % rabat  
til bogsalget. 

       Vi ses ...
www.forlagettinggaard.dk

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- 
+ moms. Farvetillæg + 

kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement 
på Udfordringen

Udgivelser 

Hvis du interesserer dig for forholdet mel-
lem kristen tro, etik og naturvidenskab,
er ORIGO noget for dig!
Bladet udkommer fire gange om året.
Et årsabonnement koster kr. 200,-
Det kan bestilles på www.skabelse.dk,
eller hos Henrik Friis, 3514 3539 
- abonnement@skabelse.dk

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkkttttterekteriiinnnsseeeeeeeekkkinsee

Origo 120  |  marts 2011  |  kr. 60,- i løssalg

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

Darwinistisk forklaring 
på metamorfosen
Findes der en darwinistisk forklaring 
på insekternes forvandling?

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

via e-mail:
mor.mbet@gmail.com

Lejlighed i 
Nazareth udlejes
Lejligheden er på 175 
m2, med spisestue, op-
holdsstue, stort køkken, 
3 soveværelser, 7 senge 
af høj kvalitet, 2 bade-
værelser og 2 altaner.
Kontakt: 2163 4030

2 verdener
Af  Graham Powell
’To verdener’ beskriver, hvordan 
et menneske kan blive sat fri fra 
syndens magt, og hvordan man 
kan blive sat fri fra onde ånder.

’
e
s
k

228,-

Ferie

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

web: www.egsnet.dk
E-mail: oba@dukamail.dk

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

100 kr

Ole Bøgh Ande

2 for
150 kr

Er du glad for Udfordringen?
Så støt arbejdet med en gave!

Gaver kan indbetales til Missionsfonden 
med skatte-fradrag - husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ 
- til avisens danske arbejde - eller 

’5984 Radiomission i Afrika’ 
Giro: (+01) 613-9450 eller netbank: 9570 0006 

Diverse

Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.
Børnerabat ved 2 voksne. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Bestil på tlf. 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Teknisk arrangør:

 Husk rejsekoden: UDFORDRINGENÅbent hverdage kl. 8-17.

 KØR SELV-FERIE

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.349,-
 Pris uden rejsekode 1.499,-

 middag/buffet

 på greenfee

 Outlet Neumünster

Som læser af Udfordringen får du specielle tilbud på rejser. 
Oplys rejsekoden ”UDFORDRINGEN” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

Hotel Waldblick 
Galerie Leiber´s ★★★

Lige mellem Kiel og Lübeck ligger 
det store bakkelandskab Naturpark 
Holsteinisches Schweiz med mere end 
200 små og store søer. Ved den stør-
ste af søerne, Plön See, finder man 
den lille by Dersau, hvor værtsparret 
Leiber står klar til at byde jer velkom-
men til hotellet, der ligger smukt blot 
500 meter fra søens bred. Herfra er 
det oplagt at tage på opdagelse i den 
dejlige natur og aflægge besøg i nog-
le af de små hyggelige byer. Kør f.eks. 
langs søen til områdets hovedby, Plön 
(12 km), der ligger indrammet af fem 
forskellige søer.

Ankomst: Valgfri frem til 28.9.2015.

Miniferie i Nordtyskland
4 dage på 3-stjernet hotel ved Plön See

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
1 børn 6-13 år ½ pris.

Få dagens bibeludfordring!
Hvis du har lyst til at få et dagligt bibelord til inspiration 
sendt, så gå ind på hjemmesiden udfordringen.dk og tilmeld 
dig via ikonet ”Dagens Udfordring” ca. midt på hjemme-
siden. 

Så modtager du Da-
gens Udfordring, som 
består af et bibelvers, og 
et par link til de nyeste 
historier i avisen samt 
bogtilbud. Hjemmesiden 
passer også til mobil-
format.

Har du ændringer eller spørgsmålHar du ændringer eller spørgsmål
til dit abonnement?til dit abonnement?

Så ring til Udfordringens kontorSå ring til Udfordringens kontor
og tal med og tal med ChristinaChristina mellem mellem

kl. 8:30 og kl. 11:00 på kl. 8:30 og kl. 11:00 på 

tlf. 74 56 22 02tlf. 74 56 22 02

  Gud har en frelsesplan for 
hele slægten og det er hans 
inderlige længsel og ønske 
at dele den med os, der er  

hans børn ved troen på  
Kristus.”Han tjente Guds 
frelsesplan i sit slægtled” 

siges der om David længe 
efter hans død - måtte det 
også kunne siges om os! 

Dybtborende fortolkninger 
fra seriøse bibellærere i  
ind- og udland gengives  

her i letlæselig form.   

GUDS FRELSESPLAN 
er et bibelstudium med udgangspunkt i Jesu ord: Skriften kan 
ikke rokkes! Vi lever i en tidsalder, hvor de fleste af Bibelens 
profetier omkring Israel er blevet opfyldt, men de største af 
dem mangler endnu at blive virkelighed: 
   Bortrykkelsen af den genfødte kristne menighed. 
   Antikrists fremtræden og hans 7-års pagt med Israel.  
   Nationernes samling mod Israel under Antikrist. 
   Jesu genkomst til Oliebjerget i den 11. time.  
   Tusindårsriget og dommen foran den store hvide trone. 
Heftet gengiver i kronologisk rækkefølge hovedpunkterne  i 
dette store drama, så læseren inspireres til selv at grave de 
herlige skatte frem, som er overgivet os i Bibelen. 
Køb det hos Udfordringen! 60 sider i A5 kr.50.- 

Af Uffe Nissen
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Møder & Arrangementer

Stillinger

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

Diverse

www.kristentbogcenter.dk
Mange bøger på lager - tlf. 66 11 33 13

Kristne bøger og gaveartikler - så klik ind på  

www.prorex.dk
          tlf. 7456 3343 

Bøger & Musik

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

Ikast kristne Antikvariat
Navervej 9, 7430 Ikast      
Tlf. 97 25 20 77                  

Bolig

Så du vores stillingsopslag?  
På Efterskolen Solgården søger vi en engageret og dygtig  
køkkenleder, som brænder for at stå i spidsen for skolens  
køkken, hvor sund og spændende mad er i centrum. 
 
Du kan se hele stillingsopslaget på www.solgaarden.dk  
 
Ansøgningsfristen er senest fredag den 21/8 via mail: 
ka1@solgaarden.dk  
 
Kontakt gerne forstander, Kristian Andersen, på tlf. 40621151 
for at høre mere om stillingen.  

Efterskolen Solgården, Vardevej 68, 6880 Tarm 
www.solgaarden.dk  

Alme Skole – en kristen friskole 

søger BØRNEHAVEKLASSELEDER 

pr. 1. oktober 2015 eller  dligere.
Se s  llingsopslag på www.almeskole.dk

Ansøgningsfrist 24/8 kl. 12.00. Ansæ  else e  er gældende overens-
komst mellem FM og LC. Alme Skole, Almevej 51, 3230 Græsted. 
Tlf. 48318596 • mail: peter.skov.thomsen1@almeskole.dk

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

Mission Afrika Genbrug tilbyder 
hjælp med tømning af dødsbo
Kontakt vore konsulenter:
Claus R. Roed (syd) - tlf. 2941 9257
Villy Pedersen (nord) - tlf. 2929 1503
Lone Frøsig (øst) - tlf. 2027 1643

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

Jernbanegade 37, 6870 Ølgod, og Kongensgade 36, 1., 6700 Esbjerg
Tlf. 75 24 46 00 - www.advopartner.dk – post@advopartner.dk

Søren Kokkenborg

”Vidste du, 
man ved testamente kan bestemme, at børnenes 
arv skal være særeje – og at man yderligere i tes-
tamentet kan tilføje, at ens børn senere (f. eks. 
når de fylder 50 år) er berettiget til at ophæve 
særejet igen?”Det er derfor vigtigt at få den rette 
assistance i arve- og familiemæssige forhold.

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

til Helligåndens aften 
HVER SØNDAG AFTEN kl. 19.00  
Bus 21 holder udenfor - gratis kaffebord kl. 18.30  
Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse 
Forbøn til frelse - Åndsdåb og syges helbredelse 

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB
FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

SØNDAG
09. August
23. August
13. Sept. 
Kl 10:30

Undervisning
udfrielse

helbredelse

JØRN PEDERSEN
Missionær / lærer

ZAMBIA

Damhus Boulevard 28  2610 Rødovre  www.nyt-haab.dk

Min sjæl,, oophøj HHerren!  
Stævne med De Evangeliske Mariasøstre 
på kursuscenteret Emmaus, Haslev 
den 25.-27. september 2015. 

Dage med stilhed og fordybelse i Guds ord. 
En kraftkilde til tidens  
udfordringer.  

Oplysninger og tilmelding,  
senest 1. september: 
Erna Pilemann 
tlf. 5929 1128 / 4083 1128 
Mail: eppilemann@gmail.com 
www.evangeliskemariasostre.org 

Mor søger...
…værelse eller mindre lejlighed i Haderslev til 23-årig datter…
evt. midlertidigt. Grundet uddannelse. 
Kontakt venligst 40 32 42 24 eller 21 44 36 84.

Bed for DanmarkBed for Danmark  
Mandag den 7. september kl. 19Mandag den 7. september kl. 19
Jernbanegade 1, ChristiansfeldJernbanegade 1, Christiansfeld
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Giv et gaveabonnement til en god ven!
Hvis du allerede holder Udfordringen, kan du give et gaveabonnement til en god ven. 

Vær med til at gøre avisen kendt! Brug kuponen på side 21 eller ring på tlf. 74 56 22 02. 

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 31:
Børge Pedersen 
Ribevej 23
7100  Vejle

Kodeord: Byrådssal

Du kan også vinde, hvis du 
finder kodeordet ved at sam-
mensætte de bogstaver, der i står 
i felterne med tal. 

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.
dk eller til Udfordringen, Jernba-
negade 1, 6070 Christiansfeld. 
Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest tirsdag den 
11. august kl. 12.00. 

(Obs! Du kan IKKE benytte 
den portofri kupon til at indsende 
koden.) 

Blandt de indsendte løsninger 
trækkes hver uge lod om et ga-
vekort på 150 kr. til Hosianna.dk, 
hvor der er over 1.000 forskellige 
bøger at vælge mellem.

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

Udfordringen
Udfordringen  • Torsdag den 11. Juni • Uge 24 • 2015 • Årg. 43

• Løssalg 20,- 

bestil bogen på WWW.SCANDINAVIA.AS

HAN VAR I HIMLEN OG TILBAGE IGEN MEN VENTEDE 40 ÅR MED AT FORTÆLLE SIN HISTORIE.
NU KAN DU  LÆSE DEN.

M

Jens-Henrik Kirk & Tove Videbæk

 Det gode liv – ja tak! 

 

  

Kristian Andersen Børns opvækst Familiens trivsel Fælles fritid og nærhed Hjælpe forfulgte 

Jens Ove Kjeldsen Kristne etiske værdier Ufødtes ret til livet Pengene følge barnet Gratis parrådgivning 

Billede 
 
 
 
 

Kryds ved K 
Billede 

Afrikanske missionærer i Danmark

Afrikanske missionærer i Danmark

Over 100 kristne, hvoraf de fl este er herboende afrikanere, sang, dansede, vidnede og bad for syge, da de lørdag holdt et fremstød i Kolding midtby foran Rådhuset. – Mere side 5.

Kristne opfordres til at bede 
på søndag for folketingsvalget

Sjældent har der været så meget bøn før et valg. Nu opfordres kristne til at afsætte søndag til en bededag for folketingsvalget og Danmark.

På søndag den 14. juni ind-
kaldes der til bøn for folke-
tingsvalget mindst fi re steder 
i Danmark. 

Der bliver en samling i Aalborg, 
Silkeborg, Holsted i Sydjylland og 
København.

Desuden holdes der dagligt 
forbøn for valget i et lokale på 
Kolding Internationale Højskole 

fra kl.15. Lokalt er der mange an-
dre bedeinitiativer, fx i forbindelse 
med Udfordringens kampagne 
for tværkirkelige forbønsgrupper 
i alle kommuner (se side 5).Over 1500 har desuden tilslut-

tet sig en facebook-gruppe, hvor 
der bedes specielt for, at KD igen 
må komme i Folketinget.Bag opfordringen til generel 

bøn for valget på tværs af par-

tierne, står Arbejdsgruppen for 
forbøn for folketingsvalget, som 
består af pastor David Hansen, 
Aalborg Menigheds Center, 
den tidligere Alpha-leder Bess 
Serner Pedersen, korstogs-
prædikanten Moses Hansen, 
IT-programmør Patrik Näsfors, 
tidl. direktør Verner Andersen 
og redaktør Henri Nissen, Ud-
fordringen. 

- Vi har fundet sammen, fordi 
vi alle har hjerte for Danmark, og 
vi tror, der skal et guddommeligt 
indgreb til, hvis udviklingen skal 
vendes, forklarer Henri Nissen.Planlagte forbønsmøder

• Søndag kl. 15-17: Aalborg 
Menigheds Center, Gasværks-
vej 5.

• Søndag kl. 14.30-17.00 Potte-

magerens Hus, Lykkeskærvej 
15, Holsted.• Søndag kl. 16-18: Karlslunde 

Strandkirke, Karlslunde Mo-
sevej 3.• Søndag kl. 13.30: Borgerkir-

ken, Kastaniehøjvej 4, Silke-
borg. 
Folketingsvalget holdes tors-

dag den 18. juni. 

Lisbeth.

Læs også: Hvor skal vi sætte vores kryds? 
- Side 3.
Portræt af Stig Grenov. - Side 2.

Forbøn for valget.- Side 5.
Leder om valget. - Side 6.

Kronik om grundloven.- Side 7.

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.
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Debat

Debatindlæg er udtryk for læse-
rens egen holdning - ikke nødven-
digvis Udfordringens. Obs! Max 
200 ord. Red. forbeholder sig ret 
til at forkorte og udelade indlæg. 

Hvordan 
forsvarer man  
troen på Gud?

Mange har sikkert hørt dem, 
eller stået ansigt til ansigt med 
dem, disse vrede mennesker 
der med videnskaben i hånd 
påpeger, at det er dårskab at tro 
på Gud og det budskab, Kristus 
har givet. Jeg stod pludselig 
ansigt til ansigt med sådan en 
krabat, og påtrængenheden i 
hans mærkelige budskab væl-
tede mig lidt over ende. Jeg tror 
ikke, jeg fi k svaret ordentligt. 
Udbruddet kom bag på mig og 
fandt mig for en sjælden gangs 
skyld mundlam. Nu er jeg bedre 
rustet, og når spørgsmålet bliver 
stillet: Hvorfor tro på Gud, så er 
mit svar dette:

Man kan ikke forklare kær-
lighed med logik, for kærlighed 
er en følelse udenfor logik og 
fornuft. Og det er min kærlighed 
til Gud, der får mig til at tro.

Så burde svaret og spørgs-
målet være færdig-debatteret, 
men som regel er der mere, 
for der fi ndes mennesker, der 
er overbevist om, at kun logik 
og fornuft har værdi - altså alt 
hvad der kan tælles, måles og 
vejes - og at alt kan forklares ud 
fra logik og fornuft. Og alt andet, 
der ikke kan tælles, måles og 
vejes, er ikke logik eller fornuft 
og har derfor ingen værdi.

Følelser og ånd kan ikke 
måles, vejes eller tælles og har 
derfor i logikkens og fornuftens 
verden ingen værdi. Gud er 
ånd, men har ingen værdi, men-
neskets egen ånd har ligeledes 
ingen værdi. Din egen kærlighed 
har i logikkens og fornuftens ver-
den ingen værdi. Alt du kan føle, 
tænke og tro er totalt værdiløst, 
du kunne lige så godt...

Men Gud elsker mennesket 
så meget, at han lod Jesus af 
Nazareth sømme fast til et træ 
og dø, for at du - hvis du tror på 
ham - skal have dine synder 
tilgivet.... Men, hvis du kun tror 
på logik og fornuft, ja så tror du 
vel at det ikke har betydning for 
dig og dem du holder af... Jeg 
tror ikke, det ændre noget, men 
nu har jeg da forberedt et svar.

KURT JOHAN MAJGAARD

ENEBÆRPARKEN 162
6000 KOLDING

Af Bodil Lanting

- Korset betyder meget for os. 
En taknemlig far donerede det i 
2006, da hans dødssyge datter 
havde overlevet efter forbøn på 
refugiet. Ellers skulle det have 
stået på hendes grav.

Det fortæller Kirsten og Henrik 
Mørch-Nielsen fra Mikkelsbakke 
ved Nykøbing Mors, efter at refu-
giet den 2. juli havde konstateret, 
at granitkorset var væk. De tilføjer, 
at granitkorset var mandens før-
ste arbejde i sten. Hvis datteren 
var død, skulle det have stået på 
hendes grav. I stedet blev det et 
symbol på glæde, taknemlighed 
og liv i Kristus.

Granitkorset stod i en lille niche 
ved opkørselen til Mikkelsbakke 
Refugium, hvor det viste vej til 
refugiets kapel. Dette kapel er 
indviet som kirke til gudstjene-
stebrug af både katolske og 
protestantiske præster.

Gud hører 
konfi rmanders bøn

Beretningen om familien, som 
oplevede bønhørelse, er ikke ene-
stående. Kirsten Mørch-Nielsen  
fortæller om et hold konfi rmander, 
som bad for en nybagt mor:

- Jeg var sognepræst i Mou og 
havde ”Minikon fi rmander”. Telefo-

nen ringede, og jeg gav børnene 
fem minutters frikvarter, mens jeg 
svarede. Bag efter spurgte en: 
”Hvem ringede?” 

Jeg tænkte, at de 9-årige 
gerne måtte lære om forbøn, så 
jeg fortalte, at fru Jensen havde 
ringet fra København og havde 
bedt mig være med i forbøn for 
”Mille”. Hun havde netop født en 
dejlig lille dreng, men en fejl under 
kejsersnittet gjorde, at Mille nu lå 
i koma på tredje uge. Scannin-
ger viste, at der ikke var håb for 
hende, Hun ville ikke kunne tale, 
genkende familien, måske heller 
ikke se eller høre eller gå eller 

spise selv, hvis hun risikerede at 
vågne, hvilket personalet ikke gav 
mange chancer for. 

Mine dejlige elever bad så 
smukt og ægte, som kun børn 
kan gøre.

  Næste dag havde jeg de store 
konfi rmander. Én spurgte, - ”Hvad 
var det med ”Mille”? for min lil-
lesøster fortalte lidt om hende!” 
De unge mennesker blev dybt 
berørt over beretningen og ville 
også gerne være med til at bede 
for ”Mille”. Med dybeste alvor bad 
mine kære konfi rmander på skift 
og sammen i ca. 10 minutter, 
fortæller Kirsten Mørch-Nielsen 
og fortsætter:

- Nogle dage senere fortalte 
Fru Jensen, at ”Mille” var vågnet 

og havde smilet til sin far. Jeg 
spurgte om, hvornår det skete og 
kunne så meddele fru Jensen, at 
det var nøjagtigt imens konfi rman-
derne og jeg sad og bad. 

Støtte til refugiet
Faderen hørte om de unges 

og børnenes forbøn og blev så 
betaget, at han lovede os 100.000 
kr. som tak, til oprettelse af vort 
økumeniske sted. Datteren er 
genoptrænet til et rimeligt liv, 
og alle de tegninger og breve, 
de små og store fra landsbyen 
Mou havde tegnet, blev nogle af 
hendes kæreste ejer.

Beløbet var med til at dykke pri-
sen for bygningerne på Mors, som 
blev til Mikkelsbakke Refugium. 
Også Lone Hertz skænkede 
indtægterne fra en oplæsning af 
Johannesevangeliet i Margret-
hekirken i Aalborg til formålet, og 
det dækkede stort set købsom-
kostningerne. Vi er så rige, hvad 
venner angår.  

Bøn for tyven
På Mikkelsbakkes fælleskirke-

lige refugium har man som regel 
2-300 overnatninger årligt. 

Troende eller søgende men-
nesker fra mange kirkesamfund 
kommer for at finde fred og 
kristent fællesskab. Når der er 
gæster, har man dagligt bøn og 
andagter i refugiets kapel, ”Stil-
lerummet”, og ofte også samtaler 
om trosspørgsmål.

- Straks vi hørte om vort mang-
lende kors, ledte alle vi 7, som 
den dag var på refugiet rundt i 
buskadset omkring nichen, men 
måtte erkende, at det ca. ½ meter 
høje kors var borte. Så gik jeg i 
”Stillerummet” og tændte et lys, 
og vi bad en bøn for den stakkel, 
som havde taget korset.

Skulle nogen have fundet 
vort særlige kors, ville vi være 
taknemlige for at få det tilbage. 
Kære du, som har taget korset! 
Kom og tal med os! Også selvom 
det dyrebare granitarbejde måske 
er knækket! Du er velkommen! Vi 
vil fortsat velsigne dig og bede 
for dig! understreger lederparret 
Henrik og Kirsten Mørch-Nielsen 
fra Mikkelsbakke Refugium. 

 

Kors stjålet fra refugium
Et granitkors med en helt særlig historie er forsvundet fra Mikkelsbakke Refugium. 

Granitkorset var en gave til Mikkelsbakke Refugium fra en far, 
hvis dødssyge datter overlevede efter forbøn.

Kirsten Mørch-Nielsen beder 
for den tyv, som har stjålet 
granitkorset.

Det 
bedste  
er i vente 
Opstandelsessalmer

CD indlagt i bogen

”The best is yet to come” 
står der på sangeren Frank 

Sinatras gravsten. 

Også Etta Cameron, H.C. 
Andersen, Søren Kierke-

gaard og mange andre 
forlod verden ved at lade de-

res tro på livet efter døden 
blive mejslet ind i sten. 

Det har inspireret forfat-
teren Daniel Øhrstrøm til 

at skrive opstandelses-
salmer - med hver sin 
særlige gravsten som 

grundsten.

Forside: Arne Haugen Sørensen.

Flot bog om opstandelsenFlot bog om opstandelsen
DET BEDSTE ER I VENTE

92 SIDER - FARVE
CD INDLAGT I BOGEN

KR. 249,-
Daniel Øhrstrøm (f. 1979), er 

kulturjournalist på Kristeligt 
Dagblad, foredragsholder og 
medforfatter til bl.a. bestsel-

lerne ”Den forbudte frelse” 
og ”Mit livs øjeblik”.

+ CD: Med bogen følger også en 
CD med musik af Sofi a Hedia, Ann 
Falden, Janne Mark, Sabina Mathew, Silas Eriksen, Anders Bruun, Hans 
Poulsen, Kloster, Mikael R Andreasen, Margretha Højgaard Poulsen, 
Solrun Stig, Kristine Bruun Jørgensen, Kenneth Kühn, Tobias Grumstrup 
Øhrstrøm, Daniel Øhrstrøm, Louise Tuxen, Louise Adrian og Fangeko-
ret.

r
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Kommunerne 
svigter forældre 
til handikappede

Kommunerne svigter forældre 
til handikappede, når de afviser 
deres lovformelige ret til hjælp 
og støtte. I fl ere omgange har 
KristenDemokraterne hørt om 
borgere, der har følt sig svigtet 
i den kommunale sagsbehand-
ling, og senest har autismefor-
eningen gjort opmærksom på 
det stigende pres, forældre til 
børn med handikap er udsat for. 

Det er uholdbart, at man skal 
tilhøre den socialt og uddannel-
sesmæssige elite for at få ret til 
det, man har krav på som borger. 
Har man et barn med autisme, 
DOWNs syndrom eller som bare 
har en mild grad af asperger, er 
det meget ofte op ad bakke for at 
få den berettigede hjælp. Derfor 
mener KristenDemokraterne, at 
der er behov for en kommunal 
ombudsmand, der kan sikre 
borgerne.

Kommuner fi nder smuthuller 
i lovgivningen ved bl.a. at hen-
vise til, at det er en individuel 
vurdering. Men en sådan er intet 
værd, når den kun beror på en 
socialrådgiver, hvis faglige ind-
sigt i handikappet er tæt på nul. 
Ikke desto mindre berettes der 
om tilfælde, hvor Ankestyrelsen 
ureflekteret giver kommunen 
medhold. 

I et samfund, hvor fokus er 
på offentlige besparelser, bliver 
det ofte de få omkostningstunge 
mennesker, der står for skud. 
De forældre, der ikke magter 
at udtrykke sig skriftligt, bliver 
tabere, når den digitale kom-
munikation tager over. Samtidig 
har de sværere ved skriftligt at 
dokumentere evt. brud på gæl-
dende praksis. De, der ikke har 
økonomisk overskud til at købe 
sig til professionel advokathjælp, 
bliver svigtet.

Sagsbehandlere mangler til-
med ofte viden og forståelse for 
omfanget af handikappet.  Det 
tales ned til noget overfl adisk. 
Eksempel vis blev en ung med 
aspergers syndrom bedt om at 
finde og indgive oplysninger 
på nettet – noget den berørte 
person netop ikke magter qua 
sit handikap. 

KD frygter, at der bag afgørel-
serne ligger et mere eller mindre 
formelt pres fra arbejdsgiverne 
om at fi nde så mange smuthuller 
som muligt for at holde de kom-
munale udgifter i ro.

STIG GRENOV

KD’S LANDSFORMAND

ERANTISVEJ 2
2970 HØRSHOLM

Hvordan forklarer vi vores tro?



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 8/8
19:45 Før Søndagen.
10. søndag efter trinitatis - fra 
Todbjerg kirke nord for Århus. Da-
gens tekst handler om Jerusalems 
ødelæggelse. Dagens salmer er 
”Nu gløder øst i morgenskær” og 
”Du, Herre Krist”. Aarhus Univer-
sitetskor synger sammen med folk 
fra egnen.

Tirsdag 11/8
17:35 Jerusalem - den hellige 
stad (3:3) Dokumentarserie fra 
BBC fra 2011.

Onsdag 12/8
20:00 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (1:8) 
Fransk dokumentarserie fra 2015. 
”Illusionen brister”. Tyskland er 
i 1930’erne ramt af en alvorlig 
økonomisk krise og stor arbejds-
løshed. Adolf Hitler har en løsning 
på landets problemer, og han får 
med årene stor opbakning til at 
fuldføre sin plan. Visionen om et nyt 
Tyskland fører til, at seks millioner 
europæiske jøder bliver slået ihjel 
under 2. verdenskrig. Her 70 år ef-
ter krigens afslutning spørger man 
stadig, hvorfor den systematiske 
udryddelse af jøderne fandt sted.

KKR/TV i DK.
Se kristent tv døgnet rundt her:
1. I hele landet på dit tv med en 
KKR tv-boks. 
Bestilles på www.kkr.dk / seerklub-
ben@kkr-tv.dk 
eller tlf/sms: 35 31 00 57.
2. I hovedstadsområdet med stue-, 
tag- eller fællesantenne (DVB-T2) 
hele døgnet.
3. På computer, tablet eller mobil: 
www.kkr.dk 

UCB TV
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender digitalt fra Astra 28,2º øst: 
Frekvens 12402, SR 27500, V pol  
- sender 24 timer i døgnet.
Sender på Kanal 10 Norge, satellit 
THOR 1 grad vest, fr. 10872, SR 
24500 V pol: Søndag kl. 18 - 22.30. 
Mandag fra kl. 7,00.

Aalborg Kristne TV
Karnersvej 21, 9000 Aalborg
Tlf. 41 29 14 05 - www.aktv.dk
AKTV sender på TV Aalborg. Fre-
dag 20.00 - 21.00
Lørdag 10.00 - 11.00
Søndag 17.00 - 18.00

Kanal 10
Sender norske, danske og svenske 
kristne programmer på Sirius 5º 
øst. Fr.11.881. Pol. H SR 27500 
Fec.3/4. Programoversigt: www.
kanal10.se. Kanal 10 Norge:  www.
kanal10norge.no. Sender på satel-
lit, kabel-TV og web-TV.

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Down-
load en app til iPhone, iPad eller 
Android eller se www.god.tv hvor 
der fi ndes 20 web kanaler 24/7 og 
meget mere. GOD Channel kan 
også ses 24/7 via parabol: ASTRA 
4A 5º Ø Frekvens: 11.996 GHz, Po-
larisation: H, Symbol Rate: 27,500 
Symbol/s: FEC: ¾. Kan også mod-
tages fra Hotbird 13° øst, Astra 19° 
øst og Eurobird 28,5° øst. Findes 
i alle Viasats programpakker og i 
mange bredbånds- og kabelnet.

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. Det danske program 
Ordet sendes: Onsdag kl. 19.30, 
Fredag kl. 20.30, Søndag kl. 
10.00. Sendes også på www.
lifestyletv.dk

CNL
Sender kristent tv på russisk på 
Hotbird 13° øst, 12207, H Pol, 
SR 27500, FEC ¾. www.cnl.tv 
Findes i bredbånds- og kabelnet. 
Kan modtages fra Hotbird 13° øst, 
Astra 19° øst og Eurobird 28,5° øst. 
Programoversigt: www.god.tv

Visjon Norge
Sender også danske programmer. 
Mand. 17.30, onsd. 11.30, fred. 
13, sønd. 23.30 (Thor 1o vest:)
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Torsdag 6/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 7/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 8/8
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 9/8
07.33 Religionsrapport (P1) 
Læger kan også tro på Gud. Med 
bl.a. Niels Christian Hvidt. 
08.03 Mennesker og tro (P1).  
09:54 Højmesse (P1)
Fra kirkesalen på Liselund i Sla-
gelse med Høve og Havrebjerg 
Valgmenigheder. 10. søndag efter 
Trinitatis. Prædikant: Valgmenig-
hedspræst Nana Hauge.
19:03 Religionsrapport (P1) 
Genudsendelse fra kl. 07.33
19.30 Mennesker og Tro. Genud-
sendelse fra kl. 08.03 

Mandag 10/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 11/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)

21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 12/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
Biblen som livstolkning.
Sognepræst Lene Højholt fortæller
om at bruge B
ibelen som en eksistentiel nøgle til 
forståelse af livet.
Tilrettelæggelse: Anders Lauge-
sen. www.dr.dk/tro
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Gospel Channel
Sender kristent tv hele døgnet på 
3 kanaler på engelsk. Kanalerne 
er Thor 2, 1 grad vest, Hotbird 13 
grader øst & Eurobird 28 grader 
øst. www.global.is
 

Airport UCB TV
Sender på regionale digitale net
www.ucb.dk/ucbtv.htm  
Hovedstaden (Airport TV)
Mandag 07.30-08.00, torsdag 
05.30-06.00, søndag 08.30-09.00, 
søndag 15.30-16.00

More 2 life TV
Regionalt TV i MUX 1. Kanal 
Nord: Mandag - t i rsdag 8:30, 
onsdag 23:00, torsdag 21:00, 
lørdag 10:00,  søndag 11:00. 
Kanal Øst: Mandag - torsdag 8:30, 
lørdag 11:30, søndag 15:00. 
Kanal Hovedstaden: Tirsdag 
11:00, onsdag 15:30, torsdag 
11:00, fredag 05:00. 

Sat 7
Tlf. 74 56 23 88. Digitalt fra Omega 
1º vest. Digitalt fra Eutelsat 7 Hot-
bird 3, 13º øst. Sender kristent tv på 
arabisk 24 timer i døgnet. Program-
oversigt: www.sat7.org

Loveworld TV
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d
28,2 grader E= øst
Engelsk kanal. Undervisning og 
helbredelsesudsendelser. Ekstra 
parabol muligvis nødvendig.
Program og yderligere info.: 
www.loveworldtv.co.uk/

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d
28,2 grader E= øst
Engelsk kanal. 
Undervisning og forbøn for syge.
Ekstra parabol muligvis nødvendig.
Program og teknisk support: 
www.revelationtv.com

Web-tv
GOD TV: www.god.tv
DKNET.TV www.dknet.tv

FGP-TV 
http://fgp.dk/net-tv
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Ja tak, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 648 kr. (derefter kun 598 kr., hvis du fortsætter.) 
___ prøv 1 måned gratis - og betal KUN, hvis du derefter vil fortsætte
___ til Europa (Færøerne/Grønland) 1 år 998 kr.   ___ Øvrige udland 1 år 1298 kr.
___ NYT: UNGT abonnement (indtil du fylder 25 år) kun 98 kr. /årligt (avis+net)
___ Net-abonnement med fuld adgang også til bladresider 1 år 298 kr.
Den nye abonnent er med i lodtrækningen om en rundrejse i Israel 12.-21. maj 2016:
                                                         
Navn:  ___________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________

Postnr._________ By:_______________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _____________________________________________

Fødselsdato (Hvis du bestiller UNGT abon.): _______________________

HVIS det er et gaveabonnement til en anden, som du betaler, så sæt kryds her ___ 
og skriv dit navn nederst. – Skal vi sende et gavekort til dig___ eller den nye læser___? 
Hvis den nye læser herover selv betaler, så sæt kryds her___ 

Hvis du blot har skaffet den nye abonnent, men ønsker at være med i lodtrækningen 
om en rundrejse i Israel 12.-21. maj, ligesom den nye abonnent, så sæt kryds her ___.

Navn:  ____________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________

Postnr. ___________ By: _____________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  _____________________________________________

Skriv evt. dit eget abonnementsnummer her:  __________________________ Tak!

+++ 24849 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B

Udfordringen

Vind en rejse til Israel

Fredag den 7. august kl. 21:00 - 23:00: Se GOD TV’s ”Summer Celebration” med undervisning af 
Andrew Wommack og lovsang med sanger og sangskriver Lara Martin fra Bradford i England, hvis 
sange benyttes af kirker over hele verden. 

Sognepræst Lene Højholt.

Andre kanaler
På Thor 1o vest:
Vision Norge, Gospel Channel
Fr. 11247 Pol V Sr 24500 Fec 7/8. 
På Astra 1 19,2o øst:
Bibel TV Fr. 10832 Pol H SR 22000 
Fec 5/6. Astra 2 28,5o øst:
TBN Europe Revelation

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre morgenan-
dagten på DR K. Den direkte radio-
transmission af Morgenandagten fra 
Domkirken i København ledsages af 
stemningsfulde billeder.

DR-Kirken holder 
sommerferie

DR-Kirken holder sommerferie 
indtil 6. september, hvor der transmit-
teres direkte fra bispevielse i Aarhus. 

Det er ikke ligegyldigt, 
hvordan du får dine nyheder...
•  Hvis du kun får dine nyheder fra verdslige 

medier,  vil du mangle vigtige brikker til at forstå 
den tid, du lever i.

•  Bevar din tro og dine holdninger ved at læse en 
avis, som anerkender det bibelske verdensbillede 
og den åndelige virkelighed. 

•  Læs Udfordringen - en uafhængig og fælles avis 
for alle kristne.

... den kristne ugeavis... den kristne ugeavisPåskePåskeUdfordringenUdfordringen      Torsdag 10. April • Uge 15-16 • 2014 • Årg. 42 • Løssalg 20,-
      Torsdag 10. April • Uge 15-16 • 2014 • Årg. 42 • Løssalg 20,-

Flere søger kirke med klar teologisk profi l Præsterne i Kristkirken i Kolding har før været hængt ud i medierne, men nu roses de for, at menigheden er vokset med 50 procent siden 2001.
Kristkirken i Kolding har oplevet en fremgang på 50 pct. flere kirkegængere si-
den 2001. Og det skyldes formentlig kirkens klare kon-
servative profi l.

På forsiden af dagbladet 
JydskeVestkysten og i et to-
siders opslag fortæller præster, 
menighed, provst og andre 
præster i søndags om den 
succes, som kirken har opnået.

Sognets tre præster er ellers 
tidligere  blevet hængt ud i pres-
sen, fordi de alle tre gik imod

vielse af homofi le og desuden 
har en konservativ indstilling til 
kvindelige præster og vielse af 
fraskilte. 

Men det har åbenbart ikke 
holdt kirkegængerne væk. 
Mens en del andre kirker ople-
ver faldende besøgstal, ja end-
da messefald, har Kristkirken 
altså haft en kraftig fremgang.

- Jeg tror egentlig, at fl ere 
har fået behov for at komme 
forbi, lytte til Guds Ord, og på 
den måde blive tanket op til en 
ny uge Sådan har je d t å

Lerche Nygaard fra Kristkirken 
til Udfordringen som forklaring 
på fremgangen.

- Kommer de nye kirkegæn-
gere fra jeres nabosogne, eller 
er der også kommet fl ere kirke-
fremmede med hos jer?

- Menigheden er som andre 
bymenigheder en blanding af 
folk fra vores sogn og andre, 
kirkevante og nye, svarer Mi-
chael Lerche Nygaard.

Ros fra baglandet

fremhæver præsterne dygtig-
hed og den ”bibeltro” profi l.

Præsterne er dygtige til at 
kommunikere og ’står for en 
troværdig og autentisk profi l’, 
siger menighedsrådsformand 
Karen Storgaard Larsen til avi-
sen. Også provst Grete Wigh-
Poulsen, som selv er præst i 
nabokirken Sct. Nicolai Kirke, 
vurderer, at folk er glade for 
den klare teologiske profi l hos 
Kristkirkens præster. 

mer i kirken, nævner to kirke-
gængerne: at menigheden er 
aktiv, præsternes omsorg, god 
forbøn og plads til børnefamilier. 
En tredje nævner den ægte og 
vedkommende forkyndelse og 
fællesskabet blandt frivillige.

- Jeg tror, kirkens popularitet 
skyldes, at præsterne ikke 
pakker gudstjenesterne ind i 
spaghetti, zumba og pladder-
humanisme. Tonen er mere lige-
frem og bibeltro siger en ung

Sognepræst Michael
Lerche Nygaard er én af de
t

Hele den nye  lmserie ”The Bible” kan nu fås på dvd i Danmark. Udfordringens anmelder roser den for dens klare forkyndelse. Se side 17.
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Musik
TJEK

- Ja, drenge...det har altså været dejligt, at have 3 
hunde de seneste par år...men ikke så meget i dag...

Sufjan Stevens er en amerikansk singer-songwriter og 
musiker fra Michigan, USA. Hans 9. album udkom i marts 
og indeholder 11 numre. Temaet for albummet  er liv og 
død, kærlighed og tab, og kunstnerens kamp for at få 
mening ud af skønhed og hæslighed, når det kommer 
til  kærligheden.

Mange af teksterne er meget personlige. Blandt andet 
synger han i sangen ”Sould have known better” om en ople-
velse, hvor han, som treårig, blev efterladt  i en videobutik. I 
samme sang synger han også om kærligheden til sin brors 
barn. I sangen ”No Shade in the Shadow of The Cross” bliver 
der også sunget om hans forhold til Gud. 

Sangenes personlige tekstunivers gør musikken meget 
nærværende. Man får næsten en følelse af, at man kender 
Sufjan Stevens personligt. 

Lytter man til albummet, vil det umiddelbart fremstå som 
meget minimalistisk i sin lyd. Hurtigt vil man dog kunne for-
nemme de fi nere detaljer i kunstnerens sammenblanding af 
genrer. Sufjan Stevens blander genrer som electronica, lo-fi  
rock, folk og indie pop. Dette høres tydeligt i mange af san-
gene, der afsluttes med et nærmest mediterende elektronisk 
lydbillede. 

Carrie & Lowell er ikke et album, man sætter på afspilleren, 
når der skal sættes gang i festen. Det er albummet alt for 
stille til. Til gengæld er det et fi nt album at lytte til ud på de 
stille stunder, eller når man bare vil slappe af. Alt i alt er det 
et rigtigt spændende album. 

Nogle vil måske synes, det er for minimalistisk og kedeligt; 
men det ændrer ikke på, at der er lagt sjæl i albummet, og 
at det er noget andet end tidens mainstream musik. Det er 
bestemt et album, der er værd at lytte til. 

Bo Slot

Personlig, 
minimalistisk og 
nærværende

Katja og Max er på ferie 
fra børnehjem i Honduras 
Det dansk-honduranske par er udsendt af Oasekirken i Silkeborg for at hjælpe gadebørn. 
De mødte hinanden på Honduras, da Katja rejste ud som volontør til børnehjemmet Emmanuel.
Af Henri Nissen 

Blandt de mange deltagere på 
SommerOase var Katja og Max 
Hernández. 

Katja var i 1996 volontør på 
børnehjemmet Emmanuel i Hon-
duras, som mange danske vo-
lontører har været udsendt til 
gennem bl.a. Viva og Impact. 

- Jeg havde sponsoreret et 
barn, Fransisco, på børnehjem-
met, og på den måde var jeg 
blevet interesseret i arbejdet, 
fortæller Katja.

Mens Katja var i Honduras, 
mødte hun en lokal fotograf. 
Hun vidste ikke, at han netop 
havde været i den katolske kirke 
for at bede Gud ændre sit liv.

Mit liv var tomt
- Jeg oplevede meget spæn-

dende som fotograf, men det 
føltes tomt, og en dag gik jeg 
ind i en kirke og bad Jesus om 
at hjælpe mig til et bedre liv, 
fortæller Max.

Kort efter mødte han danske 
Katja, og hun var som en engel, 
husker han. Han forelskede sig 
straks i den smukke dansker, 
men han var også tiltrukket af 
hendes  kristne livstil. 

- Alt hvad hun gjorde og sag-
de, var vidunderligt, husker han. 

Efter et år rejste Katja hjem,  
men de holdt kontakt, og Max 
omvendte sig og bad Jesus 
komme ind i sit liv. I 1998 blev 
de to gift. 

Udsendt fra Silkeborg
I 2005 blev parret udsendt af 

Oasemenigheden i Silkeborg 
for at arbejde på børnehjem-
met. Her er Max nu souschef 
og tager sig bl.a. af gadebørn 
fra 7-14 år, og det kræver sin 
mand, fortæller han. Heller ikke 
Katjas job er let. Hun har med 
unge teenagepiger at gøre.

- Så vi nyder at holde ferie på 
SommerOase og blive fyldt op. 
Vi har især fulgt  Chris Rogers’ 
undervisning, både om morge-
nen og om eftermiddagen. Og 
det har udfordret os, fortæller 
Katja.

Cris Rogers er forfatter og 
præst i All Hallows Church Bow 
i London. Han var også en af 
underviserne på stævnet i 2014.

Helbredt på mødet
- Max har oplevet en helbre-

delse af sit ben ved mødet i går, 
hvor vi skulle bede for hinanden.

- Ja, nu kan jeg cykle, tilføjer 
Max, som også nyder den kø-
lige friske luft i Danmark. Selv 
om vi  andre synes, der er me-
get varmt, så er det ikke noget i 
forhold til det subtropiske klima 
i Honduras.

Katja og Max har tre børn:  
Gabriel på 13, Simon på 12 og 
Esther på 6 år. 

Familien har endnu to ugers 
ferie, før de vender tilbage til 
børnehjemmet Emmanuel, 
hvor to andre danskere, Mads 
Emil og Cathrine Christensen, 
for tiden arbejder. Fra august 
kommer der også nye danske 
volontører.

Emmanuel betyder: Gud er 
med os.

Honduras ligger i Mellemamerika. Her bor ca. 8 mio. på et om-
råde tre gange Danmarks størrelse. Sproget er spansk. Her er 
megen fattigdom, kriminalitet og korruption. De fl este er katolik-
ker, men der er mange andre kirkeretninger.
 

Max Hernández med sin danske ”engel” Katja. De nyder ferien i Danmark - Bl.a. på Sommeroase.

- Jeg oplevede me-
get spændende som 

fotograf, men det 
føltes tomt, og en 

dag gik jeg ind i en 
kirke og bad Jesus om 

at hjælpe mig til et 
bedre liv.
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Line Lyskjær
Udsendt som volontør

af Impact

Af John C. Maxwell
Hvordan kan det være, at to 
mennesker med samme evner 
og muligheder kan opnå to vidt 
forskellige resultater? Manage-
mentekspert John C. Maxwell 
mener, at hemmeligheden lig-
ger i indstillingen. “Din indstill-
ing er som en malerpensel,” 
siger han. “Det er den, der 
sætter kulør på dit liv.” 

Din indstilling gør en forskel

      Kr. 199,95

FØLG OS PÅ FACEBOOK
facebook.com/Udfordringen.dk

Af Ester Jensen

Den 27.-31. juli 
fyldtes Sydvest-
jyllands Efter-
skole i  Bram-
ming af lidt mere end 200 
personer fra omkring 22 for-
skellige lande; heraf var de 
165 deltagere. 

Dagenes program bestod bl.a. 
af bibeltimer, besøg i zoologisk 
have, tur til stranden, forskellige 
kreative aktiviteter, løb og sport. 
Vi har talt med fi re af lejrens delta-
gere, som alle har vidt forskellige 
baggrunde og religioner:

Haile fra Eritrea
Haile er 29 år og kristen fra 

Eritrea. Han kom til Danmark for 
1 år og 4 måneder siden. Han har 
ingen familie i Danmark og er med 
på lejren for anden gang. 

- Jeg kom som fl ygtning, da der 
er krig i mit land. Vi havde ikke 
religionsfrihed og ikke rettigheder 
til at tro på det, vi ville. Jeg var 
på landsholdet i fodbold i Eritrea, 
og vi skulle spille en turnering i 
Nairobi, Kenya, så under turnerin-
gen fl ygtede jeg. Jeg blev i Kenya, 
indtil Danmark accepterede mig 
som fl ygtning, fortæller Haile. Han 
fortæller om lejren:

Det er rigtig hyggeligt og sjovt, 
og vi laver mange ting. Jeg lærer 

mere dansk og lærer dansk kultur 
at kende, og jeg hører også om 
forskellige andre lande. Og så 
hører jeg om ting fra Bibelen og 
lærer at læse i den.

Hvad mener du om lejrens 
tema, ”Gud møder mennesker”?

- Jeg synes, det er rigtig, rigtig 
godt! For Gud møder os jo på for-
skellige måder, og i bibeltimerne 
har vi hørt om 3 eksempler, 
Moses, Ruth og Paulus. Her er 
forskellige religioner samlet, og 
det er godt, at dem fra andre 
religioner også hører om Gud. 
De mangler noget i deres hjerte, 
og her har de mulighed for at 
møde Jesus og høre Guds ord, 
siger Haile. 

Han håber at kunne være med 
på tværkulturel lejr igen til næste 
år og vil også invitere andre med.

Shrain fra Syrien
Shrain, 32 år, stammer fra Sy-

rien/Kurdistan og er muslim. Hun 
har boet i Danmark i 4 år sammen 
med sin mand og 3 børn. De har 
været med på 3 lejre.

- Vi har nogle danske venner, 
som fortalte os om den. De har 
været med på lejren de sidste par 
år, men i år skulle de arbejde. Vi 
har været glade for den hjælp, vi 
har fået, både med at fl ygte fra 
Syrien, men også med at fi nde os 
til rette i Danmark, siger Shrain. 
Hun siger om lejren:

- Her er helt fantastisk, og der 
er mange forskellige arrange-
menter, især for børnene, som får 
mange nye venner. Vi kan snakke 
om mange ting, og især vores 
forskellige religioner.

Hvad tænker du som muslim 
over, at lejren er arrangeret af 
kristne?

- Det er helt fi nt at høre om nye 
ting, vi ikke kender til, så det er 
ok. Vi respekterer alle sammen  
hinanden. Ja, vi diskuterer en 
gang imellem, men det er bare 
godt. Vi har hver vores religion, og 

det skal der være plads til. 
Shrain vil også gerne med til 

næste år. For her er alle åbne, 
ikke lukkede, understreger hun.

Hamida fra Malaysia
Hamida, 16 år, er muslim og 

stammer fra Malaysia. Hun har 
boet 12 år i Danmark sammen 
med sine forældre og to sø-
skende. Det er hendes første lejr.

Hvorfor fl ygtede du?
- Jeg husker ikke så meget, 

for jeg var ganske lille. Men min 
mor har sagt, at vi ikke kunne bo 
i vores hjemland, for de ville ikke 
have os der. Og så ønskede min 
mor, at hendes børn kunne gå 
i skole og have et fredeligt liv, 
fortæller Hamida. Hun kommer 
sammen med sin mor og to søstre 
i en ”kvindeklub” i Esbjerg, hvor 
de hørte om lejren.

 - Der er sjove aktiviteter – selv 
i regnvejr, og man er sammen om 
alt. Jeg synes, det er dejligt at op-
leve, at vi kan acceptere hinanden 
på trods af religion og kultur.

Jeg har ikke noget med kristen-
dommen at gøre, men jeg kan 
godt lide at høre, hvordan I gør, 
og hvad der står i jeres Bibel. Det 
er spændende at høre, hvad I tror 
på, siger Hamida. 

Aurelio fra Colombia
Aurelio, 37 år og katolik fra 

Colombia. Han har nu boet i 
Danmark i 2 år med sin kone 

og 2 børn. Det er deres første lejr. 
Aurelio fortæller:

- I Colombia er der meget vold 
mellem forskellige bevæbnede 
grupper, der er imod hinanden, 
så der er meget usikkert at være. 
I første omgang flygtede vi til 
Ecuador, hvor vi boede i 2 år. 
Men pludselig fik vi mulighed 
for at rejse til et tredje land. Vi 
kunne vælge mellem omkring 
10 lande i Europa og havde to 
ugers betænkningstid. Vi lagde 
det over i Guds hænder, om det 
var hans vilje, og hvilket land, vi 
skulle vælge. Og vi endte så her 
i Danmark, fortæller Aurelio. Han 
roser lejren for bl.a. oversættelse 
fra dansk til spansk, god mad og 
en dejlig kanotur.

- Det vigtigste var, at Gud har 
været med på denne lejr, og han 
efterlader os aldrig. Derhjemme 
har vi desværre ikke meget tid 
til kirke og bibellæsning, for der 
er så meget at gøre. Men her er 
der tid til bøn og til at være tæt 
på Gud. Jeg håber inderligt, vi 
får mulighed for at komme med 
næste år, der skal ikke tænkes 
to gange! siger Aurelio.

- Der er basis for to lejre i Syd-
danmark til næste år - hvis man 
altså kan få ca. 40 nye frivillige 
medhjælpere, både danskere og 
nydanskere, vurderer stiftspræst 
Daniel Ettrup Larsen. Lejren 
i Bramming var arrangeret af 
Folkekirken og Luthersk Mission.

TVSyd besøgte den tværkulturelle 
lejr på Sydvestjyllands Efterskole. 
Bl.a. den 16-årige Hamida fortalte 
om, hvor meget det betyder at 
være med på tværkulturel lejr år 
efter år. 
Skærmprint fra TVSyd reportagen 
den 28. juli.

Gud mødte mennesker fra 
hele verden i Bramming
Vi måtte sige nej til op mod 50, som gerne ville have været med, fortæller arrangørerne af den tvær-
kulturelle lejr på Sydvestjyllands Efterskole.

Folk fra andre religioner har også 
brug for at høre om Jesus, siger 
Haile fra Eritrea.

Her er tid til oplevelser 
med familien og til at 
være tæt på Gud, siger 
Aurelio fra Colombia.

”Jeg forstår bare ikke jeres bekymringer” lød svaret, da 
jeg på et tidspunkt snakkede med en ung honduraner 
om hans syn på danskere...
 

”I bekymrer jer, om I kommer ind på den ”rigtige” uddannelse 
og om I kommer til at bo det ”rigtige” sted. Herovre handler 
det først og fremmest for mig om at få et arbejde, så jeg kan 
forsørge min familie. Jeg håber på, at jeg engang i fremtiden 
kan få en uddannelse.”

Om ganske kort tid får jeg og tusindvis af andre forhåb-
ningsfulde unge danskere svar på, om vi er kommet ind på 
”drømmeuddannelsen”. Den uddannelse vi selv vælger, 
som vi søger ind på, når vi synes, det passer ind i vores 
liv, og som fi nansieres af vores kære stat. Det danske ud-
dannelsessystem er fantastisk velfungerende, og alligevel 
er det en af vores store bekymringer. For hvad nu hvis det 
ikke lige bliver den specifi kke drømmeuddannelse, som jeg 
havde ønsket som min første prioritet? 

I Honduras er mulighederne for uddannelse meget mere 
begrænsede. Her er tilvalg, fravalg og prioriteter sjældent 
noget, du kan tillade dig at have. Den unge honduraner, jeg 
snakkede med, var ligeså gammel som mig. Enogtyve år, 
men hans tilvalg, fravalg og prioriteter handlede om noget 
helt andet end uddannelse. De handlede om at sikre hans 
familie, og så måtte uddannelse være noget, der måske 
engang kunne blive en mulighed, hvis pengene kunne række. 

Jeg sidder tilbage med blandede følelser, for drømme og 
forventninger er noget, vi alle har, uanset om vi er fra Hondu-
ras, Danmark eller et helt tredje sted i verden, og det samme 
gælder bekymringer. Men for mig er mine bekymringer godt 
nok blevet sat i perspektiv, og når jeg nu en af dagene får 
svar fra mit måske kommende studie, vil jeg uanset svaret 
føle mig privilegeret over at have 
muligheden for at uddanne mig - 
og ovenikøbet selv vælge hvad, 
hvor og hvornår. 

Tankevækkende 
tankegang
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Skriv en Bagsmæk og få et gavekort på 500 kr. til 
Hosianna.dk. Max. 2.200 tegn. redaktion@udfordringen.dk

BAGSMÆKKEN

Nu kan du som abonnent på 
Udfordringen få fl ere fordele!
• Gå ind på hjemmesiden udfordringen.biz
• Tilmeld dig - det er gratis.
• Klik på en af portalerne for fx rejser eller shopping.
• Køb ind med rabat, fordi du er abonnent. 
• Samtidig støtter du Udfordringen, som også får nogle 

procent, hver gang du handler.
• Så let er det.
• Du kan opnå endnu større rabatter, hvis du vælger at 

blive VIP eller Premium medlem. 

Udfordringen
.biz

Rejsekonkurrence for ALLE 
Både nye abonnenter og tro-
faste læsere kan være med i 
konkurrencen om en stor rejse 
til ’det hellige land’ Israel den 
12.-21. maj 2016!

Rejsen har Udfordringens 
formand, pastor Stig Christensen 
og hans hustru Rhoda som rejse-
ledere. Det bliver en rejse med 
vægt på det åndelige indhold, når 
de hellige valfartssteder besøges. 

Rejsearrangøren er det krist-
ne rejsebureau Felix Rejser, så 
alt foregår i trygge rammer og 
god kvalitet. Og man kan være ret 

sikker på gode rejsekammerater, 
når man rejser på Udfordringens 
læserrejse i Bibelens land. Ende-
ligt program offentliggøres senere 
i Udfordringen, hvor der bliver 
mulighed for tilmelding. 

Men man kan også være hel-
dig at vinde rejsen:

Vær med på to måder
Der er to måder, du som læser 

kan være med i konkurrencen på.

1. Du kan skaffe en ny 
abonnent. Få en ven 

eller bekendt til at tegne abonne-

ment. Også prøve-abonnementer 
tæller med. Både du og den nye 
læser er med i lodtrækningen.

2. Du kan også være 
med i konkurrencen 

ved blot at sende din e-mail, 
adresse og telefonnummer 
(gerne mobil). 

Vi vil nemlig gerne kunne 
sende beskeder og opkrævnin-
ger til læserne pr. mail, da det 
er billigere. 

Få fl ere lodder:
Din chance for at vinde her er 

langt større end i de fl este lotte-
rier, simpelthen fordi der er færre 
om at vinde. Og du kan forøge 
dine chancer: For hver gang, 
du skaffer en ny abonnent, eller 
når du giver os din mail-adresse, 
registrerer vi et lod til dig i lod-
trækningen, som foretages den 5. 
januar og offentliggøres i avisen 
den 7. januar 2016.

Udfyld kuponen på side 21, el-
ler send alle oplysninger til mail@
udfordringen.dk.

Så er du også med i konkur-
rencen om en uforglemmelig 
læserrejse!

Livets gang i LIDENLUND

Ny læser? 
Prøv Udfordringen gratis en måned!
Send blot en SMS til 40 70 21 31 med teksten ’UDF’. Så ordner vi resten.

Læserrejsen vil bl.a. besøge egnen omkring Genesareth Sø, hvor Jesus tilbragte det meste af sin tid, og naturligvis Jerusalem.

Er du parat til at møde Gud?
Det minder om den gamle 

beretning om barbereren, der 
med kniven mod sin kundes 
strube spurgte ham: Er du parat 
til at møde din Gud?

Denne episode fandt sted 
tirsdag morgen den 28. juli:

Pastor Benny Holmes fra 
The Church of New Beginning 
i Baytown, Texas, så en tyv, der 
forsøgte at komme ind i kirken. 
Præsten skød mod tyven, den 

27-årige Lee Marvin Blue, og 
ramte ham i skulderen.

Ifølge Charisma News rin-
gede pastor Holmes herefter 
til alarmcentralen. Her kunne 
man så høre præsten spørge 
sin ubudne gæst:

- Kender du Jesus?
Da svaret var benægtende, 

bad Holmes tyven gentage 
følgende:

- Herre, Jesus, tilgiv mig. Jeg 
har syndet, og jeg angrer det. 

Kom ind i mit hjerte og lev i mig. 
Jeg vil ikke gøre det igen. I Jesu 
navn. Amen. 

Tyven fulgte præstens in-
strukser, skr iver Christian 
Headlines.com.

Alt godt fra udlandet
Danmark er et meget interna-

tionalt land, som det fremgår af 
denne liste:

• Din bil er fra Tyskland.
• Din pizza er fra Italien.

• Din kebab fra Tyrkiet.
• Dit demokrati er græsk.
• Dine fi lm er amerikanske.
• Din te er tamilsk.
• Din t-shirt er fra Indien.
• Din olie fra Saudi-Arabien.
• Din elektronik fra Kina.
• Dine tal er arabiske.
• Dine bogstaver er latinske
•  - og så klager du over, at 

din nabo er immigrant?

Bar mark!
Vi sidder i et meget behageligt ICE-tog på vej sydpå mod 
Rødby Færge. Vi har lovet 2 af vore børnebørn, at de skulle 
prøve at køre med tog ombord på en færge, som vi selv havde 
oplevet det mange gange på Storebælt (Det kan vidst kun 
bedsteforældre fi nde på!). 

Da vi kører over min fødeø, Falster, forbereder jeg mig på at 
vise Erik og Aksel gården, hvor min mormor og morfar boede, 
hvor jeg gik i søndagsskole, samlede æg i min morfars hat og 
lærte at spille 500. Efter Tingsted station kommer en mindre 
skov på højre side, og så ligger gården dér i anden række – 
men idet skoven hører op, ser jeg ingenting. Alle 3 gårde, der 
har ligget der siden udfl ytningen i begyndelsen af 1800-tallet, 
er jævnet med jorden – jeg ser kun bar mark.

Det rammer mig som et slag i hjertet. Jeg vidste det egentlig 
godt med min hjerne, at alt vort her på jorden skal forgå, men 
nu ser jeg det med egne øjne. Ingen havde fortalt mig, at Mag-
lehøjgaard var fl yttet fra Øverup og over i erindringen. 

Ikke kun de mennesker, der holder sammen på vort liv, mister 
vi, men også de fysiske fi kspunkter som vort barndomshjem 
– og i mit tilfælde mine bedsteforældres gård – for himmel og 
jord skal forgå. Det rammer én i fjæset – at det ”gamle” er forbi, 
at de gode gamle dage, hvad enten de var gode eller dårlige, 
kun er erindring.

Midt i skuffelsen husker jeg fortsættelse af ordene: ”Himmel 
og jord skal forgå” – og de lyder ”men mine ord skal aldrig forgå” 
(Luk.21,33), sagt af Jesus selv. Det er en livets lov, at vi skal 
miste – ja miste alt, men Jesus har en anden ”lov”, at det vi får 
fra ham, skal vi aldrig miste. Hans ord har både sandheden 
og evigheden i sig. 

Næste gang jeg får lejlighed til at se ud over marken, hvor 
min morfars og mormors gård lå, vil jeg glædes over, hvad jeg 
hørte i søndagsskolen i hverdagsstuen, og den kærlighed de 
viste mig. Ingen af delene skal tages fra mig.

Af Hans Verner Lollike
Pensioneret folkekirkepræst
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