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Ny tænketank om tro og videnskab
En overlæge og en professor er initiativtagere til det nystartede Center for Kristen Tænkning.
Af Bodil Lanting

En ny tænketank om ’Kristen 
tænkning’ vil understrege, at 
man godt kan være viden-
skabsmand og samtidig tro 
på Gud.

Tænketanken er opstået, efter 
at den nye undervisnings- og 
forskningsminister Esben Lunde 
Larsen har været i krydsild i me-
dierne, fordi han har erklæret, at 
han tror på Gud.

Men der fi ndes mange forskere 
og videnskabmænd, der tror på  
en højere magt, ønsker den nye 
tænketank at pointere. 

Center for Kristen Tænkning 

beskæftiger sig med så forskellige 
ting som forholdet mellem Gud og 
Higgspartiklen, Jesu opstandelse 
og de fi losofi ske argumenter for 
Guds eksistens.

Initiativtagerne til det nye cen-
ter, CKT, er overlæge, dr.med. 
Frede Donskov fra Århus og 
professor d.sc., ph.d. ved Institut 
for Kommunikation på Aalborg 
Universitet Peter Øhrstrøm.

Bedre balance 
- Vi ønsker synliggøre kristen 

tro og kristne værdier kendeteg-
net ved systematik, begrundelse 
og balance som en væsentlig del 
af debatten i samfundet, siger 
initiativtagerne. 

Den nye tænketank er i øvrigt 
åben for kristne fra alle kirkeret-
ninger.

For forskere og debattører
CKT er et nyt mulitidiscipli-

nært forskningscenter - dvs. 
tværfagligt. For at være med skal 
man være aktiv forsker med en 
akademisk grad eller være en 
aktiv kulturperson, som deltager 
i samfundsdebatten. 

De aktive forskere repræsen-
terer bl.a. naturvidenskab, sund-
hedsvidenskab, samfundsviden-
skab, teologi og fi losofi , forklarer 
centerleder Frede Donskov.

Videnskab og tro sammen
Professor Peter Øhrstrøm for-

tæller i en introduktionsvideo, 
hvorfor han selv er med i Center 
for Kristen Tænkning. 

Øhrstrøm beskriver sin særlige 
interesse for videnskabsteori, 
etik, tid og logik. Han afviser, at 
der er en modsætning mellem 
kristen tro og videnskab. CKT 
har til formål at sige, at kristen 
tro og videnskab går rigtig godt 
sammen.

De to kilder kan tilsammen give 
en rigtig god forståelse for, hvor-
dan tilværelsen hænger sammen, 
mener professoren fra Aalborg.

Læs mere side 5.
Dr.med. Frede Donskov er med-initiativtager og leder af den nye 
tænketank ”Center for Kristen Tænkning”.

Jesús 
te ama!

Jesús te ama (Jesus elsker dig) 
stod der på T-shirtene af de 35 

kristne fra Herning Frikirke, som i 
juli var på en spændende sommer-
mission i Malaga. - Mere side 19.
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første fredag i hver måned kl 12. 
Brugernavn: udf-net    Kodeord august: huset 

Ugens profi l: Arne Byg

Tillykke

Læs avisen på Udfordringen dk

Tillykke til Solveig Rif-
bjerg og Peder Jonstrup, 
som blev gift den 4. juli i 
Vejle Pinsekirke ønsker
Anne E. Christiansen,
Herning.

Konsulent fortsætter i Etisk Råd
Politisk konsulent i Krifa Christian Borris-
holt Steen er af sundhedsminister Sophie 
Løhde blevet beskikket endnu en tre-årig 
periode i Det Etiske Råd, som han har været 
medlem af siden 2012. 

Han er 38 år og cand.mag. og master i Etik 
og Værdier i Organisationer fra Aarhus Univer-
sitet. Han holder foredrag om nogle af de etiske 
dilemmaer, han i særlig grad er optaget af, bl.a. 
aktiv dødshjælp og organdonation. 

Christian Borrisholt Steen er inspireret af sit kristne livs- og 
menneskesyn. Han mener, at ethvert menneske skal betragtes 
som værdifuldt og behandles med respekt, som K.E. Løgstrup har 
formuleret det: Du har aldrig med et andet menneske at gøre, uden 
at du holder en del af dets liv i dine hænder.

Bodil

Opereret i otte timer for hjerteproblem
Lige efter hjemkomsten fra 
Danmark blev Jacob Damkani 
ramt af et alvorligt hjertetil-
fælde, mens han svømmede i 
Middelhavet.

Det skriver hans hustru Elishe-
va torsdag den 6. august.

- Jacob fik smerter, da han 
svømmede i Middelhavet i går. 
Det var et spørgsmål om minutter. 
Lægerne begyndte straks på en 
8 timer lang operation.

En serie mirakler
Elisheva nævner en hel række 

mirakler under forløbet:

- At han klarede at komme op 
på stranden med de smerter.

At vi tog til hospitalet, selv om 
Jacob i første omgang afviste at 
tage med den ambulance, der 
kom frem til stranden. 

At lægerne straks forstod,  
hvad der var galt, selv om Jacob 
ikke var i stand til at forklare det, 
og kun 20 patienter om året op-
lever dette sjældne problem med 
en arterie på det pågældende 
hospital. At vi fik den bedste 
læge til ham. At lægen klarede at 
genskabe aorta, og at Jacob har 
været stabil siden operationen.

Da han begyndte at vågne op 

om morgenen, besluttede læ-
gerne at holde ham sovende lidt 
længere. Det var godt for ham, og 
han begyndte at se meget bedre 
ud og fi k en god farve i ansigtet.

Smiler igen
- Han smiler nu med hver 

eneste celle i sin krop, forsikrede 
Elisheva fredag, efter at manden 
vågnede op. Der er dog stadig 
brug for mirakler og megen for-
bøn, understreger hun.

Tak, fordi I står sammen med 
os i dette, slutter Elisheva.

Bodil

Den messianske jøde, som talte i Pottemagerens Hus, blev syg lige efter hjemkomsten til Israel.

Jacob Damkani er nu ved at 
komme sig efter den store 
operation.

For 5 år siden fi k Arne Byg en 
profeti fra den afrikanske præ-
dikant Ernest Amoratin.

- Du er en Guds mand, sagde 
prædikanten bl.a. - Og alt er klar 
til, at du kan starte selvstændig 
virksomhed.

Arne havde i 27 år arbejdet 
for kornstofvirksomheden Aller 
Mølle og var netop et par år før 
skiftet til Dansk Skadedyrskontrol. 
Han havde nok drømt om at blive 
selvstændig, for han var vokset 
op på en gård. Men troede ikke 
lige, det var muligt.

Men i løbet af få år lagde tin-
gene sig til rette. Et svensk fi rma 
overtog den virksomhed, Arne 
arbejdede for. Men overgangen 
var meget svær, selv om Arne 
forsøgte at løse problemerne som 
tillidsmand. 

- Jeg kom for et års tid siden til-
fældigt med en bemærkning til en 

kunde om, at hvis vi ikke kunne 
få tingene til at fungere, kunne 
man jo starte op for sig selv. Den 
bemærkning fangede en med-
arbejder på Brdr. Ewers, og de 
foreslog at vi sammen startede 
Ewers Skadedyrsbekæmpelse. 

Det tænkte vi så over, og efter 
en del spekulationer og bøn, 
havde jeg fred i at gøre det, 
fortæller Arne, som er gift med 
Hanne og far til tre voksne børn. 

Og den første uge gav kon-
trakter for 30.000 kr., så han er 
fortrøstningsfuld. 

Kender landbruget
Foreløbig er Arne den eneste 

ansatte i det nye fi rma, og Brdr. 
Ewers tager sig af administration 
og fakturering, ligesom virksom-
heden har tilbudt sine mange 
landbrugs-kunder at få skade-
dyrsbekæmpelse med i pakken. 

Brdr. Ewers A/S er Danmarks 

største privatejede grovvare-
selskab med 120 ansatte og 
en omsætning på 1,3 mia. kr. 
Firmaet kunne i 2013 fejre 165 
års- jubilæum som privat korn og 
foderstofforretning.

Arne er godt inde i de problem-
stillinger, som landmænd kan 
komme ud i, hvis deres bygnin-
ger, besætninger og maskiner er 
udsat for skadedyrsangreb - ofte 
med store omkostninger til følge. 

- Det gælder jo først og frem-
mest rotter. Men vi tager os selv-
følgelig også af hvepse, myrer, 
lopper og andre kryb, lover han.

Aktiv kristen
Udfordringens læsere har 

tidligere mødt Arne, da han for 
nogle måneder siden foreslog, 
at vi alle gjorde bededag til en 
rigtig bededag. Det førte til fl ere 
samlinger rundt om i landet.

Arne kommer ikke oprindeligt 

fra et meget kirkeligt hjem, men 
en god nabo, som er cykelsmed, 
talte med ham om Gud. Arne 
begyndte sammen med Hanne at 
tage med til møder og gudstjene-
ster, selv om kirken aldrig tidligere 
havde sagt ham noget. 

Han blev overrasket over, at 
det kunne være så spændende at 
gå i frikirke, og at prædikenerne 
faktisk handlede om noget, man 
kunne bruge. Så Arne og Hanne 
kommer nu fast i Apostolsk Kirke 
i Kolding.

Tidligere havde han også 
dyrket karate gennem 23 år for 
motionens skyld. Men efterhån-
den, som han kom op i graderne 
indenfor kampsporten, blev un-
dervisningen mere åndelig med 
påvirkning fra østlig religion. 
Arne besluttede derfor at droppe 
karaten til fordel for ”den ægte 
vare” - troen på Jesus Kristus.

Henri.

Profeti om nyt job 
går nu i opfyldelse

Kendt helbredelsesprædikant i Aalborg
Manden som satte gang i hel-
bredelsesbølgen i Danmark 
for 15 år siden, kommer nu til 
Aalborg.

Charles Ndifon blev på et øje-
blik landskendt, da TV2 tog med 

til et helbredelsesmøde med ham 
i Ringkøbing. TV-holdet havde 
medbragt en hemmelig person 
for at ”afsløre” Ndifon. Men tværti-
mod gik det sådan, at forsøgs-
personen Roger Pedersen blev 
mirakuløst helbredt. TV2 viste 

optagelserne i serien ”Åndernes 
Magt”, og herefter valfartede 
tusindvis af syge til møderne. I 
København alene deltog 12.000.

Hundredvis blev overnaturligt 
helbredt, som det fremgår af 
bogen ”Åndens Magt”, som siden 

er oversat til fl ere sprog. Og i dag 
beder kristne i mange danske 
byer til helbredelse for syge.

Møderne foregår i Aalborg Me-
nigheds Center på Gasværksvej  
5 fra den 11.-13. september. 

Henri.

Nye missionærer i Cambodja
Søndag 16. august rejser Andrea og Brian Christensen fra 
Danmark til Cambodja som missionærer for Luthersk Mission.

Dermed har Luthersk Mission (LM), som er Danmarks største 
missionsselskab 47 udsendte inklusive 14 volontører.

Andrea og Brian og deres to børn har indtil nu boet i Sønderjyl-
land. Han har været gymnasielærer i Aabenraa. 

Fremover skal de bo i Cambodjas hovedstad Phnom Penh, hvor 
Brian skal være missionær på universitetet, mens Andrea skal 
arbejde med børn i den lutherske kirke. I første omgang skal de 
dog på sprogskole for at lære khmer.

LM har haft missionærer i det overvejende buddhistiske Cam-
bodja siden 2003. Med Andrea og Brian kommer LM op på 12 
udsendinge i landet inklusive 4 volontører. Yderligere to volontører 
rejser til landet i september. LM søger samtidig en teamleder til at 
varetage personaleledelsen for de udsendte.

I Cambodja arbejder LM med gadebørn, børn af prostituerede, 
undervisning af menigheder og unge under uddannelse. Siden 2010 
har LM arbejdet i et nybyggerområde ved navn Fjendeskoven. Her 
er mange blevet kristne i de senere år.

Bodil

Brudepar kan stadig få 
Udfordringen gratis leve-
ret i tre måneder, ligesom 
brudebilledet bringes uden 
omkostninger.

Familien Christensen fra Sønderjylland rejser til Cambodja 
søndag den 16. august. Foto: Privat.



Udfordringen torsdag den 13. august 2015 HELBREDELSE . 3 

Af Mette Østergaard

- Jeg bliver nødt til 
at sige, at jeg nu 
tror på Jesus, og 
at det er det navn, 
som har fjernet smerterne i 
min arm. 

Sådan konkluderer Lisa Jen-
sen i slutningen af DR2s udsen-
delse ”Alternativ behandling – 
virker det?” Her gik stuntmanden 
Lasse Spang Olsen på opdagelse 
i den alternative behandlingsver-
den - og undersøgte herunder 
virkningen af kristen forbøn.

I udsendelserne ville man 
undersøge, om kronisk syge 
patienter kunne opnå en positiv 
effekt af alternativ behandling. 

Professor  Asbjørn Mohr 
Drewes og overlæge Jannik 
Helweg-Larsen var det faste 
panel, som skulle give en viden-
skabelig og lægelig vurdering af 
de forskellige forsøg.

Virker kristen forbøn?
I den sidste af de 6 udsendel-

ser havde Lasse Spang Olsen 
valgt helbredelse ved forbøn, som 
en af de ”metoder”, der skulle un-
dersøges. Lisa Jensen var af sin 
læge blevet udvalgt til at deltage 
i forsøget, da hendes tilstand var 
kronisk og uden behandlingsmu-
ligheder. Lisas sygdom hedder 
takayasus. Den bevirker, at der 
opstår stenoser (tillukning af puls-
årer) og betændelse i blodårerne.

 I Lisas tilfælde var især venstre 
arm belastet. Sygdommen er så 
alvorlig, at der har været tale om 
amputation af armen. Årerne kan 
i værste fald blive så tilstoppede, 
at Lisa kan dø. Lisa har, siden 
diagnosen blev stillet i 2009, lidt 
af voldsomme smerter. 

- Det er som at få en rodbe-
handling uden bedøvelse, for-
klarer Lisa. Smerterne har været 
stærkt invaliderende. De har 
forhindret Lisa i at kunne bruge 
armen og har ødelagt hendes 
nattesøvn. 

Sygdommen havde også vold-
somme psykiske konsekvenser 
for Lisa. Det skabte dødsangst, 
dyb frustration og afmagt.

I udsendelsen beder helbre-
deslesprædikant Hans Berntsen 
for Lisa. Der er to ”forsøg”. Først 
beder Berntsen med håndspå-
læggelse for helbredelse af Lisa. 

Senere måler lægerne direkte på 
receptorer i hjernen under selve 
forbønnen, om der sker noget i 
hjernen henholdsvis ved en falsk 
bøn og en ægte forbøn.

Lisa mærker ikke noget særligt 
under selve forbønnen, men da 
Hans Berntsen er på vej ud af 
lokalet, snurrer det i skulderen og 
den øverste del af armen.  

Den efterfølgende nat får Lisa 
ekstra stærke smerter i venstre 
arm, og hun tænker, at hun aldrig 
skulle have modtaget forbøn. Hun 
ringer til forsøgscentret, og siger 
at hendes tilstand er forværret.

Men efter den første voldsom-
me nat oplever Lisa, at smerterne 
optræder sjældnere end før, og på 
tredjedagen kl. 14 oplevede Lisa 
den sidste smerte i armen. 

Hun kan nu sove hele natten 
og har oplevet at sove 13 timer 
i træk for første gang i mange 
år. Hun har også mere energi og 
føler sig meget mere glad.

Scanninger viser dog ingen 
fysiske ændringer i Lisas tilstand. 
Der er stadig lige dårlig blodgen-
nemstrømning i armen, og den er 
stadig blåsort.

Hans Berntsen siger, at han 
tror, at der sker noget godt for alle, 
som modtager forbøn. Han tror, at 
alt er muligt for Gud, og han beder 
med stor frimodighed for, at Lisa 
skal blive helbredt.

- Jeg vidste, at jeg ikke kunne 
leve med de voldsomme smer-
ter, så jeg glæder mig over, at 
smerterne er forsvundet, selv om 
jeg åbenbart ikke er helbredt for 
sygdommen.

Senere i udsendelsen får Lisa 
sat elektroder på hovedet for at 
måle den elektriske energi i hen-
des hjerne under forbøn. 

Lisas læge Mogens Pfeiffer 
Jensen, som er overlæge på 
Århus Universitetshospital, mente 
ikke at man kan måle forskel på 
en ”snydebøn” og en rigtig forbøn, 
hvor man beder i Jesu navn.

Men ved den rigtige forbøn 
sker der et voldsomt udslag i det 

område i hjernen, hvor alphabån-
det befi nder sig. Ved den ”falske” 
bøn sker der ikke noget udslag. 
(Alphabåndet er et sted i hjernen, 
hvor man kan registrere smerter.)

Lisa er på dette tidspunkt i 
undersøgelsen meget i tvivl om, 
hvad det er, hun oplever. 

- Jeg tror, der er mere mellem 
himmel og jord, men jeg kan ikke 
defi nere, hvad det er, der sker 
under forbøn.

Mange af de funktioner, som 
Lisa var afskåret fra pga. sygdom, 
er hun faktisk i stand til at gøre 7 
uger efter forbønnen. Det er fx 
selv at vaske hår og at spise med 
kniv og gaffel, og hun kan endda 
hækle og strikke.

Lisas læge mener dog ikke, at 
Lisas bedring i armen kan ”have 
noget med Gud eller Jesus at 
gøre”. Men Lisa siger selv i slut-
ningen af udsendelsen:

- Jeg bliver nødt til at sige, at 
jeg nu tror på Jesus, og at det er 
det navn, der har fjernet smer-
terne i min arm. 

Hvad nu?
Udfordringen har kontaktet 

Lisa Jensen for at høre, hvordan 
det går nu - ca. ½ år senere.

I udsendelsen ser man, at 
dine smerter forsvinder, efter at 
du har modtaget forbøn af Hans 
Berntsen. Hvordan går det med 
smerterne på nuværende tids-
punkt? Er de stadig væk?

- Ja, det går faktisk rigtig-rigtig 
godt med det, men hvis jeg ikke 
lige passer på, hvad jeg bruger 
armen til, så får jeg ondt. Så har 
jeg jo selv været skyld i det. 

Men de konstante stærke is-
kæmiske smerter i hviletilstand, 
som jeg havde før, de er helt væk.

Jeg er jo ikke helbredt, jeg har 
stadig sygdommen, mener Lisa.

Går du stadig til kontrol hos 
din læge, og er der foretaget nye 
scanninger siden udsendelsen? 

- Ja, jeg går stadig til kontrol, 
men der er ikke foretaget nye 
scanninger.

Er der andre undersøgelser, 
der kan vise, hvordan det går med 
blodgennemstrømingen i armen. 

- Nej, ikke ud over de fysiske 
tegn, som kan ses på selve ar-
men, at den bliver blåsort pga. 
manglende blod. Og så bliver 
betændelsestilstanden undersøgt 
i blodprøver.

- Jeg har også stadig fysiske 

begrænsninger i armen, så jeg 
ikke kan løfte en kaffekop. Men 
jeg kan spise med kniv og gaffel 
og bruge armen som en hjæl-
pehånd.

Dødsangsten er væk
Hvad med din nattesøvn, nu 

hvor du ikke oplever smerter?  
- Ja nattesøvnen er stadig god. 

De psykiske konsekvenser af 
min sygdom forringede også min 
søvn, da jeg led af dødsangst og 
var bekymret for mit liv. Efter for-
bønnen oplever jeg meget mere 
ro, og dødsangsten er væk.

Hvor lang tid er der gået siden 
optagelserne? 

- De startede med at optage 
midt i januar 2015. Jeg var indlagt 
for at lægerne kunne undersøge, 
om de kunne foretage et kirurgisk 
indgreb. Men det kunne de ikke. 
Der var slet ingen muligheder. 

Hvis de skulle have forsøgt 
med et kirurgisk indgreb, var der 
stor risiko for at jeg kunne miste 
livet. De stenoser, som sad i 
pulsåren, forgrenede sig op til 
hjernen, så det var for farligt.

Fri for smerte-piller
Efter at jeg var kommet hjem, 

ringede min læge og fortalte, at 
han var med i det her program, 
og spurgte om jeg havde lyst til at 
modtage forbøn, og jeg tænkte, at 
det kunne jo ikke skade.

Får du medicin i øjeblikket? 
- Ja, jeg får medicin for selve 

sygdommen. Den skal sænke be-
tændelsestilstanden i blodårerne. 
Ifølge lægerne skal jeg formentlig 
fortsætte med den resten af livet, 
fordi de stenoser, som jeg har, 
sidder så kritiske steder, at det vil 
være farligt at regulere på dem. 

Men jeg tager ikke smertestil-
lende medicin længere. 

Vildt og surrealistisk
Har du talt med andre, som 

har oplevet mirakler efter forbøn?
- Nej, jeg har kun talt med min 

mand om det. Jeg har været me-
get i tvivl under hele forløbet. Der 
var en forbøn, som ikke bliver vist 
i udsendelsen. Det var lige inden 
scanning nummer to. Jeg skulle 
til Vejle og møde Hans Berntsen 
ganske kort, uden at der var tv 
på. Dér spørger han, om han lige 
må se, om mine ben er lige lange. 
Man kan tydeligt se en forskel i 
længden. Og det er i dét øjeblik, 

da han beder for mine ben (som 
bliver lige lange!) at jeg bliver 
overbevist, fordi det er der ikke 
noget menneske, der kan gøre.

- Jeg tænkte, hold da op, det 
her er ikke Hans, der gør det her, 
det var en meget overvældende 
oplevelse. Jeg satte ikke ord på 
med det samme, om at det var 
Jesus eller Gud, der havde gjort 
det, men det tror jeg, at det var. 

Jeg kunne simpelthen mærke, 
hvordan lårbensknoglen blev 
trukket ud af hofteskålen. Det var 
en fuldstændig vild og surreali-

stisk oplevelse. Det var dét, der 
ændrede det, så jeg ikke længere 
tvivlede på, at det var Jesus. 

Hvorfor skulle du tage til det 
møde i Vejle med Hans Berntsen?

- Formålet var at få ekstra for-
bøn, for at se om det kunne give 
et bedre resultat på scanningen.

Var det virkelig Jesus?
Hvad siger du til andre, hvis I 

taler om, at dine smerter er væk? 
- Nu siger jeg, at jeg ikke er i 

tvivl om, at der er mere mellem 
himmel og jord – og at det må 
være Jesus. I starten havde jeg 
svært ved at sætte ord på, at det 
var Gud eller Jesus, men inde i 
mit hjerte véd jeg bare, at det var 
Jesus, der hjalp mig der.

Har oplevelsen ændret noget i 
dit liv i øvrigt?

- Nej, det er ikke sådan, at 
jeg falder på knæ med foldede 
hænder og beder højt til Gud. Men 
jeg beder mine egne stille bønner 
inde i mig selv. To gange har jeg 
sagt tak lidt højt for at smerten er 
væk, og jeg tænker på, at jeg skal 
huske at være taknemmelig over, 
at mine smerter er væk, og være 
lidt ydmyg overfor det, der er sket 
med mig. Jeg føler stor taknem-
melighed overfor Hans Berntsen, 
fordi han har hjulpet mig.

Har du haft kontakt med Hans 
Berntsen bagefter? 

- Ja, Hans har ringet til mig 
nogle gange for at høre, hvordan 
jeg har det.  

Har han bedt for dig igen, for at 

se om du kunne blive fuldstændig 
helbredt? 

- Nej, jeg tror heller ikke, at jeg 
har brug for det. Jeg vil nok bede 
om det, hvis jeg får ondt igen, 
men det er jeg overbevist om, at 
det gør jeg ikke. Jeg ved ikke helt, 
hvordan jeg skal forklare det, men 
jeg har fået sådan en ro indeni. 

Jeg havde svært ved at ac-
ceptere, at jeg havde så alvorlig 
en sygdom, som fl orerede rundt 
i kroppen, men nu har jeg fået en 
helt anden ro omkring det. 

Jeg har ingen forventning om, 
at man kan blive helt rask. Hvis 
man kunne blive rask, så tror jeg, 
at dem som har den samme syg-
dom som mig, og som er stærkt 
troende, var blevet helbredt, siger 
Lisa til Udfordringen. 

14 dage tilbage...
Blev du akut syg, eller kom 

symptomerne gradvist? 
- Det startede i 2008. Jeg 

sad i sofaen og kunne pludselig 
mærke, at der skete noget i 
kroppen. Jeg blev indlagt og fi k 
konstateret kraftig åreforkalking. 
Jeg var ryger på det tidspunkt, 
og jeg fi k at vide, at hvis jeg ikke 
holdt op, så ville jeg have 14 dage 
tilbage at leve i. Min krop lignede 
en på 87, og jeg skulle nyde den 
tid, jeg havde tilbage. Det var en 
voldsom besked...

Senere trak de diagnosen 
med åreforkalkning tilbage, og 
de mente, at der var andre ting i 
spil. Efter et år fi k jeg diagnosen 
takayasus. Jeg fi k også diagno-
sen fi bromuskulær displasi, som 
er en betændelsestilstand i de 
store blodkar. 

Jeg har selv sagt nej til den 
behandling, de vil give mig, fordi 
de ikke kunne garantere, at det 
kunne give væsentlig bedring, og 
bivirkningerne ville blive for store.

- Nu må jeg bare glæde mig 
over, at smerterne er væk, og at 
jeg fi k lov at beholde armen, siger 
Lisa, der også har fået mere over-
skud i hverdagen efter forbøn.

Forsker: Forbøn virker!
I DR2’s udsendelse oplyser 

religionsforsker Ella Paldam fra 
Århus Universitet, at hun har 
registreret 936 tilfælde, hvor for-
bøn uden tvivl har virket positivt 
i forhold til smerter og lidelser.

Lisa fi k lov at 
beholde sin arm
- efter forbøn
Hvad skete der videre med Lisa Jensen, som modtog forbøn i DR2s 
udsendelse om alternativ behandling? Udfordringen har talt med hende. Lisa Jensen fortæller i DR2 programmet om sin mirakuløse helbredelse ved forbøn.

- Det er ikke sådan, 
at jeg falder på knæ 

med foldede hænder 
og beder højt til Gud. 

Men jeg beder mine 
egne stille bønner.

- Efter 
forbønnen 
oplever 
jeg meget 
mere ro, 
og døds-
angsten 
er væk.

Ved den rigtige 
forbøn sker der et 

voldsomt udslag i det 
område i hjernen, 
hvor alphabåndet 

befi nder sig.
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Refugees.dk inviterer fl ygtninge 
til Danmark gennem engelsk avis
”Vores formand, Michala Bendixen, har fået optaget et de-
batindlæg i den engelske avis The Guardian, som har fået 
kolossal opmærksomhed. Det er blevet delt 13.000 gange”, 
skriver Refugees.dk.

Michala Bendixens indlæg i The Guardian er en reaktion mod 
integrationsminister Inger Støjbergs planer om en annoncekam-
pagne, der skal få asylsøgere til at holde sig væk fra Danmark. 
I The Guardian giver M. Bendixen 7 gode grunde til at søge asyl 
i Danmark. Hun nævner bl.a. minimumsløn, uddannelsesstøtte, 
hurtig sagsbehandling - og at Danmarks aldrende befolkning har 
brug for ny arbejdskraft.

”Jeg håber, du vil få fred i sindet og et godt nyt liv i mit lille 
land, som ikke kender til krige, sult og undertrykkelse. Jeg ved, 
at du ikke forlod dit eget land frivilligt, men fordi du var tvunget 
til det. Du er velkommen!” lyder opfordringen.

På Refugees.dks hjemmeside kan man læse om fl ygtninges 
vej gennem det danske system og downloade fl ere materialer, 
bl.a. ’Asylcenter Limbo. En rapport om udsendelseshindringer’. 
Det fremgår dog af materialet, at det ikke altid er helt så enkelt at 
få asyl i Danmark, som det fremgår af indlægget i The Guardian.

Bodil

Kristen igangsætter udfordrer:

Opret 
fl ere kristne 
børnehaver 
i hele landet
Søren Toft Jensen, som har taget initiativ til både 
Borgerkirken og den kristne børnehave Småland, 
vil gerne hjælpe private børnehaver i gang. 
- Lad os få oprettet kristne bør-
nehaver i alle større byer! Det 
er ikke svært. Og vi vil gerne 
hjælpe andre. 

Det siger Søren Toft Jensen,  
Silkeborg, som selv er en igang-
sætter. 

Da han var 25, startede han 
en lille virksomhed på Lange-
land, som i dag er vokset til over 
800 ansatte in Danmark, Polen, 
England og Belgien. Men Søren  

Toft Jensen er også en engageret 
kristen. Derfor har han også støt-
tet opstarten af Borgerkirken, der 
er en udadvendt frimenighed i 
Silkeborg. Og han har sammen 
med andre kristne taget initiativ til  
og økonomisk støttet opstarten af 
børnehaven Småland. Det er en 
privat kristen børnehave - hvor 
der altid er venteliste. Forældre 
har nemlig som regel ikke noget 
imod, at børnene får noget bibel-
historie, hvis de blot trives i de 

gode og trygge omgivelser. 
- Og hvorfor kun gøre det ét 

sted? spørger Søren. 
Han mener, det samme kunne 

gentages i mange byer i Dan-
mark, hvis der blot er nogle 
kristne, der vil tage initiativ, og 
man fi nder en dygtig leder. 

- Vi har beskrevet vores projekt, 
så andre kan lære af det, og vi 
vil gerne hjælpe andre i gang. 

For det er en god mulighed for at 
give børnene en god start i livet 
og påvirke dem i en god retning, 
pointerer Søren, der selv har 
haft gavn af få kristendommens 
budskab og værdier præsenteret 
som barn og ung.

Søren Toft Jensen kan kontak-
tes på stj@borgautomotive.dk 

Henri.

Bogen "Jeg var snigskytte for 
Arafat" genfortælles i Thorsø
Onsdag aften den 19. august bli-
ver bogen "Jeg var snigskytte for 
Arafat" genfortalt i Kernehuset  
på Tjørnevej i Thorsø. 

Det er tidligere lærer, Pia Ve-
stergård fra Randers, der genfor-
tæller den utrolige beretning om 
palæstinenseren Tass Saada, 
der blev født i Gazastriben, men 
voksede op som fl ygtning i Saudi-
Arabien og Qatar.

Årene som fl ygtning fyldte ham 
med et intenst had til staten Israel 
og det folk, som havde frarøvet 
ham hans hjem. Som 17-årig 
forlod han derfor sin familie og sluttede sig til Yasser Arafats 
Fatah-organisation, som med våben i hånd kæmpede for 
palæstinensernes ret til at vende tilbage til de israelsk-besatte 
områder.

Tass Saada steg hurtigt i graderne, og med sit gevær spredte 
han død og ødelæggelse blandt israelske soldater og civile. Des-
uden fungerede han i en periode som privatchauffør for Arafat.

Tass Saadas farefulde liv kunne meget vel være endt i en 
tragedie, men ad underlige veje havnede han i USA, hvor mø-
det med en kristen forretningsmand ændrede hans liv radikalt.

Bogens hovedperson har netop besøgt Danmark og har bl.a. 
fortalt om det arbejde, han i dag gør for at skabe forsoning mel-
lem palæstinensere og Israels folk.

Der er gratis adgang til arrangementet. Det er Thorsø Indre 
Mission der indbyder, men alle er velkomne, oplyser formand 
for menighedsrådet Erik Bertelsen.

Bodil

Det er nu et år siden, en militær 
koalition angreb Islamisk Stat 
i Sinjar og skabte en korridor, 
så kurdiske styrker kunne befri 
tusindvis af yezidier, der var 
fl ygtet op på Sinjar-bjerget fra 
IS-krigernes brutalitet. 

Over 300.000 yezidier fl ygtede 
fra Sinjar by, da IS angreb og 
overtog byen den 3. august. De 
fl este af Sinjar-områdets befolk-
ning på 500.000 yezidier fl ygtede 
over bjergene. Omkring 50.000 
flygtede op på Sinjar-bjerget, 
hvor de var fanget en uge, inden 
de kunne fl ygte videre. 

De flygtede fra brutale IS-
krigere, der myrdede mænd, 
voldtog kvinder og bortførte unge 
piger som sex-slaver. Gravide og 
ældre, samt personer med han-
dicap blev efterladt i vildmarken 
for at dø. Ifølge yezidi-forsker 
Matthew Barber fra University of 
Chicago blev 5.000 mænd dræbt 
og 7.000 personer bortført ved 
angrebet – de fl este kvinder og 
børn. Sinjar-massakren sendte 
ifølge forskeren 300.000 yezidier 

på fl ugt på en enkelt dag. FN tøver 
ikke med at kalde IS’ overgreb for 
folkemord og forbrydelser mod 
menneskeheden.

Risiko for fl ere overgreb
- Jeg blev rystet, da jeg hørte 

de fordrevnes horrible beret-
ninger. Det var næsten ikke til 
at rumme. De er dybt traumati-
serede, fortæller Mission Østs 
generalsekretær Kim Hartzner, 
der deltog i nødhjælpsuddelinger 
tre gange over vinteren.

I dag er Sinjar-området delvis 
befriet, og de befriede områder 
er nu beboet af de yezidier, der 
blev holdt fanget af IS, eller af 
fordrevne, der er vendt tilbage. 

- Disse familier – især kvinder-
ne og børnene – er i en særdeles 
sårbar situation. Som i alle skrø-
belige lande risikerer kvinderne 
fortsatte overgreb, og børn uden 
opsyn kan nemt blive ofre for 
skrupelløse menneskehandlere, 
siger Kim Hartzner.  

Derfor er Mission Øst til stede 
med såkaldt ”psykosocial støtte” 
til kvinder og børn. 

Psykisk og praktisk støtte
I Sinjar-området oprettes et 

kvindecenter, hvor kvinder kan 
få hjælp til at bearbejde deres 
traumer, så de om muligt kan gen-
optage en almindelig hverdag. 

Ved kvindecentret oprettes et 
”børnevenligt område”, hvor børn 
trygt kan deltage i børneklubber, 
hvor de leger, lærer og deltager 
i hobbyaktiviteter, for at også 
de kan vende tilbage til det liv, 
ethvert barn bør have. 

To lignende kvindecentre med 
tilhørende børneklubber i ”bør-
nevenlige områder” er oprettet i 
Kurdistan, hvor de fl este yezidier 
fl ygtede hen, og mange nu op-
holder sig i telte eller ufærdige 
betonbygninger uden for FN’s 
fl ygtningelejre. Centre og børne-
klubber er oprettet i eksisterende 
offentlige bygninger eller store 
telte, hvor lokale medarbejdere er 
oplært som ledere og rådgivere.  

Vi stopper ikke 
Mission Øst giver også praktisk 

hjælp i form af dunke til transport 
og opbevaring af drikkevand, 
samt hygiejneartikler og bedre 
sanitære forhold. Det drejer sig 
om alt fra opvaskemiddel og 
sæbe til tandbørster og negleklip-
pere. Samtidig uddeles bygge-
materialer og værktøj til at bygge 
læ for sol og regn, tæpper til at 
dække sig med, samt soldrevne 
lamper til at øge sikkerheden om 
natten. 

- Vi stopper ikke på halvve-
jen, men fortsætter ufortrødent 
vort hjælpearbejde blandt de 
fordrevne yezidier, kristne og 
shiamuslimer i Nordirak. Her 
et år efter Sinjar-massakren er 
hjælpen gået ind i en ny fase, hvor 
kvinder får hjælp til at genoptage 
en almindelig hverdag, og børn 
får bearbejdet deres følelser, så 
de ikke vokser op som frustrerede 
unge. Som læge ved jeg, hvor vig-
tig denne fase af hjælpearbejdet 
er, pointerer Kim Hartzner. 

SL+Henri.

Støtter ofre 
for ’Sinjar-
massakren’ 
Mission Øst hjælper nogle af de 500.000 som 
fl ygtede for Islamisk Stat efter Sinjar-massakren.

Danske Kim Hartzner med et yezidisk barn.
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør
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Kristen tro og videnskab går rigtig godt sammen, mener profes-
sor Peter Øhrstrøm fra Aalborg Universitet. 

Fortsat fra forsiden

- Vi lægger en masse informa-
tioner på centerets hjemmeside, 
og så håber vi, at du vil tænke 
med, opfordrer Peter Øhrstrøm.

Han mener, at mange har 
brug for undervisning om god 
argumentation. Det er vigtigt, 
at man underbygger sine argu-
menter, undgår smarte kneb  og 
viser respekt for sin modpart, 
understreger han.

Aktuelle ressourcer
På Center for Kristen Tænk-

ning kan man fi nde artikler eller 
se optagelser fra aktuelle debat-
ter under overskrifterne:

- Debat viser konfl ikt mellem 
naturalisme og religion

- Forfejlet og misforstået kritik 
af videnskabsministeren samt

- Astrofysiker: Min tro hindrer 
mig ikke i at arbejde videnska-
beligt.

Man kan også bla. fi nde en 

videooptagelse af undervisning 
på Menighedsfakultetet om Jesu 
legemlige opstandelse ved pro-
fessor Peter V. Legarth samt en 
diskussion på Fox News om den 

aktuelle skandale i USA, hvor 
ledere fra abortklinikkerne i Plan-
ned Parenthood diskuterer salg 
af organer fra aborterede babyer.

CKTs medlemmer er kristne 

forskere og kulturpersonlighe-
der i Danmark. Tænketanken 
udarbejder bl.a. kommentarer i 
relation til kristen tro og praksis.

Bodil

Ny tænketank om tro og videnskab

”Vi ved aldrig, hvornår Gud vil 
bruge noget af det, vi siger, til 
at tale til folk.” Det siger Tass 
Saada, tidligere snigskytte i 
Fatah, i et foredrag på Virksund 
Kursuscenter den 6. august.

Under foredraget, som var 
arrangeret af Ordet og Israel, for-
talte Tass Saada de 65 tilhørere 
om sit usædvanlige liv. 

- Jeg vil fortælle om min onde 
fortid, som jeg ikke er stolt af, 
indledte han. 

Som palæstinensisk fl ygtning 
voksede Tass Saada nemlig op 
med et indædt had til jøderne 
og staten Israel, som han mente 
havde stjålet hans land.

Elsk en jøde
Hans liv tog dog en drastisk 

vending, da hans gode ven Char-
lie en dag fortalte ham, at han 
måtte ”elske en jøde for at få fred”. 

Saada måtte overgive sig til 
Jesus, da Charlie læste de første 
vers i Johannesevangeliet. Fra 
den dag har han bekendt Jesus 
som sin Herre. Oplevelsen var 
kernen i den gribende fortælling, 
og selvom flere af tilhørerne i 
forvejen havde læst Saadas bog 
”Jeg var snigskytte for Arafat”, 
kunne man ikke undgå at blive 
grebet af det stærke vidnesbyrd.

At Saada blev kristen, fi k også 
konsekvenser for hans syn på 
jøderne. 

- Som omvendt følte jeg plud-
selig en kærlighed til jøderne, lød 
det fra den nu 65-årige mand, 
der som ung havde jagtet jøder 

på livet. 
Og netop denne forsonende 

kraft, som omvendelsen kom til 
at betyde for ham, stod særligt 
stærkt gennem hele aftenens 
foredrag. Saada lagde nemlig 
stor vægt på, hvordan vi gennem 
Jesus kan få styrke til at elske 
selv vores værste fjender. 

Jesus fjerner hadet
- Af egen kraft kunne jeg aldrig 

elske jøder, men i kraft af Jesus 
kunne jeg, understregede Tass 
Saada. Og også i dag er der 
behov for kraft til at elske vores 
fjender, mener han. Det gælder 
især forholdet mellem jøder og 

muslimer og den konfl ikt i Mel-
lemøsten, som har krævet mange 
menneskeliv og medført ulykke-
lige og håbløse tilværelser for så 
mange mennesker. Dette forhold 
kan kun brydes ned, hvis Jesu 
kærlighed får lov at virke, som det 
var tilfældet i hans eget liv. 

I sin bog beskriver Saada 
blandt andet, hvordan han spon-
tant bad for en jødisk soldat på 
gaden en af de første gange, han 
var i Israel.

Håb for Ismael
Tilhørerne havde startet af-

tenen på kursuscenteret med 
en lækker buffet. Det er et nyt 

koncept, ”Menu med mening” 
hvor deltagerne kan snakke med 
hinanden om deres forventnin-
ger til foredraget og dele deres 
egne tanker om emnet. Snakken 
gik på livet løs om Israel, som 
mange havde besøgt og havde 
en mening om.

Foredraget startede klokken 
19.30 og sluttede først efter 22, 
afbrudt af en kaffepause.

Efter pausen fortalte Saada 
om de mange projekter, hans 
organisationer ”Hope for Ismael” 
og ”Seeds of Hope” står bag. Vi-
sionen bag arbejdet er at hjælpe 
jøder og arabere og forsone dem 
med hinanden ved at pege på 
Jesus og den forsoningskraft, 
han kan give. 

Organisationerne driver blandt 
andet en børnehave for både 
jødiske og arabiske børn, et 
sportshold, en boghandel og 
en æggefarm. De hjælper også 
handicappede.

Når Saada fortalte om hjæl-
pearbejdet, var det tydeligt, hvor 
meget han brænder for forsoning. 
Det gælder forsoning mellem 
mennesker, der før var fjender. 
Men det gælder især forsoning 
mellem mennesker og Gud.

Derfor kunne tilhørerne tage 
hjem med mere end bare en 
spændende og gribende fortæl-
ling. De fi k også en opmuntring 
til at elske de mennesker, som 
er ens fjender, eller som man 
måske bare ikke synes er så lette 
at elske. Af egen kraft kan vi ikke, 
men i kraft af Jesus er det muligt.

Anders Hjorth Vindum/Bodil

Jesus-tro fjerner had mellem 
palæstinensere og jøder
Palæstinenseren Tass Saada talte om forsoning på Virksund Kursuscenter.

Som omvendt følte jeg pludselig en kærlighed til jøderne, fortalte 
Tass Saada under foredraget i Virksund.

Arafats tidligere snigskytte:

Fremtiden tilhører 
dem, der holder 
fast i troen

Forleden faldt jeg over et citat af en nu afdød katolsk kardinal, 
Francis George of Chicago, som for par år siden sagde:

”Jeg forventer at dø i min seng, min efterfølger vil dø i fængsel 
og hans efterfølger vil dø som martyr i det offentlige rum. Hans 
efterfølger vil samle splinterne af et ødelagt samfund og langsomt 
hjælpe med at genopbygge civilisationen, ligesom kirken har gjort 
det så ofte i menneskehedens historie”.

Ingen som har fi ngeren på pulsen med hvad der sker i den vest-
lige kultur, kan blive overrasket over udsagnet. Eftersom brutale og 
blodige martyrier allerede bliver påført kristne i mange af verdens 
lande, hvorfor skulle vestligt kultur, som er epicenter for den dødens 
kultur, som man forsøger at eksportere til resten af verden, forblive 
uberørt af den uhyggelige udvikling?

Meget tyder på, at kristne i Vesten, som holder fast i tro og 
tradition og som ikke vil kysse kejserens billede, også går en 
voldsom tid i møde. 

Sekularismen er ikke neutral, som den har hævdet i årevis. 
Den bliver tværtimod mere og mere aggressiv mod traditionelle 
kristne. Den omtaler troende, der følger De Ti Bud og fundamen-
tale moralske principper, der er baseret på den naturlige morallov, 
som intolerante og hadefulde. Det er især familielivet, som den 
anti-kristne sekularisme går til angreb på. Forsvar for den naturlige 
kernefamilie med far, mor og børn, bliver opfattet som hadefuld og 
intolerant tankegang. 

En kultur, der tænker sådan, er grebet af vanvid. Alt for mange 
kristne i den vestlige verden har endnu ikke erkendt det. Mange 
kirkegængere er så hjernevasket med vestligt kulturs selvforherli-
gende ord om at være et tolerant samfund, at de ikke ser og forstår 
den anti-kristne udvikling. Eller også har de lært – ofte med deres 
præster i spidsen – at forme og fortolke deres tro, så den ikke 
kommer i modstrid med den militante sekularisme, og derfor føler 
de sig ikke berørte. 

Den anti-kristne sekularisme og ISIS’ islamisme, som truer 
kristne, vil kun herske kort. Begge hylder dødens kultur og vil derfor 
gå til grunde. Derefter er det kristne med værdier, der fremmer livet, 
som kommer til at genopbygge kulturen. Fremtiden tilhører dem, 
der holder fast i troen.
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Stolthed kontra ydmyghed
9Derefter fortalte Jesus en historie til nogle, som var 

stolte over deres egen fromhed og følte sig højt hævet over 
andre: 10»To mænd gik op til templet for at bede. Den ene 
var farisæer, den anden var skatteopkræver. 11Farisæeren 
stillede sig frem foran de andre og bad således: ‘Jeg tak-
ker dig, Gud, at jeg ikke er som så mange andre: røvere, 
ægteskabsbrydere og andre onde mennesker - eller som 
den skatteopkræver, der står derhenne. 12Jeg faster to 
dage om ugen, og jeg giver tiende af alt, hvad jeg tjener.’

13Skatteopkræveren stod for sig selv med sænket blik. 
Han slog sig brødebetynget for brystet og sagde med 
fortvivlelse i stemmen: ‘Åh, Gud, vær nådig mod mig. Jeg 
er en synder.’

14Det siger jeg jer: Det var skatteopkræveren, der blev 
accepteret af Gud, ikke farisæeren! For de, der ophøjer 
sig selv, skal ydmyges, men de, der ydmyger sig selv, 
skal ophøjes.«
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Når du læser historien om 
farisæeren og tolderen i søn-
dagens tekst, hvad er så din 
umiddelbare reaktion?  I vores 
kultur, hvor vi har Janteloven 
i underbevidstheden, kan fa-
risæerens udsagn ligge os 
meget fjernt.  

Der er nok ikke så mange af 
os, der formulerer den form for 
bøn til Gud, og vi kan let komme 
til at tænke, at vi i hvert fald er 
bedre end ham farisæeren! 
Men så er vi lige præcis faldet 
i den fælde, som Jesus taler 
om. Vi sammenligner os selv 
med andre, og i vores egen 
utilstrækkelighed kommer vi let 
til at tænke, at vi i hvert fald er 
bedre end nogle andre: Bedre 
end Socialdemokrater, bedre 
end Dansk Folkepartis støtter, 
bedre end dem, der kører for 
stærkt, eller dem der kommer 
fra andre kulturer, eller dem 
der ikke tror på Gud, eller dem 
der… og sådan kunne jeg blive 
ved.

Vi prøver uden Gud
Siden Edens have, og siden 

menneskeheden valgte ’to do 
it alone’ uden Gud, prøver vi 
på mange måder at fylde vores 
dybe behov for tryghed, selv-
værd og helhed, på vores egen 
måde. Vi knokler på forskellig 
vis i stedet for at tage imod den 

gave, Gud vil give:  Hvile i tilliden 
til den Gud, som skabte os og 
elsker os meget højt.  

For farisæeren var det ikke 
bare det at føle sig bedre end 
andre, som gav ham tryghed og 
selvværd, men det at gøre det 
hele rigtigt!  For os kan det være 
det at have prestige fra et godt 
arbejde, der giver os tryghed og 
selvværd, eller det at have det 
perfekte liv med mand, kone, 
børn og hus med have, det at 
have styr på alle vores rela-

tioner eller det at være i fysisk 
topform. Mange af disse ting er 
ellers gode i sig selv, men når vi 
læner os op ad dem for at blive 
mødt i vores dybe behov for 
tryghed, selvværd og helhed, 
sidder vi det samme sted som 
farisæeren.

At nå til syndserkendelse
Tolderen er overhovedet ikke 

bedre.  Han havde stræbt efter 
tryghed og selvværd igennem 
penge – penge som han havde 
fået ved at snyde og samar-
bejde med fjenden! Men… nu 
indser han, at det ikke går, at 
han har ramt helt ved siden 
af – han er træt! Han ved, at 
han er helt ’lost’ og smadret 
indvendig.  Han ved, at han ikke 
kan frelse sig selv.  Det eneste, 
han kan, er at råbe til Gud: ’Hav 
barmhjertighed med mig, Gud!  
Jeg er en stor synder.’  Han er 
kommet til omvendelsen, et 
vendepunkt, hvor han indser, at 
han har behov for Gud, og Gud 
alene.  Han kan ikke i sin egen 
kraft. Han kan ikke opfylde sit 
dybe behov for tryghed, selv-
værd og helhed i sit liv. Gud og 
hans nåde og kærlighed må 
træde ind.

Tolderen, siger Jesus, gik 
derfra retfærdig i Guds øjne, og 
farisæeren gjorde ikke. Tolderen 
anerkendte, at han var totalt 
afhængig af Gud, sin skaber og 

frelser, og at han intet havde at 
promovere sig selv med. Han 
mødte Gud den dag, Gud som 
er livet og kærligheden selv, og 
han blev hel – han havde ikke 
behov for andet.

Vi må have tillid til Gud
Jesus understregede vigtig-

heden af at have tillid til Gud 
(han hentyder til det igen og 
igen i andre historier i Lukas 
18), for derigennem ligger hvi-
len og livet – det evige liv – et 
liv omfavnet af Gud selv, med 
kærlighed, tryghed, selvværd 
og helhed, det som Gud oprin-
delig havde planlagt for os.

Tak, Jesus, fordi det handler 
om dig! Du er vores kærlige 
skaber og frelser. Du giver os 
livets og kærlighedens gave.  
Du giver os tryghed, selvværd 
og helhed og genskaber i os 
den menneskelige skønhed og 
værdighed, du engang gav os.  
Vi beder i dag om en ny måde 
at se og tænke på. Vi beder om 
omvendelse og en ny tillid til dig, 
så at vi kan få hvile.  Vi vil gerne 
overgive de steder i vores liv til 
dig, hvor vi prøver at opfylde be-
hovet for tryghed, selvværd og 
helhed i vores egen kraft. Tak, 
fordi vi er omfavnet af dig, og at 
vi  i dig bliver forvandlet af din 
enorme kærlighed til os.  Amen.

Når vi prøver 
uden Gud...
Uden Gud prøver vi på vores egen måde at føle os gode nok - og 
kommer nemt til at  sammenligne os med andre. 

Uden Gud prøver vi på mange måder at fylde vores dybe behov for tryghed, selvværd og helhed, 
på vores egen måde.

Større virkelighed
I dette nummer fortæller vi bl.a. om en dansk kvinde, som 
blev helbredt under forbøn. (Side 3.) Vi har i Udfordringen 
fortalt om hundredvis af sådanne helbredelser. Men det 
specielle var her, at det var DR2, der fortalte historien.

Det skete i serien ”Alternativ behandling - virker det?” hvor 
stuntmanden Lasse Spang Olsen sammen med to overlæger 
undersøgte virkningen. Og én af disse ”alternative behandlin-
ger” var altså forbøn i Jesu navn - udført af Hans Berntsen.

For 15 år siden var den slags helbredelser ret sjældne. 
Berntsen var sammen med Udfordringens brevkasse-redaktør 
Orla Lindskov blandt de få, der bad for syge rundt om på mø-
der. Men i februar 2000 inviterede en lille frikirke i Ringkøbing 
afrikaneren Charles Ndifon til at tale i en uge og bede for syge. 
Snart fulgte beretninger om helbredte, og TV2 sendte et hold 
for at ”afsløre svindleren”. Men de vendte overraskede hjem: 
Syge blev rent faktisk helbredt i Jesu navn.

Siden da er der sket meget i Danmark. I dag er vi måske 
hundredvis af kristne, som beder for syge, og der sker så 
mange små og store helbredelser, at der ikke bliver holdt tal 
på dem længere. ”Guds rige er kommet nær.”

Kristne forbedere er blot kanaler for Guds gode vilje. 
Vi véd jo fra Ny Testamente, at Jesus gik omkring og gjorde 

godt og helbredte alle, der kom til ham. (Se fx Mattæus 4,24; 
8,16; 9,35; 12,15; 14,14; 15,30; 19,2; 21,14.) 

Jesus viste os, hvad der er Guds gode vilje.
Da han forlod jorden, gav han sine disciple besked på at: 
»Gå ud i alverden og prædik evangeliet. (...)  Og disse tegn 

skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, 
(...) og de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.« 
(Markus 16, 16-18.) Det er altså Jesus’ fortsatte ønske.

Til trods for de mange tegn afviser mange at tro, at ”det 
har noget med Gud og Jesus at gøre”, som en læge sagde 
i udsendelsen. Mange vil hellere tro på, at helbredelsen kan 
ske ved en sær østlig teknik eller ved indbildningskraft. 

Man kan ligesom ikke få ind i sine snævre vestlige hjerner, 
at der fi ndes en åndelig virkelighed, ganske som Bibelen for-
tæller os. Denne virkelighed er som regel usynlig for os, men 
tegnene på den bliver stadig fl ere. Det bliver stadig sværere 
med rimelighed at afvise - Gud.

Videnskaben har de sidste århundreder været præget af 
hård gudsfornægtelse - med al den fordummelse, det har ført 
med sig. Mange har mistet troen pga. ateistisk pro-
paganda - bl.a. den gennemhullede evolutionsteori. 
Vi bringer derfor også et par artikler om forholdet 
mellem tro og videnskab. Måtte tegnene åbne vores 
øjne for den langt større virkelighed, som vi er en 
del af, hvad enten vi tror på den eller ej. 
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Af Karsten Pultz

Komponist, musiker  
og foredragsholder

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 

Med udnævnelsen af Esben 
Lunde Larsen som uddan-
nelses- og forskningsmini-
ster er Danmark nu blevet 
introduceret for konflikten 
mellem ateister og troende i 
den akademiske verden. 

Det er en konfl ikt, som har 
raset i USA i henved 20 år, 
ikke mindst pga. det faktum, at 
omkring 44% af befolkningen 
er kreationister, mens den 
magtfulde akademiske elite  
overvejende består af ateister. 
Konfl ikten er ikke rigtigt blus-
set op her i det sekulariserede  
Europa, hvor religion mesten-
dels er henvist til den private 
sfære. Religion har derfor ikke 
udgjort den store trussel for de 
akademikere, som helst ser, at 
det materialistiske verdensbil-
lede dominerer videnskaberne. 
En nyudnævnt forskningsmi-
nister, som åbent erklærer, at 
han tror på en skabende Gud, 
har måske ført konfl ikten ind på 
dansk grund.

Godt nyt for ID
Som evolutionsbenægter 

vagte denne udtalelse min nys-
gerrighed og forundring: ”Esben 
Lunde Larsen understreger 
over for Jyllands-Posten, at 
der er forskningsfrihed. Hans 
personlige tro - og mistro til 
eksempelvis Darwin og natur-
videnskaben - vil derfor ikke 
skulle diktere, hvad de danske 
videnskabsfolk skal forske i”. 
Wauw! tænkte jeg, det var en 
overraskelse. Jeg havde ikke 
troet det muligt at høre en så-
dan udtalelse i dette land, hvor 
Darwins teori undervises som 
et faktum, og hvor 85% af be-
folkningen faktisk tror, den er et 
faktum. At udtalelsen kom fra en 
nyudnævnt  forskningsminister, 
var for mig chokerende godt 
nyt. Måske vi nu kan få sparket 
gang i evolutions- vs intelligent 
design-debatten. 

Utilfredse akademiske 
ateister

Den nye minister blev straks 
mødt af kritik helt efter ameri-
kansk forbillede, hvor det blev 
antydet, at tro og videnskab 
er to uforenlige størrelser. Et 
klassisk angreb, som næsten 
ordret kunne være hentet fra 
den verserende evolution/ID-

debat i USA, fandt jeg i et 
debatindlæg i Politikken, hvor  
Michael Rothstein og Jens-
André Herbener skrev: ”Forsk-
ningsministeren sidestiller altså 
fantasi med videnskab. Hvor 
længe skal vi værne os mod 
religiøse fantasier i akademisk 
sammenhæng? Ja, kristendom 
har spillet en rolle i vores kultur-
historie, ja, de fl este danskere 
er småkristne, ja, grundloven 
fl etter fi ngre med kirken, men at 
den minister, som har ansvar for 
forskning, videnskab og uddan-
nelse uden at blinke kiler myte, 
magi og mirakel ind på linje med 
systematisk, evidensbaseret, 
kontrollabel forskning – det er 
set gennem de videnskabelige 
briller en skandale.” 

Jeg måtte simpelthen trække 
på smilebåndet over sætningen 
”Hvor længe skal vi værne os 
mod religiøse fantasier i aka-
demisk sammenhæng?” som 
om det nogensinde har været 
et problem, tænkte jeg. Kritikken 
er her blæst helt ud af propor-
tion, for der har reelt været en 
totalt dominerende materiali-
stisk tilgang til videnskaberne 
de sidste 100 år her til lands. 

Et af beviserne er netop 
evolutionsteorien, som uden 
modstand fra kirken blev den 
nye etablerede skabelsesmyte, 
- 100% accepteret af kirken og 
samfundet, så der i dag ikke 
længere stilles spørgsmålstegn 
ved den. Det er overordentlig 

lang tid siden, at ”religiøse 
fantasier” har spillet nogen 
rolle i det akademiske miljø i 
Danmark, og Rothsteins kritik 
kommer derfor til at lyde en 
smule komisk i mine ører.

De store videnskabsmænd 
og Gud

Jeg har i 10 år fulgt debat-
ten om tro og videnskab i USA 
og har derfor hørt Rothsteins 
argumenter før. Egentlig er der 
slet ikke tale om argumenter, 
men blot om et angreb, som kan 
sammenfattes til dette: Hvis ikke 
du er ateist, kan du ikke udføre 
forskning, og selvsagt kan du 
heller ikke være minister for 
forskning.  

Det, som akademiske ateister 
hensigtsmæssigt fortrænger, er, 
at kristendommen har betydet 
enormt meget for videnska-
bens fremskridt. Videnskabens 
største bidragere har troet på 
en skabende Gud. Newton, 
Maxwell og Planck var alle dybt 
religiøse, og disse tre giganters 
matematiske formler bruges 
hver dag over hele verden, så 
vi kan have elektriske apparater, 

computere, lasere osv. Werner 
Heisenberg har sagt: ”Den før-
ste slurk af naturvidenskabens 
bæger gør en til ateist, men på 
bunden af bægeret venter Gud.” 
Det skal selvfølgelig forstås på 
den måde, at et overfl adisk ind-
blik i naturvidenskaben afslører 
et mekanistisk verdensbillede, 
hvor alting kan forklares med 
materialistiske årsager, men 
dykker man tilstrækkeligt langt 
ned, ser man, at intet er blevet 
til uden Gud. Måske vi kan 
konstatere, at Rothstein endnu 
ikke har drukket helt til bunds i 
naturvidenskabens bæger. 

Max Planck troede på Gud
Personer fra det akademiske 

miljø, som angriber en minister 
for hans personlige tro, vil gerne 
give befolkningen det indtryk, at 
religiøsitet er til fare for vores 
allesammens fremtid, sådan 
at hvis kristne, som tror på en 
skabende Gud, får indfl ydelse 
på forskning, så ender vi tilbage 
i den mørke middelalder. For 
den ateistiske forsker er tro det 
samme som overtro, og gives 
der i videnskabens verden 
plads til folk, der tror på Gud, 
så ender vi med hekse og hokus 
pokus. 

Det er bare sjovt at vide, at 
fx Max Planck, kvantefysikkens 
fader, så beviserne på Guds 
eksistens i netop de fysiske 
eksperimenter, han udførte. I 
1944 holdt Plack en tale, hvori 

han sagde: ”Og således siger 
jeg efter min undersøgelse af 
atomet: stof som sådan eksi-
sterer ikke. Alt stof opstår og 
består kun via en kraft, som 
sætter atomets dele i svingning 
og holder sammen på dette 
det mindste solsystem i uni-
verset….. vi må formode bag 
denne kraft eksistensen af en 
bevidst intelligent ånd. Denne 
ånd er grundlaget for alt stof.” Et 

citat som dette burde være nok 
til at standse enhver uberettiget 
kritik af troende mennesker i vi-
denskabsmiljøet. Prøv at spørge 
en af disse ateismens korsrid-
dere om Plancks betydning for 
videnskaben, og du vil opdage, 
at han ville have været svær at 
undvære, selvom han var en 
skør kreationist. 

Verdensberømt 
fysiker og præst

En amerikansk ateist mødte 
mig med argumentet, at de 
videnskabsmænd, som troede 
på Gud, levede i en tid, hvor 
man nødvendigvis måtte give 
udtryk for at tro på Gud for at 

være accepteret. Det er et argu-
ment, som fysikeren Lawrence 
Krauss og zoologen Richard 
Dawkins også flittigt bruger. 
Jeg ved ikke rigtig, om det er 
et godt argument; Planck døde 
i 1947 og Werner Heisenberg i 
1976, - ikke ligefrem den mørke 
middelalder, vel? Og hvad med 
den nulevende professor Sir 
John Polkinghorne, som med sit 
bidrag til opdagelsen af quark-
partiklen har været en af de vig-
tigste bidragsydere til det, som 
kaldes ”standardmodellen”, den 
model, som danner grundlaget 
for al partikelforskning i dag. 
Polkinghorne er udover at være 
en stor fysiker såmænd også 
ordineret præst i den anglikan-
ske kirke og har i en periode 
arbejdet som sognepræst i et 
lille sogn.

Der er ingen konfl ikt 
mellem tro og videnskab

De fakta, som jeg her har 
nævnt, vil til stadighed blive 
ignoreret, når de akademiske 
ateister går til angreb på de 
mennesker i forskningsmiljøet, 
som tror på en skabende Gud. 
Sandheden er, at nogle af de 
største videnskabsfolk var og er 
dybt religiøse, og der er således 
ingen grund til at påstå, at der 
eksisterer en konfl ikt mellem tro 
og videnskab, og der er dermed 
heller ingen belæg for at påstå, 
at en troende forskningsmini-
ster skulle udgøre en trussel 
for videnskaben i Danmark, 
tværtimod.        

Tro og videnskab 
– er der en konfl ikt?
Udnævnelsen af en forskningssminister, som tror på en skabende Gud, har åbnet døren i Danmark for 
konfl ikten mellem troende og ateistiske videnskabsfolk.

Religionsforsker Mikael Rothstein 
kritiserer i skarpe vendinger 
Esben Lunde Larsen, efter mini-
sterens erklæring om at tro på en 
skabende Gud. 

Som nyudnævnt forskningsmi-
nister erklærede Esben Lunde 
Larsen åbent sin tro på en ska-
bende Gud.

John Polkinghorne fra England  er 
et eksempel på en nulevende og 
anerkendt videnskabsmand, som 
samtidig er kristen.

Personer fra det aka-
demiske miljø, som 

angriber en minister 
for hans personlige 

tro, vil gerne give 
befolkningen det 

indtryk, at religiøsitet 
er til fare for vores al-

lesammens fremtid.

Det, som akademiske 
ateister hensigtsmæs-
sigt fortrænger, er, at 

kristendommen har 
betydet enormt meget 

for videnskabens 
fremskridt.
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Fra SYGDOM til SUNDHED

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svar-
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SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

Kære ven
Jeg skriver til dig for at for-

tælle, hvad jeg har oplevet. 
Det er jo dig, der har den Brev-

kasse, der hedder ”Fra sygdom 
til sundhed.”  

Jeg har aldrig før skrevet til 
en Brevkasse. Men nu gør jeg 
det. Jeg har altid tænkt, at det at 
skrive til en Brevkasse kun var 
for kvinder.

Forleden dag, da jeg sad i 
min læges venteværelse, lå der 
sammen med de andre blade 
en kristen avis ved navn Udfor-
dringen. Den avis har jeg aldrig 
hørt om før. Men da jeg kom til 

at vente længe i min læges ven-
teværelse, fi k jeg læst ret meget 
i den. Meget interessant. 

Jeg var ved lægen på grund 
af min Diabetes 2. Jeg går regel-
mæssigt til kontrol. Jeg spurgte 
min læge, om han kendte til 
Udfordringen. Men det gjorde 
han ikke. Han vidste ikke, hvor-
dan den avis var kommet i hans 
venteværelse. Han sagde, at 
der nok var nogen, der havde 
lagt den der.

Men nu skal du høre, hvad 
der virkeligt satte mine tanker i 
sving: Det var de korte indlæg, 
der hed: - ”Min oplevelse.”

Det var helt fantastisk, men 
også lidt positivt chokerende, 
hvad mennesker havde oplevet 
på grund af bøn og salveduge.

Det var helt nyt for mig, for jeg 
kender så godt som ingenting til 
kristendommen. Jeg har heller 
aldrig prøvet at bede. Jeg er da 
selvfølgeligt døbt og konfi rmeret 
og har også lært om kristendom-
men i skolen. Men jeg har glemt 
alt om det. Det er ikke blevet 
holdt ved lige. 

Men hvor var det interessant 
at læse, hvordan folk, der var 
blevet helbredt af bøn, sagde 
tak til Jesus. 

Jeg anede ikke, at sådan no-
get foregik i dag. Jeg vil da også 
gerne have, at du beder for mig 
og sender mig en salvedug. 

Du må gerne svare mig og 
fortælle mig noget mere om den 
Jesus, som folk i din Brevkasse 
lyder til at være meget glade for. 

Jeg vil prøve at få fat i nogle 
fl ere numre af Udfordringen. Må-
ske fi ndes de på biblioteket. Jeg 
skulle måske også prøve at gå i 
kirke. Jeg hedder Svend.

Venlig hilsen til dig

Kære Svend
Jeg er glad for at høre, at dit 

første møde med Udfordringen 
blev en positiv oplevelse. 

Om du kan fi nde Udfordringen 
på biblioteket, ved jeg ikke. Men 
du kan altid tegne et abonnement 
ved at gå ind på Udfordringens 
hjemmeside på internettet.

Jeg har også allerede bedt 
for dig og sendt dig en salve-
dug, som du nok allerede har 
modtaget.

Jeg vil nu gerne fortælle dig 
noget om Jesus og om bøn:

Lad mig starte med at sige, at 
livet her på jorden ifølge Bibelen 
kun er en kort overgangs-peri-
ode. Om man bliver 20 år eller 
120 år, så er livet her på jorden 
ikke længere end et knips med 
fi ngrene målt med evighedens 
målestok. Vi er altså gæster her 

på jorden på meget kort besøg. 
Hvad er så formålet med det 
besøg?

Formålet med vores besøg 
her på jorden er at møde Guds 
Søn, Jesus Kristus. Det gælder 
om at lægge sit liv i hans stærke 
hænder, så bliver vores liv ind-
skrevet i livets Bog, dvs. det evige 
livs Bog.

Nu ved jeg ikke, hvordan du 
ser på dig selv; men Bibelen 
siger til dig, at der er en, som el-
sker dig. Han døde for din skyld. 

Der er en, der altid har tid til 
dig. Der er en, der har omsorg 
for dig. Han er verdens frelser. 
Hans navn er Jesus Kristus. Han 
ønsker også at være din frelser, 
Svend.

Jesus har købt billetten til dig. 
Billetten til hjemrejsen til Himlens 
land. Han betalte billetten til dig 

på Golgatas kors Langfredag.
Bibelen siger også, han er den 

gode hyrde, der søger efter dig. 
Tag ham med ind i dit liv. Lev 
ikke dit liv alene i en usikker og 
utryg verden.

Om Jesus står der i Bibelen i 
Johannes-evangeliet kap. 3, vers 
16: ”Thi således elskede Gud 
verden, at han gav sin søn, den 
enbårne, for at enhver, som tror 
på ham, ikke skal fortabes, men 
have evigt liv.”

Så er spørgsmålet: Hvordan 
kan vi mennesker møde Jesus?

Det vil jeg gerne sige til dig: 
Kald på Jesus. Det hedder at 
bede. 

Alle har nemlig en direkte for-
bindelse til Jesus. Forbindelse er 
altid åben. Jeg kalder den forbin-
delse for den himmelske telefon. 
Jesus er i den anden ende. 

Du har nok aldrig brugt den 
forbindelse, som du selv siger. 
Men du behøver ikke at dreje 
et langt, kompliceret nummer. 
Sig bare fx: ”Kære Jesus, --”.  
Fortæl ham om din situation. Du 
kan sige alt til Jesus. Han lytter. 
Læg alt frem for ham. Det er en 
befrielse.

Kære Svend, jeg synes, du 
skal lade forbindelsen til Himlen, 
til Jesus, blive en ”varm” forbin-
delse. Jesus siger nemlig til dig 
i Matthæus-evangeliet kap. 11, 
vers 28: ”Kom hen til mig, alle 
I som er trætte og bærer tunge 
byrder, og jeg vil give jer hvile. 

Prøv at gå til Jesus, Svend, det 
vil du aldrig fortryde.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Hej Orla
Jeg har forskellige problemer, 

som jeg gerne vil have dig til at 
bede for. Men det fører for vidt, 
hvis jeg udførligt skal til at be-
skrive dem her. Men Gud kender 
dem alle, og jeg vil blot bede dig 
om at bede for dem alle. 

Jeg medsender også min sal-
vedug og beder dig om at salve 

den og bede over den igen, for 
din forbøn og salvedugen hjælper 
mig meget.

Jeg ønsker Guds velsignelse 
over mit liv. Du skal også vide, at 
de problemer, du bad for sidst er 
væk. Dem er der ingen grund til 
at bede for igen.

Tak.
 H.

Kære Orla Lindskov
Da jeg ved, at du er en Herrens 

tjener, henvender jeg mig til dig i 
håbet om, at du vil hjælpe mig. 
Jeg er for nylig blevet ramt af en 
alvorlig øjensygdom, som jeg nu 
er begyndt behandlingen af på 
hospitalets øjenafdeling. Diagno-
sen er: ”en våd ADM”. 

Jeg vil bede om din hjælp og 

om en salvedug. Jeg har nem-
lig for nogle år siden også haft 
kontakt med dig. Du sendte mig 
en salvedug, og den havde en 
fantastisk virkning.

Jeg beder også selv om Guds 
hjælp i hverdagen. Jeg er en 
kvinde i fi rserne.

Med venlig hilsen
            A.

Livet på jorden er en kort overgangs-periode

Jeg aner ikke noget om bøn

Livet her på jorden ikke længere end et knips med fi ngrene, 
målt med evighedens målestok. Vi er altså gæster her på 
jorden på meget kort besøg. 

Vi beder om Guds hjælp i hverdagen
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VI KENDER VEJEN

 Der er ikke mange præster, 
som kan påstå at være eks-
perter i kunstig intelligens, 
men Hormoz Shariat er langt 
fra en gennemsnitlig præst. 

Dr. Hormoz Shariat er måske 
den mest utænkelige kandidat, 
du nogensinde kunne møde i en 
kristen tjeneste. Han er opdra-
get som muslim, men fandt sig 
selv desillusioneret som ung. Så 
han lænede sig i stedet op ad 
videnskaben og tog med åbne 
arme imod alt det, han fi k gen-
nem sin uddannelse til ingeniør 
inden for elektroteknologi. 

Men i dag leder han en kir-
keplantnings-organisation (Iran 
Alive ministries) og en 24/7 
satellit kanal til Mellemøsten, 
Europa og Nordafrika.

Tomme ritualer
- Jeg er født og opfostret som 

muslim, siger han. 
- Jeg var meget hengiven 

indtil mine teenage-år, hvor jeg 
begyndte at tænke, at det ikke 
gav mening at udføre ritualerne 
- det var tomt. Jeg havde ikke 
noget forhold til Gud, så jeg kvit-
tede bare ritualerne og fulgte i 
stedet videnskaben.

- Under den iraniske revolu-
tion var jeg ved at afslutte min 
uddannelse, og jeg tænkte, at 
jeg måske skulle se på islam 
igen. Måske var der noget, jeg 
ikke havde forstået? Så jeg stu-
derede Koranen endnu engang 
og opdagede, at der var noget 
sandt ved den, men det tilfreds-
stillede ikke min sjæl.

- Jeg fi k en bibel og forven-
tede ikke at fi nde noget nyt. Jeg 
regnede med at få den læst i 
løbet af nogle få dage! Jeg læ-
ste 1. Mosebog, og så startede 
jeg på Matthæus-evangeliet. 
Jeg indså, at Jesus ikke var 
den, som islam påstod. Det tog 
mig tre måneder at komme til 

Matthæus-evangeliets kapitel 
fem, fordi hver eneste sætning 
var en udfordring af, hvem jeg 
troede, Jesus var, siger Dr. 
Hormoz.

Det var først, da han blev 
konfronteret med forskellen 
mellem Bibelen og Koranen, at 
han indså, hvor forskellige de to 
religioner var.

- Jeg kæmpede med at be-
slutte, hvilken bog der var sand, 
og jeg begyndte at gå kirke. Jeg 
hørte evangeliet, jeg hørte, hvor 
simpelt budskabet i evangeliet 
er, og jeg gav mit liv til Kristus. 
Mit liv blev forvandlet - det var 
sådan, jeg blev en kristen, for-
tæller Dr. Hormoz.

Langt fra den 
iranske revolution

Han rejste til USA for at 
færdiggøre sin ph.d. i datalogi, 
og her fandt Dr. Hormoz sig 
selv i en verden langt fra den 
igangværende iranske revolu-
tion. Samtidig var han omgivet 
af de bedste og mest lysende 

begavelser, som beskæftigede 
sig med problemet vedrørende 
kunstig intelligens.

- Mange på dette felt er krist-
ne, tilføjer han. 

- Jo mere du forstår den men-
neskelige hjerne, jo mere forstår 
du, at det ikke kun er kemisk 
og elektrisk interaktion; der er 
noget overnaturligt!

Indeni gennemgik Dr. Homoz 
dog sin egen revolution.

- Mit liv var virkelig forandret. 

Det blev på dramatisk vis for-
vandlet indefra. Den tomhed, 
jeg tidligere følte, var væk, og 
min søgen efter Gud var afslut-
tet. Der er noget overnaturligt, 
som lever inden i mig og foran-
drer mig. Som ingeniør ønskede 
jeg noget, som helt konkret vir-
kede. Jeg ønskede ikke poesi! 
Jeg havde høje standarder, og 
evangeliet virkede – det trans-
formerede mit liv, og jeg har set 
det transformere livet for mange 
andre. Så jeg følte bare, at det 
ville være selvisk ikke at dele 
det med andre, når det havde 
gjort sådan en konkret forskel 
i mit liv. 

- Jeg begyndte at dele evan-
geliet med andre. Jeg startede 
kirker, mens jeg udførte min 
videnskabelige forskning. Kir-
kerne voksede, og jeg følte 
mig på det tidspunkt kaldet 
til at være præst i den første 
kirke, jeg havde startet. Så efter 
fl ere års forskning blev jeg altså 
præst. 

Selvom arbejdet med kom-
pleksiteten af elektriske kreds-
løb i et forsøg på at skabe en 
syntetisk hjerne måske ikke 
slår dig som den bedste for-
beredelse til præstegerningen, 
begyndte Gud at bruge Dr. 
Hormoz til at gøre en forskel. Vi-
sionen var dog aldrig kun lokal.

Store planer med Iran
- Jeg startede den første 

kirke i vores hjem, med kun tre 
mennesker; mig selv, min kone 
og en anden dame, husker han.  
Men jeg følte allerede dengang, 
at Herren fortalte mig, at han 
havde store planer  for Iran, og  
han ville give mig det ærefulde 
job af at være del af det. 

- Det var et budskab, jeg følte, 
hver gang jeg bad, så jeg har 
altid haft en vision for Iran. I 
mange år har tanken ligget der 
som et løfte.

Denne drøm er i de senere år 
begyndt at blive til virkelighed. 
I løbet af de seneste 11 år har 
Dr. Hormoz sendt kristne TV-
programmer i Iran og andre 
lande i Mellemøsten.

- Vi ser Iran blive frelst som 
beskrevet i Jeremias 49:38 for 
øjnene af os. Det sker. Det er 
ikke kun tro. Vi startede med at 
sende TV, og fra dag ét så vi stor 
respons fra Iran. Iranerne ringer 
til os, og mange ønsker at bede 
og tage imod Kristus. Herren 

åbner nationen. Iran er mere 
åben nu end nogensinde. Folk 
kommer til Kristus og dedikerer 
deres liv til at tjene Herren på 
en utrolig måde. 

- I løbet af de seneste 11 år 
har vi registreret navnene på 
over 25.000 muslimer, som har 
ringet til os for at give deres liv 
til Kristus. Der er formodentlig ti 
gange så mange, som har taget 
den samme beslutning, men 
som ikke ringede til os. Disse 
mennesker er der ikke kun for at 
glæde sig over velsignelserne i 
Jesus, for de er samtidig under 
forfølgelse. I den seneste Ope-
ration World manual fi gurerer 
Iran  som den hurtigst voksende 
evangeliske befolkning i Verden.

Af sikkerhedsmæssige hen-
syn kan Dr. Hormoz ikke gå 
i detaljer omkring, hvad der 
faktisk foregår på stedet, men 
han er meget klar i mælet 
omkring formålet med hans 
TV-programmer.

- Fjernsyn for mig er ikke et 
mål, det er et redskab. Jeg øn-

sker at starte kirker, bringe folk 
til Kristus, identificere ledere 
og investere i disse ledere. Ud-
sendelsen er den del af vores 
kirke, som er offentlig. Den er 
i sidste ende et redskab til at 
bygge kirker i Iran. Slutresul-
tatet er stærke, sunde og selv-
udbredende kirker.

Kun én fjende
Dr. Hormoz iranske ”outreach”, 

er også en slags hævnmission. 
Da han stadig var ung i troen, 
blev hans yngre bror arresteret, 
tilbageholdt i 2 år og så henrettet 
som 18-årig.

- Jeg stillede mig op foran Her-
ren og spurgte hvorfor, husker Dr. 
Hormoz. 

- Jeg græd og søgte Gud. Jeg 
ville have hævn. Herren sagde, 
’ikke nogen hævn’, men at jeg 
skulle elske og ikke engang være 
bitter og vred. Så jeg spurgte: 
’Hvad kan jeg gøre?’ Herren for-
talte mig: ’Hvis du ønsker hævn, 
er der kun en fjende – Satan. 
Når du evangeliserer, så er det 
din hævn.’ 

Jeg følte et nyt kald på det 

tidspunkt. Jeg besluttede, at jeg 
ikke engang ville hade min brors 
mordere, og at jeg ville sprede 
Guds kærlighed.

Læs mere om Dr. Hormoz 
Shariat og hans arbejde med 
at sprede evangeliet i Iran på 
www.iranaliveministries.org 

Videnskabsmand
forlod islam 

- og blev kristen
Iranske Hormoz Shariat voksede op som muslim, men fandt

 ingen tilfredsstillelse for sin sjæl i de religiøse ritualer. Først kastede 
han sig over videnskaben, senere begyndte han at læse i en bibel...

- Jo mere du forstår 
den menneskelige 

hjerne, jo mere forstår 
du, at det ikke kun er 

kemisk og elektrisk 
interaktion; der er 

noget overnaturligt!

- I løbet af de seneste 
11 år har vi registre-
ret navnene på over 

25.000 muslimer, som 
har ringet til os for 
at give deres liv til 

Kristus.

Fakta
• Fra sit studio i Dal-

las sender Dr. Hormoz 
evangeliet til Iran 24 timer 
i døgnet - 7 dage om ugen 
via Network 7 satellit-tv. 

• 70 procent af Irans 
befolkning er under 35 år 
og fl ittige brugere af inter-
nettet og sociale medier 
trods regeringes forsøg på 
at begrænse dette. 

• Iran er det land i verden 
med den hurtigst voksende 
kristne befolkning. Det an-
slås, at antallet af kristne 
er vokset fra 500 i 1979 til 
omkring 1 million i dag.

Kilde: www.iranalivemini-
stries.org og iBelive.
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Opposistionen i USA afviser 
Iran-aftale i skarpe vendinger

To sydsudanske præster frigivet
Pastor Yat Michael og pastor Peter Reight risikerede enten 
dødsstraf eller livsvarigt fængsel, men de er nu begge frigivet 
med den begrundelse, at de har udstået deres straf.

De to præster var ifølge Christian Today anklaget for at have 
’krænket islamisk tro’, have udspredt had og undermineret for-
fatningen.

Peter Reight blev arresteret i januar i år, mens Yat Michael blev 
arresteret i december sidste år. Ifølge rapporter fra Christian Today 
er de begge blevet nægtet adgang til deres advokater ved fl ere 
lejligheder under fangeskabet. 

Bodil

1000 skilte mod homoægteskaber
Et amerikansk ægtepar vil ’give bilister åbenbaringer og minde 
folk om sandheden og Guds Ord’ ved at opstille 1000 vejskilte, 
der taler imod homo-ægteskaber, skriver KPK.

Sidst i juli placerede Richard og Betty Odgaard det første skilt i 
Oklahoma. De vil opstille i alt 1000 identiske skilte over hele USA.

På skiltet står ”Ægteskab = 1 mand og 1 kvinde. Vær så venlig 
... Jeg har brug for din hjælp med dette! - Gud”.

Ægteparret Odgaard tilhører menonitterne og har startet projek-
tet ’God’s Original Design Ministry.’ Det er en non-profi t organisa-
tion, der skal formidle ’kristen lære, Guds ordninger og naturlove, 
som Gud vil have det’, skriver de på hjemmesiden.

Betty og Richard Oddgaard byggede i 2002 en gammel stenkirke 
om til en restaurant med tilhørende selskabslokaler, blomsterbutik 
og kunstgalleri under navnet Görtz Haus Gallery. De måtte imid-
lertid lukke den 31. juli i år efter en retssag, der gav et homofi lt par 
medhold i en anklage om diskriminering: Oddgaards havde nemlig 
i 2013 ’af religiøse årsager’ afvist at holde det homofi le pars bryllup. 

Bodil

Ægteskab er lig med 1 mand og 1 kvinde. Vær så venlig ... 
Jeg har brug for din hjælp med dette! Gud.

– Pornografi ske netsider må 
indføre alders-tjek eller risikere 
at blive lukket, siger Storbri-
tannias statsminister David 
Cameron.

Ifølge statsministeren vil der i 
løbet af efteråret blive foretaget 
undersøgelser for at fi nde den 
bedste løsning for at begrænse 
børns adgang til pornografisk 
indhold på internettet, skriver 
The Guardian.

En undersøgelse foretaget af 
Childline, Storbritanniens rådgiv-
ningstjeneste, viser at 1 ud af 10 
britiske børn i 12-13-års alderen 
frygter, at de har udviklet et 
afhængighedsforhold til netpor-
nografi . Næsten 700 britiske børn 
og unge deltog i undersøgelsen. 

Streng aldersgrænse
Cameron udtalte, at han ønsker 

at gøre internettet til et tryggere 

sted for børn.
– Næste trin i denne kampagne 

er at reducere adgangen til ska-
deligt pornografi sk indhold, som 
for tiden er alt for let tilgængeligt. 
Jeg ønsker at se disse netsider få 
aldersgrænser. Ellers vil de blive 
lukket, siger Cameron.

Ministeren for Internetsikker-
hed og tryghed, Joanna Shields, 
siger, at hun er fuldstændig klar 
over, hvilken risiko og hvilke farer 
unge mennesker møder på nettet.

– Det er grunden til, at vi er 
forpligtet til at iværksætte tiltag 
for at beskytte børn mod skade-
ligt indhold. De selskaber, som 
leverer voksent indhold, må sørge 
for at indholdet skjules bag en 
aldersgrænse, siger hun.

’Ødelægger barndommen’
Ifølge internetanalyse-selska-

pet Comscore var en ud af fem 
besøgende på en pornoside i maj 
måned i år under 18 år. En ud af 
ti besøgende var et barn.

I Childlines undersøgelse sva-
rede en af fem, at de var blevet 
chokerede eller oprørte over por-
nografi sk indhold, som de havde 
set på nettet. 12 procent sagde, 
at de havde deltaget i, eller lavet, 
en video med seksuelt indhold.

I 2013 advarede David Came-
ron om, at den lette adgang til 
pornografi  på nettet ’ødelægger 
barndommen’ og opfordrede In-
ternet-leverandører til at vedtage 
automatiske fi ltre for at beskytte 
børn, skriver KPK.

Bodil

David Cameron vil begrænse 
børns adgang til porno på nettet
Internettet skal være et trygt sted for børn, mener Storbritanniens statsminister.

Børn skal ikke kunne se porno 
på nettet, mener Storbritanni-
ens statsminister David Came-
ron. Foto: The Open Univer-
sity, Flickr Creative Commons.

Af Vidar Norberg

Kerry er som Pontius Pilatus, 
og Obamas politik fører isra-
elerne til ovndørene.

USAs republikanske politikere 
langer ud efter både præsiden-
ten og udenrigsministeren. Mike 
Huckabee fra Arkansas har ud-
talt, at USAs præsident Barack 
Hussein Obamas atomaftale 
med Iran vil tage israelerne og 
føre dem direkte til ovndørene. 
Dette er en klar adresse til kre-
matorieovnene i nazistenes kon-
centrationslejre under Anden 
Verdenskrig. 

  
Tager ikke Irans
trusler alvorligt

Huckabee, som har besøgt 
Israel mange gange, forsøger nu 
at blive republikanernes præsi-
dentkandidat.

- Huckabees udtalelser er en 
del af et generelt mønster, som 
vi har set før. De ville blive regnet 
for latterlige, om det ikke havde 
været så trist, sagde Obama.

– Det, som er latterligt og trist, 
er, at præsidenten ikke tager 
Irans gentagne trusler alvorligt. 
I årtier har iranske ledere lovet 
at ødelægge, udslette og fjerne 
Israel fra kortet med et ’stort 
holocaust’. 

”Aldrig igen”, vil være min 
administrationspolitik, og jeg vil 
stå sammen med vores allierede, 
Israel, for at forhindre terrori-
sterne i Teheran i at gøre alvor 
af deres erklærede mål, ligefrem 

et holocaust, svarede Huckabee.
Han understreger, at han ikke 

vil bede om undskyldning for sine 
udtalelser.

- Hvis Iran ikke kan bringe jø-
derne til ovndørene, vil de bringe 
ovnen til jøderne. Hvis vi tillader 
dem at få en atomaftale, skal de 
nok fi nde ud af at bruge den. 

Det nærmeste mål er, som de 
har sagt, Israel. Men det er bare 
opvarmingen, før de går efter 
USA, sagde Huckabee på et 
husmøde i New York.

Kerry gør som Pilatus
Den republikanske senator 

Tom Cotton fra Arkansas mente, 
at USAs udenrigsminister John 
F. Kerry, som ledede forhand-
lingerne med Iran, har handlet 
ligesom Pontius Pilatus. Han 
hentyder til, at Kerry lod Det 
internationale Atomenergikontor 
(IAEA) forhandle sig frem til se-
parate inspektionsordninger for 
at kontrollere Iran. 

– Han vaskede hænderne og 
sparkede sagen over til IAEA, 
sagde Tom Cotton.

Senatoren understregede, 
at når sanktionerne mod Iran 
hæves, vil Iran få adgang til over 
hundrede millarder dollars.

– Resultatet er, at Obama-
administrationen bliver ledende 
i at finansiere terrorisme mod 
Amerika, sagde Cotton.

Obama har udtalt, at anklager-
ne mod ham måske er et forsøg 
på at fjerne den åbenmundede 
Donald Trump fra overskrifterne 
i republikanernes nominations-
kamp.

FNs sikkerhedsråd vedtog den 
20. juli enstemmigt Resolution 
2231, som accepterer atomafta-
len med Iran. 

Iran vil fjerne Israel i et nyt holocaust, siger republikaneren Mike Huckabee.

Mike Huckabee på Oliebjerget i Jerusalem i 2011. I baggrunden ses Tempelpladsen. 
Foto: Heljä Norberg.

Abortklinikker mister støtte i tre 
stater efter videoafsløringer
Alabama har som den tredje delstat besluttet at stoppe al 
funding af Planned Parenthoods klinikker, efter at videoer har 
afsløret illegalt salg af fostre, skriver Christian News Headlines. 

Skatteyderne i Alabama skal fremover ikke længere være med til 
at støtte abortklinikkerne under Planned Parenthood. Det skyldes, 
at indtil videre fem videoer optaget med skjult kamera har afsløret 
klinikkernes praksis med salg af hele fostre eller foster-dele.

Delstaten Louisiana har ophævet en kontrakt med Planned Pa-
renthood, mens New Hamsphire har nedsat støtten med 650.000 
dollars, oplyser Life News. Alabamas guvernør Robert Bentley har 
udtrykt sin holdning til sagen i en række tweets:

- Planned Parenthoods beklagelige praksis er blevet udstillet for 
amerikanerne. Jeg har afsluttet al forbindelse med organisationen i 
Alabama. - Som læge og som Alabamas guvernør er det med men-
neskeliv fra undfangelse til fødsel og videre frem uendelig vigtigt 
for mig. Bentley fortsætter: ’Jeg respekterer menneskeliv, og jeg 
vil ikke have Alabama tilknyttet en organisation, der ikke gør det.’

Guvernøren har givet Planned Parenthood besked. Selskabet 
har nu 60 dage til at indkalde til en høring, hvis de vil forsøge at 
ændre afgørelsen.

Direktør for Planned Parenthood, Staci Fox, har udtalt, at Bentleys 
beslutning ’vil gå ud over mænd og kvinder fra lavindkomst-grupper.’

Et mindretal i Senatet hindrede den 3. august vedtagelsen af 
et forslag om at fratage Planned Parenthood statsstøtten. Men 12 
stater foretager nu deres egne undersøgelser af, hvad der egentlig 
foregår på Planned Parenthoods klinikker.

Bodil

Melissa Farrell, leder af en abort-
klinik i Gulf Coast, Texas, fortæller 
under en frokost sine ’kunder’, at 
man kan skaffe de ønskede fo-
sterdele med en ændret abortpro-
cedure. Det bliver bare lidt dyrere.
Skærmprint fra video.
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Af Erling Mario Madsen

Dette skal hverken være en 
politisk anklage eller en mo-
ralsk bekendelse, men blot en 
fortælling fra min charterferie 
på Kalymnos.

Det er tidlig formiddag. På vej 
ned til havnen Rina, beliggende 
i den frugtbare, idylliske lille dal 
Vathi, bliver man mødt af en strøm 
af netop ilandsatte fl ygtninge. De 
ser lykkelige ud. De smiler, og to 
små tørklæde-klædte piger på 
ca. ti år vinker nok så fornøjede, 
mens vi kører forbi i vores lejede 
bil.  Flygtningene samles omkring 
et lille kapel for derefter at blive 
kørt ind til politistationen i Portia, 
som er Kalymnos’ hovedby. De er 
øjensynligt blevet sejlet over sidst 
på natten fra Tyrkiet, hvis kyst er 
synlig i horisonten.    

Det er ikke en ualmindelig be-
givenhed, som møder mig. Hver 
morgen landsættes der store 
mængder af fl ygtninge - fra bl.a. 
det krigsramte Mellemøsten - for-
skellige steder på de græske øer i 
Ægæerhavet ud for Tyrkiets kyst.

Flygtningetragedien
Vi er ellers ikke meget for 

charterejser, men vi fandt en billig 
(last minute) rejse til Kalymnos, 
en mindre græsk ø ud for Tyrkiets 
kyst i Ægæerhavet, som er et 
mindre overrendt rejsemål. Der-
udover er denne rejseform ofte 
lettest med børn.

 Kalymnos har en meget smuk, 
bjergrig natur. Øen er mest kendt 
for sin gamle svampedykningstra-
dition, samt for at være det tredje-
bedste klatre-område i verden.

Jeg rejser helst ud for at lære 

noget nyt, og jeg må sige, at jeg 
på denne charterrejse blev oplyst 
og chokeret. 

Min største ferieoplevelse var 
hverken den skønne natur, den 
spændende græske kultur, et 
jordskælv eller den græske EU-
krise, men det var oplevelsen af 
at være magtesløs tilskuer til en 
langt større tragedie. Hver dag 
ankommer der store grupper 
af syriske fl ygtninge til øen. De 
bliver sejlet over om natten fra 
Tyrkiet. Vi så dem sidde foran 
den lille politistation med deres 
få tiloversblevne ejendele. Helt 
almindelige familier, ofte med 
ganske små børn. 

Den store flygtningestrøm 
er det kriseramte Grækenland 
dårligt udstyret til at klare, så 
flygtningene på Kalymnos får 
anvist meget primitive indkvar-
teringsforhold i lokalerne til den 
tidligere dykkerskole på havnen 
i Portia. Her er der ikke megen 
plads til de mange nyankomne, 
det ser ud til, at man må ligge på 
gulvet. Uden for bygningen ligger 
der også fl ere familier på gamle 
tæpper og sover. 

Så jeg kan godt forstå at de 
fl ygtninge, som har råd, søger 
andre indkvarteringsmulighe-
der. Ville vi ikke have gjort det 
samme?

Således blev vores lille, hyg-
gelige hotel også en lille del af 
samtidshistoriens store konfl ikt, 
da en mellemøstligt udseende 
familie sidst på eftermiddagen, 
søgte om at leje værelser. Først 
så det ikke ud til, at de var særligt 
velkomne, men så trådte hoteleje-
rens kone (en fl ink ældre dame) i 
karakter og lovede dem, at selv-
følgeligt var der plads til dem. Hun 

behandlede dem i øvrigt yderst 
respektfuldt. 

Den følgende dag kom en 
gruppe mere, bestående af fem 
yngre mænd, hvor de to øjensyn-
ligt var kristne, idet de have store 
krucifi kser tatoveret på arme og 
hals. De fortalte, at de ikke havde 
sovet i to døgn, da de ikke havde 
kunnet fi nde nogen form for ind-
kvartering. 

Flugt fra helvede på jorden
Således kom hotellet til at være 

beboet af os turister, som fl ygtede 
fra hverdagen, samt fl ygtninge, 
som fl ygtede fra helvedet på jor-
den. For dem et lille fristed midt 
i deres Diaspora. Ifølge Folkekir-
kens Nødhjælp er der fl ere end 
10 mio. syrere på fl ugt.

7,6 millioner er på fl ugt i deres 
eget land, mens 3,9 millioner 
syrere ifølge FNs Flygtninge-
højkommissariat (UNHCR) er 
fl ygtet til nabolandene Jordan, 
Libanon, Irak, Egypten, Tyrkiet 
og Nordafrika. Andre prøver at få 
asyl i Vesteuropa (www.noedh-
jaelp.dk/).

Da mine drenge legede med 
den yngste syriske dreng, Ibra-
him, kom jeg til at tale med hans 
20-årige storebror Abdullah. 
Abdullah fortalte, at han rejste 
sammen med sine to mindre 
brødre, en ældre søster, deres 
moder samt en ven til familien. 
De kom egentlig fra Aleppo, som 
ligger i Nordvestsyrien. Det er den 
største by i Syrien og er én af ver-
dens ældste fortsat beboede byer.

Familien har været forholdsvis 
velstående mennesker i Syrien, 
hans far, storebror og søster var 
alle tandlæger, mens han stu-
derede IT. Desuden havde han 

været på landsholdet i basketball 
og har med landsholdet spillet 
landskamp i bl.a. Kina, Japan, 
Iran osv. Men hans venstre arm 
er blevet skadet ved sporten, så 
han kan ikke spille på landsholdet 

mere. 
Han fortæller, at borgerkrigen, 

som har varet siden marts 2011, 
har ødelagt alt. Deres smukke 
hjemby Aleppo, der er sønder-
skudt og bombet. Hans forlovede 
var blevet dræbt, og mange af 
hans yngste bror Ibrahims venner 
var ligeledes blevet slået ihjel. 
Abdullah ser direkte ind i mine 
øjne, og siger med tristhed ”Det 
barn har set alt for meget for et 
barn på ti år”. 

Flygtet gennem ørkenen
Jeg spørger Abdullah, hvem 

han ønsker vinder krigen? ”Jeg 
er ligeglad, jeg ønsker bare en 
tålelig hverdag”. Han beretter, at 
familien gik gennem ørkenen til 
Irak. Her levede de som fl ygtninge 
i fl ere år. 

Men da de er kurdere, ople-
vede de en evig chikane og dis-
kriminering, desuden har krigen 
jo også bredt sig til Irak, så de til 
sidst besluttede at fl ygte til Vest-
europa i håb om et mere tåleligt 
liv. Denne familie har forsøgt at 
blive i nærområdet.

Vi hører jo ofte på TV, at det er 
bedst at hjælpe fl ygtninge, når de 

opholder sig i deres nærområde. 
Dette er bare lidt svært, når der 
også er ufred her. 

Faderen og hans ældste bror 
er blevet tilbage, fordi faderen var 
for gammel og ramt af rygsmerter, 
mens broderen endnu prøvede at 
holde sin virksomhed kørende. 

Abdullah fortæller mig: ”Vi har 
solgt alt, hvad vi ejer, heriblandt 
6 huse, for at komme af sted. Det 
har taget os 14 dage at nå til Græ-
kenland, vi gik i fi re dage gennem 
bjergene fra Irak til Tyrkiet, her 
døde mange, som ikke kunne 
klare det. Det var hovedsagelig 
de svage, gamle, syge og små 
børn, som omkom”. 

Behandlingen af fl ygtningene i 
Tyrkiet vil han helst ikke tale om. 
Men da jeg spørger om vold fra 
det tyrkiske politi, ser han på mig 
med et blik, der fortæller alt. 

”Jeg har en skadet arm fra 
basketball, som smerter ekstra 
meget nu efter slag fra det tyrki-
ske politi”. 

Efter at han har svømmet 
lidt i swimmingpoolen, er det 
tydeligt, at han har smerter i 
armen. På turen gennem Tyrkiet 
har de været udsat for en enorm 
mængde stress, her har Abdullah 
også oplevet medfl ygtninge buk-
ke under og dø.  Han fortæller, at 
på den korte sejlads var der en 
ældre, kraftig kvinde, som døde, 
lige inden de nåede i land.

Hele rejsen er selvfølelig il-
legal, så de betaler en urimelig 
dyr pris for alt. Næsten alle deres 
medbragte ejendele er nu væk, 
og de har allerede brugt en stor 
del af deres penge. For flygt-
ninge, som rejser illegalt, er alt 
dyrt, selv deres ophold på vores 
hotel er meget dyrere end vores 

last minute-pris.    
Abdullah frygter for turen op 

gennem Balkan. De frygter for 
de forhold, de skal udsættes for 
af menneskesmuglere og røvere i 
Serbien. Men han glæder sig til at 
komme til slutdestinationen enten 
i Tyskland eller Schweiz, fortæller 
han mig med håb i stemmen. 

Jeg er magtesløs
Jeg nænner ikke at fortælle 

ham, en ung mand, som har mi-
stet sin kærlighed i form af drabet 
på sin forlovede, samt troen på 
en fremtid i et fædreland hvor 
udsigten til fred er fjern, som kun 
har håbet tilbage om at måtte 
få en tålelig og nogenlunde tryg 
hverdag i et fredeligt land, at han 
og de tusinder af fl ygtninge, som 
strømmer til Fort Europa, ikke er 
særligt velkomne, og der gøres 
alle mulige tiltag for at holde 
dem ude. 

Jeg føler mig fuldstændig mag-
tesløs midt i ferieparadiset, som 
tilskuer til den store menneskelige 
tragedie, som udspiller sig for 
tiden. Da jeg tager afsked med 
Abdullah, kan jeg kun bede til 
Gud og ønske dem inderligt det 
bedste fremover, men jeg er klar 
over, at der venter dem og de 
tusinder af andre medfl ygtninge 
en utryg fremtid.

På trods af at måtte stå lidt for 
meget i kø i en varm overfyldt 
lufthavn, hvor det ifølge en norsk 
turist var alt for uorganiseret, samt 
lige lovlig meget turbulens under 
fl yveturen, er jeg nu sikkert hjem-
me igen. Mens der stadigvæk 
hver morgen er ankommet en ny 
strøm af håbefulde fl ygtninge til 
Fort Europas middelhavskyster.

Dansker oplever fl ygtningetragedie 
fra sit ferieparadis ved Ægæerhavet
Den største ferieoplevelse var ikke den smukke ø, Kalymnos, men derimod fl ygtningetragedien, fortæller arkæolog Erling Madsen.

På den græske ø Kalymnos mødte danske turister hver dag en strøm af fl ygninge fra krigens rædsler i Syrien. Det fortæller arkæolog Erling Mario Madsen om i denne artikel.

Vi gik i fi re dage gen-
nem bjergene fra Irak 

til Tyrkiet, her døde 
mange svage, gamle, 
syge og små børn... 
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i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr.Kun 29 kr. Bøger med indhold 
- som går i dybden 
     Fra Udfordringens bogsalg:

Denne bog er en lækkerbisken for alle, der interes-
serer sig for historie og arkæologi. Og Bibelens 
troværdighed.

På 448 sider, rigt illustreret i farver, afslører den svenske dr. 
Lennart Möller en masse nye oplysninger, som bekræfter 
Bibelens beretning om Josef, der reddede Egypten fra hun-

gersnød; om Farao og de 
ti plager; om hvordan den 
jødisk-egyptiske prins 
Moses førte slavefolket 
hebræerne ud af Egyp-
ten, gennem ørkenen - og 
over til det nuværende 
Saudi Arabien. 

TRO PÅ EVOLUTION?
Evolutioen - Er det videnskab eller myte? ’Evolutionens 
Ikoner’ forklarer, hvorfor meget af vores undervisning i 
evolution er forkert.

I denne forbavsende bog kan biologen Jonathan Wells, 
ph.d. fra Berkeley, fortælle læseren om videnskabelige op-
dagelser, man ikke kan læse om i lærebøger for gymnasiet 
eller universitetet - og han afslører dermed en bemærkel-
sesværdig historie, som man ellers ikke hører om.

de historiske facts om 
arken og det store fund
Den hidtil eneste bog om det spændende fund på top-
pen af Mt. Ararat af en mægtig trækonstruktion - som 
”tilfældigvis” har samme alder som Noahs Ark...

Efter det kinesiske fund på Mt. Ararat skrev journalist 
Henri Nissen i 2010 en ny udgave af sin Noahs Ark-bog fra 
2005. Den nye bog indeholder bl.a. righoldigt billedmateriale 
af fundet samt interviews med de kinesere, som fandt stedet 
sammen med en kurdisk guide.

Desuden indeholder bogen en revideret udgave af det 
historiske og videnskabelige materiale i den første bog, sup-
pleret med nye oplysninger, som viser, at Bibelens beretning 
ikke blot var et eventyr, men en historisk begivenhed. Bogen 
leveres med et ekstra kapitel med seneste nyt.

Henri Nissen: 
Noahs Ark. Historien og 
Det Store Fund. Indbundet. 
320 sider illustreret i farver. 
298 kr. + update-hæfte med et 
ekstra kapitel om seneste nyt.

HAR KINESERNE FUNDET NOAHS ARK?:

Sådan kom moses 
over det røde hav!

DR. LENNART MÖLLER I MOSES’ FODSPOR:

KOM MED 
ind i DØDENS 

ÅNDELIGE UNIVERS
Hvordan er det at dø?
Hvad oplever en døende?
Er der et liv efter døden?
Findes der himle, helvede, engle...?
Ser jeg mine afdøde pårørende igen?

Denne seriøse bog  af sognepræst Rolf Slot-Henriksen 
bygger på udsagn fra nærdøde, døende og pårørende 
samt en undersøgelse blandt sygehuspersonale og præ-
ster. Undersøgelsen om døendes åndelige univers er den 
første af sin art i Danmark - og Europa.

kr. 148

kr. 299

kr. 298

kr. 199

Lennart Möller: 
Exodus. 448 sider. 
Illustreret. Indbundet. 
Kun 299 kr. 
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Jøden Jacob fandt 
den jødiske Messias
- Hvis Yeshua virkelig er ’vejen og sandheden og livet’, da er jeg 
villig til at opgive al min modstand og følge i dine fodspor, om 
jeg så skulle være den eneste jøde i hele verden, der gjorde det!

Sådan bad jøden Jacob Damkani, efter at en kristen ven havde 
forklaret ham, hvem Jesus virkelig er. Som jøde og israeler var Jacob 
blevet opdraget til at forkaste ’de kristnes Yeshu’, som han mente, 
var årsagen til de sidste 2000 års jødeforfølgelser.

Men Gud havde en anden plan - og efter at Jacob havde bedt 
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud åbenbare sandheden, blev han 
født på ny. Han græd og græd over sin synd - som tidligere ikke 
havde tynget ham. Og han oplevede at blive tilgivet, at føle sig  som 
en nyfødt baby og let som en fjer at glæde. 

Herefter ville Jacob Damkani hjælpe andre, først og fremmest 
jøderne, til at lære Jesus Messias at kende.

Jøderne er uden håb
Jacob Damkani var i USA, da han kom til tro på Jesus. Han  

oplevede nu et kald til at vende tilbage til Israel for at dele Guds 
gode nyheder med sine tidligere landsmænd. Men afrejsen blev 
udskudt, indtil Jacobs bror døde og skulle begraves i Israel. Og 
familiens sorg, som kom til udtryk i kaddish-bønnen, rørte ham dybt:

”Jeg aner ikke, hvad min far og mine brødre tænkte dybt i deres 
hjerter, da de løftede deres stemmer for at fremsige kaddish’en. 
Troede de virkelig, at Shmuels sjæls frelse afhang af, hvor fl ittigt 
de fremsagde kaddish’en hver dag, hver måned og senere hvert 
år på årsdagen for hans død? Hvor gik jødernes tro galt? Hvad 
troede jøden virkelig på?”

En tragedie blandt kristne i Arizona havde vist Jacob det kristne 
håb i praksis. Men jøderne havde ikke dette håb. Derfor begyndte 
Jacob nu at belære jødiske rabbinere om Jesus og hvordan han er 
den eneste, som kan frelse både jøder og hedninger.

Jacob startede i 1984 organisationen Trumpet of Salvation, hvis 
formål det er at bringe evangeliet ’tilbage til det jødiske folk.’ Jacob 
og hans team af medarbejdere med både jødisk og ikke-jødisk 
baggrund deler evangeliet på gader og stræder i Israel, selv om de 
ofte bliver udsat for både verbal og fysisk overlast fra religiøse jøder.

Hvad er frelse?
I bogen Hvorfor lige Mig? fortæller Jacob Damkani om  opvæk-

sten i Israel, sit oprør mod familien og livet i USA, hvor han   lærte 
Jesus at kende. Bogen indeholder mange sort-hvide billeder fra 
Jacobs liv, ikke mindst fra evangelisationsarbejdet. 

Mens han fortæller sin egen livshistorie, forklarer Jacob Damkani, 
hvad Bibelen siger om fx Guds hellighed, pagten med Abraham og 
den nye pagt, som er beseglet med Jesu blod. Han understreger 
med stor tydelighed, at der kun er frelse ved troen på Yeshua Ha-
Mashiach - og det gælder både jøder og hedninger.

Bodil
Jacob Damkani: Hvorfor lige mig? • 265 sider • 199 kr. 
Udgivet på eget forlag • Forhandler: Hosianna.dk

Anmeldt af 
Kristian Kristiansen

At virkeligheden 
overgår fantasi-
en, er en gammel 

erfaring, som efterhånden 
nærmest har fået rang af kliché. 

Det er både beklageligt og 
problematisk, og man sander 
det specielt ved læsningen af 
disse tætgående beretninger 
om kristne, der ikke alene lever i 
nogle af verdens aktuelle brænd-
punkter. De skal også overleve 
dér: i Syrien, i Irak, i Saudiarabien 
og i Gaza-Striben.

En syrisk kristen fortæller  her 
om de indledende og tilbageven-
dende drømme, som han ikke 
formår at ryste af sig: ”Til sidst 
åbnede jeg Ny Testamente og 
fi k et chok, da jeg læste, at Jesus 
sagde; ’Følg mig’. De to ord havde 
han sagt til mig i hver enste drøm. 
Da jeg tog imod Jesus, fyldtes mit 
hjerte med kærlighed. Jeg kunne 
ikke længere hade nogen.”

Uforståelig kærlighed
Det er en kærlighed, der over-

skrider alle grænser, især de 
mentale. Hver eneste side i 
denne samling gruopvækkende 
fortællinger fra det virkelige liv 
er en konstant påmindelse: om 
bønnens påkrævethed og ved-
holdenhed. Hver eneste side er 
også et nødråb mod himlen fra 
den verden, hvor smerten og 
det tavse skrig er forfærdelige 
grundvilkår, ligesom den også 
er en Jobs-erkendelse: Herren 
gav, Herren tog, Herrens navn 
være lovet.

Med de afskyvækkende bil-
leder af Islamisk Stats dyrkelse 
af den umanerligt iscenesatte 
voldsdyrkelse i baghovedet min-
der bogen - når alt andet er sagt, 
gjort og erfaret - også læseren 
om Jesu Ord: ”Frygt ikke dem, 
der slår legemet ihjel, men ikke 
kan slå sjælen ihjel.”

Og sidst, men ikke mindst, er 
bogen selvfølgelig  indirekte også 
en konstant appel til læseren om 
at værdsætte selv at være bosat 

i et land, hvor religionsfriheden er 
skrevet direkte ind i grundloven. 

Gribende, tros-styrkende og 

pinefuldt nødvendig læsning.

Vanvittig virkelighed 
”De dræber kristne” er en barsk, men nødvendig bog om de kristnes virkelighed i Mellemøsten.

Anmeldt af 
Josua Christensen 

Dale Black hed-
der piloten, som 
for godt 40 år si-
den overlevede 

et fl ystyrt, oplevede Himlen og 
fi k sat en helt ny kurs for sit liv. 
I Himlen tur/retur fortæller han 
for første gang om sit liv.

 
Dale var en ung mand på bare 

19 år, som havde fart på livet. 
Populær, atletisk, med store 
drømme for sin fremtid, sad han 
en sommerdag i 1969 i et privat-
fl y, en Piper Navejo med to gange 
310 hestekræfter og en mak-
simum hastighed på 420 km/t. 
Vejret var roligt og himlen klar, så 
scenen var sat til en fl ot fl yvetur 
hen over Hollywood. Men noget 
gik alvorligt galt. Så galt at fl yet 
aldrig kom rigtig fra start, men 
endte med at snitte nogle træer i 
24 meters højde og kort derefter 
et monument (paradoksalt nok 
for luftens faldne helte) med det 
resultat, at fl yet blev smadret til 
atomer. Piloten og Co-piloten 
omkom, mens Dale ved et sandt 
mirakel overlevede. 

Mellem liv og død
I tre dage lå han i koma og 

svævede mellem liv og død, 
mens en dygtig kirurg arbejde 
med at sætte stumperne i hans 
krop så godt sammen som læ-
gelig muligt. Da Dale kom til be-
vidsthed, var det til et helt andet 

liv. Snart sagt hele hans krop 
var skadet af styrtet. Brækkede 
knogler, ætsninger efter flyets 
brændstof, halvdelen af ansigtet 
var på det nærmeste fl ået af, ja 
kort sagt, han slap kun lige med 
livet i behold, og det i sig selv 
burde ikke være muligt. 

Men forandringerne var ikke 
blot fysiske, men i høj grad også 
åndelige. Noget havde ændret 
den tidligere så rebelske og selv-
optagede teenagedreng, så han 
nu begyndte at føle kærlighed til 
mennesker, som han sikkert ikke 
ville have ænset tidligere.                 

Et møde med himlen?
Men på grund af det vold-

somme traume fra styrtet skulle 
der gå måneder, inden Dale blev 
klar over, hvad han havde været 
vidne til under de tre dages ”orlov” 
fra denne verden. Han fi k lov til at 
besøge Himlen og forklarer selv i 
bogen, hvorfor han ventede i 40 
år med at dele denne oplevelse. 

Ud over det faktum, at hans 
hukommelsestab gjorde, at han 
slet ikke kunne huske noget om 
styrtet eller de tre dages koma i 
adskillige måneder efter styrtet, 
så blev han rådet af sin bedstefar 
(som var den eneste, der fi k hi-
storien at vide), til ikke at berette 
om dette til nogen, før Gud gav 
besked om det. For mange har 
angiveligt brugt sådanne ople-
velser til personlig profi t i stedet 
for at give Gud æren. Dale tog 
derfor imod det råd at lade sit livs 
handlinger afspejle mødet med 

Himlen for derigennem at pege 
på Guds mirakel. 

Det siger sig selv, at en historie 
af den overnaturlige karakter, 
som først bekendtgøres en men-
neskealder efter begivenhederne, 
kan betvivles. Men når det er 
sagt, så er de afl edte effekter af 
denne oplevelse beskrevet på 
en meget troværdig og jordnær 
måde. Så uanset om himmelbe-
søget er en drøm eller et virkeligt 
møde med den himmelske stad, 
så har det efterladt et stærkt 
vidne om Guds store kærlighed.        

Livshistorien ærer Gud  
Dale kom til at fl yve igen, det 

krævede en række mirakler, og 
det var ikke enden på historien. 
Gang på gang har han stået i 
situationer, hvor hans vidnesbyrd, 
har ledt mennesker til et person-
ligt møde med den levende Gud. 

Han har fl øjet missionærer og 
bibler til hele verden og givet Gud 
æren for de mange mirakler i sit 
liv. I dag er han pensionist, men 
tager stadig ud og fortæller om sit 
ekstraordinære liv med Gud som 
første-pilot.        

Tom Doyle og 
Greg Webster: 
De dræber 
kristne - Om 
at leve som 
kristen, hvor 
det er livsfar-
ligt at tro 
219 sider 
200 kr. • ProRex

Piloten var en tur i Himlen
I ’Himlen tur/retur’ fortæller piloten Dale Black for første gang om sit liv, som bød på 
et fl ystyrt og tre dages koma, hvor han fi k lov at opleve Himlen. 

Dale Black:
Himlen tur/
retur
217 sider
199 kr.
Scandinavia
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Møder & Arrangementer Debat

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

Møder & Arrangementer

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                  

 

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
23. august
13. sept. 
Kl 10:30

Undervisning
udfrielse

helbredelse

JØRN PEDERSEN
Missionær / lærer

ZAMBIA

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

Bed for DanmarkBed for Danmark  

Mandag den 7. september kl. 19Mandag den 7. september kl. 19
Jernbanegade 1, ChristiansfeldJernbanegade 1, Christiansfeld

ADVENTSKURSUS

Billetsalg

 I G E N  SY N G  DEN  IG
EN  SYNG D

EN
 IG

EN

 SYNG DEN IG
EN SYNG DEN IGEN SYNG DEN IGEN SYN

DEN
IG

EN
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Syng den igen

N IGEN SYNG DEN  IGEN  SYNG DEN  IGEN  SYNG DEN IGEN  SYNG DEN IGEN SYNG D

www.syngdenigen.dk

Lørdag den  
3. oktober 2015  

kl. 19.00  
Skjern Kulturcenter

Hjertelig velkommen 
til en aften, hvor vi  synger 

sange og salmer til Guds ære

Medvirkende

Band

Vidnesbyrd

Andagt

Lørdag  22. august kl. 14.00
Søndag 23. august kl. 14.00

Frelsens Hær, Valby Langgade 83, 2500 Valby, 
København. Arr.: fællesskabet ”Sløjfen”. 

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Søndag d. 16. august 2015 kl. 14.00 

Orla Lindskov Christensen:

Hadsund Frikirke 
Kulturcentret, Kirkegade 4, 9560 Hadsund

Søndag d. 16. august 2015 kl. 19.00
Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Orla Lindskov taler og beder for syge

LØRDAG, DEN 29/8  

APOSTOLSK KIRKE HILLERØD,  

ÅMOSEVEJ 11-13, HILLERØD. 

Kl. 13, 16 og 19  

PRIS: 100 kr. inkl. kaffe, kage og aftensmad.  INFO: hmcnet.dk 

TILMELDING senest 25/8 til vickyelle@live.dk  

I  ”Deadline” d. 9.8.15, der bl.a. 
handlede om de 2 atombomber 
over Japan for 70 år siden, stil-
ledes spørgsmålet: ” Hvad er det 
for en verden, vi vågnede op til 
dengang? Lever vi i den sidste 
tidsalder, hvor der ingen vej er 
tilbage?”

Evighedens alvor mangler 
dog i denne vigtige debat, for et 
så alvorligt spørgsmål kræver et 
guddommeligt svar, og det kan 
en gudløs og Kristus-fremmed 
verden ikke give.  

I stedet garneres pseudo-
alvoren i TV-sammenhæng  med 
larmende morskab, ofte med en 
frivolitet, man også kendte fra 
besættelsestidens dage, hvor 
der blev sunget:  ”Det går bedre 
og bedre dag for dag/bedre og 
bedre dag for dag/ du skal more 
dig og smile/selvom verden syn’s 
du burde fortvi’le!” – ”De morer 
sig til døde” var engang titlen på 
en norsk bog.

Men  debatspørgsmålene er i 
sig selv aktuelle nok og gør som 
altid Bibelen ”brandaktuel” og vil 
gøre det mere og mere, som vi 
nærmer os denne ”sidste tidsal-
ders” apokalyptiske afslutning.  

Kristi efterfølgere, som er den 
eneste, levende bibeludgave,  de 
gudløse læser, kan (eller burde 
kunne) med myndighed give det 
sande svar på nævnte TV-pro-
grams aktuelle spørgsmål.  Vi bør 
kunne med livet som indsats åbne 
Bibelen og forkynde Himmelens 
ultimatum med den korteste væk-
kelsesprædiken, Jesus har holdt:  

”Tiden er inde, og Guds rige er 
kommet nær!  Omvend jer og tro 
på evangeliet!”  (Mk. 1:15).

”Vi er ikke kommet for at under-
holde jer, men for at åbne Bibelen 
for jer!” Sådan begyndte Billy Gra-
ham sin vækkelsesprædiken på 
Ullevål Stadion, Oslo, i 1955.  Det 
er toner, der først og fremmest bør 
vække os , som bekender os til de 
fortabtes absolut eneste Frelser, 
så vi kan være deres ”Bibler” som 
vor tids vidnesbyrd (1. Tim. 2:6), 
for kun sådan vil evangeliet blive 
kendt dér, hvor det er ukendt. 

JØRN NIELSEN

H.C. LUMBYES VEJ 159A
4700 NÆSTVED

Lever vi i den sidste tidsalder?

70 år efter at atombomben blev kastet over Japan, spørger 
Deadline på DR2, om vi lever i den sidste tidsalder.

Mød Udfordringens redaktør
Henri Nissen taler jævnligt rundt om i landet. Vær med 
til at gøre avisen kendt ved at arrangere et møde. Aftal 
det på tlf. 5131 6599 eller pr. mail henri@udfordringen.dk

Kommende møder: 
4-5.9. Weekend for Strandby IM: Ligesom i Noahs dage...
10.9. 14.30 Besøg af Ansager Missionshus udfl ugt til Udfordringen
20.9. 11.30 Kernefællesskabet i Øster Snede udfl ugt til Christiansfeld
8.10. 14 Missionsforbundet Aabenraa: Noahs Ark
14.10. 19.30 Bredballe Missionshus: Mission og Mirakler bl. muslimer i Afrika
21.10 19.30 Herning Kirke, Østre Kirkevej 1, 74000 Herning: Noahs Ark
5.11. 19.30 Ørslevkloster - Ørum Kirke Fællesskab
26.11. 19.00 Svendborg Pinsekirke: Overnaturlig helbredelse - hvordan?
5.12. 10.00 Aglow i Vejle Kirkehuset, Vor Frelsers kirke, Strandgade 2 a 
Første mandag hver måned kl. 19-21: Bøn for Danmark, 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 17 eller ring på tlf. 74 56 22 02. 

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 32:
Margit Jenne
Sømosevej 20
9610 Nørager

Kodeord: Kastanjebrun
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 
18. 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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Salling 
Kunstcenter 
-   Udstilling af 
 kristen kunst 
-  Café & Galleri 
-   Forbøn og billeder
 der helbreder

Sønderallé 3, Ramsing, 
7860 Spøttrup
Tlf.: 9756 6285

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

Udgivelser

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 139450.

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

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 He-
dia, 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 Fangekoret.

r

h l k

Ferie

Rom og Assisi

Spændende rejse til Den Evige Stad, med veltil-
rettelagte ture i og udenfor byen. Tid til at opleve 
byen og fordybe sig i historien. Oplev også den 
fredfyldte by Assisi, hvor Frans af Assisi levede.

Dato: 21. - 29. september
Rejseledere: Irene og 
Niels Peder Nielsen, 
 Silkeborg

Læs mere om rejsen på 
vores hjemmeside. 
Eller kontakt 7592 2022.

Stillinger

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

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

Som læser af Udfordringen får du dette specielle læsertilbud. 
Oplys rejsekoden ”UDFORDRINGEN” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

Badehotel ved Helsingør
3 dage på 4-stjernet strandhotel

Ankomst
Mandag til onsdag 24.8.-23.9. 
og mandag til lørdag 28.9.-
11.11. og 26.-29.12.2015.

Strand- & Badehotel 
Marienlyst ★★★★

Forkæl jer selv med en eksklu-
siv miniferie, der kombinerer 
historisk romantik og moderne 
stilfuldhed. Rammerne er i sig 
selv noget ganske særligt på 
det historiske badehotel grund-
lagt i 1861 med havet lige uden 
for døren og Kronborg Slot  
som nabo.

KØR SELV-FERIE MED

 med økologiske 
 specialiteter

 menu på ankomstdagen

 Casino Marienlyst

Pr. person i dobbeltværelse

999,-
Pris uden rejsekode kr. 1.149,-

Brug rejsekoden og seflere opholdsmuligheder på www.happydays.nu

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

Så ring til Så ring til 
Udfordringens kontorUdfordringens kontor
og tal med og tal med ChristinaChristina  

mellemmellem
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

Gøre gavn?
Vil du hjælpe Udfordrin-

gen praktisk? 
Udfordringen er fx i gang 

med at åbne en ny café og 
helsebutik (et alternativ til 
det okkulte). Her er brug 
for ekstra frivillig hjælp til 
betjening m.m.

Er du håndværker eller 
har du praktisk sans, så er 
der også brug for din hjælp 
til bygningen.

Fortæl hvad du kan til 
henri@udfordringen.dk eller 
på 51316599.



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 15/8
19:45 Før Søndagen.
11. søndag efter trinitatis - fra Tod-
bjeg kirke nord for Århus. Dagens 
tekst handler om to måder at leve 
på. Dagens salmer er ”Denne er 
dagen, som Herren har gjort” og 
”Det dufter lysegrønt af græs”. 
Aarhus Universitetskor synger 
sammen med folk fra egnen under 
ledelse af Carsten Seyer-Hansen.

Søndag 16/8
17:10 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (1:8) 
 Fransk dokumentarserie fra 2015.
”Illusionen brister”. 

Onsdag 19/8
19:00 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (1:8)
20:00 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (2:8) 
”Fælden”. Adolf Hitlers vision 
om et nyt Tyskland indebærer en 
komplet udryddelse af jøderne, og 
”Krystalnatten” i 1938 understreger 
hans alvor. Butikker bliver ødelagt, 
ejendomme bliver raseret, og tu-
sindvis af jøder sendes i koncentra-
tionslejre. Jøderne bliver betragtet
som en herboende fjende, men de 
har ikke længere nogen mulighed 
for at fl ygte.

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 13/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 14/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 15/8
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 16/8
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1).  
Sognepræst Lene Højholt fortæller
om at bruge Bibelen som en eksi-
stentiel nøgle til forståelse af livet.
09:54 Gudstjeneste (P1)
fra Vejle Pinsekirke
Mødeleder: Mikael Schlosser
Taler: Tonny Jacobsen
Lovsangsleder: Nicolai Kjærgaard
19:03 Religionsrapport (P1) 
Genudsendelse fra kl. 07.33
19.30 Mennesker og Tro. Genud-
sendelse fra kl. 08.03 

Mandag 17/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 18/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)

21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 19/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
En samtale i skurvognen med 
kreativ direktør Christian Have om 
krydsfeltet imellem tro, kunst og 
kultur. Tilrettelæggelse: Anders 
Laugesen. 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

(33/2015)

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

GOD TV Lørdag den 15. august kl. 19:00 - 21:30: Se med, når God TV sender LIVE fra somme-
rens største ungdomsevent i England ’Soul Survivor’. Værterne er Mike Pilavachi og Andy Croft, 
og lovsangsleder Beth Croft, Tom Smith og bandet Rend Collective leverer musikken. 

Tonny Jacobsen er præst i 
Vejle Pinsekirke.

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

Lyt til nummeret ”Back to back” ved 
at scanne QR koden til venstre

- Ja, nu er jeg forberedt, hvis gudstjenesten igen går 
en time over tiden...

Lecrae opfordrer til venskab 
med dem man ikke forstår
Rapperen, som i juni tog den danske Å-Festival med storm, udfordrer til at tale mere 
med dem, vi er uenige med, og om fl ere emner end de klassiske kristne emner.
Grammy-vinderen revser de 
kristne, som ikke vil tale om de 
lidt mere kontroversielle ting.

Lecrae besøgte i pinsen Dan-
mark på Å-Festival, hvor han 
blandt andet talte om, at han 
aldrig havde fortrudt, at han valgte 
at tro på Jesus, og at hans hjem 
var i Himlen fremfor noget sted 
på jorden. 

Nogle gode klassiske kristne 
budskaber, som de fl este kristne 
er enige i og bifalder.

Men Lecrae mener, at der er 
en risiko for, at vi som kristne 
har stærke meninger om dem, vi 
ikke kender:

- Det forundrer mig, når men-
nesker, der har store kulturelle for-
skelle, og som sjældent taler med 
hinanden på et dybere niveau, har 

så stærke meninger om, hvordan 
de andre ser verden, siger han.

- Hvis du bliver sur over, hvor-

dan en anden person ser verden, 
så er det måske netop denne per-
son, du skulle bygge et venskab 
med? Men hvad ved jeg? Jeg 
er jo bare en rapper, siger han 
afvæbnende til Christian Post. 

Ingen tabuer
Men siden har Lecrae taget 

skridtet videre på sin Facebook-
side, hvor han i en video med nu 
over 3.000 kommentarer udfor-
drer os alle til at turde tale mere 
om uretfærdigheder indenfor 
fl ere områder end de klassiske 
kristne emner.

Han spørger undrende, hvor-
dan det kan være, at han bliver 
opmuntret af især sine hvide 
brødre og søstre, hver gang han 
taler om abort eller Islamisk Stats 
grusomheder, men når han taler 

om nogle af de racistiske pro-
blemer, han fx også mener er et 
problem i USA, så er der ikke så 
mange, der støtter ham.

- Jeg forstår ikke, hvorfor der 
ofte er nogen, som siger til mig: 
”Hvorfor snakker du ikke mere om 
abort eller IS?” når jeg taler om 
de lidt mere kontroversielle ting. 
Det er næsten ligesom, hvis jeg 
kommer til lægen og siger ”Jeg 
har brækket min arm”, og lægen 
så siger: ”Alle knogler i din krop 
er vigtige, hvorfor fokusere på 
din arm?” Selvfølgelig forstår jeg 
dette, men nu er det jo min arm 
der er et problem med, forklarer 
Lecrae, som understreger, at han 
med debatten ikke ønsker splid, 
men derimod mere enhed og 
retfærdighed. 

Henrik

Lecrae er ofte i medierne med 
holdninger om tro og samfund.

Af Bodil Lanting

Pastor Chuck Smith bad ind 
imellem den nu afdøde holland-
ske evangelist Corrie ten Boom 
tale Guds ord i megakirken 
Calvary Chapel i Californien. 
I sidste måned viste kirken 
filmen ’Return to the Hiding 
Place’ for at inspirere de unge.

Filmen, som er en slags fort-
sættelse af ’Skjulestedet’, handler 
om Corrie ten Booms ’hær af 
frivillige teenagere’, som hjalp 
jøder i Holland med at undslippe 
Holocaust. ’Return to the Hiding 
Place’ kommer som dvd til sep-
tember, skriver Christian Post.

Reddede 880 jøder
Petra Pearce, som har pro-

duceret filmen sammen med 
sin far, Peter Spencer, fortæller, 
at Corrie ten Booms oplevelser 
under krigen samt hendes ar-
bejde for tilgivelse og forsoning 
stadig inspirerer. Det samme 
gør beretningen om de unge, 
som hjalp til med livet som 
indsats.

- De fleste unge i vor tid 
tænker bare på Xbox. Men 
dengang var der en hemmelig 
teenage-hær af folk mellem 13 
og 17, som gemte jøder i ten 
Booms hus - 880 i alt. Nogle af 
dem mistede livet for at beskytte 
mennesker, de ikke kendte. 

Disse unge ændrede Euro-

pas historie, siger Peter Spen-
cer, som har arbejdet tæt sam-
men med Hans Poley, der var en 
af modstandsfolkene omkring 
Corrie Ten Booms hjem.

Corrie ten Boom boede i Pla-
centia, Californien fra 1977 til sin 
død i 1983.

Foreningen Billy Graham Evan-
gelistic Association har planer om 

at udgive den nye fi lm sammen 
med den nu 40 år gamle film 
Skjulestedet.

Filmen Return to the Hiding Place handler om de unge, der hjalp Corrie ten Boom med at skjule 
jøder i Holland under krigen, og er en slags fortsættelse af fi lmen Skjulestedet.

Film om Skjulestedets 
helte skal inspirere kristne
De var teenagere - og de satte livet på spil for at redde ukendte jøder under 2. verdenskrig. 

Forfriskende og
suverænt album
Det er en sommerdag på vej til stranden. Det er varm 
asfalt lige efter det har regnet. Det er helt nye sange, jeg 
altid har kendt. Hvilken forfriskende oplevelse at få Dustin 
Kensrue i ørerne. 

Dustin Kensrue er helt sin egen, men alligevel når jeg at 
tænke Bruno Mars, Coldplay og Foo Fighters på en stille 
dag, inden jeg er nået til den fjerde sang. Albummet Carry 
the fi re lyder bare godt. Det er velproduceret. Sangene er 
vidt forskellige, men de er alle Dustin Kensrue. 

Den store, hæse og ekstremt nærværende stemme 
styrer dette album. Dustin Kensrue leverer et ærligt indblik 
i sit liv, sine tvivl og kampe, sit kærlighedsforhold og sine 
ubesvarede spørgsmål. 

Samtidig fornemmer man også, at han står på sikker 
grund og har en sikker havn at styre mod. Dette er ikke et 
forkyndende album fra den tidligere lovsangsleder, men 
mere et ærligt menneske, som deler rundhåndet ud af sin 
kunst og sin person. 

Carry the fi re har en tidløs lyd. Som om jeg hørte san-
gene, da jeg var barn eller teenager, og nu hører dem 
igen og begejstres. I sangen “in the darkness” begejstres 
Dustin også over sin frelser: “Its more than I could ever 
dare to dream, that you are there for me - in the darkness.” 

Dette er uden tvivl et af de bedste albums, jeg har hørt 
i både 2014 og 2015. Glæd dig!

Torben Schmidt
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Klummen
Ung Udfordringt

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

Sidst i juli rejste 35 danske 
unge fra forskellige menighe-
der til Spanien for at hjælpe 
to lokale ungdomsgrupper.

- Alle er overraskede over, hvor 
meget Jesus har gjort gennem 
dem, siger ungdomspræst Mi-
kael Iversen fra Herning Frikirke. 
Danskere fra 11 forskellige kirker 
deltog i årets sommermission. 

25 spaniere mødte Jesus
En måned før tilmeldingsfristen 

var nået, var turen fuldt booket. 35 
danskere drog sydpå til to span-
ske ungdomsgrupper, hvorefter 
alt foregik på engelsk og spansk. 
Men 25 spaniere tog imod Jesus!

Det var andet år i streg, at 
danske unge brugte deres som-
merferie på at gøre Jesus kendt 
i Europa. I år var destinationen 
Málaga, som er en af Sydeuropas 
“hovedstæder”. 

- På papiret er den lidt større 
end København. I realiteten er 
den langt større, når du tæller 
besøgende, turister og gen-
nemrejsende med. En by hvor 
livsnydelse og penge og solskin 
er tydeligt at få øje på - og denne 
sommer blev også Jesus synlig 
i byen, fortæller Mikael Iversen.

Bootcamp for Jesus
I alt havde 60 personer sat 10 

dage af til at gøre Jesus kendt. 
Danskerne landede tirsdag af-
ten i Parque Victoria Church og 
lærte deres første spanske ord 
“Hola!”. Træningslejren startede 
onsdag formiddag i 35-40 graders 
varme. Det var tætpakkede dage 
med fælleskab, lovsang, under-
visning i outreach og indlæring 
i street-shows med både dans, 
beatboxing, humor og Jesus.

Fredag aften var teamene 
klar og tændte højtalerne i cen-
trum af Málaga. Mens musikken 
dunkede afsted, kunne du høre 
“Hallo Malaga - are you doing 
fi ne tonight?” efterfulgt af spansk 

tolkning, hvorefter spaniere og 
turister samlede sig til et lidt an-
derledes gadeshow. Her fortalte 
unge, hvordan de oplever Jesus. 
Efter et kort show lød det enkle 
evangelium om Jesus, der frelser 
fra synd og meningsløshed til et 
liv i fælleskab med ham.

Mærkede Jesus igen
Samuel (19) var med på sin 

første sommermissionstur. Han 
fortæller, at han en aften mødte 
en spanier, som engang havde 
været troende, men var kommet 
væk fra livet med Jesus. Da spa-
nieren så showet, mærkede han 
pludselig Jesus. Han genkendte 
følelsen fra sin ungdom med Gud  
- og besluttede sig for at komme 
tilbage til Gud.

Bad for nordmand
Amalie (20) dumpede ind i 

en nordmand, som ikke kendte 
Jesus. Hun fortalte om sit liv med 
Jesus og spurgte, om de skulle 
be’ sammen. “Det har jeg ikke 
prøvet før!” udbrød han - hvortil 
Amalie svarede “Bare rolig, jeg 
har prøvet det mange gange før!”. 

Og netop der på pladsen blev 
den norske turist så berørt af 
Gud, at øjnene blev helt våde. 
“Tak” sagde han og gav hende et 
stort klem - et skridt nærmere et 
liv med Jesus.

Vidnede med tegnsprog
Mandag formiddag var missi-

onsgruppen samlet til bøn. “Lad 
os bede specifikt for, hvad du 
ønsker at opleve idag!” lød opfor-
dringen fra mødelederen. 

Vlad (20) er en del af ungdoms-
gruppen i Málaga. Han er døvs-
dum - men det stoppede ham ikke 
i at joine et af danse-crewene. 
Men de fleste, han mødte på 
gaden, kendte ikke tegnesprog. 

- Idag, Gud, vil jeg møde nogen 
på gaden, jeg kan præsentere dig 
for, bad han. Samme aften mødte 
han en anden døvsstum. 

Og efter en lang aftens dialog, 
ledte Vlad sin nye ven til Jesus.

En pige blev helbredt
Paula (20) fortæller, at denne 

missionstur har forandret hende 
fra at være genert til at være ud-
advendt. En aften får hun øje på 
en pige blandt publikum, der lytter 
intenst til et af vidnesbyrdene om, 
hvad Jesus havde gjort. 

Paula fortæller hende, at Gud 
elsker hende. Senere fortæller 
pigen, at hun er i sidste stadie af 
sin sygdom. Lægerne kan ikke 
gøre mere. Paula be’r for hende, 
og de udveksler telefonnumre. Et 
par dage senere bliver Paula rin-
get op og hører en glad stemme 
fortælle, hvordan hun netop har 
været til lægen, som ikke kunne 
fi nde noget spor af sygdommen. 
Hun er blevet helbredt.

Gud vil sige dig noget
Rebekka (23) taler efter et 

show med et par fjantede teen-
agepiger, da hun pludselig får en 
indskydelse fra Gud til én af  dem. 
“Jeg tror, Gud vil sige noget til dig 
- jeg mærker, du har det tungt på 
grund af noget med din far”. 

Samtalen stivner, og de to 
andre piger udbryder: ’Hvordan 
kan du vide det?’ Hendes far var 
i Ukraine, og det tyngede hende 
voldsomt. Herefter ændrede sam-
talen sig, og Rebekka fi k lov til at 
bede for dem.

Outreach-koncerter
De to sidste dage på mis-

sionsturen var sat af til større 
outreach-koncerter. En i øst-delen 
af byen, hvor kirken ligger - og en 
på “Eduardo Ocon” -scenen i cen-
trum, lige ved gågaden. Kirken er 
ved at foretage en menighedsud-
plantning i centrum. 

Den sidste aften var der stor 
koncert med Ignite Band fra 
Åbenkirke i Herning, Elo fra Kol-
ding og Marco Cruz. Marco er en 
landskendt DJ, som for nogle år 

siden tog imod Jesus - han slut-
tede aftenen af med fuld house-
party, med remix af Hillsong og 
Bethel. Evangeliet blev forkyndt 
fl ere gange - og 18 besluttede at 
følge Jesus.

Tak for hjælpen
- Dette har forvandlet vores 

ungdomsarbejde, siger ungdoms-
præsten Pablo. Præsten Gelson 
tilføjer: Der er mange teams, der 
kommer til Malaga fra Europa, 
men I er de første, der har spurgt, 
hvordan I kunne blive til størst 
hjælp for vores kirke. Tak for den 
tjenende indstilling.

- Sommermission er mission i 
Europa, siger Mikael Iversen,  der 
er ansvarlig for sommermission.
dk. Vi kommer tit bare som turister 
til vore europæiske nabolande 
- og så overser vi, at mange af 
dem har under 1% evangeliske 
kristne, udfordrede kirker - og en 
ungdomsgeneration, som har set 
kirker, men aldrig oplevet Jesus. 

Vi kobler os på lokale kirker 
og gør Jesus synlig sammen 
med dem. Sommermission er 
for disciple - enhver kan være 
med, og alle bliver udfordret på 
det niveau, de er på. Om det er 
at dele fl yers ud eller at forkynde 
evangeliet efter et gademøde. 
Det handler om at udvide Guds 
rige på et sted, der behøver det. 
Alle kommer forvandlede hjem 
og er overrasket over, hvor meget 
Jesus har gjort igennem dem. 
Så vi er max klar til nye eventyr 
med Jesus næste år, siger Mikael 
Iversen.

Sommermission.dk arrangeres 
af lokale kirker i partnerskab med 
PBU (Pinsekirkernes Børne- og 
Ungdomsforening) og med støtte 
fra LFKU (Landsforeningen for 
Kristne Ungdomsforeninger) og 
AKBU (sekretariatet for Apostolsk 
Kirkes Børne- & Ungdomsar-
bejde).

Bodil

Sommermission i MálagaSommermission i Málaga
forvandlede danskerneforvandlede danskerne

Alle kommer forvandlede hjem fra sommermission, fortæller ungdomspræst Mikael Iversen.

Af Eva Jørgensen
Journalist

Vitikulturist! Ved du, hvad det er? Det vidste jeg ikke, men 
det gør jeg nu. Det er en vindyrker eller vinbonde – bare 
et lidt fi nere ord. Og ifølge en undersøgelse på Facebook 
er det jobbet, som jeg ville trives allerbedst i.

Måske har du også bemærket det. Nogle dage fl yder Face-
book over af undersøgelser om dette og hint. Hvilken slags mor 
er du? Hvilken type ferie passer bedst til dig? Hvilket land burde 
du være fra? Og som tidligere nævnt: Hvad er dit drømmejob?

Fælles for dem alle er, at det er undersøgelser fyldt med 
elendige svarmuligheder, underlige udregninger og sære 
konklusioner. 

Alligevel kan jeg konstatere, at jeg ikke er den eneste, som 
ryger i fælden. For hvor kunne det være dejligt, hvis vi ved at 
besvare 5 gode spørgsmål på Facebook kunne fi nde ud af, 
hvilke valg, vi skal tage... Jeg har endda set en undersøgelse 
om, hvor mange børn man får... Den sprang jeg trods alt over 
– men jeg kunne se, at en hel del af mine facebookvenner af 
hunkøn gik i fælden. 

Heldigvis er der jo ingen skade sket ved at lave en enkelt 
fjollet test eller to. Eller ved at gøre sig selv lidt til grin ved dele 
den på sin Facebookside.

Jeg tror faktisk, at længslen, som lidt misforstået leder os 
til at tage håbløse tests, er givet af Gud. Fordi vi hver især er 
skabt med følelsen af at være noget særligt – uden måske helt 
præcist at forstå, hvad det indebærer -  kan vi let blive revet med 
at hurtige defi nitioner. 

Men måske bliver vi – endnu en gang – nødt til at gøre det 
hårde arbejde, hvis vi vil fi nde ud af, hvem vi er, og hvad vi er 
skabt til. 

Prøv at tænke på din barndom og ungdom, hvornår har du 
skabt, knoklet, talt, eller noget helt fjerde på en måde, hvor du 
følte dig hjemme i det og gjorde gavn. Hvis du kan spotte noget 
på denne måde, betyder det ikke, at din særlige gave eller talent 
ikke kræver arbejde og tid. 

Jesus fortæller en historie om en chef, der skal ud at rejse 
og giver hver af sine ansatte en kæmpe bunke penge at ad-
ministrere. Én graver dem ned, men de andre investerer og 
bruger dem, og det var det, chefen ønskede, de skulle gøre. 
Jeg tror, den bedste måde at ramme vores hylde 
er at gå ud og investere det, vi kan lige nu, i 
samfundet omkring os. Så må vi se, hvad 
virkelighedens testresultat bliver.

Test dig selv
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Af Randi Holm Christiansen
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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 og 
naturligvis Jerusalem.

At komme hjem

Af Bodil Lanting

Som ung var Wallace “Shaun” 
Shaunfi eld overbevist ateist, 
og han blev ikke mindre over-
bevist som uddannet datalog. 
Men så punkterede dækket på 
bilen - og det gav hans liv en 
helt ny retning.

- Som 18-årig besluttede jeg, 
at Gud ikke fandtes, fortæller 
Shaunfield, som har designet 
computer chips for Westing-
house, Texas Instruments og 
Honeywell.

Hans hustru, Barbara, var 
derimod troende og medlem af 
Nazaræerens Kirke. Da parret 
var fl yttet til Boerne i Texas, fandt 
Barbara ud af, at hun skulle køre 
en time for at komme til den 
nærmeste Nazaræer-kirke. Det 
gjorde hun så søndag efter søn-
dag, mens manden blev hjemme.

Men en søndag på vej til kirke 

eksploderede det ene dæk på bi-
len. Barbara sad ved vejsiden og 
græd, mens hun bad om hjælp.

Omsider fik hun hjælp og 
vendte hjem fl ere timer senere. 

- Jeg gør det aldrig mere. Nu vil 
jeg begynde i metodistkirken her-
ovre, men du skal komme med, 
fortalte hun sin mand. Shaun 
accepterede, og allerede efter et 
par uger i kirken, begyndte han 
at tænke i nye baner:

- Måske har jeg taget fejl i alle 
disse år. Måske skulle jeg se 
mere objektivt på min vantro.

Mere tro end tvivl
Nu læste Shaun en bog af Lee 

Stobels, som besvarede mange 
af hans indvendinger.

En varm sommernat stod 
Shaun op ved 3-tiden. Han satte 
sig på verandaen og tænkte.

- Jeg blev klar over, at Jesus 
virkelig fi ndes, og at miraklerne 
virkelig var sket. For hvis de ikke 
var foregået, ville folk jo have 
sagt noget. Jeg blev klar over, 
at opstandelsen var sket i virke-
ligheden.

Pludselig slog det ham: Jeg har 
faktisk mere tro end tvivl!

Der i måneskinnet tog Shaun 
imod Jesus som Herre og Frelser.

Desværre døde Barbara af 
kræft bare fem måneder senere. 
Men Gud var der:

- Han viste mig fl ere tegn på, 

at han var med mig, fortæller 
Shaun. Han blev med egne ord en 
’fanatisk, radikaliseret kristen og 
meget interesseret i apologetik’ 
(forsvar for troen).

Bøger om troen
Shaun har udgivet bogen ’Hu-

mans: the fascinating story of 
how early homo sapiens became 
modern humans’. Her beskriver 
han, hvordan mennesker blev til 
ved Guds vilje. De fi k dog først 
fuld bevidsthed for 10.000 år 
siden, mener han. 

I 2012 udkom bogen ’God 
Exists! Ten Evidences for Belief’ 
(Gud fi ndes. Ti beviser for tro).

- Jeg plejede at tro, at viden-
skab og Gud var i et modsæt-
ningsforhold. Nu kan jeg ikke 
fi nde et eneste område, hvor de 
er det, siger Wallace Shaunfi eld 
ifølge Godreports.

Ateistisk ingeniør blev ’radikal kristen’

Den tidligere ateist Wallace 
Shaunfi eld skriver nu bøger 
om Gud.

Den senere tid har jeg tænkt på glæden ved at komme 
hjem, - måske foranlediget af alle de fl ygtninge, der er i 
verden, som ikke har et hjem. Hvor er vi privilegerede i at 
have et trygt hjem og land at bo i.

Igen i år var vi på sommerlejr, som mange foregående år. 
Det var dejligt at fi nde sig hjemme iblandt gamle og nye men-
nesker, at kunne få lov til at være, blive genkendt, få nye indtryk, 
oplevelser, udfordringer og være i Guds nærvær. Her mødte jeg 
en mand, som har oplevet den velsignelse at være i Himmelen 
og at komme tilbage til os her på jorden igen, for at give os en 
hilsen om, hvordan der er i Himmelen. - Hjemme i Himmelen!

Efter lejren var det heldigvis også godt at komme hjem igen. 
Vi tog på besøg i vores tidligere kirke, dejligt at være hjemme 
der igen. Senere kom vi tilbage i vores nuværende kirke, dejligt 
at være hjemme, hvor vi hører til nu.  

I løbet af sommeren var jeg ude at svømme ved solnedgangs-
tid, solen skinnede gyldent ned i vandet – sikke en herlighed det 
var at svømme direkte imod solen, i solens stråler på vandet. Det 
var fantastisk. Ja, sådan må det være at svømme/være på vej 
mod Himmelen. Direkte mod det mest lysgivende og varmende. 
– At svømme lige ind i solen og smelte sammen med den. – At 
komme helt ind i Guds nærvær og smelte sammen med ham.

Det har Jesus banet vejen for – tør jeg det?
Tør jeg? Ved nadverbordet – sammen med Gud - og andre. 

Tør jeg overgive mig helt til Gud?

Jeg vil prøve at huske at prioritere mere tid med Gud, glæde 
mig over at være sammen med mine kristne brødre og søstre, 
føle Guds gode nærvær midt iblandt os. Jeg vil prøve at tage 
taknemmeligheden til mig, for DET liv, der er givet mig!  Og alt 
Gud giver mig på min vej!  

At jeg har hjemme hos Gud, og at han har givet mig mange 
steder at være hjemme her på jorden.
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