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

Kom til intimkoncert med 

LARRY FORD
- tenoren fra  
Gaithers Homecoming

Onsdag den 21. Oktober  
kl. 19.30 
- gratis adgang

Alsikevej 33 · 8920 Randers NV · www.evangeliesalen.dk

EVANGELIESALEN
Den Apostoliske Pinsekirke

Terror og Tilgivelse

Fantastisk respons på Papua New GuineaFantastisk respons på Papua New Guinea
5.200 tog imod Per Hyldgaards invitation til frelse og mange blev også mirakuløst helbredt. - Læs om det danske teams rejse side 13.5.200 tog imod Per Hyldgaards invitation til frelse og mange blev også mirakuløst helbredt. - Læs om det danske teams rejse side 13.

Denne lokale beoer på Papua New Guinea har været fuldstændig blind i 19 år og desuden hørehæmmet, men Jesus helbredte ham, fortæller det danske team. 
Her markerer den helbredte mand glad, at han kan pege på Per Hyldgaards næse, efter at han nu har fået sit syn tilbage. 

Af manden bag 
Youtube-hittet: 

“Why I hate 
religion, 

but love Jesus”

Bestil på 
www.scandinavia.as
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JESUS
RELIGION

RELIGIONEN SIGER “GØR!” JESUS SIGER “ER GJORT!”
! ! ! ! N E W  Y O R K  T I M E S  B E S T S E L L E R ! ! ! !
RELIGION ER AT SØGE AT FÅ FORBINDELSE TIL GUD 

VED VORE EGNE M O R A L S K E 
ANSTRENGELSER.

JESUS ER GUD, DER SØGER AT FÅ FORBINDELSE MED OS TIL TRODS 

FOR VORE EGNE MORALSKE ANSTRENGELSER.

HAR DU NOGENSINDE ØNSKET NOGET MERE END GUD? HAR DU NOGEN-
SINDE SET MED BEGÆR PÅ ELLER HAFT ET FORHOLD TIL NOGEN ANDEN 
END DIN ÆGTEFÆLLE? HAR DU NOGENSINDE STJÅLET ELLER VÆRET FULD? 

RELIGIØSE MENNESKER DRÆBER FOR DET, DE TROR PÅ.
DE, DER FØLGER JESUS, DØR FOR DET, DE TROR PÅ.

JEFFERSON BETHKEJEFFERSON BETHKE

VAND FRELSER OS IKKE. 
OMSKÆRELSE FRELSER OS IKKE. 
LUTHER FRELSER OS IKKE. 
JESUS FRELSER OS.

R E L I G I O N E N  S I G E R :  D I N  L I D E L S E  E R  G U D S  S T R A F.
J E S U S  B L E V  S T R A F F E T  I  S T E D E T  F O R  D I G !

Terror mod Israel under Løvhyttefesten - side 10
Drabsmand gik efter kristne studerende - side 23

Overlevende aborter vidnede i Kongressen - side 11 
Tilgivelse er ikke for tøsedrenge - side 9

Vov at tilgive og vise tillid - Brevkassen side 8
Av! - Raseri kan give smerte - side 14-15
Gå videre med Guds tilgivelse - prædiken side 6
Jeg er rask fordi jeg tilgav lægen - side 12
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første fredag i hver måned kl 12. 
Brugernavn: udf-net          Kodeord oktober: togter 

Ugens profi ler: Jens Ole Christensen

L i å Udf d i g dk

Cand. theol. Jens Ole Christen-
sen stopper efter 10 år som 
generalsekretær i Danmarks 
største missionsorganisation.

Den 59-årige generalsekretær  
i Luthersk Mission (LM) er kendt 
og værdsat i den kirkelige debat. 
Dels for sine klare formuleringer 
og dels for sin aldrig svigtende 
respekt for andre og deres syns-
punkter. 

I løbet af november fratræder 
han sin stilling som generalsekre-
tær for at blive præst i Fredens-
Nazareth pastorat i København, 
hvor han afløser sognepræst 
Børge Rasmussen.

Stærk højrefl øjsdebattør
Jens Ole Christensen har væ-

ret leder på den kirkelige højrefl øj 
gennem en årrække. 

I årene 1990-1999 var han 
forstander for Kristeligt Forbund 
for Studerendes Ledertrænings-
center. Herefter afl øste han som 
43-årig Niels Ove Vigilius som 

rektor på Dansk Bibel-Institut. 
Denne stillig havde han indtil han 
i 2005 blev LMs generalsekretær.

Også i løbet af de seneste 10 
år som generalsekretær i LM har 
han været en meget aktiv debat-
tør, som bl.a. har bidraget til den 
kirkelige debat gennem mange 
klummer og længere artikler i 
Kristeligt Dagblad. 

Han har også sammen med 
den grundtvigske valgmenigheds-
præst Benedicte Hammer Præst-
holm skrevet bogen ’To om tro’ 
og har deltaget i en paneldebat 
om Jesu legemlige opstandelse 
sammen med dr. theol. Theodor 
Jørgensen. 

En empatisk leder
Både indenfor og udenfor den 

kirkelige højrefl øj står der respekt 
om generalsekretærens autenci-
tet og medmenneskelighed.

- I det hele taget er empati 
én af Jens Oles stærke sider 
– hans evne til at stå midt i det 
konfl iktfyldte og se mennesket. 

En respekt for, at men-
nesker har brug for at være 
undervejs, og en respekt for vig-
tigheden af at have forstået også 
den, han er uenig med, før han 
udtaler sig, siger LMs formand 
Henrik P. Jensen.

Gamle værdier - nye former
Internt i LM har det været Jens 

Ole Christensens hjertesag at 
sætte fokus på kerneværdier. 
Det har medvirket til, at organisa-
tionen har fået øje for dem igen, 
fortæller Henrik P. Jensen. 

”Samtidig har han fastholdt, at 
der skal være plads til at se for-
skelligt på former og betoninger 
og til at være i en proces.

Jens Ole efterlader et LM med 
lidenskab for evangeliet og for 
mission,” udtaler formand Henrik 
P. Jensen.

Luthersk Mission har i dag 
fl ere udsendte missionærer end 
nogen anden dansk organisation, 
et aktivt arbejde blandt fl ygtninge 
og indvandrere i Danmark og et 

menighedsliv på tværs af landet, 
hvor omkring 10.000 mennesker 
er tilknyttet.

Jens Ole Christensen og hu-
struen Kirsten forbereder sig nu 
på at fl ytte i embedsbolig og er 
derfor i gang med at sælge huset 
i Hillerød. De har 3 børn og 7 
børnebørn.

Fakta om LM
Missionsorganisationen blev 

stiftet i 1868. Organisationen har 
i dag 33 udsendte missionærer 
og 14 volontører. De arbejder 
blandt andet med bibelunder-
visning, sundhedsarbejde, og 
litteraturarbejde. 

Ud over det internationale 
arbejde arbejder LM også med 
integration af fl ygtninge og ind-
vandrere i Danmark, samt me-
nighedsarbejde fordelt på næsten 
100 fællesskaber rundt omkring i 
Danmark.

Bodil

Præste-tvillinger pensioneret samme dag
Børge Rasmussen holdt afskedsgudstjeneste i København, mens hans bror Tage holdt sin i Odense.

Nu bedes der også i Græsted
Nu er der også fælleskirkelige bedemøder i Græsted i Gribskov 
kommune. 

Græsted er fra gammel tid kaldt for ”Den hellige Stad”. Vel ikke 
fordi folk der var mere hellige end andre steder, men fordi der var 
en større koncentration af kristne der end i mange andre nord-
sjællandske byer, fortæller Helmer Vestergård, som er med til at 
organisere bedemøderne for kommunen.

Bøn for byerne
I de farvede områder er der 

dannet en lokal bedegruppe, 
som beder for kommunen. I de 
sorte mangler der fortsat. Nye 

grupper kan tilmelde sig på 
forbedere@udfordringen.dk 

Luthersk Missions 
generalsekretær stopper
Jens Ole Christensen skal være præst på Østerbro i København.

Tage Rasmussen (til venstre) fra Odense og hans bror Børge 
Rasmussen fra København blev emeriti samme dag.

Tvillingerne Tage og Børge 
Rasmussen har begge været 
sognepræster. De holdt også 
begge deres afskedsgudstje-
nester den 4. oktober.

Tage Rasmussen har været 
sognepræst i Sankt Hans Kirke i 
Odense. Han var gennem 12 år 
medlem af Indre Missions hoved-
bestyrelse.

Børge Rasmussen har haft 
embede i Fredens og Nazaret 
Sogne i København gennem de 
sidste 17 år. Han har tidligere 
været KFS-studentersekretær i 
København og sogne- og syge-

huspræst i Herning, samt præst i 
Karlslunde Strandkirke og aktiv i 
Israelsmissionen.

Både i Sankt Hans Kirke og i 
Fredens-Nazareth pastorat har 
brødrene kunnet samle mange - 
ikke mindst yngre mennesker fra 
missionsbevægelserne i et meget 
aktivt kirkeliv.

- De har også begge to en søn, 
som er præst, fortæller Børges 
søn, Andreas, som er præst i 
Apostelkirken på Vesterbro. Hans 
fætter, Christian, er dansk præst 
i Tel Aviv og udsendt af Israels-
missionen.

Bodil

Sydvestjyllands Efterskole kunne sidste lørdag fejre sit fyrre års 
jubilæum med både gamle og nye elever.

Dagen bød på mange indslag, og mange minder fra især de første år 
blev delt fra scenen. Der blev berettet om de særlige omstændigheder 
omkring skolens opstart i 1975. 

Tidligere brugsuddeler i Bramming, Svend Ole Ostersen, og det tidli-
gere forstanderpar Inger og Vagn Gimm fortalte om efterskolens spæde 
start, hvor frivillige istandsatte lokalerne i Skolegade i Bramming. 

På det første elevhold var der 46 elever. Senere blev Bramming 
Hovedgård købt. Her byggede man en skole, som nu huser 133 elever. 
Jubilæumsfesten bød på fl ere historiske indslag, musikindslag ved 
nuværende og tidligere elever samt gudstjeneste. Sydvestjyllands Ef-
terskole er i den grad stadig på toppen, forsikrer forstander Leif Kruse.

Bodil
Sydvestjyllands Efterskole, som er fyrre men hverken fed eller 
færdig, har nu 133 elever, fortæller forstander Leif Kruse.

Efterskole i 40 år

Tidl. kirkeminister Fergo er død
Tidligere folketingmedlem for 
Venstre, forhenværende kirkemi-
nister Tove Fergo, døde natten til 
mandag, 69 år gammel.

Tove Fergo blev cand. theol. fra 
Københavns Universitet i 1972. Året 
efter blev hun sognepræst i Simon 
Peters Kirke på Amager. Fra 1988 
gik hun ind i politik som Venstres 
kandidat og var i 1990-98 medlem af 
Københavns Borgerrepræsentation.

I 1994 blev hun valgt til Folketinget. 
Som kirkeminister i i VK-regeringen 
i knap fi re år (2001– 2005) gjorde 
hun sig upopulær blandt politikere, 
præster og Landsforeningen af me-
nighedsråd.

Hun er bl.a. kendt for at have udtalt, at den nye salmebog ikke 
skulle autoriseres af Dronningen, hvorefter ti vrede biskopper 
indkaldte hende til krisemøde, så hun måtte give sig. Fergo opnå-
ede ikke genvalg efter sin tid som minister. I stedet blev hun igen 
sognepræst i Simon Peters Kirke.

Tove Fergo voksede op i et kirkeligt hjem på Nørrebro og var 
som ung elev på den indremissionske ungdomsskole i Esper-
gærde, før hun begyndte at læse teologi. Hun udtalte i 2012, at hun 
frarådede sine konfi rmander at gå i kirke, fordi det er så kedeligt, 
at det skræmmer dem væk.  Tove Fergo talte også åbent om sin 
personlige kristne tro. Sammen med sin præstekollega ved Simon 
Peters Kirke har hun i 2012 talt imod vielse af homoseksuelle. 
”Et ægteskab er et forhold mellem en mand og en kvinde. Og det 
er det, jeg vier til”, sagde hun.

Tove Fergo var gift med sognepræst Peter Fergo og mor til tre.
Bodil

Tidligere kirkeminister 
Tove Fergo talte åbent 
om sin kristne tro.

Troende jøde på besøg
Vicepræsidenten for organisationen Shuva 
Israel, Eliezer Braun, kommer i de kom-
mende dage på besøg i Danmark. 

Eliezer Braun mener, at Israels eneste 
sande venner er de evangeliske kristne. Derfor 
forsøger han at oplyse om forholdene i Israel 
ogf skabe forståelse og venskab.

Selv har han boet i Israel siden 1983, hvor han lever i Samarias 
bjerge. Han grundlagde Shuva Israel i 1998 og har på det seneste 
talt i mange kirker og bedegrupper i USA, Canada, Norge, Dan-
mark, Finland, Holland, Hong Kong, Sydafrica, Mexico og Tyskland. 

Torsdag aften den 8. oktober taler han i Stubbekøbingvej 5, Nykø-
bing F.,  mandag den 12. taler han i Håndværkerforeningens lokaler 
på Allégade 16 Horsens. Tirsdag i Troens Ord på Højmarksvej 22 i 
Brande, og onsdag i Kristent Center i Stenstuegade 10 i Slagelse, 
oplyser Hanne Blom Dieu, der har været med til at arrangere.

Henri.
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Af Karin Juul 
Jensen

Konferencen i 
Dallas, Texas, 
blev afholdt af 
North Ameri-

can Lutheran Church (NALC) 
for at skabe dialog med andre 
lutherske kirkesamfund og 
reformbevægelser. 

Konferencen hed Global Con-
fessional and Missional Lutheran 
Forum, og Brian Christensen, 
som er landssekretær for Evan-
gelisk Luthersk Netværk og præst 
i Lemvig Bykirke, deltog på vegne 
af det danske ELN. 

- Hvad var anledningen til 
konferencen? 

- De etablerede lutherske 
kirker rundt omkring i verden op-
lever et pres fra liberal-teologien 
indefra og samfundskulturen 
udefra. I en del vestlige lande 
har det bl.a. medført indførel-
se af vielser af to personer af 
samme køn. I nogle tilfælde har 
østafrikanske kirker afbrudt sam-
arbejdsrelationer med vestlige 
kirkesamfund, forklarer Brian. 
- Dermed opstår behovet for nye 
internationale netværk.

Biskop emeritus Paull Spring 
fra NALC ledte konferencen på 
vegne af værterne. Deltagerne 
blev inviteret lidt tilfældigt, men 
primært ud fra et lignende møde 
i Tyskland sidste år. 

- Vi blev inviteret, fordi det 
norske ELN var opmærksom på, 
at vi også kunne være interesse-
rede. Fra de skandinaviske lande 
var der 3 repræsentanter fra det 
norske ELN og 1 fra det svenske 
missionsprovinsen. Fra Tyskland 
var der deltagelse fra Interna-
tional Christian Network, og fra 
Østafrika generalsekretæren fra 
Mekane Yesu kirken i Etiopien og 
en biskop fra Tanzania.

- Hvordan oplevede du det at 
være med?

- Vi mødte en utrolig gæstfri-
hed og venlighed hos vore ame-
rikanske værter. Det, som gjorde 
størst indtryk, var oplevelsen af 
fællesskab og enhed på tværs 
af kulturer og traditioner. Det var 
også opmuntrende at høre om 
de østafrikanske kirkers iver for 
mission og den offervilje, som 
de udstrålede. Jeg synes, vi 
havde nogle dybe og væsentlige 
samtaler om den lutherske kirkes 
situation og fremtid, siger Brian. 

- Stemningen var god, og der 

var en fornemmelse af, at Guds 
Ånd var tilstede. En atmosfære af 
tillid og hjertelighed. Vi var fælles 
om at ville være tro mod Bibelen 
og vores lutherske kirkes beken-
delser. Det gav frimodighed. 

Et nyt netværk tager form
- Kan du nævne nogle eksem-

pler på, hvad der blev nævnt på 
konferencen?

- Vi havde en brainstorm om 
hvilke emner, der er relevante i 
den fælles erklæring. Noget af 
det, der blev foreslået, var at 
fokusere på det at være discipel 
og gøre andre til disciple i mod-
sætning til at være medlemmer 
af en organisation eller institution. 
Nogle foreslog, at vi i disse tider 
med forfølgelse skaber et forum 
med gensidig støtte og forbøn. 
Der var mange forslag, og nu 
skal det prioriteres, hvilke der er 
vigtigst at bruge ressourcer på. 

- Er det ikke at trække sig væk, 
når man vælger at bryde med de 
etablerede fællesskaber?

- Det kan man jo godt sige 
på den ene side. På den anden 
side var der et meget stort udtalt 
ønske om at være vidner om 
Kristus for dem, som ikke kender 
ham. Så vi ser det mere som en 
mulighed for at kunne forkynde et 
rent budskab for en verden, der 

mangler det håb, vi har i Kristus. 
De lutherske fællesskaber står 
over for udfordringer, som påvir-
ker og ofte truer deres mission 
og tjeneste. Nogle af disse udfor-
dringer deles af lutherske kristne 
og naturligvis af andre kristne 
rundt om i verden, mens andre er 
specielle i de enkelte kulturer og 
kontekster, mener Brian.

- Der var en på konferencen, 
der udtrykte det meget fi nt. ”Nog-
le siger¨, vi bevæger os væk, 
men egentlig, når vi ønsker at 
bevare nærværet og relationen til 
Gud og hans ord, er det det, der 
holder os tæt på det centrale”. 
Det er det, det hele handler om, 
smiler Brian.

I erklæringen beskrives det på 
denne måde: ”Kirken er I dag kal-
det til trofast at bringe vidnesbyrd 
om Evangeliet om Jesus Kristus 
og Guds Ord, sådan som det 
er befalet i Missionsbefalingen” 
(Matt 28). 

- Dette har altid været hoved-
opgaven for Kirken, men i vor tid 
er det blevet særlig vanskeligt at 
virkeliggøre den mission. 

- Hvordan ser situationen ud i 
de andre lande? 

- Siden 2011 er NALC, som 
består af 400 menigheder, brudt 
ud af ELCA (Evangelical Luthe-

ran Church in America), som er 
en af de gamle lutherske kirker 
med 8000 menigheder. Og før det 
var yderligere 700 menigheder 
brudt ud af ELCA som følge af 
uenighed om bispeembedet og 
liberalteologiens indflydelse i 
ELCA. Mekane Yesu kirken er i 
2013 ophørt med sit partnerskab 
med ELCA i Amerika og med 
Svenska Kyrkan. Årsagen til 
bruddet er de to kirkers accept 
af ægteskab mellem to personer 
af samme køn og ordination af 
homoseksuelle præster. 

Sekularisering 
giver problemer

Hvorfor er den stigende seku-
larisering et problem?

- Den stigende sekularisering 
fører til, at mange mennesker 
bliver fremmede for evangeliets 
sandheder. Mens dette særligt 
er sandt i det globale nord, så 
er der steder i det globale syd, 
hvor sekulariseringen også øges, 
fx Australien, Sydafrika og nogle 
lande i Sydamerika. Konsekven-
sen af denne sekularisering er 
dog noget, der har betydning for 
alle kristne og alle kirker i verden, 
siger Brian.

I erklæringen beskrives det, 
at udfordringen til kristenheden 
ikke kun kommer ude fra de 
omkringliggende kulturer, men 

også indenfor i kirken. 
- Sekulariseringen af kirken er 

et voldsomt problem, der opstår, 
når medlemmer af kirken lader 
sig præge af sekularisering, 
forbrugermentalitet og ser kirken 
mere som en social konstruktion 
end som Kristi brud i verden i 
dag. 

Hvad var det konkrete resultat 
af konferencen?

- For det første betyder det 
meget at få kendskab til situatio-
nen for kirker og netværk andre 

steder i verden, så vi kan styrke 
hinanden. Udviklingen minder 
på mange måder om det, vi ser 
i Danmark med højere grad af 
sekularisering både i samfund 
og kirke. Helt konkret havde vi 
drøftelser, som førte frem til et 
dokument, ”The Dallas Propo-
sal”. Det blev også besluttet, at 
hvis der var opbakning til det fra 
baglandet, vil man arrangere at 
mødes igen og stifte dette nye 
internationale forum.

- Vi fi k som deltagere nogle 
kontakter til andre lande, som 
kan blive værdifulde fremadret-
tet. Fx talte jeg med en præst 
om muligheden for, at unge fra 
Danmark kunne komme derover 
som volontører og lære noget om 
deres kirke. Mange kristne unge 
rejser efter gymnasiet eller på 
et tidspunkt i deres ungdomstid 
ud, og det kunne være rigtig 
spændende at få erfaringer fra 
amerikansk kirkeliv til Danmark. 

- ELN’s bestyrelse er positiv 
overfor resultatet af konferencen 
og besluttede, at vi er interes-
serede i at følge udviklingen i 
dette forum. Vi har ikke mange 
økonomiske ressourcer til et in-
ternationalt samarbejde, men når 
det endelige forslag til stiftelse 
er færdig i løbet af foråret, vil vi 
beslutte, om vi vil være en del af 
det, udtaler Brian. 

 
ELN blev stiftet i Odense den 

27. august 2006. Baggrunden 
var den kirkelige situation og et 
ønske om at skabe en platform, 
et netværk, for evangelisk-lu-
therske kristne i Danmark, som 
ønsker at fastholde en klassisk 
forståelse af Bibelen og kirkens 
bekendelser.

Bibeltro lutheranske kirker
vil starte nyt globalt netværk

Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) har på et møde den 15. september besluttet at bakke op om arbejdet med en 
global bekendelse, som blev  affødt af en konference i Dallas i begyndelsen af august. 

Brian Christensen er præst i Lemvig Bykirke. Han deltog på vegne af Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) i en konference i Dallas, hvis fokus var 
det pres, den lutherske kirke oplever fra liberal-teologien. 

Kr, 98,-

Kampen om Jerusalem 
   - og Israels evige udvælgelse

Af  Filip Hübbe Ipsen
Se anmeldelse i 
Udfordringen uge 40. 

Bestilles pr. mail: 
fi lipipsen@webspeed.dk 
eller tlf.: 6168 7511
Kan også købes på 
Hosianna.dk og Prorex.dk

Nyhed!Nyhed!
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Obs! Iben Thranholms klumme er udtryk 
for hendes egen holdning, og udtrykker ikke 
nødvendigvis Udfordringens holdning.

Der sker også 
helbredelser i
Indre Mission

- Jeg har fået en ny start, hvor 
jeg igen kan gøre nogle af de 
ting, som tidligere gav mig 
glæde, fortæller Bodil fra Born-
holm i det nyeste nummer af 
Indre Missions Tidende.

For godt tre år siden kom hun 
ud for en bilulykke og har siden 
bl.a. måttet ligge ned til møderne 
i missionshuset. 

- Jeg fik det, som lægerne 
kalder et skævt halsvrid. Det 
ødelagde et ledbånd, gav usta-
bilitet og tryk på synsnerven. Det 
betød, at min nakke hele tiden 
kunne ’gå af led’. Derfor skulle 
jeg holde hovedet stille, så jeg 
måtte ofte gå med nakkekrave. 
Jeg kunne ikke stå stille eller 
sidde almindeligt på en stol uden 
kvalme og smerter, så jeg lå ned 
til det meste, jeg foretog mig. Det 
var lige fra at spise, til når jeg 
kørte i bil eller tog, eller hvis jeg 
var til en fest, gudstjeneste eller 
møde i missionshuset, forklarer 
hun i et interview med Anette 
Ingemansen.

Men på Haderup Bibelcamping 
blev Bodil en aften efter mødet 
sygesalvet af en præst og to 
missionærer (jf. Jakobs brev 5).

- Bagefter prøvede jeg at tage 
nakkekraven af, for jeg havde ikke 
ondt. Jeg gik ned til det lysende 

kors i teltet og takkede Jesus. 
Næste morgen forsøgte jeg selv 
at pakke teltet sammen, og det 
gik godt. Under den afsluttende 
bibeltime stod jeg almindeligt 
op til trosbekendelsen, og jeg 
så teksten på powerpointen helt 
klart. Sådan var det ikke før, fort-
sætter hun.

- Da min kusine hentede mig, 
sad jeg op i bilen, jeg havde ikke 
nogen smerter, og nakken kunne 
godt klare det. Senere gav hun 
frokost, og det var dejligt at kunne 
sidde op og spise uden kvalme 
og smerter.

Bodil fortæller videre til IMT, 
at der er muskler og sener, som 
skal genoptrænes, men det er 
småting. Og hun er fuld af tak og 
forundring:

- Det er meget overvældende 
og trosstyrkende at opleve Guds 
fantastiske og livsforvandlende 
omsorg. Han forstår os fuldstæn-
dig og giver os langt mere, end 
vi kan forestille os, understreger 
Bodil.

IM-missionær: 
Sygesalvning er okay

I samme nummer bringes et 
interview med missionær Finn 
Najbjerg, der forklarer om syge-
salvning og opfordrer til at bruge 
denne tjeneste i Indre Mission.  

- Sygesalvning kan foregå i 
hjemmet med de allernærmeste, 
eller man kan samles i en lille 
gruppe i et lokale eller en kirke. 
I udgangspunktet følger man 

Jakobs anvisning i Jak 5,14-15. 
Først spørges den syge, om han/
hun har noget, som vedkom-
mende ønsker at få gjort op og 
få tilgivelse for, inden man træder 
ind for Guds ansigt. 

Jeg synes, at det er godt, at det 
er en præst, som forestår selve 
sygesalvningen, for han kan i 
kraft af nøglemagten tilsige den 
enkelte syndernes forladelse, 
siger Finn Najbjerg.

- Vi skal erkende og anerkende 
både lægens virke og Guds 
direkte indgreb som ligeværdige 
veje, ad hvilken Gud når os med 
lægedom, ellers går vi forkert, 
mener han.

Henri.

Bodil fra  Bornholm oplevede en helbredelse efter salvning 
på en bibelcamping og giver Gud æren i IMT.

Indremissionær anbefaler, at missionsfolk gør 
brug af salvning og forbøn for syge.

Missionær Finn  Najbjerg in-
terviewes om salvning i Indre 
Missions Tidende.

 I weekenden 9.-11. oktober 
vil et team fra JesusHotellet 
og The Last Reformation, 
Aalborg (Torben Sønder-
gaards bibelskole) holde 
undervisning i ”Den lille sal” 
i Bygningen, Ved Anlæget 
14B i Vejle.

Der er tale om en ’Kickstart 
weekend’ for hele familien, 
hvor det handler om at lære 
evangeliet at kende, at nå 
andre mennesker med det og 
at helbrede syge.

Den 10. om eftermiddagen 
vil man gå på gaden for at 
forkynde evangeliet og bede 
for folk. 

Lørdag aften vil der være vækkelsesmøde ved Torben Sønder-
gaard, som har skrevet bogen ”Den sidste reformation”.

Undervisningen foregår på både dansk og engelsk.
Der er indgang til Bygningen gennem butikscenteret Mary’s, 

oplyser tidl. bankdirektør Bent Claudi, Ødsted, som har været med 
til at organisere møderne.

Bodil              

Mellemøstens 
overgreb på kristne 
er nået til Vesten
Er du kristen? Svaret på det spørgsmål afgjorde torsdag i 
sidste uge liv eller død, da en 26-årig ung mand stormede et 
klasseværelse på Umpqua Community College i Oregon i USA. 
Øjenvidner, der overlevede massakren, har fortalt, hvordan 
pistolmanden målrettet gik efter kristne. 

Gerningsmanden spurgte præcist hvert enkelt: Er du kristen? De, 
der bekendte deres tro blev skudt i hovedet, mens de ikke-kristne 
blev skudt i benene.

Til de kristne tilføjede han: ”Godt at du er kristen, for om et se-
kund skal du møde Gud.” Den unge morder var tydeligvis drevet 
af had til kristne. 

Forfølgelse og drab på kristne er ikke længere noget, der kun 
sker i Mellemøsten og hvor Islamisk Stat råder, men også USA 
og Europa. 

I den forgange uge beskrev tyske medier, hvordan kristne spyttes 
på, skældes ud for at være vantro, bliver slået, og kristne kvinder 
voldtages i tyske asylcentre. De terroriseres og trues endda med 
døden. Blandt asylansøgerne er der islamister, som søger at tvinge 
de andre beboerne til at overholde sharialovens regler. Formanden 
for det tyske politiforbund, Rainer Wendt, udtaler til avisen Passauer 
Neue Presse: ”Især kristne bør beskyttes på asylcentrene, fordi de 
ofte bliver massivt chikaneret”. 

Den vestlige verdenspresse har til trods for disse horrible over-
greb mod kristne midt iblandt os stort set ikke reageret. I USA har 
medierne knap nok omtalt, at skoleskyderiet i Oregon var motiveret 
af had til kristne. Præsident Obama talte hverken om religiøs tole-
rance eller kristenforfølgelse, men leverede den sædvanlige tale 
om øget våbenkontrol.

Når ingen vil tale om målrettet attentat på kristne i forbindelse 
med skoleskyderiet eller reagerer på, hvad der sker på asylcen-
trerne, er det ikke alene, fordi det er politisk ukorrekt at påtale 
kristenforfølgelser, men fordi en anti-kristen ånd hærger globalt. 

Både Det hvide Hus og Europas ledere har ignoreret det kristne 
folkemord, som foregår i Mellemøsten, og nu lader de det også ske 
i Vesten uden at påpege problemet eller gribe ind.

Kirkerne må på verdensplan til at tage affære. Første skridt er 
en erkendelse af, at kristendomsforfølgelse nu også er en realitet 
i Vesten.

Information om 
mission på et gods
Nørholm Gods på Stokkebrovej 3 ved Varde lægger rammer til 
en inspirationsaften for erhvervsledere om Gospel Outreach’s 
mission i hele verden.

Det foregår den 22. oktober fra kl. 17-20, og hvis man vil med, 
skal man tilmelde sig inden 12. oktober.  Aftenen henvender sig til 
erhvervsledere, der får mulighed for at høre og møde Per Hyldgaard. 
Han har som en af få danskere talt til over 1 million mennesker og 
oplevet, at over 280.000 har taget imod frelsen i Jesus Kristus. 155 
nye menigheder er desuden blevet oprettet.

Desuden bliver der en rundvisning på godset af ejerne.  
Den 20. oktober holdes der en offentlig missionsaften i Kolding   

på Efterskolen Kildevæld og den 5. november i Københavns Kristne 
Kulturcenter i København. Disse aftner er åbne for alle. 

Henri.

Weekend med ’The Last Reformation’: 

’Lær at leve som i 
Apostlenes Gerninger’

Torben Søndergaard under-
viser i Vejle i weekenden.

Efterårsstævne 2015

Vi glæder os til at se dig

Sarons Slette – Weekend
 
Lørdag den 17. okt.  kl. 14.00 -  ca. 21.00 
Søndag den 18. okt  kl. 09.00 -  ca. 10.30

                                    

Tilmelding til spisning og overnatning senest
                      den 15. oktober.
Hele arrangementet m. overnatning og forplejning: 150 kr.

Vi glæder os til at se dig. 
Hjertelig velkommen

E-mail; info@sarons-slette.dk / 98663035 / 22883035
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Derek Prince forklarer den kamp, der foregår i dag mellem 
Gud og ondskabens kræfter. Du får kendskab til fjendens 
strategier, så du effektivt kan modstå hans angreb. 

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

dagg melellem
tttililil fffjjeje dndndenenss

ebeb.. 

at ivi dnde sejjr.

Find nøglen til sejr i den åndelige krig:

MODSTÅ FJENDENS ANGREB

NYHED!

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

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

Tlf.: 40 77 77 85

Du kan sejre i den 
åndelige kamp!

Pris:
200 kr.

Inspirationsdag i Kollund for 
Kvindernes Internationale Bededag
Den økumeniske Kvindekomité holder 
inspirationsdag lørdag eftermiddag 
den 31. oktober på Mariagården i Kol-
lund for at forberede Kvindernes Inter-
nationale Bededag den 4. marts 2016.

Hvert år udarbejdes et fælles mate-
riale til dagen af en gruppe kvinder fra 
et bestemt land. I 2016 drejer det sig 
om Cuba. Der vil blive fortalt om landet og udarbejdet forslag til 
aktiviteter, gudstjenesteforløb og bedeemner. 

Når kvinder samles rundt omkring i verden på Bededagen, 
bruger de alle grundlæggende det samme materiale. 

Inspirationsdagen er en åben indbydelse til alle kvinder uanset 
kirkeligt ståsted til at hente gode ideer til Bededagen i 2016. 

Mariadøtrene vil orientere om deres fællesskab som første punkt 
på dagsordenen under inspirationsdagen.

Bodil

Stævne i Karlslunde Strandkirke
Lørdag d. 7. og søndag d. 8. november er der efterårsstævne 
i Karlslunde Strandkirke.

Temaet for stævnet er 
”Gud i mit alt – når troen 
og hverdagen mødes”. 
Det omhandler begreber, 
som når kirkeligheden og 
virkeligheden mødes.

De to væsentligste 
foredragsholdere er Ken 
Shigematsu fra Tent 
Church i Vancouver samt 
sognepræst Jesper Oeh-
lenschläger.

Ken arbejdede hos 
Sony Corporation i Tokyo. Han har studeret fi losofi  og teologi 
og har en doktorgrad i teologi. Han har skrevet bogen ”Gud i mit 
alt”. Jesper Oehlenschläger har skrevet bogen ”At blive sig selv 
med Guds hjælp.” De to bøger sælges til særpris i forbindelse 
med stævnet.

”Jeg stødte på Ken for nogle år siden i Canada og oplevede ham 
som en spændende og dynamisk formidler. I Strandkirken nyder 
vi at få gode input udefra. Vi ønsker at være en del af ”den store 
kirke” og er ikke bange for at lære noget fra andres traditioner. 
Det er vigtigt, at man beholder en stor del af sin tradition, men 
man må ikke glemme at være åben for fornyelse i vores kirker 
rundt omkring. I Strandkirken lægger vi vægt på begge dele,” 
siger Jesper Oehlenschläger.

Tilmelding og bogbestilling kan ske via kirkens hjemmeside.
Jakob

Ken Shigematsu (til højre) er en 
spændende og dynamisk for-
midler, siger sognepræst Jesper 
Oehlenschläger.

Haderslev-biskop prædikede 
til Folketingets åbning
Tirsdag d. 6. oktober transmitterede P1 fra den traditionsrige, 
gudstjeneste i forbindelse med Folketingets åbning. 

Prædikenen blev holdt af biskop over Haderslev Stift, Marianne 
Christiansen, i Christiansborg Slotskirke. For musikken stod Jakob 
Lorentzen, som leder Holmens Kantori, samt Vesterbro Sogns 
Børne- og Ungdomskor.

Bodil 

På Kulturnatten fredag den 
9. oktober inviterer mange 
københavner-kirker indenfor 
til koncerter, rundvisninger og 
aftengudstjenester. 

Flere københavnske folkekirker 
inviterer til andagter og gudstje-
nester, koncerter, foredrag, fæl-

lesspisning og meget andet -  fra 
Tagensbo Kirke i Nordvest til Vor 
Frelsers Kirke på Christianshavn.

Blandt tilbuddene kan næv-
nes: N. W. Gades Elverskud i 
Adventskirken i Vanløse og Nat-
tevandring, suppe og aftenan-
dagt i Ansgar Kirken i Nordvest 
kl. 18.00-20.30, hvor man kan 

møde Nordens apostel Ansgar, 
få middelaldersuppe, samt op-
leve middelalderkampsport og en 
aftenandagt med lydkunstneren 
Nikolaj Kynde.

I Apostelkirken på Vesterbro  
vil der være korte koncerter ved 
Fangekoret under ledelse af 
Louise Adrian. Der vil også være 

debat og spørgerunde med del-
tagelse af indsatte, x-indsatte og 
fængselspræster. 

Hele det kirkelige program for 
Kulturnatten kan ses på ’Kirken i 
København’.

Bodil

Fangekoret synger på Kulturnatten

Fangekoret under ledelse af Louise Adrian synger i Apostelkirken på Vesterbro i forbindelse med 
Kulturnatten.

Danskere på Jerusalem-march

I år var der fl ere danskere 
end tidligere blandt de 5.500 
kristne udlændinge, som mar-
cherede gennem Jerusalem 
under Løvhyttefesten.

Af Vidar Norberg og 
Heljä Norberg 

- Dette er selve højdepunktet 
for mange kristne. Vi blev om-
favnet og fi k en varm modta-
gelse af israelerne langs ruten, 
fortæller mediedirektør David 
Parsons fra den Internationale 
Kristne Ambassade Jerusalem 
(IKAJ) til Karmel Israel-Nytt.

Forrest i IKAJs gruppe fra 
Norge gik nogle kvinder i natio-
naldragter, til trods for at der var 
over 30 varmegrader i Jerusalem. 
Nationaldragterne vækker altid 
begejstring i Israels hovedstad.

Parsons vurderer, at der deltog 
omkring 200 fra Finland. Der var 
150 nordmænd tilmeldt Ambas-
sadens løvhyttefest-arrangement. 

Desuden deltog blandt andet 
Kystradioen med sin egen gruppe. 

Tilslutningen fra Sverige og 
Danmark var nok lidt større i år, 
med fl ere små grupper. Et fl ag fra 
Island tittede også frem tæt ved 
danskerne.

Flere med fra USA og Asien
Fra Brasilien deltog 600 mod 

900 sidste år. De er ifølge Par-
sons ramt af den stærke kurs på 
shekelen. Men USA sendte 500 
personer, hvilket er det højeste 
antal i ti år. Fra Sydafrika kom der 
300, og fra Kina, Hong Kong og 
Taiwan kom 300. Parsons mener, 
at der i alt var 1500 deltagere 
fra Asien.

– Der var tilmed deltagere fra 
lande, som er fjendtlige mod 
Israel. Jeg snakkede med en 

evangelisk kvinde fra det muslim-
ske land Malaysia. Hun fortalte, at 
hun kom, fordi hun elsker Israel, 
sagde Ziv Goldfisher fra Icon 
Media til Karmel Israel-Nytt.

Han siger, at også Egypten 
var repræsenteret i Jerusalem-
marchen. Og israelerne langs 
marchruten var vældig begej-
strede over alle de kristne, som 
kom. ”Der var så meget støtte til 
Israel”, sagde Ziv Goldfi sher.

Ikke mission
To chefrabbinere, David Lau 

og Yitzhak Yosef, har opfordret 
jøder til at holde sig borte fra 
IKAJs konference. De mener 
ifølge Times of Israel, at den er 
et forsøg på at konvertere jøder 
til kristendommen. Tidligere har 
enkelte da også uddelt kristne 

pamfl etter.
– Men vi mødte stor entusias-

me langs Jerusalem-marchens 
rute, også fra ortodokse jøder. 
Der var en ultraortodoks jøde, 
som sagde til mig, at vi er vel-
komne, siger David Parsons.

Han påpeger, at israelere un-
der 30 år er vokset op med et 
kristent indslag og er vant til at 
se de kristne. Parsons mener, at 
dette lover godt for et fremtidigt 
venskab.

– Vi har skrevet i vort hæfte, 
som deles ud, at folk ikke må ud-
dele kristne tryksager. Det, der 
deles ud, er søde sager og fl ag, 
understreger David Parsons.

Læs side 10 om terror mod 
jøder under løvhyttefesten.

Israelerne var begejstrede over de 5.500 kristne fra 90 nationer, som deltog i løvhyttefesten.
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Søndagens tekst: Mark. 2:1-12

Jesus viser sin magt til at tilgive synder
1Nogle dage senere kom Jesus igen til Kapernaum, og 

det blev hurtigt kendt over hele byen, at han var ankommet. 
2Det varede ikke længe, før der kom så mange mennesker til 
det hus, hvor han var, at folk stod langt ud på gaden for om 
muligt at høre, hvad han havde at sige. 

3Fire mænd kom gående derhen med en lam mand på 
en båre. 4Da de ikke kunne komme ind til Jesus på grund 
af mængden af mennesker, gik de op ad trappen til husets 
fl ade tag. De fjernede et stykke af taget og fi rede så båren 
med den syge mand ned lige foran ham. 5Da Jesus så den 
tro, som disse mænd havde vist, sagde han til den lamme 
mand: »Min ven, dine synder er dig tilgivet!«

6Nogle af de skriftlærde, som sad der, tænkte ved sig selv: 
7»Hvad bilder han sig ind? Det er da en hån imod Gud! Kun 
Gud kan tilgive synder.«

8Jesus var i sin ånd klar over, hvad de tænkte, og han 
sagde til dem: »Hvorfor tænker I sådan? 9Hvad er lettest at 
sige til den lamme mand her: ‘Dine synder er tilgivet,’ eller: 
‘Rejs dig op, tag din båre og gå på dine ben’? 10Lad mig nu 
vise jer, at Menneskesønnen har magt på jorden til at tilgive 
synder.« 11Med disse ord vendte han sig til den lamme mand 
og sagde: »Rejs dig op, tag din båre og gå hjem!« 

12Manden rejste sig, tog sin båre og gik sin vej for øjnene af 
de forbløffede tilskuere, som straks gav sig til at lovprise Gud 
for det under, der var sket. »Vi har aldrig set noget lignende!« 
udbrød de begejstret. 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Af Bodil Lanting

Af Jens Henrik Kristiansen

Sognepræst i Vamdrup 
og Hjarup Kirker

Aldrig har vi set noget lignende! 
Sådan slutter dagens fortæl-
ling. Det er bestemt heller ikke 
begivenheder, der hører en 
normal hverdag til, vi hører om. 

Fire stærke mænd slæber 
en lam mand op på et fl adt tag. 
De laver hul i taget og hejser 
ham ned lige på det sted, hvor 
Jesus var!

Vi er i byen Kapernaum på 
den nordlige bred af Genesaret 
sø. Her boede en mand, der 
havde været lam, sandsynligvis 
i mange år og måske helt fra 
barndommen af. Han havde 
ingen Mini Crosser, så hvis han 
skulle nogen steder, måtte han 
bæres. Heldigvis havde han 
gode venner, der gerne ville 
hjælpe.

En enestående chance
Den lamme mand havde hørt, 

at Jesus var i byen. Nu var det 
hans livs chance for at møde 
ham, der kunne gøre ham rask. 
Vi ved ikke, hvem der fi k idéen 
til at bære ham hen til huset, 
hvor Jesus var på besøg. Men 
vennerne slæbte ham afsted, 
og da de kom hen til huset, var 
der allerede så mange menne-

sker ved huset, at de stod i kø 
ved døren. Der var ingen, der 
gjorde tegn til at ville fl ytte sig, 
så de kunne komme ind i huset 
med manden på båren. En af 
vennerne fi k den vanvittige idé 
at bære den lamme mand op ad 
husets udvendige trappe og helt 
op på husets tag. Her begyndte 
de at lave et hul i det fl ade tag, 

så de kunne hejse båren med 
den lamme mand ned på det 
sted, hvor Jesus var.

Pludselig begynder det at 
støve med kviste, grene, ler 
og mørtel, da der langsomt 
begyndte at blive et hul i taget. 
Folk kiggede måbende til, og 
da hullet var stort nok, hejsede 
de den lamme mand ned på 
det sted, hvor Jesus stod. Der 
blev helt stille. Folk holdt vejret 
i spænding. Hvad ville Jesus nu 
sige til det? Ville han skælde 
dem ud og bede dem om at 
reparere taget med det samme?

Kan man se tro?
Da Jesus så deres tro, sagde 

han til den lamme mand: ”Dine 
synder tilgives dig.” 

Det er mærkeligt at sige så-
dan, for tro er normalt ikke noget 
vi kan se hos andre. Jesus så 
altså vennernes tro. Hvad var 
det, Jesus kunne se? Han så 
fi re mænd, der hjalp den lamme 
mand op på båren, bar ham hen 
til huset, og da de ikke kunne 
komme ind, fordi folk stod tæt 
pakket udenfor, valgte de uden 
tøven at bære ham op på taget 
og lave et hul i taget, så den 
lamme mand alligevel kunne 
møde Jesus.

Brug for andres tro
I perioder kan jeg have det 

sådan, at jeg har brug andre 
mennesker - familie, venner el-
ler andre, som kan hjælpe mig 
hen til Jesus - som kan hjælpe 
mig med at tro. Jeg magter det 
ikke selv. Min tro er svag og fyldt 

at tvivl. Jeg er syg og kæmper 
med masser af trælse og ne-
gative tanker, og får bare mere 
og mere medlidenhed med mig 
selv. I stedet for lade mig sejle 
min egen sø og selv kæmpe 
med alle mine problemer, så 
har jeg brug for, at der kommer 
nogen hen til mig, hanker op i 
mig og sørger for, at jeg kommer 
der, hvor jeg møder Jesus. Så 
jeg igen kan blive fyldt med tro, 
håb og glæde.

Tro er på en gang noget 
meget personligt, som jeg må 
vælge. Jeg kan ikke i længden 
leve på andres tro. Fortællingen 
om den lamme mand viser os, 
at tro også er at bære hinanden 
og at bære med på hinandens 
liv. 

I det kristne fællesskab kan 
troen få næring til at leve, vokse 
og udvikle sig. Tro er ikke kun 
mit eget soloprojekt. Det er først 
og sidst noget, jeg bliver båret 
ind i. Det gør jeg, når livet be-
gynder, og når det slutter igen. 
Ved livets yderpunkter har jeg 
brug for at nogen, der bærer 
mig. Men også inden imellem 
de to yderpunkter.

Når jeg får den hjælp, som 
gode venner og et godt kristent 
fællesskab kan give mig, bliver 
jeg taget imod som den, jeg er, 
med de udfordringer og svag-
heder, med den tvivl og den tro, 
som jeg kæmper med. Herfra 
må jeg rejse mig og gå videre - 
med Guds tilgivelse.

Gå videre - 
med Guds tilgivelse

Der kan være perioder i vores liv, hvor vi har brug for andre kristnes tro og hjælp til påny at møde Jesus. 

I denne uges avis har vi tilgivelse som tema. Vrede og bit-
terhed kan skabe tragedier, som det netop er sket i Oregon. 
Mangel på tilgivelse kan gøre folk syge, forklarer lægen 
Colbert i ugens undervisning. Men Guds tilgivelse sætter 
en positiv lavine i gang, som også kan føre til helbredelse. 
Det oplevede bl.a. en forretningsmand, der tilgav lægesjusk.

Bibelen lærer os også, at vrede og bitterhed kan hindre 
vores bøn. Det er noget, som bedrøver Guds Hellige Ånd. Vi 
beder derfor bønnen ’Forlad os vor skyld, som vi også forlader 
vore skyldnere’.

Men netop denne bøn i Fadervor falder mange svært. Vil 
Gud ikke tilgive os, hvis vi ikke er i stand til at tilgive andre? 
Og hvis min evne til at tilgive er mangelfuld, hvor står jeg så 
i forholdet til Gud?

En bøn som giver trøst. Overraskende nok talte Martin 
Luther om denne bøn som noget, der skal give os trøst. Den 
minder os nemlig hele tiden om, at vi har brug for Guds til-
givelse, og det holder os ydmyge. Men Gud tilgiver os ikke, 
fordi vi tilgiver andre. Han tilgiver os af ren nåde. 

Samtidig vil vores kamp for at tilgive andre hele tiden minde 
os om det evangelium, som gør os glade og giver os en god 
samvittighed. Og det er der, det hele starter.

Men hvad så, hvis den, jeg ikke kan tilgive, er mig selv? 
Måske nyder du ikke livet, fordi du føler dig uværdig. En eller 
fl ere synder fra fortiden får dig til at føle, at du må sone din 
skyld ved at straffe dig selv. 

Nogle prøver at bedøve samvittigheden gennem misbrug af 
fx stoffer, alkohol, arbejde eller mad i alt for store mængder. 

Følelsen af at være uværdig kan hæmme livet med Gud. 
Og usikkerhed på om Gud nu også kan tilgive sådan en som 
mig, kan få mig til altid at forvente det værste og gå glip af den 
kærlighed, glæde og fred, som Gud længes efter at give os.

Ser du fjendens angreb bag disse tanker? For det er det, 
det er. Jesus har sonet vore synder en gang for alle. Derfor 
skal vi ikke bære rundt på dem.

Historien om den gamle Ane med sækken på ryggen 
bliver fortalt med små variationer mange steder i verden: 
Det handler om den gamle kvinde, som gladeligt tog imod 
tilbuddet om kørelejlighed i en hestevogn. Men hun beholdt 
sin tunge sæk på ryggen. For ellers ville det blive alt for hårdt 
for hesten, mente hun.

Men vi ved jo bedre. Det gør ikke den ringeste forskel for 
nogen, om hun sætter sækken fra sig. Den eneste, der tager 
skade, er hende selv.

Derfor, kære Ane (eller hvad du nu hedder): Tag imod 
invitationen til at komme op i Kongens vogn. Sæt din tunge, 
usunde sæk fra dig, læn dig tilbage og nyd turen. Træk vejret 
dybt i den kærlige atmosfære. Kusken sørger for dig, og han 
har helt styr på tingene.

 Så vil du måske på et tidspunkt opdage, at den usunde 
sæk er blevet udskiftet med en, der er helt anderledes. Nu er 
der ingen sæk med vrede, bitterhed, selvhad og bekymringer, 
men en, der er fyldt med kærlighed, glæde, fred, tålmodighed 
og hjælpsomhed. 

For bare at nævne nogle af dem. 

Læs om ugens tema bl.a. på denne side (prædikenen), 
side 8 (brevkassen), side 9 (undervisning), side 12 (inter-
view) og 14-15 (undervisning).

Vi må leve med 
god samvittighed
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VI KENDER VEJEN

Af Lars Vestergaard

Selvstændig konsulent, 
Randers

Det undrer mig, at så mange 
bibelforkyndere tolker Åbenba-
ringsbogen og de sidste tider, 
som om de kristne skulle und-
slippe de alvorligste og sidste 
prøvelser, der er beskrevet. 

Mange mener, at vi hentes 
hjem af Kristus før de sidste 
vredes-begivenheder kommer 
over jorden. Jeg fi nder ikke noget 
sted i Bibelen overhovedet, der 
efter min opfattelse bekræfter, at 
Jesus skulle komme to gange: 
Først for at hente sine børn hjem 
og efterfølgende komme igen og 
nedkæmpe djævelen og den hær, 
han har fået mobiliseret. 

Jeg er samtidig af den overbe-
visning, at hvis Jesu genkomst i 
de sidste tider var af to gange, 
ville en sådan vigtig detalje være 
beskrevet præcist. Jeg forholder 
mig altid kritisk til menneskers 
fortolkninger af fx de sidste tider, 
som jeg ved ofte bygger på spe-
kulationer. Dermed ikke sagt, at 
der er noget forkert i at spekulere 
og udlægge ens opfattelse af 
Åbenbaringsbogen. 

Det har vi så sandelig brug for 
som kristne, men jeg vil opfordre 
kristne til selv at studere den, 
spekulere, og så mødes med 
andre kristne og drøfte denne 
spændende bog. Vi skal huske, 
at Åbenbaringsbogen er skrevet 
til de syv menigheder, der bestod 
af helt almindelige mennesker 
ligesom os i dag.  

At studere Åbenbaringen er 
til velsignelse og vil give udbytte 
for alle og anledning til mange 
spændende samtaler med andre 
i kristne fællesskaber. 

Åbenbaringen giver også et 
billede af, hvilke af de syv me-
nigheder vores egen menighed 
ligner mest, eller hvilken kombi-
nation af kendetegn fra fl ere af 
menighederne, vi kan genkende 
ved os selv.

Jeg ville ønske, at fl ere brugte 
Åbenbaringen, da det jo er Jesus, 
der er forfatter til budskabet, og 
dette budskab derfor må gælde 
alle menigheder i hele verden til 
alle tider. 

Forfølgelse af de kristne
Ifølge Åbenbaringen bliver 

der før verdens ende en enorm 
forfølgelse af de kristne. Den 
advarer de kristne menigheder 
om at vågne op og rette ind efter 
de påbud, Jesus sender, før det 
er for sent. Jesus giver menighe-
derne et ultimatum og beskriver 
endda konsekvenserne af, hvad 

der vil ske, hvis vi ikke retter os 
efter dem og omvender os. Jesus 
viser os, at han kender alt til vores 
gerninger i menigheden. Det er 

ikke vores visioner, strategier om 
vækst og anerkendelse i samfun-
det, men derimod vores gerninger 
og arbejde i menigheden og den 
indbyrdes kærlighed, der betyder 
noget for Jesus. Åbenbaringen 
viser os, at menighederne er hans 
største bekymring. Synet, Johan-
nes får af Jesus, beskriver nemlig 
Jesus mellem lysestagerne, der 
er et billede på menighederne, 
og stjernerne, han holder i sin 
højre hånd, der symboliserer 
menighedens engel.  

Alt er i Guds hånd
Endvidere er Åbenbaringen  

en advarsel til de kristne om ikke 
at give op og give efter i den 
åndelige kamp, men overvinde 
og udholde de prøvelser, vi skal 
igennem for at blive frelst.

Når jeg tænker på det, glæder 
det mig, at Jesus har lovet, at vi 
ikke bliver udsat for prøvelser, vi 

ikke kan overvinde, og at Jesus 
altid holder sit ord. Endvidere 
lader Åbenbaringen os vide, at alt 
er i Gud faders hånd og fuldstæn-
dig under hans kontrol. 

Bogen siger ikke noget om, 
at Jesus henter os hjem før 
prøvelserne, som beskrives som 
forfølgelser, frihedsberøvelse og 
endda lidelser med døden til følge 
for nogle.  

Ifl g. Rom 1:18 er Guds vrede 
allerede over jorden og har været 
det siden syndefaldet. Vi kristne 
kan derfor ikke sige os fri for kon-
sekvenserne af Guds vrede over 
ugudelighed i vores samfund. Fx. 
advarer Jesus de kristne om at 
opholde sig i Babylon, da under-
gangen vil ramme alle dem, der 
er i den. Åbenbaringen, kap. 18:4:

”Drag ud fra hende, mit folk, for 
ikke at deltage i hendes synder 
og blive ramt af hendes plager.”  

Babylon omtales som ’hende’ 
og afsløres som værende cen-
trum for Antikrist og beskrives 
som et verdensomspændende 
handelscentrum med en overvæl-
dende magt, der undertrykker de 
kristne, forfølger dem og myrder 
dem, der holder fast ved troen og 
bekender sig til Jesus. 

Hvad forbereder 
vi vores børn på?

Når jeg læser Åbenbaringsbo-
gen, bliver jeg overbevist om, at 
vi kristne ikke skal møde Jesus i 
skyen før ved verdens ende, og 
det er det budskab, jeg videre-

bringer til mine børn og trosfæller, 
når muligheden byder sig. Det vil 
da glæde mig, hvis jeg tager fejl, 
men jeg tvivler. Derimod tror jeg, 
at dem, der udlægger Skriften, 
som om Jesus kommer og henter 
de kristne hjem før forfølgelserne 
for alvor tager til, vil blive enormt 
skuffede og frustrerede og måske 
endda miste håbet, hvis det viser 
sig ikke at holde.

Et glimt af forfølgelse
For nogle uger siden var min 

kone og jeg på ferie i Tyrkiet i 
Alanya, hvor vi ofte rejser til. Vi 
er kommet i Alanya de seneste 
6 år og har fl ere venner, der har 
turistbutikker i basaren i Alanya. 
Vores venner er tyrkere, men af 
kurdisk afstamning, og vi er efter-
hånden blevet rigtig gode venner 
med særligt en familie. 

Tirsdag d. 8. september be-
søgte vi familien i Alanya samtidig 
med, at der var uroligheder i byen.  
Mange tyrkere demonstrerede på 
gaden i centrum og ville brænde 
de kurdisk ejede butikker af.  
Kurderne var naturligvis advaret, 
men kunne kun se magtesløse 
til og forsøge at være anonyme 
på gaden for ikke at blive udsat 
for vold. 

Årsagen til angrebet var de 
16 tyrkiske politibetjente, som 
var blevet dræbt af PKK i en ter-
roraktion en uge tidligere. 

Vi befandt os på gaden i cen-
trum, da vi pludselig kunne for-
nemme tåregas og se, hvordan 

kampklædt politi stod og så til, 
mens en mindre fl ok uromagere 
gik i samlet fl ok og satte ild til fl ere 
steder. Demonstranterne kunne 
uden problemer gøre det, de var 
kommet for - nemlig at skade de 
kurdisk ejede butikker.  

Vores kurdiske venner i Alanya 
er fanget i denne alvorlige situa-
tion, der mindede os om at være 
kristen i et samfund, der ikke 
bryder sig om én. Aftenens ska-
der blev opgjort til, at 13 steder, 
heriblandt butikker, restauranter 
og et partikontor total udbrændte, 
og vi var vidne til, at en fra fa-
milien mistede sin restaurant i 
fl ammerne. 

Uden Jesus - intet håb
Jeg har aldrig oplevet vores 

venner så triste og kede af det. De 
har ikke noget håb, da konfl ikten 
altid vil ligge som en tikkende 
bombe og være årsag til, at fl ere 
af dem kan risikere at miste alt 
uden at vide, hvornår det sker. 
Da jeg tænkte på, at det kunne 
være mig selv eller mine børn 

som kristne, løb det mig koldt 
ned af ryggen, og en enorm frygt 
fyldte mig. Snart blev frygten dog 
overvundet af håb og glæde ved 
det håb, som Jesus giver os, når 
vi bekender os til ham. 

En sidste chance
I Åbenbaringen bryder Jesus 

det syvende segl i kap. 8, og 

dette strækker sig helt frem til og 
med kap. 18. Det udløser stilhed i 
himlen hen omkring en halv time. 
Dette er det sidste ”wake up call” 
til alle mennesker på jorden, der 
stadig ikke vil underkaste sig Gud 
som Skaberen. 

Himlen er stille i forundring over 
dette, da seglet er det sidste og 
afgørende, men Johannes ser at 
menneskerne fortsætter med at 
være ulydige, dyrke afguder og 
forbande Gud. 

Samtidig ser Johannes også, 
at menigheden bliver svagere 
og svagere, mens den falske 
profet og dennes kirke vokser, får 
enorm indfl ydelse og leder men-
nesker vild. Alt dette er det sidste 
i verdenshistoriens gang før Jesu 
endelige genkomst.   

Når vi har så svært ved at 
forstå og acceptere, hvorfor Gud 
tillader alt dette, tror jeg, det 
skyldes, at vi grundet syndefaldet 
har arvet et oprørsk og trodsigt 
sind, og alt i os står Gud og hans 
orden imod. Vi er i vores del af 
verden vant til, at vi nok klarer 
det alligevel, og vi glemmer, at alt 
i vore liv afhænger af Skaberen. 
Vi må og skal underordne os 
Skaberen, da han alene er Gud 
og gør, hvad han vil. Han er hel-
lig, almægtig, troværdig og evig, 
men han er også den, der ofrede 
sin eneste søn for at frelse os fra 
evig fortabelse. 

Midt i de trængsler, der venter 
verden før Jesu genkomst, kan 
vi dog trøste os med, at Jesus 
sidste udsagn til sine disciple var: 
”Se, jeg er med jer alle dage indtil 
verdens ende.”

Det gælder også for os, som 
ved troen tilhører ham, og så helt 
til verdens ende!

Guds løfter gælder 
også i de sidste tider
Hvad sker der i Europa, og hvad overleverer vi af budskab til vores børn og trosfæller om de sidste tider? spørger ugens kronikør. 

Lars Vestergaard var i Alanya vidne til, hvordan vrede tyrkere satte ild til kurdisk-ejede restauranter og butik-
ker, uden at politiet greb ind. Det satte nogle tanker igang om forfølgelse af kristne. På den baggrund har 
han skrevet ugens kronik. (Privatfoto.)

Det er ikke vores 
visioner, strategier om 
vækst og anerkendelse 
i samfundet, men deri-

mod vores gerninger 
og arbejde i menighe-
den og den indbyrdes 

kærlighed, der betyder 
noget for Jesus. 

Snart blev frygten dog 
overvundet af håb og 

glæde ved det håb, 
som Jesus giver os, 

når vi bekender os til 
ham. 
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Jeg er blevet en kaktus som stikker alt og alle

Vov at tilgive og vise tillid til andre

Kære Orla Lindskov
Jeg synes efterhånden, at alt 

her i livet er så tordnende uper-
fekt. Ikke mindst mit eget helbred. 
Jeg er virkeligt nu begyndt at falde 
af på den. Det sker allerede nu, 
selv om jeg kun er en mand på 
58. Det overrasker mig.

Jeg har fået så mange ska-
vanker efterhånden. Her til sidst 
har jeg fået at vide, at mit hjerte 
og mit kredsløb er begyndt at 
fungere dårligt. 

Jeg er også, uden at jeg egent-
lig rigtigt har lagt mærke til det, 
blevet overvægtig. Det er kommet 
stille og roligt.

Jeg skriver til dig, fordi jeg har 
fået et nummer af Udfordringen 
af en arbejdskammerat, som er 
kristen. 

Alligevel synes jeg, han er helt 

almindelig. Han virker ikke særlig 
kristen i min forstand. Han har af 
og til trådt mig over tæerne. Men 
det har jeg vel også selv gjort 
ved nogle stykker. Han tilhører en 
frimenighed. Men jeg kan faktisk 
godt lide ham.

Når jeg tænker på det, synes 
jeg som sagt, at der er så meget, 
der er uperfekt alle steder. Mine 
gamle forældre, min kone, mine 
børn og også mine arbejdskam-
merater. Jeg synes, de gør og 
siger så mange dumme ting. Ting, 
som provokerer og irriterer mig. 
Ja, selv politikerne, som udtaler 
sig i fjernsynet, irriterer mig.

Jeg har ikke noget godt forhold 
til mine gamle forældre. De har 
såret mig meget. 

Nu og da når vi er sammen 
med dem, siger min kone, at jeg 

er ond ved dem. 
Det kan godt være, det er 

sandt. Men jeg har svært ved at 
styre det. Min kone siger, at jeg 
er et såret menneske.

Jeg har ikke rigtigt nogen 
venner mere. De har forladt mig 
en efter en. Det synes jeg er 
uretfærdigt. Jeg er skuffet over 
dem, og nu afviser de mig helt 
med undskyldninger, når jeg 
kontakter dem. Så jeg kontakter 
dem ikke mere.

Jeg er faktisk meget følsom 
af natur. Min kone siger, at det 

er den side af mig, hun holder 
mest af. 

Men jeg er ensom. Som sagt: 
nu kontakter jeg ikke mine ven-
ner mere.

Min kone siger, at jeg er be-
gyndt at mure mig inde, og at jeg 
nu er blevet lidt af en kaktus, fordi 
jeg stikker til alt og alle. Også til 
hende.

Min arbejdskammerat, som 
gav mig Udfordringen, siger, at 
jeg skal gå til et af dine møder 
og blive bedt for. Det har hjulpet 
ham, siger han. 

Kan du skrive til mig og fortælle 
mig tid og sted. Som du kan se 
på min afsender-adresse bor jeg 
i København.

Venlig hilsen
       K.

Kære K.
Jeg har allerede sendt dig min 

mødeplan for København.
Men her følger så noget, jeg 

gerne vil sige til dig, efter at jeg 
har læst dit brev:

Ifølge Bibelens beretning lever 
vi i en verden, der er uperfekt. 
Uperfekt blev vores verden ved 
Syndefaldet. Syndefaldet var 
Adam og Eva årsagen til. Alt det 
kan du selv læse om i starten af 
Bibelen. 

Syndefaldet var ikke Guds 
plan. Men Syndefaldet har men-
neskene lidt under lige siden.

Ingen mennesker, hverken 
forældre, ægtefæller, kristne el-
ler børn er fejlfri. Alle kan derfor 
komme til at såre hinanden og 
gøre noget dumt. 

Derfor har vi alle behov for 
at kunne tilgive. Og vi har også 
behov for at blive tilgivet. 

Det er vigtigt, at vi ser det onde 
i øjnene, både hos andre, men 
sandelig også hos os selv. Det 
er forudsætningen for tilgivelse 
og for, at vi kan komme videre 
i vores liv.

Langt de fleste har oplevet 
kritik og afvisning, uretfærdighed 
og skuffelser, konfl ikter og kriser. 
Både i og udenfor familien, og det 
er det, du oplever nu.

Forbavsende mange har ople-
vet forbavsende meget, som var 

ondt og vanskeligt. 
Når sådan noget sker for det 

følsomme, sårbare menneske, 
begår han eller hun ofte den fejl 
at mure sig inde og at mure an-
dre ude. Det er nok det, din kone 
mener, der sker for dig nu, og det 
medfører ensomhed. 

Derfor, kære K, pas på med 
ikke at havne i negativitet overfor 

alt og alle. 
Dine kone siger, at du er blevet 

lidt af en kaktus, fordi du stikker til 
alt og alle. Også til hende.  

Men vi skal huske, at kak-
tussen faktisk har pigge for at 
beskytte sig. 

Jeg tror, at din kaktus-opførsel 
skyldes en ubearbejdet angst, 
som du går med. Måske angst 

for afvisning. Angst for skuffelser. 
Angst tager energi og styrke ud 
af din krop. Påvirker helbredet 
dårligt.

Gud har ikke skabt os menne-
sker som kaktusser. For at blive 
i planteriget, så har Gud snarere 
skabt os som slyngplanter, der 
trænger til hinanden; som trænger 
til hinanden at klynge os til; som 

trænger til nærhed fra hinanden.
Nu har du altså oplevet tab og 

svigt; senest fra dine venner, som 
har forladt dig, så du nu murer 
dig inde. 

Men vi mennesker er nu en-
gang sådan, at når vi stiller 
spørgsmålet: ”Holder du af mig?” 
så har vi brug for at få det besva-
ret med  et ”ja”, som vi næsten 
kan tage og føle på.

Du skriver, at du ikke rigtigt 
har nogen venner mere. De har 
forladt dig en efter en. Det synes 
du er uretfærdigt. Du er skuffet 
over dem.

Men har du nogensinde tænkt 
over, hvorfor de har forladt dig? 

Jesus siger: - ”Giv, og der skal 
gives jer.”  - Det er faktisk funda-
mentet under ethvert venskab og 
under ethvert godt forhold mellem 
mennesker. Har du ydet og givet 

rimeligt til dine venner ?
Som situationen er nu, må du 

i hvert fald ikke mure dig inde. 
Jeg tror, du skal blive ved med at 
kontakte dine venner. 

Du kan fx gøre det utraditionelt. 
Ring til ham, der sidst har forladt 
dig og spørg:

”Holder du ikke af mig mere?”
Så svarer han måske: - ”Joooh, 

--- men –” 
Efter det men skal du lytte godt 

efter, hvad han siger. For da får du 
måske en forklaring, som gør dig 
klogere på dine venners opførsel. 
Men sandelig også en forklaring, 
der gør dig klogere på din egen 
opførsel og på dig selv.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

Kære Orla Lindskov
Jeg vil hermed gerne sige dig 

tak for stor lægedom og trøst 
til sind, hjerte og tanker via din 
tilsendte salvedug.

Kærligst 
   I.M.

Jeg bliver irriteret over alt 
og alle. Og mit helbred er 
heller ikke godt. Men min 
arbejdskammerat gav mig 
Udfordringen og fortalte om 
dine møder, skriver K.

- Gud har ikke skabt os som kaktusser. Vi er snarere slyngplanter, som har brug for hinanden. 
Vi har brug for både at kunne tilgive og selv at blive tilgivet, skriver Orla Lindskov.
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Gospel Outreach aften

Verdensmission 
fra Danmark

Tirsdag d. 20/10 2015
kl. 19.00
 

Efterskolen Kildevæld
Tøndervej 75
6000 Kolding.
 
Masser af video og vidnesbyrd om 
hvordan tusindvis kommer til tro og 
om mirakler, som Gud gør i dag. 
Alle er velkomne! 

 
mulighed for at give en frivillig 
gave til arbejdet.

Evangelist 
Per Hyldgaard, 
Gospel Outreach

www.gospeloutreach.dk

Etiopien

Tchad

Brasilien

Cameroun

Bangladesh

- Tilgivelse er ikke for tøse-
drenge, fastslår Flemming Bak 
Poulsen, mens han sidder i sin 
dagligstue og taler med Jonas 
Bock Nielsen for Vidnesbyrd.dk 

Når man er et voksent men-
neske, som mærker efter inden 
i sig selv, så ved man godt, at 
man ikke er perfekt eller helt, som 
man burde være. Det har vi alle 
sammen til fælles. 

Så kan man så prøve at tage 
sig sammen. Og vinde over det. 
Og det kan lykkes mere eller 
mindre godt. 

Det som Gud og kristendom-
men giver mig er en anden måde 
at begynde på. Nemlig med at se i 
øjnene, at jeg ikke er perfekt. Men 
at Gud vil tilgive mig alligevel. 

 
Ikke bare glatte ud

- Jeg er selv sådan indrettet, 
at jeg har ret let ved at bære over 
med andre og være fl eksibel i for-
hold til andre, fortæller Flemming 
Bak Poulsen. 

- Jeg har i mange år egentlig 
tænkt, at det var det samme som 
at tilgive. Så det der gør tilgivelse 
svært for mig, det er den side, der 
handler om at sige: Hvis jeg skal 
tilgive, så skal jeg også være helt 
klar på, at det som er sket ikke 
er i orden. 

Altså at tilgive er også at pro-
testere imod det forkerte, som er 
sket.  Og ikke bare at glatte det ud 
eller se igennem fi ngre med det 
eller lære at leve med det, siger 
han i interviewet. 

- Jesus taler om det der med 
at “vende den anden kind til..” 
Det er ikke, at vi altid skal være 
milde eller eftergivende, men vi 
skal altid være parate til at ville 
det andet menneske. 

Flemming opfordrer til at sætte 
ord på det, der er sket. Sætte ord 
på krænkelsen. 

- Den anden fase er at mærke 
smerten. Være ærlig om, at det 
her gør ondt. 

Den tredje fase er at tilgive. 
Og den fjerde, som er en 

fase, der på en måde følger efter 
tilgivelsen, handler om enten at 
forny relationen eller forholdet til 
det andet menneske eller gøre 
sig fri af det. 

Skrev bog om tilgivelse
Flemming Kronborg Bak Poul-

sen (f. 1974), er cand.theol. 2004, 
og redaktør på Forlagsgruppen 
Lohse. Han er også ungdoms-
præst ved Skelgårdskirken på 
Amager; han er gift med Helen 
og far til to børn. 

Flemming Bak Poulsen har 
skrevet en bog om tilgivelse ud fra 
en teologisk kristen vinkel.

Han beskriver tilgivelsen både 
ud fra den krænkede og krænke-
rens synspunkt. Målet er tilgivelse 
og ideelt set forsoning, men til-
givelse kan også ske uden fuld 
forsoning, fx hvis krænkeren er 
død eller ikke indser behovet for 
tilgivelse. 

Alt kan tilgives
- En af de historier, jeg fortæller 

om i bogen, handler om en mand 
fra Cambodia, der var leder af 
en udryddelseslejr og torturlejr 
under Pol Pot regimet. 

På et tidspunkt er der en britisk 
journalist, der hedder Nic Dunlop, 
der beslutter sig for at prøve at 
fi nde ham. Og da han fi nder ham, 
er noget af det første, kammerat 
Duch siger til ham - en mand, 
der har 20.000 menneskers liv 
på samvittigheden: “Jeg er blevet 

kristen nu, og jeg tror, at Gud har 
tilgivet mig.” 

Jeg tror ikke, der er nogen 
grænser for, hvad Gud kan tilgive. 

Og hvis tilgivelsen skal være 
tilgivelse, så skal den også være 
der i så ekstrem en situation. I 
sidste ende er det måske kun 
Gud, der kan tilgive fuldt ud, kon-
kluderer Flemming Bak Poulsen. 

Tilgivelse kræver noget
I sin bog argumenterer Flem-

ming Bak Poulsen for, at tilgivelse 
forudsætter, at skyld erkendes og 
ikke undskyldes som resultatet af 
uheld, dårlig barndom, og at an-
svaret placeres hos krænkeren. 

Ægte tilgivelse forudsætter, 
at man fastholder det forkerte 
som forkert og giver plads til den 
krænkedes følelser som hævn, 
had og retfærdighed. Her kan det 
være en hjælp at læse Det Gamle 
Testamentes ”hævnsalmer” fx 
Salme 58,11.

Men det er først og fremmest 
Jesu kors, der rummer løsningen 
på skyld, overgreb, syndens 
magt. 

Guds kærlighed  
I psykologien kan tilgivelsen 

forstås som kærligheden, der 
rummer hadet uden at kunne 
fjerne det, men i teologien hand-
ler det om en Gud, hvis kærlighed 
overvinder hadet. 

Det er denne kærlighed, krist-
ne er kaldet til at efterligne, og 
det vigtige er at vandre vejen til 
tilgivelse som en proces snarere 
end blot at sige, at man tilgiver. 

I psykologien ser man på det 
indre landskab og behandler 
følelserne til noget mere hen-
sigtsmæssigt. Men teologien har 
blik for tilgivelsens uforklarlige og 

mirakuløse dimension. 
Både i teologi og psykologi må 

man indse, at tilgivelse har en 
pris, som tilgiveren betaler - ikke 
den, der tilgives.

Et afsnit i bogen handler om 
forskellen på skyld og skam. Her 
udfordrer psykologien teologien, 
fordi teologer er mest optaget af 
skyld og tilgivelse, mens psyko-
loger ser på skam og selv-accept 
som det, man skal behandle før 
skyld og tilgivelse.

Tilgivelsetvang?   
I teologien taler man om tilgi-

velsens nødvendighed, og målet 
er forsoning og genoprettelse af 
fællesskabet. Det ser psykologer 
til tider som en tilgivelsestvang, 
der kan virke urimelig for den 
krænkede, som i forvejen er trau-
matiseret ved fx mord og incest. 

Sydafrikas sandhedskom-
mission var et ambitiøst forso-
ningsprojekt, som vi kan lære af, 
omend det ikke var fejlfrit. 

Det var vigtigt at få sandheden 
frem, for at ofrene kunne opleve 
ægte heling, fremme tilgivelse 
og forsoning - og måske også få 
udløst kompensation. 

Tilgivelsen var begrundet i 
kristendommen, men også i den 
afrikanske forståelse af, at men-
nesker hænger sammen og ikke 
er uafhængige af hinanden, for et 
helt folk skulle forsones for at leve 
videre sammen.

Tilgivelse er ikke blot en tera-
peutisk nødvendighed og indre 
proces, men i høj grad relationel 
både i forhold til Gud og men-
nesker. 

Interview Jonas Bock
Anmeldelse Edith Theis

Redigeret af Henri Nissen

Jonathan Conrathe
underviste i Kolding
Kirke-i-byen i Kolding havde søndag-tirsdag besøg af den 
engelske prædikant Jonathan Conrathe. Han underviste tre 
dage hver formiddag og aften om evangelisation, helbredelse 
og profeti.

Jonathan Conrathe har gennem 25 år rejst og forkyndt evangeliet 
i 41 lande og oplevet, at over 200.000 mennesker har taget imod 
Jesus på hans møder. Forkyndelsen bekræftes også af mange 
guddommelige helbredelser (jf. 1. Tess.brev 1,5). I nogle tilfælde 
får han kundskabsord om syge mennesker, som er til stede, og 
som Gud vil helbrede. 

Den største gruppe han har talt til er 300.000 mennesker ved et 
udendørs møde. Men han bruger også tid på mindre møder, som 
møderækken i Kolding, hvor nogle få hundrede deltog.

Jonathan fulgte først evangelisten Don Double i syv år, hvorefter 
han i 1994 grundlagde sin egen organisation “Mission24”, som nu 
også omfatter  ”LifeLink” og  “Childlife homes”, som hjælper foræl-
dreløse og enker i u-landene. Han har plantet nye kirker i Uganda 
(23), Tanzania (3), Sydafrika (1), Mexico (huskirker), UK (1), Filip-
pinerne (2), Frankrig  (1), Ukraine (2) og India (mest huskirker) som 
følge af store udendørs-kampagner med titusinder. 

Jonathan bruger nu en stor del af sin tid på at oplære andre 
kristne til at evangelisere, profetere og udføre mirakler i Jesu navn. 

Henri.

Jonathan Conrathe taler med en deltager i Kolding.

Tilgivelse er ikke 
for tøsedrenge

Flemming Bak Poulsen fortæller om tilgivelse, som han har skrevet en bog om (indsat i billedet). Foto: Jonas Bock Nielsen.

Kristendom går et skridt længere end psykologi, når det gælder tilgivelse. For Gud er også med.
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Af Bodil Lanting

Under pave Frans’ besøg i USA 
kom det til en meningsudveks-
ling med præsident Obama i 
anledning af sagen mod den 
kristne notar Kim Davis, som 
blev fængslet efter at have af-
vist at udstede vielsesattester 
til homofi le. 

Obama understregede sidste 
søndag, at ingen amerikaner skal 
gå glip af deres forfatningsmæs-
sige rettigheder. Samtidig mente 
han, at tilhængere af et traditio-
nelt ægteskab burde sørge for at 
indhente resten af befolkningen.

Hertil svarede paven med 
henvisning til Kim Davis-sagen, 
at samvittighedsfrihed er en men-
neskeret.

Trosfrihed vejer mindst
- Vi bekræfter, at vi værdsætter 

vores religionsfrihed og har den 
største respekt for religiøse tra-
ditioner. Men vi må også sige det 
tydeligt, at vores religionsfrihed 
ikke giver os frihed til at nægte 
vore amerikanske medborgere 
deres forfatningsmæssige ret-
tigheder, sagde Obama søndag i 
en tale til LGBT (seksuelle mino-
ritetsgrupper) ifølge CBS News.

Præsidenten tilføjede, at nogle 
politikere bruger uenigheden til at 

støtte nye typer diskrimination for 
at skaffe sig stemmer. Og det er 
ikke sådan, vi bevæger Amerika 
fremad, understregede han.

Et paveligt knus
Under besøget i USA lykkedes 

det også for paven at mødes med 
den omstridte notar fra Kentucky. 
Hun sad fængslet i seks dage i 
begyndelsen af september, fordi 
hun ikke ville udstede vielsesat-
tester til homofi le par.

Selv om mødet mellem de to 
er foregået uden for mediernes 
søgelys - og ikke i første omgang 
blev bekræftet af Vatikanet, er det 
kommet frem, at mødet foregik 
den 24. september på Vatikanets 
ambassade i Washington.

Ifølge advokat Tim Staver fra 
Liberty Counsel talte paven en-
gelsk med Davis. Han takkede 
hende, fordi hun udviser mod 
og bad om hendes forbøn. Hun 
havde også bedt paven om hans 
forbøn, og han opfordrede hende 
til at holde ud i kampen. Herefter 
gav paven Kim Davis og hendes 
mand rosenkranse, som han 
havde velsignet.

- Jeg sagde ’Tak, hellige Fader’. 
Jeg havde spurgt en mand, om 
det ville være i orden for mig at 
give ham et knus, og jeg fi k at 
vide, at det var det. Så jeg gav 
ham et knus og han gav mig et 

knus. Det var et stort øjeblik. Jeg 
kom til at græde, for jeg var dybt 
rørt, fortæller Kim Davis, som selv 
kommer i en pinsekirke.

Ny kristen
Medierne har været meget 

optaget af Kim Davis’ privatliv. 
Hun har da også en usædvanlig 
baggrund:

Hun har været gift fi re gange 
med tre forskellige mænd og er 
mor til fi re. Først i 2011 kom hun 
til personlig tro, da hun på opfor-
dring af sin døende svigermor 
valgte at gå i kirke. Hun kalder sig 

nu ’apostolsk kristen’ og kommer i 
the Solid Rock Apostolic Church, 
en apostolsk pinsekirke. 

Efter sin omvendelse har Kim 
Davis ladet sit hår vokse langt, 
hun bruger ingen makeup eller 
smykker og alle hendes ne-
derdele er blevet længere. Hun 
holder hver uge bibelstudier med 
de kvindelige indsatte i et lokalt 
fængsel.

Kim Davis har den 25. septem-
ber meddelt, at hun har forladt 
demokraterne og er gået over til 
republikanernes parti.

Kim Davis-sagen
Kim Davis har selv forklaret, 

at hendes samvittighed forbyder 
hende at medvirke til at indstifte 
andre typer ægteskaber end mel-
lem en mand og en kvinde. Hun 
har da også haft sin stilling længe 
før staten Kentucky accepterede 
homofi le vielser.

I sommer lagde Kim Davis  
sag an mod statens guvernør 
Steve Beshear (demokrat), fordi 
han ’egenhændigt havde ændret 
lovgivningen og ville tvinge hende 
til at handle imod sin tro.’

Sidst i juni sendte Beshear et 

brev til alle delstatens 120 gifte-
fogeder med besked om de nye 
retningslinjer. 

” Hverken din ed eller Højeste-
ret foreskriver, hvad du skal tro, 
Men for valgte embedsmænd  
foreskriver de, hvordan vi skal 
handle”, skrev guvernøren. Han 
rådede samtidig til at udskifte 
ordene ’brud’ og ’brudgom’ fra 
vielsesattesterne.

- Guds morallov er i konfl ikt 
med med mine arbejdsmæssige 
forpligtelser. Men man kan ikke 
handle imod noget, som er i en 
hjerte og sjæl, forklarer Kim Davis 
og tilføjer: ”Jeg er ikke nogen helt. 
Jeg er bare et menneske, som 
blevet forvandlet ved Guds nåde. 
Jeg vil bare gerne arbejde og 
være sammen med min familie. 
Jeg vil gerne kunne hjælpe mine 
medmennesker uden at gå imod 
min samvittighed”, siger Davis.

Sagen har delt USA, og der 
har været store demonstrationer 
både for og imod Kim Davis.

LGBT-grupperne raser over, 
at hun ’ikke vil gøre sit arbejde’. 
Samtidig må de erkende, at hun 
har fået status som martyr i for-
bindelse med fængslingen.

Fremover regner Kim Davis 
med at kunne fortsætte sit arbej-
de. Hun vil bare sikre sig, at hun 
ikke skal underskrive vielsesat-
tester for de homofi le par.

Paven udfordrede Obama i aktuel sag om trosfrihed
I Washington tog paven selv imod kvinden, som blev fængslet, fordi hun nægtede at udstede homo-vielsesattester.

Pave Frans mødtes uoffi cielt med Kim Davis på Vatikanets ambassade i Washington. Kim 
Davis fortæller, at hun nu er gået over til republikanerne: Demokraterne hjalp mig slet ikke. 
Det har republikanerne gjort.

Terror i Israel under Løvhyttefesten
Af Vidar Nordberg
Jerusalem

Fire børn så de-
res forældre blive 
skudt og dræbt 
af arabiske terrorister den 1. 
oktober.

Ægteparret fra bosættelsen 
Neria var på vej hjem fra løvhyt-
tefesten og havde deres fi re børn i 
alderen fi re måneder til ni år med 
i bilen. Mindst to palæstinensiske 
terrorister åbnede ild, da bilen 
passerede den arabiske landsby 
Beit Furik mellem Itamar og Elon 
More i Samaria.

Børnene fi k kun lettere skader 
og blev bragt til et medicinsk 
center. Dagen efter måtte den ni-
årige Matan efter jødisk tradition 
læse ’Kaddish-bønnen’ ved sine 
forældres begravelse, mens han 
kæmpede med tårerne.

Flere tusinde mennesker del-
tog i begravelsen, hvor også 
Israels præsident Reuven Rivlin 
talte, skriver ynetnews.

Det lykkedes Israels forsvar at 
fange terroristerne, som tilhører 
Fatah al-Aqsa martyrernes briga-
der. Fatah er den største fraktion 
i PLO og har støttet både den 
tidligere leder Yasser Arafat og nu 
Abu Mazen (Mahmoud Abbas). 

Norges t id l igere 
udenrigsminister, 
Jonas Gahr Støre, 
har kaldt Fatah for 
’Arbeiderpartiets sø-
sterparti’.

En talsmand for 
Hamas sagde ifølge 
Udenrigsministeriet 
i Jerusalem, at an-
grebet var modig 
modstand, og kaldte 
morderne heroiske. 
Statsminister Ben-
jamin Netanyahu kritiserer skarpt 
PLO-leder Abu Mazen for at have 
undladt at fordømme terrordra-
bene i Israel. 

- Da tre palæstinensere omkom 
i en mordbrand i Kfar Duma i 
juli, fordømte hele den israelske 
regering dette. Men når jøder 
bliver dræbt, undlader PLO-
lederne at fordømme det. Dette 
er en øredøvende tavshed, sagde 
Netanyahu.

To rabbinere stukket ihjel
To jødiske mænd blev knivstuk-

ket og dræbt af en arabisk terro-
rist. Han tog en pistol og åbnede 
ild mod turister i Den gamle By 
i Jerusalem, men blev dræbt af 
israelsk politi lørdag aften den 
3. oktober.

Ægteparret Aharon (22), hu-

struen Adele Bennett og deres to 
år gamle søn og et spædbarn var 
på vej til Vestmuren i Jerusalem 
for at bede under løvhyttefesten.  
Ved 19.30-tiden lørdag dukkede 
en araber med kniv op i Hagay-
gaden i det muslimske kvarter. 
Han angreb og dræbte rabbiner 
Aharon Bennett. 

En anden rabbiner, Nehemia 
Lavi (41), som bor i Den gamle 
By, hørte råb om hjælp. Han greb 
sit våben og løb hen for at hjælpe 
de skadede. Men terroristen stak 
ham ned, stjal våbnet og åbnede 
ild, før han selv blev skudt af 
politiet. Både Aharon Bennett og 
Nehemia Lavi var bevidstløse, 
da ambulancen kom. Begge fi k 
knivstik i overkroppen og døde 
kort efter ankomsten til sygehu-
set, oplyser Udenrigsministeriet i 

Jerusalem i en pressemeldelelse. 
Løb med kniv i skulderen

Aharons hustru Adele fi k også 
alvorlige stiksår. Hun måtte løbe 
for livet for at komme væk fra 
knivstikkeren.

– Jeg løb 10-20 meter med 
kniven i skulderen. Araberne, som 
så det, nøjedes med at klappe 
og le. De sagde, de håbede, jeg 
snart ville dø. Jeg følte, at jeg 
skulle besvime. Jeg forsøgte at 
holde fast i nogen, som gik forbi, 
men de stødte mig bare væk og 
sagde ”dø!”, fortalte Adele Ben-
nett, ifølge Arutz 7, efter at hun 
var vågnet op fra sin koma.

Den to-årige fi k lettere skader, 
mens spædbarnet slap uskadt. 
Den 4. oktober blev de to rab-
binere begravet. Både Israels 
præsident og Jerusalems borg-
mester, Nir Barkat, deltog.

Nehemia Lavi efterlader sig 
ni børn.

Skud mod løvhytter
Den fem år gamle dreng, Mo-

she Shiloh, blev ramt på sabbats-
aftenen fredag den 2. oktober, 
da terrorister skød mod familiens 
løvhytte i Lod.

Under løvhyttefesten skal jø-
derne opholde sig mest muligt 
i løvhytten. Det er normalt at 
indtage måltiderne der. De mest 

religiøse sover 
også i løvhyt-
ten, men væg-
gene er oftest 
af stof, og hyt-
ten giver ingen 
beskyttelse.

Socialarbej-
der Yafi t Haikin 
sagde, at det 
angiveligt var 
arabere, som 
stod bag. Kug-
len ramte drengens hovede, og 
han blev sendt på sygehuset.

– Vi er ikke parat til at leve på 
den måde. Derfor vil vi gå ud i 
protest og læse salmer foran 
politistationen. Vi må kræve, at 
politiet fjerner alle illegale våben 
i byen, sagde Haikin.

Arutz 7 skrev desuden, at 
en 16 år gammel pige i Kokhav 
Ya’akov i Samaria blev ramt af 
skud i underkroppen, mens hun 
sov i løvhytte lørdag nat den 3. 
oktober. Nyhedsbureauet skrev, 
at kuglen sandsynligvis kom fra 
en nærliggende arabisk landsby.

I bydelen Nof Tzion i Jerusalem 
skød en arabisk terrorist mod en 
løvhytte. Ingen blev skadet, med-
delte Arutz 7.

Reddet af mirakel
– Jeg takker Gud. Jeg blev 

reddet ved et mirakel, sagde 
Moshe Malka (15), som undslap 
en knivstikker lørdag.

Malka var på vej fra Bibelskolen 
til Den gamle By. Ved Damaskus-
porten stod en palæstinenser, 
der tilsyneladende ventede på, 
at noget skulle ske.

– Han løb mod os med hånden 
i lommen. Vi begyndte også at 
løbe. Jeg kom ind i en blindgade, 
og han begyndte at stikke mig.

Begge faldt til jorden, og Mal-
kas ven sprayede terroristen med 
tåregas, mens de råbte om hjælp.

– Jeg følte ikke blodet, før jeg 
rørte ved skjorten, sagde Malka.

Borgmester Nir Barkat, som 
kalder Malka en helt, oplyste 
søndag, at sikkerhedstjenesten 
havde fanget terroristen.

Grafi sk designer Naama (30) og hendes 
mand, rabbiner Eitam Henkin (31) blev 
skudt på vej hjem fra løvhyttefesten.

Rabbinerne Aharon Bennet og Nehemia Lavi 
blev dræbt af knivstik.

Flere jøder er blevet dræbt i en bølge af terror under Løvhyttefesten. Men det fordømmes ikke af palæstinenserne, tværtimod...
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Argumentet for statsstøtte til 
Planned Parenthood klinikker-
ne har ofte været, at de arbejder 
for kvinders sundhed. Men den 
forudsætning holder ikke.

Sidste tirsdag måtte Plan-
ned Parenthoods (PP) direktør, 
Cecilie Richards, under ed ind-
rømme overfor USA’s kongres, at 
klinikkerne alligevel ikke udfører 
diverse helseundersøgelser. 

Ingen mammografi tilbud
Under høringen sagde Cecilie  

Richards: ”Jeg tror ikke, at nogen 
af PPs klinikker - så vidt jeg ved - 
har mammografi maskiner i deres 
faciliteter. 

Men vi har forskellige arran-
gementer, afhængig af hvilken 
stat, det drejer sig om, til henvise 
kvinder til at få foretaget mam-
mografi .” 

Hun tilføjede, at PP tilbyder 
andre brystundersøgelser.

Debatten om statsstøtten til PP 
klinikkerne blussede op i løbet 

af de seneste måneder efter of-
fentliggørelsen af fl ere videoer 
optaget med skjult kamera. En ca-
lifornisk pro-life organisation har i 
videoerne afsløret, at klinikkerne i 
stor stil videresælger aborterede 
fostre eller dele af fostre. 

Købte demokrater
Efter offentliggørelsen af vi-

deoerne har abortmodstandere 
i titusindvis demonstreret mod 
Planned Parenthood, imod abort 
og imod at skatteyderne skal 
tvinges til at støtte klinikkerne. 

Et forslag om at fratage PP 
statsstøtten fik imidlertid ikke 
tilstrækkeligt stort fl ertal i Senatet 
i august. 

Senere har det vist sig, at 
mange demokrater, som stemte 
imod forslaget, har modtaget 
støtte fra Planned Parenthood til 
deres valgkampagner. 

Under høringen stillede demo-
kraterne da også de ’venligste’ 
spørgsmål til PP’s direktør, skriver 
Christian Post.

Misinformation i årevis
I et interview i 2011 sagde 

Cecilie Richards: ”Hvis det forslag 
... nogensinde bliver vedtaget, vil 
millioner af kvinder her i landet 
miste muligheden for at få adgang 
til sundhedstjek. Der vil ikke være 
mulighed for abort, eller grund-
læggende familieplanlægning, 
mammografi  eller cancerscree-
ninger.”

Selv om PP fl ere gange har 
indrømmet, at de ikke tilbyder 
mammografi , har selveste præ-
sident Barack Obama hævdet 
det modsatte.

- Millioner af kvinder over hele 
landet er afhængige af Planned 
Parenthood, ikke bare når det 
gælder prævention, men også når 
det gælder mammografi , sagde 
Obama i 2012.

Planned Parenthood modtager 
årligt omkring 500 millioner dol-
lars fra staten.

Bodil

Vi tilbyder ikke mammografi 

Af Bodil Lanting

- I stedet for at dø efter at være 
blevet brændt i 18 timer med 
saltvand i min mors mave blev 
jeg født levende på abortklinik-
ken i Los Angeles i 1977, sagde 
Gianna Jessen.

Hun var den ene af to 38-årige 
kvinder, som vidnede mod Plan-
ned Parenthood klinikkerne i 
USA’ kongres den 9. september. 
De havde begge overlevet sene 
aborter og er nu engagerede i 
kampen mod abort.

Gianna fi k lov at leve
- Min biologiske mor var syv en 

halv måned henne, da hun tog til 
Planned Parenthood. De rådede 
hende til at få en sen abort med 
saltvand, fortalte Gianna Jessen.

Hun fremviste et billede af en 
lille baby med frygtelige ’brand-
sår’ over hele kroppen. Hun 
fremviste også sin fødselsattest 
med teksten ’Født levende under 
saltvandsabort’.

”Gud ske lov var lægen ikke til 
stede. Hvis han havde været der, 
ville han have kvalt mig eller bare 
ladet mig ligge, så jeg kunne dø 
af mig selv. I stedet var der en 
sygeplejerske, som tilkaldte en 
ambulance, og jeg kom på hospi-
talet i fuld fart, selv om lægerne 
ikke troede, jeg ville overleve.

Men det gjorde jeg. Jeg fi k se-
nere diagnosen cerebral parese. 
Det skyldtes, at min hjerne ikke fi k 

nok ilt, mens den gennemlevede 
aborten. Ingen forventede, at jeg 
nogensinde ville kunne holde mit 
hoved selv eller være i stand til at 
gå. Men jeg gør begge dele. Og 
cerebral parese er en stor gave 
for mig, sagde Gianna Jessen, 
som senere blev adopteret.

Tilgav sin mor
- Jeg har tilgivet min biologiske 

mor. Inden for et år efter min 
fødsel blev mit tilfælde brugt som 
bevis i en sag, hvor en abortlæge 
var blevet afsløret i færd med at 
kvæle et levende-født barn.

Margaret Sanger, som grund-

lagde Planned Parenthood, har 
sagt: “Det mest barmhjertige, en 
stor familie kan gøre mod dets 
spædbørn, er at slå dem ihjel” 
(Margaret Sanger, “Woman and 
the New Race”), sagde Gianna 
Jessen. Hun anklagede Planned 
Parenthood for det, de har gjort 
og stadig gør: 

- Som nation skal vi stå til an-
svar overfor Gud for vores apati 
og for mordet på over 50 millioner 
babyer i mors liv. Hvor mange 
børn er døde eller lemlæstede og 
har fået deres dele solgt af hen-
syn til vores ego, vores ønsker og 
vores promiskuitet, spurgte hun. 

Hvis rettigheder?
- Hvis abort handler om kvin-

ders rettigheder, hvad blev der så 
af mine? I siger altid: Hvis barnet 
er handicappet, er vi nødt til at 
afslutte graviditeten. Som om I 
kan afgøre, hvad andres liv er 
værd. Er mit liv mindre værd, fordi 
jeg har cerebral parese?

I har svigtet i jeres arrogance 
og grådighed. I har overset, at det 
ofte er fra de svageste, vi lærer 
visdom. Den mangler desværre i 
vores land i dag. Og det er både 
vores dårskab og vores skam, 
som gør os blinde for skønheden 
i forskelligheden.

’Aborter’ vidnede i kongressen
- Abortlægen ville have dræbt mig efter fødslen, sagde Gianna Jessen. Hun vidnede også om sin kristne tro.

- Planned Parenthood 
sikrer sig, at ’fi askoer’ som 
mig ikke sker. Jeg skulle 
have endt mit liv i en spand 
med formaldehyd i vaske-
rummet, sagde abort-
overlever Melissa Ohden til 
kongressen.

- De uskyldige børns blod råber til Herren. Men ingen af dem er glemt af Gud, sagde Gianna Jessen. Skærmprint.

Planned Parenthood manipu-
lerer ved at bruge slogans som 
’kvindens ret til at vælge’ bare 
for at fremme deres egne økono-
miske interesser, sagde Gianna 
Jessen. 

Hun mindede om Adolf Hitlers 
ord om massernes uvidenhed og 
deres store evne til at glemme. 
Han sagde også: ”Al effektiv pro-
paganda skal begrænses til nogle 
få pointer, og man må hamre løs 
med disse slogans, indtil det sid-
ste menneske i samfundet forstår 
det, du vil have ham til at forstå 
med dit slogan”.

Kvinders sundhed
- Vi hører tit, at hvis Planned 

Parenthood mister støtten, vil 
det gå ud over kvinders sundhed. 
Men det er absolut forkert. Der 
fi ndes centre for gravide i hele 
landet, som tilbyder gratis og ano-
nym hjælp til kvinder i krise. Man 
kan få vigtige undersøgelser.Vi 
er ikke et land uden muligheder!

Prøv ikke at fortælle mig, at 
det ikke er børn, det handler om. 
Det viser deres hjerteslag. Det 
samme gør ultrasound i 4-d. Jeg 
beviser det også selv, ligesom 
det bevises af det faktum, at PP 
sælger menneskelige organer 
for profi t, sagde Gianna Jessen. 

Mænd er skabt til ansvar
- Der skal både en mand og en 

kvinde til at skabe et barn. Og her 
vil jeg gerne sige til de mænd, der 
lytter:  I blev skabt til storhed, ikke 
til passivitet. I blev født for at for-
svare kvinder og børn. Ikke for at 
bruge os og derpå svigte os eller 
sidde uvirksomme, mens vi bliver 
udsat for overgreb. Jeg beder jer 
om at være modige.

Som konklusion vil jeg sige, 
at jeg lever udelukkende på 
grund af Jesu Kristi kraft. Det er 
i ham, at jeg lever, rører mig og 
eksisterer. Uden ham ville jeg 
ikke have noget som helst. Men 
med ham har jeg alt! sluttede 
den abort-overlevende sin tale til 
kongressen.

897 børn mistede livet på Planned Parenthoods 
klinikker hver eneste dag i 2014. Hvorfor fi nder 
jeg det så forfærdeligt? Fordi jeg selv skulle 
have været en del af statistikken, sagde Melissa 
Ohden til kongressen den 9. september.

- Jeg har meget til fælles med disse børn. Men 
ved Guds nåde er jeg mere end en statistik. Jeg 
er her i dag som hustru, mor, datter og søster. Jeg 
har en mastergrad som socialpædagog - og så 
er jeg abortoverlever, sagde Melissa Ohden, som 
har det sort på hvidt, at hun er født i 1977 efter en 
’mislykket’ saltvandsabort.

Først sent i livet fandt hun ud af, at hendes liv 
stadig var i fare efter fødslen. Og det skyldtes ikke, 
at aborten foregik i femte måned.

- En saltvandsopløsning forventes at ’skolde’ det 
ufødte barn til døde - udefra. Jeg lå i den giftige 
saltopløsning i fl ere dage. På femtedagen satte 
de fødslen i gang, så min dengang 19-årige mor 
fødte mig. Men jeg var ikke død, som jeg burde 
have været.

I 2013 blev jeg klar over, at min mors familie 
tvang hende til denne abort, og at min mormor, 
som var sygeplejerske, forløste hende. Desværre 
krævede min mormor, at jeg blev efterladt for at dø 
af mig selv. Men to sygeplejersker kæmpede for at 
redde mit liv, fortæller Melissa Ohden. Hun nævner 
herefter fl ere eksempler på, at abort-overlevere 
bliver efterladt for at dø alene i en spand med 
formaldehyd. 

- Det skulle også have været min skæbne, 
fortalte hun kongressen. Men Melissa Ohden 
overlevede og er i dag sund og rask.

- Jeg vejede under 3 pund, jeg havde gulsot, 
vejrtrækningsproblemer og krampeanfald. Læ-
gerne fortalte mine adoptivforældre, at jeg nok 
ville lide af en række handicaps hele livet. Men i 
det øjeblik, da de fi k mig i deres arme, følte de sig 
overbevist om, at alt ville blive godt. Og i dag er 
jeg fuldstændig rask, sagde Melissa Ohden, der 
selv er meget engageret i kampen mod fri abort.

Bodil

Melissa var en ’mislykket abort’

Abortklinik-direktør indrømmer:
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Af Bodil Lanting

- Du har det så godt, fordi du 
tilgav kirurgen, sagde min 
egen læge, da han så mig på 
cykel kort efter, at jeg havde 
været i livsfare på grund af 
lægesjusk.

- Men der var nu også mange, 
der bad for mig, tilføjer den hol-
landske forretningsmand Gert 
van Putten (79). Han fi k sidste år 
hjerterytme-problemer efter fl ere 
dødsfald i den nærmeste familie. 
Og det, der burde have været en 
rutine-operation af et ellers sundt 
hjerte, blev livsfarligt, fordi lægen 
glemte at suge blodet væk. Efter 

få dage kunne Gert slet ikke få 
vejret, og lægen måtte indrømme, 
at han havde gjort en alvorlig fejl.

- Jeg tilgav ham, fordi han 
straks indrømmede sin fejl, siger 
Gert van Putten. Men det er jo 
også Guds vej. Og jeg har før 
oplevet, at jeg må gøre tingene 
på hans måde.

Præsten skældte ud
Gert van Putten bor i den lille 

by Terschuur i Holland, hvorfra 
han sammen med hustruen Rie 
siden 1960 har opbygget sit store 
hønse-firma med bl.a. rugeri, 
ægproduktion og gødningspiller. 

- Jeg har altid gået i den lokale 
reformerte kirke. Præsterne var 

bibeltro, men de var ikke alle lige 
gode. Og jeg tænkte nok også en 
del på min forretning, når jeg sad 
i kirken. For her læser man altid 
de ti bud, og prædikenen varer 
omkring en time!

En dag kom præsten for at tale 
alvorligt med mig. Han havde 
nemlig set min lastbil køre forbi 
om søndagen, og hvis det gentog 
sig, ville han ikke lade mig deltage 
i nadveren. 

Men det var jo, fordi den var 
brudt sammen i Belgien. Og jeg 
tænkte, at chaufføren godt kunne 
nå hjem og gå i kirke med sin 
familie, hvis han bare kørte tidligt, 
forklarer Gert - uden at se særlig 
brødebetynget ud.

Da alt gik galt
I 1970’erne blev fi rmaet ud-

bygget, og Gert fastansatte en 
dyrlæge. Det gav mange fordele, 
bl.a. fordi han kunne købe billig 
medicin. Det gav et godt ry den-
gang. Og den daglige leder fi k 
anparter i fi rmaet. 

- Vi fi k landets mest moderne 
rugeri med computerstyring i 
1976. Det år gik vi fra tre til 75 an-
satte, og vi købte farme i England, 
Sydafrika og Belgien.

Men vi traf de forkerte valg, 
og under krisen i 1980 gik det 
helt galt. Vi mistede 4 millioner 
gylden og måtte sælge både jord 
og huse. 

Den nat blev jeg født på ny
- Så tog vores familie på skife-

rie i Schweiz med vores eget fl y, 
og jeg faldt og brækkede benet. 
Jeg blev opereret og fik flere 
skruer i benet, og jeg lå med store 
smerter og høj feber. 

Men den nat blev jeg født på 
ny. Jeg indså, at jeg ikke havde 
været som jeg skulle overfor Rie 
og børnene, og jeg havde snydt i 
skat. Jeg græd meget og lovede 
Gud at stoppe med de sorte 
penge, fortæller Gert.

Gud tilgav og helbredte
- Og så oplevede jeg Salme 

103 vers 3: Gud vil tilgive os og 
helbrede vores sygdomme. 

Gud helbredte mig den nat, 
så feberen faldt. Jeg blev en ny 

ægtemand, far og direktør. 
Og herefter har Gud velsignet 

os meget. Der kom en ordre på 
200 millioner æg fra Tyskland. 
Og i løbet af fem år tjente vi  hele 
tabet ind igen. Ærligt, altså!

Årets manager 1995
I 1995 havde Gert den store 

oplevelse at blive udnævnt til 
’Manager of the Year’. Han blev 
udvalgt blandt 250 nominerede 
efter en grundig undersøgelse af 
virksomheden. Amerikansk fjern-
syn besøgte den lille hollandske 
landsby og viste den storsmilende 
hønseavler med trofæet.

Fornyelse i kirken
- Vores kirkeråd her i byen 

syntes, at jeg var for evangelisk. 
Jeg talte for meget om Jesu kær-
lighed. Det gør man ikke så meget 
i vores kirke.

Men for ti år siden kom der en 
splittelse, fordi nogle ville gå sam-
men med andre protestantiske 
kirker i Nederland. Det endte med 
en sammenslutning, og jeg blev 
valgt som ældste. Vi har oplevet 
fornyelse de sidste fem år. Vi syn-
ger nye lovsange og har Alpha-
kurser. Der er nye, som kommer 
med i kirken og bliver født på ny.

Ellers er der mest tilbagegang 
i de traditionelle kirker. Folk er 
bange for at sige, at de er frelst. 
Men ni ud af 10 vover at sige det, 
når de har været på Alpha-kurser.

Nu har min svigersøn overtaget 

ledelsen af Alpha her efter mig. 
Og i år er det gået bedre end no-
gensinde før, og fl ere er begyndt 
at komme i kirken, fortæller Gert 
med sit glade smil.

Han tilføjer, at hele familien 
nyder godt af det fælleskirkelige 
arbejde blandt kristne forretnings-
folk (CBMC). De har oplevet stor 
vækst siden 1980 og har nu over 
100 bedegrupper med genenm-
snitligt 10 medlemmer i hver. Her 
mødes ledere, forretningsfolk og 
direktører i et kristent fællesskab. 
Og hele familien nyder den årlige 
CBMC-weekend. 

Støtter mission
- Jeg har lovet Gud, at jeg 

aldrig vil have mange penge 
igen. Derfor har vi lavet stiftelsen 
Double Harvest, som støtter mis-
sions- og udviklingsarbejde, bl.a. 
i Etiopien. Vi har også stiftelsen 
Metgezel (medvandrer), som ejer  
de hollandske fi rmaer. Den støtter 
også både mission og nødhjælp, 
forklarer den glade giver, som 
sammen med Rie var i Danmark 
i uge 39. 

Det blev til et kort forretnings-
visit, før den ungdommelige for-
retningsmand igen skulle tilbage 
for at møde sine medarbejdere på 
rugeriet fredag aften - og være 
klar til morgenmøde med kristne 
forretningsfolk lørdag - klokken 
otte!

Jeg er rask fordi jeg tilgav lægen
- Vi må gøre tingene på Guds måde, for ellers kan det hele gå galt. Det ved forretningsmanden Gert van Putten af egen erfaring.

- Vi har været gift i 55 år, og vi elsker stadig hinanden, siger den hollandske 
forretningsmand Gert van Putten om hustruen Rie. Parret har netop besøgt 
Danmark.
Til højre ses Gert i en stald i Ethiopien, hvor han i mange år har støttet en 
lokal kirke og områdets landbefolkning med daggamle kyllinger, maskiner og 
ekspertise til produktion af æg, kød, mejeriprodukter og grønsager.

Hvad kom først - hønen eller ægget? Sådan lyder spørgsmålet i en af Gert van Puttens mange små-
skrifter. Han forklarer bl.a.: En sund høne kan lægge 320 æg om året, som regel et om dagen. Men hvis den 
lægger otte æg på en uge, vil det ene ofte være deformt. Når en kylling er nyklækket, kan vi let transportere 
den til et land i Afrika - den fordøjer nemlig stadig æggeblommen de første 3-4 dage. Var det så hønen eller 
ægget, der kom først? Det gjorde hønen. For i begyndelsen skabte Gud haner og høner, og de har siden 
formeret sig gennem deres æg. Og på grund af æggene, vil der fortsat være kyllinger i verden.
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Af Lisbeth 
Hyldgaard

- De blev stå-
ende, selvom 
regnen silede 
ned, og de var 
gennemblødte 
af vandet. Pa-
raplyerne var oppe og havde 
taget det værste, men mange 
stod uden læ og blev bare 
stående drivvåde og små-
kolde, som de var.

De havde ventet længe, både 
på regnen, men også på kampag-
nen med ”den blege mand”, der 
stod på platformen og talte. 

Der havde aldrig været et så-
dant møde i deres by, og tusinder 
var mødt frem for at se nærmere 
på dette.

Vi er i byen Bulolo i det vest-
lige Papau New Guinea (PNG) i 
bjergene. Byen og oplandet har 
ca 50.000 indbyggere og havde 
indtil for nyligt været plaget af 
voldsomme etniske sammenstød, 
hvor mange var blevet dræbt og 
lemlæstet. 

Det var en by, som trængte til 
denne kampagne, og det vidste 
de godt.

Enhed blandt de kristne
Kirkerne i byen havde fundet 

enhed og bedt intenst for byen og 
for, at denne kampagne vil blive 
et vendepunkt. 

Den sidste uge op til kam-
pagnen havde der været bøn på 
pladsen hele døgnet rundt! Jo, de 
vidste godt, at nu var det tid for 
deres by til at få besøg af Jesus! 

Og deres bøn blev hørt!

5200 tog imod Jesus
Godt 5200 mennesker gav re-

spons på frelsesbudskabet under 
de 4 aftener, kampagnen kørte. 
Langt langt fl ere end de kristne 
havde turde håbet på, men folk 
var sultne. 

Sultne efter Guds Ord og 
sultne efter at se hans kraft ma-
nifestere sig. 

Flere end 15.000 mennesker 
havde været på pladsen i løbet 
af kampagnen. Flere kom igen 
aften efter aften, de ville se mere! 
Byens ”bøller” var nogle af dem, 
der blev frelst den første aften, og 
de var her igen. Ikke for at lave 
ballade, men for at høre mere om 
ham Jesus!

Blind blev seende
Og nu stod de her i regnen den 

sidste aften og oplevede Guds 
Ord blive levende, som da den 
gamle mand, der havde været 
blind i 19 år, med glæde strålende 
ud fra hele sit ansigt berettede, at 
han nu kunne se! 

Sønnen kom op på platformen 
sammen med sin far og kunne 
bevidne at det var rigtigt nok!

Den gamle mand stod smi-
lende og nød hvert et genvundet 
synsindtryk i fulde drag! 

Sønnen, der var helt rød i mun-
den på grund af den stimuleren-
de, opkvikkende betelnød, mange 
tygger dagen lang, smilede også 
over hele ansigtet. 

Pludselig kom moderen også 
op på platformen og kunne for-
tælle, at hun nu ikke havde brug 
for sin stok til at gå med mere! 

Jesus havde helbredt hende 
også, og nu var smerterne væk. 

Der var ren glæde i den lille 
familie, som tydeligvis bar præg 
af ikke at have nogen kristen 
baggrund. Jesus havde været 
på besøg!

Dansk-guinesisk par
Kampagnen var et resultat af 

et samarbejde mellem Gospel 
Outreach og YWAM (Youth With 
A Mission) på PNG. 

YWAM er i denne del af verden 
ledt af det indfødte/danske par 
Winterford og Lone Barua, som 
i mange år trofast også har ledt 
YWAM-basen på øen. Det var 

nummer to kampagne, Gospel 
Outreach havde holdt på PNG, 
og begge gange har der været 
stor respons og mange mirakler.

Så Gud er i bevægelse på 
denne ø, hvor det stærkt mus-
limske Indonesien er naboland.

I dagtimerne blev der holdt 
seminar, hvor de danske team-
medlemmer underviste ledere 

og pastorer i forsat at holde fanen 
højt og være klar til at modtage 
alle de nyfrelste i deres kirker.

Igen kunne vi tydeligt mærke 
denne hunger efter Gud og efter 
Helligåndens kraft, så det var 
nemt at forkynde og undervise 
disse kristne. De slugte hver en 
opfordning og udfordring!

De fi k set på antal og respons 
af de nyfrelste, med egne øjne, 
hvad enhed og forbøn har af 
virkning for sådan en kampagne.

Krumbøjet kvinde
Den gamle blinde mand var 

bare en af fl ere, der fi k deres syn 
igen. Flere oplevede, at Jesus 
rettede deres rygge ud igen, så 
de kunne gå igen og ikke havde 
smerter. 

Især en lille ældre dame gjorde 
indtryk, da vi alle havde bemær-
ket, hvor krumrygget hun var, 
da hun kom til mødet, men efter 
forbøn stod ret op og var glad! 
Ikke fl ere smerter i ryggen. Og 
hun kunne både gå og bøje sig 
uden problemer. Det var, som 
om Lukas 13 v. 10-14 om den 
krumbøjede kvinde, som Jesus 
helbreder, blev levende. Da hun 
gik ned fra platformen, blev hun 
mødt af sin mand, der havde 
smidt sine stokke, så han nu 
kunne gå normalt uden smerter. 
Al ære til Gud!

Tumor forsvandt
En ung kvinde oplevede, hvor-

dan en tumor på størrelse med 
en stor grapefrugt, der havde 
generet hende i fl ere år, pludselig 
forsvandt under forbøn, og hun 
viste stolt sin fl ade mave frem!

Lamme kunne gå igen
En af aftenerne kom en ung 

mand op på platformen. Han så 
lidt genert ud og gik lidt usikkert 
frem og tilbage på platformen. 
Nogle venner havde båret ham til 
kampagnen, men nu gik han selv! 
Han havde ikke kunnet bruge 
sine ben, siden han som spæd 
var blevet vaccineret, og noget 
var gået galt der, men nu kunne 
han gå igen - efter 15-20 år! 

Hans søster var med på plat-
formen og bekræftede, at Jesus 
havde gjort et mirakel i brode-
rens liv.

En anden ung mand kom også 
gående med sin mor på platfor-
men. 19 år gammel var han. Han 
var meget tynd og havde ikke 
været i stand til at stå eller gå 
selv i fl ere år, men nu tog han 
de første vanskelige skridt selv! 
Hans muskler og sener var i gang 
med at blive repareret af Jesus; 
den store læge.

Alt i alt en kratfuld kampagne 
med al ære til Gud!

Tak til Udfordringen og dens 
læsere for forbøn og økonomisk 
støtte. Alle har medvirket til hø-
sten!

Per på Papua New GuineaPer på Papua New Guinea

Det danske team fra Gospel Outreach oplevede 
en fantastisk åbenhed for på Papua New Guinea. 
Her fortæller Lisbeth Hyldgaard om sine indtryk 
fra det farverige land nord for Australien.

Per Hyldgaard inviterer til at gå frem og overgive sit liv til Jesus Kristus, og de lokale beboere i Bololo fl okkes ved platformen. Bagefter noteres deres navne, og de kontaktes af de lokale kirker. 

Denne krumbøjede kvinde kunne igen rette sig ud.
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Av! Raseri kan gi’ smerte
Fjendtlighed og vrede er direkte koblet til smerte hos mange mennesker, hvilket ikke burde overraske. Bibelen har fortalt om det i mange år.

Af Dr. Don Colbert

- Der går ikke en 
dag, uden at jeg 
har kraftige smer-
ter et eller andet 
sted. Jeg er kun 
46 år, så det kan da ikke være 
normalt? spurgte Kelly.

Kelly led af voldsomme ryg-
smerter og andre smerter, der 
dukkede op tilfældige steder i 
kroppen – en dag hovedsmerter, 
dagen efter mavesmerter.

Jeg forsikrede hende om, at 
det ikke var normalt i hendes 
alder med disse symptomer.

Da jeg spurgte hende, hvornår 
disse smerter havde indfundet 
sig, fortalte hun, at de var begyndt 
omkring 4 år forinden.

Jeg bad hende fortælle mig om 
sit og familiens liv, og især om 
de sidste fem til syv år. Hun sva-
rede: - Det har været de værste 
år af mit liv!

Så gav hun et resume af sit 
voksenliv. Hun havde giftet sig 
med sin mand, Will, mens de 
læste. De havde begge stu-
deret de næste tre år og taget 
afgangseksamen – hun indenfor 
pædagogik, han indenfor grafi k. 
De fik begge arbejde, og året 
efter fi k Kelly sit første barn. To 
år senere kom det næste barn. 
Over de næste 20 år fl yttede de 
tre gange – til tre forskellige stater 
– i Wills stadige jagt på bedre job. 
Det lykkedes derimod ikke altid 
Kelly at fi nde arbejde.

For cirka fem år siden gik 
bunden ud af familiens økonomi. 
De havde et barn på college og 
et andet på det sidste år af en 
videregående uddannelse, da 
Will mistede sit arbejde – så det 
næste og så det tredje arbejde. I 
løbet af fi re år havde han haft fem 
jobs. Kelly fortalte:

- Han klarede bare ikke at 
holde fast i et arbejde. I løbet af 
disse fi re år havde han kun be-
skæftigelse 19 måneder, så jeg 
måtte tage ansvaret for familiens 
økonomi, hvilket var voldsomt for 
en lavtlønnet grundskolelærer!

Jeg spurgte hende, om det gik 
ud over hendes forhold til Will? 
Hun sagde: - Ja, absolut. Jeg 
prøvede at støtte ham. Så hørte 
jeg bemærkninger om, at han 
opførte sig arrogant og var ustabil 
og upålidelig på arbejdet. Jeg var 
nok klar over, at han altid havde 
haft tendenser i den retning, men 
de lod nu til at være kommet ud 
af kontrol. Jeg blev meget vred 
over, at han ikke blot saboterede 
sin egen karriere, men også fa-
miliens økonomi og vore børns 
fremtid. Jeg var også gal over, 
at han mente, han ikke selv var 
skyld i de mange skift af arbejde. 

- Jeg blev vred over, at han 

skubbede hele ansvaret for fami-
liens økonomi over på mig. Han 
vidste, han havde gjort mig vred 
og frustreret, selv om jeg aldrig 
havde skældt ham ud. Faktisk 
talte vi aldrig om, hvordan jeg 
havde det – jeg tror, han vidste, 
jeg var vred, men det opfattede 
han som mit problem og ikke 
som noget, der havde med ham 
at gøre!

- Skete der nogen forandring? 
spurgte jeg.

- Nuvel, til sidst fi k han skaffet 
sig et arbejde, som det lykkedes 
ham at holde fast i, men ikke 
inden for grafisk formgivning. 
Vores datter tog et års pause fra 
college for at arbejde. Vores søn 
begyndte på et offentligt college 
i stedet for på det uddannelses-
sted, som han havde ønsket at gå 
på. Jeg tror nok, jeg stadig er vred 
på Will, fordi hans manglende 
evne til at holde på et arbejde 
påvirkede vore børns liv negativt!

- Men hvorledes kan det have 
noget at gøre med mine rygsmer-
ter? spurgte hun mig.

 Roden til smerten
Fjendtlighed og vrede er di-

rekte koblet til smerte hos mange 
mennesker, hvilket ikke burde 
overraske. Bibelen har fortalt om 
det i mange år:

 Du fyldte mig med harme. 
Hvorfor er min smerte evig, og 
mit sår ulægeligt? (Jer 15,17-18)

Fra min tidlige ungdom har mine 
fjender angrebet mig. De angreb 
mig, men overvandt mig ikke. 
Min ryg er mærket af dybe sår, 

som var den pløjet med en plov. 
(Sl.129,2-3)

Indignation er selvfølgelig også 
en slags vrede, også selv om den 
kan være berettiget. De emotio-
nelle angreb på salmisten udlø-
ste en smerte på hans ryg – en 
smerte så stor, at det føltes, som 
om nogen pløjede han ryg.

Hvad siger forskningen om det, 
der knytter skadelige og giftige 
følelser, fjendtlighed og vrede med 
smerte? Dr. John Sarno, professor 
i klinisk rehabiliteringsmedicin ved 
New York University School of 
Medicine, har behandlet tusindvis 
af patienter med rygsmerter. Først 
i 1970’erne begyndte Sarno at 
sætte spørgsmålstegn ved de 
anerkendte diagnoser og be-
handlingsmetoder for rygsmerter. 
Han undrede sig over, at smer-
teniveauet hos patienterne ikke 
passede med resultaterne fra de 
fysiske undersøgelser. Nogle gan-
ge indikerede prøveresultaterne, 
at de fysiske skader egentlig kun 
havde små eller ingen sammen-
hæng med, hvor mange smerter, 
patienterne sagde, de oplevede.

Sarno begyndte at udspørge 
patienter med kroniske smerter og 
opdagede, at ikke færre end 88% 
af dem havde et sygdomsforløb 
med stresspåførte smerter.

Mange af de samme patienter 
havde også haft et eller fl ere af 
disse symptomer:

Spændingssmerter
Migræne
Eksem
Tyktarmsbetændelse
Mavesår

Astma
Høfeber
Hyppig vandladning
Irritabel tarm
Dr. Sarno konkluderede, at 

smertefulde rygkramper og kro-
niske rygsmerter ofte skyldtes 
vedvarende spænding, stress, fru-
stration, angst, undertrykt vrede 
og bekymring. Han fremlagde en 
teori om, at spændinger påvirker 
blodcirkulationen til rygmusklerne. 
Denne anspændthed gør, at ner-
ver og blodkar – der forsyner 
rygmusklerne med blod – trækker 
sig sammen og derved reducerer 
blod- og ilttilførslen til vævet. Det 
resulterer i smertefulde kramper. 
Denne tilstand kan til sidst føre til 
følelsesløshed, en stikkende og 
prikkende fornemmelse og endda 
svækkelse af muskelstyrken.

Den kroniske, vedvarende ind-
snævring af blodkar medførte 
også ophobning af stofskifteaffald 
i musklerne. En af cirkulationssy-
stemets opgaver er af borttrans-
portere affaldsstoffer fra celler og 
væv til kroppens udskilningsorga-
ner – især nyrerne og tarmene, 
men også huden. Når blodkarret 
er indsnævret, hober affaldsstof-
ferne sig derfor op i musklerne.

Kronisk stress-smerte
Den nederste ryghvirvel er ikke 

det eneste, der påvirkes.
Problemet kan også ramme 

muskler i nakken, skuldre, sæde-
muskler, arm og ben. Til sidst kan 
det ende med en diagnose for 
fi bromylagi, myofasciale smerter, 
tilbagevendende stressskader og 

andre symptomer. Dr. Sarno be-
nævnte denne tilstand af kroniske 
smerter TMS (Tension Myositis 
Syndrome).

Før han gjorde denne opda-
gelse og satte navn på den, havde 
Dr. Sarno behandlet sine ryg-
smertepatienter ud fra, hvorvidt 
smerterne var relateret med slid 
på ryghvirvlerne, leddegigt osv. 
Stort set havde patienterne kun 
oplevet begrænset bedring, hvilket 
ikke er usædvanligt for patienter 
med kroniske rygsmerter. Mange 
mennesker, der plages af kroniske 
rygsmerter, fortæller, at de har 
døjet med dem i 10, 20,30 eller 
endnu fl ere år – selv om de har 
været igennem fl ere behandlinger 
og terapier. I mange tilfælde var 
bedringen blot midlertidig.

Da dr. Sarno havde fuldført 
sin forskning, begyndte han at 
behandle de underliggende emo-
tionelle årsager til TMS som sup-
plement til den fysiske behandling. 
Pludselig begyndte patienter at 
vise dramatiske forbedringer. 
Han oplevede en forbløffende 
succesrate i behandlingen. Mere 
end 90 % af patienterne fortalte, 
at de var blevet fuldstændigt frie 
for smerter. Dertil blev mellem 90 
og 95 % varigt raske, så de kun 
i meget sjældne tilfælde igen fi k 
rygsmerter.

Jeg anbefaler ofte dr. Sarnos 
bøger – The Mind-Body Prescrip-
tion, Healing Back Pain og Mind 
over Back Pain – til mennesker, 
som opsøger mig med kroniske 
rygsmerter.

Følelsesmæssig smerte 
kan udløse fysisk smerte

Når et forhold til en person, 
man elsker, går i stykker, eller hvis 
man bærer på en dyb sorg efter 
et tab, siger man ofte, at man har 
’hjertesorger’.

Når nogen afviser os, kritiserer 
os eller gør os vrede, siger man 
ofte, at personen har ’såret en’.

Men hvilken slags emotionel 
smerte er det, der langsomt går 
hen og udvikler sig til fysiske 
symptomer? Det er den under-
trykte emotionelle smerte.

Mange forældre lærer deres 
børn, at de ikke skal vise følelser. 
Barnet får at vide, at ’store drenge 
græder ikke’ eller at ’piger ikke 
skal klynke’. De bliver oplært til at 
tro, at det er uhøfl igt at vise sine 
følelser. I nogle tilfælde straffer 
forældrene endda børnene for 
at vise deres følelser – selv om 
de gør det af fornuftige grunde. 
Psykiatriske undersøgelser har 
vist, at små børn, som oplever at 
deres følelser ikke bliver godtaget 
og respekteret, automatisk udvik-
ler en tendens til at undertrykke 
følelser. Når de små børn føler, 
at hverken forældre, lærer, træ-
ner, ældre søskende eller andre 
autoritetspersoner værdsætter 
deres tanker og følelser, udvikler 
børnene mange gange foragt for 
deres egne følelser.

Bibelen taler om vrede
Mange bibelvers handler om 

temaet vrede. Et af de vigtigste 
formaner os til hurtigt at finde 
frem til årsagen til vreden og til 
ikke at gemme vreden i os: Bliver 
I oprørte over noget, da synd ikke. 
Lad ikke solen gå ned over din 
vrede (Ef 4,26; se også Sal l4,4)

Der er ikke noget i vejen med 
følelsen af vrede i sig selv, men 
derimod hvordan vi udtrykker den 
– fx i form af fysisk vold mod en 
anden person eller hærværk på 
ejendom. Det er også skadeligt 
at holde fast i sin vrede, så den 
vokser indvendig, og man lever i 
en tilstand af konstant raseri.

Jesus lærte: - I har hørt, at der 
blev sagt til vores forfædre: ”Du må 
ikke begå drab”. Hvis nogen gør 
det, skal de stilles for retten. Men 
jeg siger jer: Den, der blot bliver 
vred på en af sine nærmeste, 
burde stilles for retten. 

Og den, der kalder en anden 
for en forbandet idiot, burde straks 
stilles for en domstol. Og den, der 
kalder andre for ugudelige tåber, 
fortjener selv at blive kastet i Hel-
vedes ild.(Matt 5,21-22)

Jesus sammenligner en hold-
ning af vrede med et virkeligt 
mord. Mennesker udtaler altid 
ordet ’idiot’ i vrede. Mundtligt 
udtryk for vrede kan være ligeså 
skadeligt som fysisk vold. I virke-
ligheden reagerer vi ofte på ord 

Undertrykte følelser som fx. vrede kan give kroniske smerter. Rygkramper og kroniske rygsmerter skyldes ofte vedvarende spænding, stress, 
frustration, angst, undertrykt vrede og bekymring. 
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Læs bogen 
om dit hjerte
Af  Don Colbert

Stress, vrede, frygt, angst og 
depression er tikkende bomber, 
som kan føre til en lang række 
alvorlige sygdomme.
Men ved at fokusere på sand-
hed, tilgivelse, glæde og fred  
kan du hæve dig over de livs-
farlige, giftige følelser.

Indbundet, 251 sider
Letlæst norsk oversættelse.
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og holdninger på samme måde, 
som havde den anden slået os 
med en knytnæve. Det gamle 
norske udtryk: ’Kæppe og sten 
brækker ben, men ord kan aldrig 
skade mig’ passer ganske enkelt 
ikke. Ord kan have en knusende, 
følelsesmæssig påvirkning på 
andre. 

Midlertidig eller 
permanent fortrængning

Midlertidig fortrængning af 
visse følelser kan være sundt på 
kort sigt, ligesom det at vente med 
at svare kan give lidt ekstra tid til at 
få styr på følelser, som eller kunne 
være for overvældende.

Har du nogensinde lagt mærke 
til, at en familie, som har mistet et 
familiemedlem, ofte bedre tackler 
dødsfaldet end mennesker rundt 
om dem? Deres sind har for en 
kort stund undertrykt eller for-
trængt de voldsomme følelser af 
sorg. Mennesker, der rammes af 
stor sorg, kan opleve denne til-
stand af fornægtelse i fl ere dage, 
til og med uger, indtil deres følel-
ser kan komme i kontakt med rea-
liteterne. Dette er sindets normale 
og sunde forsvarsmekanisme.

Hvad der ikke er sundt, er at 
begrave eller fornægte ubeha-
gelige, overvældende følelser 
på længere eller permanent sigt 
– følelser, som det på lang sigt er 
bedre og sundere at få op i lyset 
og bearbejdet. Hvis man gør som 
ingenting og lader, som om alt er 
godt, giver det problemer senere. 
Eller hvis vi bilder os selv eller 
andre ind, at der ikke er sket noget 
(selv om det skete gjorde ondt), 
så undertrykker eller benægter vi 
følelser, som burde være kommet 
til udtryk. Når en person gemmer 
på voldsomme og ødelæggende 
følelser inde i sig selv, vil det 
skade personen senere hen. 

I løbet af årene har mange 
mennesker oplært sig selv til ikke 
at føle deres følelser.  De er blevet 
eksperter i at feje smertefyldte 
følelser ’ind under gulvtæppet’.

Hvad sker der, når man gem-
mer og holder igen på følelser af 
frustration, vrede eller afvisning? 
Når vi nægter at græde og ud-
trykke vor inderste smerte? Så 
opfatter sindet det, som om vi er i 
fare. Vore negative følelser, der lå 
til grund for smerten, prøver vi at 
undgå eller fortrænge. Så starter 
den onde en ond cirkel: Jo fl ere 
negative følelser vi oplever (som vi 
ikke formår at udtrykke), jo større 
bliver trykket indvendig - og jo 
mere oplever sindet det, som om 
vi befi nder os i fare – og jo mere 
føler vi, at vi bør fl ygte (og der-
med undertrykke følelsen endnu 
mere!) eller bekæmpe følelserne. 
Resultatet kan blive indre raseri, 
frygt eller ængstelse, der i mange 
år har kogt under overfl aden og 
blot ventet på at komme til udtryk.

Starten på processen med at 
skjule følelser sker bevidst. Et 
barn kæmper mod frygten eller 
gråden, når noget plager det. Med 
tiden bliver denne proces en ube-
vidst handling – der næsten bliver 
en automatisk, instinktiv reaktion 
på alt negativt.

Bibelen opmuntrer os til at blive 
fornyet i sindet: - I stedet skal I 
forny jeres tanker. I skal iklæde jer 
det nye liv, som Gud har givet jer, 
så I kan ligne ham og leve med en 
ren samvittighed i lydighed mod 
sandheden. (Ef 4,23-24) 

Den engelske Kong James 
oversættelse af Bibelen bruger 
begrebet ’The Spirit of your Mind’, 
som er det underbevidste – den 
del af tankevirksomheden, som 
er mere knyttet til sjælen og 
sindet. Undertrykte, blokerede 
følelser opstår automatisk i vor 
underbevidsthed. Og meget ofte 
er vi ikke bevidste om dem. Det 
er dette område, som trænger til 
åndelig fornyelse. Jeg vil komme 
nærmere ind på det i kapitlerne 
om tilgivelse, kærlighed, glæde 
og fjernelse af vrangforestillinger.

Tegn på undertrykte følelser
Spørgsmålet er, at hvis under-

tykkelsen af følelser hovedsageligt 
er ubevidst, hvordan kan man så 
vide, at man gør det?

Jeg har set mange psykologiske 
tendenser hos mine patienter i 
forbindelse med smerte. Men-
nesker med undertrykte følelser 
fra barndommen har en tendens 
til at give udtryk for et eller fl ere af 
disse symptomer:

Perfektionisme: Mennesker, 
som undertrykker følelser, vil have, 
at alt skal være perfekt i deres liv. 
Så undgår de at opleve afvisning, 
nederlag eller kritik.

Ønske om kontrol: Man ser 
ofte, at mennesker, der undertryk-
ker følelser, forsøger at få kontrol 
over alle livets aspekter – også 
over andre menneskers liv – så 
ingen af deres egne følelser kan 
komme op til overfl aden.

Usikkerhed og selvforagt: 
Mennesker, som undertrykker 
følelser, er ofte vokset op i miljøer, 
hvor de har følt sig uelsket og 
afvist i barndommen. På en eller 
anden måde har de ikke oplevet og 
mærket sikkerheden og båndene 
i et normalt forældre/barn forhold. 
Derfor udvikler de et lavt selvværd, 
også selv om de har opnået en 
masse andre ting i livet.

Denne dybt forankrede lave 
opfattelse af selvværd viser sig 
ofte i usikkerhed – for eksempel 
ved, at personerne ikke stoler 
på egne afgørelser, ikke tør tage 
beslutninger eller sætte sig et mål. 
De kan være så skuffede over 
deres tidligere beslutninger, at de 
nægter at træffe fl ere.

Andre personer med et lavt 
selvværd har en tendens til at rak-
ke ned på sig selv – de gør nar af 
egne fejl, afviser komplimenter og 
kommer med overdrevent kritiske 
kommentarer om egne mangler og 

små fejltrin. De er den type men-
nesker, som ofte straks affejer nye 
ideer og forslag med ’jeg ved ikke 
rigtigt’, ’jeg er ikke helt så sikker 
på det’ eller ’jeg tror ikke, det er 
nogen god ide’ - selv om de endnu 
ikke har hørt forslaget til ende eller 
vurderet mulighederne ved den 
nye situation. Når de møder nye 
mennesker eller kommer i nye 
omgivelser, kan de pludselig blive 
meget generte eller tilbagetrukne.

Kynisme og kritik: Mennesker 
med undertrykte følelser afl eder 
nogle gange opmærksomheden 
fra dem selv og retter den i stedet 
mod andre for at undgå igen at 
blive afvist, såret eller stresset 
følelsesmæssigt. De kan blive rene 
mestre i kyniske kommentarer og 
kritik af andre.

Løsagtighed: Denne reaktion 
kan i begyndelsen forekomme 
mærkelig, men mange mennesker 
med et lavt selvværd og under-
trykte følelser bruger masser af 
energi på at gøre alle tilfredse og 
at lede efter tegn på hengivenhed 
de mest usandsynlige steder og 
hos usandsynlige mennesker. De 
kan blive overdrevent seksuelt 
løsagtige i ønsket om at opleve 
den kærlighed og tryghed, de 
ikke modtog som barn eller for at 
kompensere for afvisninger fra en 
tidligere ægtefælle.

Overreaktion: Reagerer man 
tilsyneladende overdrevent kraftigt 
på enkle, hverdagsagtige hæn-
delser? Kan en sang pludselig få 
en til at græde? Kan en bestemt 
parfume frembringe forvirrede 
følelser?

Får man billeder eller mareridt 
om traumatiske begivenheder i 
fortiden, som fx skilsmisse eller 
mishandling?

Oplever man en kraftig følelses-
mæssig reaktion ved synet af en 
person på den anden side af et 
rum eller måske ved synet af et 
fotografi  (til og med et fotografi  af 
en død genstand)?

Man skal vide, at sådanne 
minder udløser en stressreaktion, 
der måske prøver at fortælle noget. 
En af mine patienter fortalte mig, 
hvor vred hun blev ved duften af 
pebermynte. Julen var derfor en 
svær tid for hende - jul, sukker-
stænger og duften af pebermynte. 
Hvordan kunne det være? Mens 
hun fortalte om sit liv, fi k jeg at 
vide, at hendes onkel regelmæs-
sigt havde misbrugt hende. Under 
de seksuelle overgreb, som altid 
foregik i hans stue, vendte hun 
sig bort og betragtede et glas med 
pebermyntedrops på bordet ved 
siden af sofaen. Det overraskede 
mig ikke, at duften af pebermynte 
udløste dyb vrede, foragt og bit-
terhed hos hende.

Store følelser 
- stor eksplosion

De, som har forsket i forbindel-
sen mellem sind og krop, fandt 
bl.a. ud af, at jo stærkere følelser 
en person er plaget af, jo kraftigere 
og mere eksplosiv bliver reaktio-
nen, når følelserne kommer frem 
til overfl aden. 

Forfærdelige traumer fra barn-
dommen som seksuel, fysisk 

og følelsesmæssig mishandling, 
offentlig ydmygelse og alvorlig 
afvisning er alle oplevelser, der 
kan udløse indre raseri og smerte. 
De  kan også eksplodere i vol-
delig adfærd senere i livet - som 
overgreb mod andre, nogle gange 
som lammende mareridt og søvn-
løshed, nogle gange som grådan-
fald, der tilsyneladende ikke lader 
sig standse, nogle gange som 
handlinger, man vil kalde galskab: 
rasende skrig, påføring af smerte 
på sig selv osv.

Hvad undertrykkes?
Depression hos den ene af 

forældrene eller langvarige fysi-
ske sygdomme. Det giver barnet 
en følelse af usikkerhed, frygt 
og nogle gange dyb vrede, fordi 
forældrene ikke opfylder barnets 
behov.

Ting som skaber dyb frygt, fx. 
tale om krig eller billeder af krig, 
vold og terrorisme, separation og 
skilsmisse, ekstrem fattigdom, 
hyppige fl ytninger. Igen vil et barn 
opfatte det som et ustabilt, utrygt 
og skræmmende miljø, og barnet 
kan føle vrede, fordi forældrene 
ikke opfylder dets behov.

Alkoholisme og afhængighed 
af stoffer. Barnet vil fortrænge 
følelser, fordi forældrene er skyld 
i et utrygt og skræmmende miljø.

Ekstrem strenghed, kulde og 
mangel på kærlighed. Barnet 
kan opfatte det, som om foræl-
drene afviser eller uretmæssigt 
dømmer det. Dette kan skabe 
vrede.

Indestængte følelser i en per-
son prøver at bane sig fri og give 
sig udtryk. Det er en del af følel-
sernes natur – det er meningen, 
at følelser skal føles eller udtryk-
kes. Hvis vi nægter at slippe dem 
ud, prøver de desto kraftigere at 
manifestere sig. Og så må under-
bevidstheden arbejde endnu mere 
for at holde følelserne nede.

Følelser dør ikke. Vi begraver 
dem, men de fortsætter med at 
leve deres eget liv. Man kan sam-
menligne dette med at fylde et 
fad med vand. Vi hælder det ene 
glas efter det andet med negative 
følelser i fadet, lige indtil fadet er 
fyldt. På det stadie kan en enkelt 
negativ oplevelse får det til at 
løbe over.

Hvis en person har oplagret ne-
gative følelser, specielt vrede og 
fjendtlighed, i mange år, skal der 
ikke meget til, før han eksploderer. 
Den allersidste lille fornærmelse 
– medtrafi kanten, som svinger ind 
foran ham, kollegaen eller chefen, 
som kritiserer ham, en person 
som overser ham – kan føre til et 
udbrud, kraftigere end hvad man 
normalt ville forvente.

Hvad sker ved et normalt udtryk 
for let vrede eller frygt? Ansigts-
musklerne stivner; hele kroppen 
kan føles stiv eller endda som 
lammet. Den normale fysiske 
reaktion på vrede og frygt er, at 
kroppen stivner – hele personen 
forbereder sig på fl ugt eller kamp. 
Når vi bliver såret, udbryder vi 
’Av! -og giver mundtlig udtryk for 
smerten.

Men hvad sker der, når man 

undertrykker vrede eller frygt? 
Man oplever så den samme an-
spændthed, men den retter sig 
indad i kroppen i stedet for udad. 
Kroppen overfører spændingen 
til sine indre muskelgrupper. Der 
lyder ikke noget ’Av’ … for en tid. 
Men til sidst vågner vi en morgen 
med en stiv nakke eller ryg … og 
så kommer der et Av!

Vrede - en betinget refl eks
Hvordan bliver vrede en auto-

matisk reaktion, der strømmer ud 
fra underbevidstheden? Svaret 
er, at man lærer vrede, når man 
gentagne gange udsættes for 
bestemte oplevelser i vore om-
givelser.

Jeg synes, det er interessant, 
at vi i barndommen ofte lærer at 
undertrykke følelser, mens vi sam-
tidig bliver bombarderet med op-
levelser og erfaringer, der udløser 
følelser. Selv tegneserier prøver 
at lære børn at reagere på livet 
med vrede og raseri. Det samme 
gælder mange krimiserier, bragt 
i den bedste sendetid. Medierne 
lærer os amerikanere at reagere 
på livet med en kort lunte – at 
trække umiddelbare konklusioner 
og give svar på tiltale. 

Vrede er en betinget refl eks. 
Vi lærer det ved gentagelser og 
sammenkobling af signaler fra 
omgivelserne. Dr. Ivan Pavlov, 
en russisk kirurg, viste, hvordan 
hunde kunne læres op til at få 
vand i munden, blot man ringede 
med en klokke. I begyndelse fi k 
de vand i munden på grund af 
duften af mad, men til sidst blev 
associationen mellem klokke og 
mad så stærk og indlært, at de fi k 
vand i munden kun ved lyden af 

klokken. Dette er et eksempel på 
betinget refl eks.

På samme måde lærer man 
at udtrykke vrede, når man ud-
sættes for bestemte stressende 
situationer. 

Med tiden vil personen ikke 
engang være klar over, hvad det 
er, som udløser vreden – han 
stivner blot og er konstant parat til 
fl ugt eller kamp. Den ene dag kan 
det gå ud over avisbuddet. Dagen 
derpå kan det ende med et større 
skænderi med en butiksekspe-
dient. En tredje dag kan person 
blive rasende over en kø, som 
han synes er for lang. Raseriet 
vælter op på stadig mere urimelige 
måder, jo længere personen har 
levet med sin indestængte vrede. 
Desværre er den slags personer 
ofte ikke engang selv klar over, 
hvor urimelige deres reaktioner 
er i forhold til hændelserne, som 
udløser dem.

Gør hurtigt op med vreden
Hvad kan man stille op med 

vreden, så den ikke går over i 
fjendtlighed? Det måske bedste 
og vigtigste råd fi nder vi i Bibelen; 
’Lad ikke solen gå ned over din 
vrede’(Ef 4,26). Gør op med din 
vrede en gang for alle.

Vær hurtig til at bede om und-
skyldning.

Bed Gud om tilgivelse for 
dine raseriudbrud - bekend din 
vrede for ham, og modtag hans 
tilgivelse.

En måde, hvorpå man mid-
lertidig kan kontrollere sin vrede 
på, er at tage en ’time out’. For 
eksempel når et barn har gjort 
noget galt, og man bliver vred 
og er lige ved at handle på en 
måde, man senere vil fortryde. 
Fokuser i stedet på noget andet, 
saml dine tanker, fald ned og lær 
åndedrætsøvelser, der gør dig i 
stand til at klare det. Snup en lille 
pause, mens du prøver at bringe 
åndedrættet i ro, og sig ’tak’ for 
hvert åndedrag for at minde dig 
om livets gave fra Gud. Det svæk-
ker vreden, fordi taknemlighed og 
et roligt åndedræt fra mellemgul-
vet udløser en afslapningsrefl eks, 
der dæmper stresserefl eksen.

Bid din stolthed i dig. Giv hurtigt 
slip på din vrede, og sig til dig 
selv: - Guds vilje, ikke min!

I løbet af årene har 
mange mennesker 

oplært sig selv til ikke 
at føle deres følelser.  

De er blevet eksperter 
i at feje smertefyldte 

følelser ’ind under 
gulvtæppet’.

Indestængte følelser 
i en person prøver at 

bane sig fri og give sig 
udtryk. Det er en del 
af følelsernes natur – 

det er meningen, at 
følelser skal føles eller 

udtrykkes. Hvis vi 
nægter at slippe dem 

ud, prøver de desto 
kraftigere at manife-

stere sig.



Gitte Lykke
Psyko-, par- & familieterapeut
Medlem af Psykoterapeutforeningen

Mobil 20101760
gitte@gittelykke.dk
www.gittelykke.dk

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

pr. telefon for følgende:
  *  Angst & depression
  *  Følgevirkninger efter
     alternativ behandling
     o.a. psykiske lidelser

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
30. okt. - 01. nov. 2015

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

Behandling . rådgivning

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Få din annonce med Ring 7356 1506

Autoriseret 
Psykolog og Diakon

Individuel terapi
  Parterapi

mobil 42 42 15 38

v/cand.psych.aut. 
Jack Brandholt

www.Risskov-Psykolog-Praksis.dk

BESTILLING
AF ANNONCER

RING
73 56 15 06

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

tilbydes på dansk/ engelsk/ tysk
- til jer som par/ familie
- til dig individuelt
- supervision
- sjælesorg

I Storkøbenhavn
- samt på Skype           
tlf. 42 68 00 15

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

Kender du én, der har det svært med sig selv?
Gør en forskel ved at opfordre til professionel 
behandling! ViTales tilbyder kognitiv terapi til 
afhjælpning af problemer. 

Læs mere på: www.vitales.dk
Bestil tid: 53 65 46 17  

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

PsykTro-linien
- én at tale med

Du kan ringe hver dag 19-22 på 2480 3022
Besøg PsykTro-brevkassen på psyktro.dk

PsykTro-arbejdet er en del af Agapes
landsdækkende arbejde. www.agape.dk

  Psykoterapeutisk Behandling / Rådgivning
Mobil:  Connie 31794518
Mail:  connienoer@familieterapeuter.dk
Mobil:  Mads: 40311648
Mail:  noer@familieterapeuter.dk
Kig ind på:  www.familieterapeuter.dk
Samtaler individuel – par – familier
Coaching og supervision personligt – grupper
Egne lokaler: Kolding og Løgumkloster
    Mere end 20 års erfaring på området

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Eksistentiel

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Par-, familie- og psykoterapeut

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Kurser for par.

Terapeutske samtaler i:
Bramming, Århus 
og Aalborg

www.barak.dk
Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

nn

Gunhild Aaen Madsen

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

ABORTLINIEN
48 39 48 48

Parterapi og individuel terapi i København.
Er I kørt fast i jeres parforhold?
Eller har du brug for hjælp til at komme
ud af en krise? Kontakt mig for en gratis
uforpligtende forsamtale.
Center for Familie og Eksistens 
Søren Holst, Par- og Psykoterapeut MPF
Vandkunsten 3, 1, 1467 Kbh. K
Tlf.: 20735253 - mail@cffe.dk

- Når livet ikke er snorlige e

John Hansen – Rødovrevej 247, st tv.    -    Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: JH-terapi.dk 

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

John Hansen – Rødovrevej 247, st. tv.      –      Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: ikkesnorlige.dk

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

Cert. Stresscoach, diakon og sjælesørgerCert. Stresscoach, diakon og sjælesørger
Mobil: 53 83 43 96Mobil: 53 83 43 96

info@hovmand-lyster.dkinfo@hovmand-lyster.dk
www.hovmand-lyster.dkwww.hovmand-lyster.dk

Praksis i Slagelse, samtPraksis i Slagelse, samt  
telefoniske samtaleforløbtelefoniske samtaleforløb
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Et samfund 
uden følelser
Anmeldt af Josua Christensen

Science fi ction-genren har ofte et noget dystert syn på fremti-
den, og The Giver er ingen undtagelse. 

Jonas er snart 18 år og står overfor det afgørende tidspunkt i sit 
liv, hvor han skal tildeles sit fremtidige hverv og formål i livet. Alt 
er i den skønneste orden - eller rettere: alt er ordnet sådan, at det 
eliminerer enhver form for konfl ikt. Forskellene mellem mennesker 
består udelukkende i det, de arbejder med, om det så er jordemødre, 
gartnere, dronepiloter … og så er der lige Jonas, som får en ganske 
særlig opgave. Han er som den eneste ”modtager af minder”. 

Et samfund, der på overfl aden er ordentligt, harmonisk og uden 
forskelsbehandling, vold eller konfl ikter, holdes i The Giver kunstigt 
bedøvet gennem en form for kollektiv hukommelsesbarriere. Hver 
dag bedøves sanserne gennem en indsprøjtning, således at farver, 
som jo er forskellige, ikke ses, og følelser, som kan være farlige, 
ikke står i vejen for rationel tænkning. På den måde er der ingen, 
som savner alt det i livet, som både forbindes med det smukkeste 
og grimmeste, følelser som kærlighed/had har ingen betydning, og 
skulle nogen komme til at sige noget så fjollet som ”jeg elsker dig”, 
bliver de hurtigt irettesat med en bemærkning om, at de skal bruge 
et præcist sprog. Dem, som ikke passer ind i dette ordnede samfund, 
”sættes fri andetsteds”, og der holdes smukke ceremonier, når det 
sker. Men i realiteten afl ives de. 

Filmen og genren i det hele taget rejser nogle relevante spørgs-
mål. Hvad stiller vi op med de følelser, som kan medføre noget af 
det mest dyrebare: kærlighed, mod, viljestyrke mm., men også det 
modsatte? Hvis ulighed kan elimineres ved ensartethed, ville det 
så ikke også fjerne noget at det, som gør livet allermest interessant, 
nemlig de mange forskelle? Og hvad med den frie vilje, fi ndes den i 
virkeligheden, uden historie, følelser og en risiko for at vælge forkert?              

Jeff Bridges spiller rollen som ”the giver” (giveren). Han er i besid-
delse af kollektivets hukommelse om verden før det regelstyrede 
samfund. Det er paradoksalt nok nødvendigt, at der er én, som 
kender til en anden verden, således at han kan rådgive de ældste 
i samfundet, når de skal træffe beslutninger. Bridges spiller rollen 
godt; han er desillusioneret, men får igennem Jonas nyt håb. Meryl 
Streep agerer skurken, som ypperste ældste luger hun effektivt ud i 
afvigere og uegnede. ”Modtageren” spilles af Brenton Thwaites, som 
formår at virke ægte overrasket, når han for første gang ser farver, 
hører musik eller ser folk danse. 

Filmen er mere eftertænksom end andre i genren (The Hunger 
Games, Divergent, The Maze mv.) og mindre actionfyldt. Men fæl-
lestrækket er den eksistentielle linje, som er så typisk for science 
fi ction. Hvad er et menneske, spørges der? Hvilke valg er uomgæn-
gelige? Som et andet kundskabens træ bryder Jonas den forbudte 
grænse og sætter folket fri til at kende forskel på godt og ondt. Det 
menneskelige er i den forstand at vælge det gode eller det onde vha. 
sanser, historie og følelser. Går man lidt tættere på, synes ”lånene” 
fra Bibelen ret tydelige. Giveren er et billede på Gud, som giver 
modtageren et liv med sanser, historie og valg. Jonas er navnet på 
en velkendt person i Det Gamle Testamente, og Jesus taler om sig 
selv ud fra historien om Jonas (i Luk 11,29-31) - Jonas bliver på den 
måde en slags frelserskikkelse.      

Alt i alt en interessant fi lm. 
    

The Giver (DVD) • 97 min.               

Anmeldt af Bo Torp Pedersen 

Den georgiske film, som på 
’dansk’ har fået titlen Corn Is-
land (Majs Ø) er en smuk, enkel, 
rolig og tankevækkende fi lm 
- en fi lm om naturen og men-
neskene, måske en fabel om 
skaberværket eller livet selv.

Udgangspunktet er det lille 
natur-under, som hvert år sker 
i fl oden Inguri, der løber mellem 
Abkhazien og Georgien. Under-
vejs fra Kaukasus til Sortehavet 
driver jord og sten af sted og 
danner i foråret små midlertidige 
øer i fl oden. Filmens hovedper-
soner er den gamle bonde Agba 
og hans barnebarn Aisa. Det er 
Agbas tilbagevendende projekt 
at dyrke og høste majs på én af 
disse midlertidige øer. 

Filmen følger tæt dette ”ska-
berværk” i alle dets konkrete og 
praktiske detaljer. Det er en stor 
opgave for den 70-årige Agba, 
også selv om Aisa hjælper. De 
to siger ikke meget til hinanden, 
men vi aner et komplekst forhold 
mellem dem. 16-årige Aisa er et 

barn for ham, men i virkeligheden 
på vej til at blive en kvinde. De 
har deres eget univers, men i 
verden omkring dem foregår en 
borgerkrig, og på et tidspunkt får 
den indfl ydelse på dem. 

For nogle vil fi lmen være for 
stillestående, for åben, men for 
nogle af os er den en fascineren-
de fi lm, og jeg kan ikke lade være 
med at tænke i baner af et mikro-

kosmos og en skabelseshistorie. 
Det er Guds natur, som sætter 
rammen og livsbetingelserne. 
Jeg finder det nærliggende at 
tolke den midlertidige ø og dens 
majsmark som billede på vort liv, 
dit og mit: Det har en begyndelse 
og slutning, som vi ikke selv er 
herrer over. Hvad får vi ud af den 
korte tid, den mark, det liv, det 
pund, der er givet os? 

Det er store ord, men jeg synes 
godt, vi kan bruge fi lmen som en 
prædiken - og som konklusion 

K.L. Aastrups salme: ”Du gav 
mig, o Herre, en lod af din jord” 
(DDS 728). Så falder det hele 
på plads.

Redigeret og bragt med til-
ladelse; opr. anmeldelse kan 

læses på kirkeogfi lm.dk
Corn Island • 100 min. 

Det pund mig blev givet
Ved fi lmfestivalen 2014 i Karlovy Vary, Tjekkiet, fi k ”Corn Island” den kirkelige jurys pris.

Agba (Iljas Salman) og barnebarnet Aisa (Mariam Buturisjvilij) i ”Corn Island” (still fra fi lmen: © 
41Shadows)

Når sandheden forties
Anmeldt af Ketty Dahl

Der var helt stille i biografen, 
da den tyske fi lm Tavshedens 
labyrint lod de afsluttende rul-
letekster køre over lærredet. 
Og ikke uden grund. Det er en 
fi lm, der sætter sig i én. Ganske 
enkelt. Den er fremragende og 
meget, meget tankevækkende.

Handlingen foregår i Frankfurt 
i 1950’erne. Tyskland lider af 
en kollektiv fortrængningsme-
kanisme. Folket ønsker ikke at 
huske eller vide, hvad der foregik 
af grusomheder under krigen, og 
devisen synes at være, at taler 
man ikke om rædslerne, så har 
de nok ikke fundet sted. Og dem, 
der vitterligt ikke vidste, hvad der 
foregik, ønsker heller ikke at vide 
det. Da en ældre jøde opdager, at 
en tidligere fangevogter i kz-lejren 
Auschwitz nu arbejder som lærer 
på en lokal skole, tager han og 
hans journalistven kontakt til en 
ung advokat, Johann Radmann, 
og får ham til at forfølge sagen. 
Radmann bliver hvirvlet ind i 
tavshedens labyrint. Meget få 
ønsker at få sandheden frem, for 
sandheden er for ubærlig og im-
plicerer for mange. Derfor prøver 
man fra mange sider at lægge 
ham hindringer i vejen. Til sin 
store overraskelse opdager han 
under sine undersøgelser beviser 
for, at tusindvis af SS-offi cerer, 
der tjente i Auschwitz, nu lever 
almindelige familieliv uden at 
være blevet stillet til regnskab for 
deres forbrydelser. De fortsætter 
deres liv, som om intet var hændt.

Filmen får aldrig en senti-
mental slagside, skønt temaet 

lægger op til en følelsesmæssig 
rutsjetur, for de uhyrligheder, der 
foregik i kz-lejrene, er ikke til at 
kapere. Instruktøren holder en 
vis distance til grusomhederne 
og lader os som seere langsomt 
erkende sandheden sammen 
med Radmann. Det virker stærkt, 
for erkendelsesprocessen er 
smertefuld. Radmann erkender, 
at fornægtelsen har bemægtiget 
sig samfundet, for folket kan ikke 
klare at påtage sig skylden. Alle 
kender nogen, der har været en 
del af krigsforbrydelserne, og 
derfor bliver det nemmere at lukke 
øjnene, for man kan ikke klare 
at forholde sig til realiteterne. 
Efterhånden sniger skylden og 
nazi-fortiden sig også ind på Rad-
manns personlige liv. Det går op 
for ham, at ingen kan sige sig fri.

Baseret på sand historie
Det er den unge Alexander 

Fehling, der spiller rollen som 
Radmann, og det gør han sær-
deles overbevisende. Johan 
Radmann er brændende enga-
geret, modig, men også uoplyst. 
Alligevel vokser han med den 
opgave, han har påtaget sig, selv 
om han undervejs er lige ved at 
give op, efterhånden som han 
erkender omfanget af ondska-
ben, fortielserne, intrigerne og 
magtkampene.

Filmen er baseret på den 
sande historie om Auschwitz-
processerne i Frankfurt, der fandt 
sted først i 1960’erne. Tyskland 
havde på dette tidspunkt alle-
rede været igennem Nürnberg-
processerne, hvor de allierede 
førte højtprofi lerede nazister for 
retten. Men denne gang handler 

det om tyskernes eget opgør 
med en smertelig fortid, som en 
nødvendig proces for at få en 
fremtid. At se skylden i øjnene 
og tage ansvar. Som det siges i 
fi lmen, handler det ikke om straf 
for straffens skyld, men om at 
give ofrene oprejsning, at fortælle 
deres historie og ikke bare være 
ligeglad med deres skæbner. Det 
handler om ofrenes værdighed 
og værdi som mennesker. Filmen 
er først og fremmest en fi lm om 
skyld og fortielse, men også om at 
åbne øjnene for sandheden for at 
kunne komme videre. Skyld skal 
tages alvorligt. Et demokrati kan 
ikke overleve som et sundt sam-
fund, hvis ikke det tager sig af de 
svageste og forsvarer dem. Som 
Radmann siger: Dette samfund 
er pakket ind i vat. Det vil ikke se 
sandheden.

Det er et emne, der også er 
aktuelt på mange planer i dag. 
Vi har også i Danmark emner, 
vi som samfund fortier og for-
trænger, fordi sandheden er for 
smertelig og fører for meget skyld 
med sig. Abortproblematikken for 
eksempel.

Det er en perle af en fi lm, og 
for mit vedkommende bliver den 
helt klart årets fi lm. En fi lm om 
sandhed. Men sandhed kan ikke 
fi nde fodfæste, hvis ikke man vil 
sandheden.

Tavshedens labyrint er Tysk-
lands bud på næste års Oscar-
nominering, og det er fuldt for-
tjent.

Redigeret og bragt med til-
ladelse; opr. anmeldelse kan 

læses på fi lmogtro.dk
Tavshedens labyrint • 124 min.
Premiere: 3. september

The Giver 
(DVD) 
97 min. 

Den unge advokat Johann Radmann (Alexander Fehling) i 
”Tavshedens labyrint” (still fra fi lmen: © Scanbox Entertainment)
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Møder & Arrangementer

Har du ændringer eller spørgsmål til Har du ændringer eller spørgsmål til 
dit abonnement? Er avisen udeblevet?dit abonnement? Er avisen udeblevet?

Så ring til Udfordringens kontorSå ring til Udfordringens kontor
mellem mellem kl. 8:30 og kl. 11:30 på kl. 8:30 og kl. 11:30 på 

tlf. 74 56 22 02 - Vælg tlf. 74 56 22 02 - Vælg 11 for abonnement for abonnement

Ferie

 

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 

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: 
8.10. 14.00 Missionsforbundet Aabenraa: Noahs Ark - fundet igen?
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.
24.-25.10. Nordic Apostolic Prophetic Conference, Finland. 
5.11. 19.30 Ørslev Kloster - Ørum Kirkefællesskab: Mama Heidi.
26.11. 19.00 Svendborg Pinsekirke: Overnaturlig helbredelse - hvordan?
5.12. 10.00 Aglow i Vejle Kirkehuset, Vor Frelsers kirke, Strandgade 2 a 
4.3. 15.00 Brande Baptistkirke: Mama Heidi - Afrikas Moder Teresa.
24.4. 14.30 Kristkirken, Kolding: Jagten på Noahs Ark.
Første mandag hver måned kl. 19-21: Bøn for Danmark, Christiansfeld
Udfordringen, Jernbanegade 1, Christiansfeld.

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Kirken i 
Kulturcenteret
Frokostmøder i ”Aktive Seniorer”:
Hør spændende foredrag om tro og liv:

14. oktober kl. 11.30 til ca. 13.00: Egon og Hannah Falk

21. oktober kl. 11.30 til ca. 13.00: Jørgen Christensen
Som afslutning kan der købes kaffe og frokost

i husets café: Café Kant.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
25. oktober kl. 14.00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Hans Berntsen

Holland – klassisk og nyt

Besøg de klassiske hollandske steder, såsom 
Keukenhof blomsterpark, ostemarked og Amster-
dam. Kom tæt på de danskere som bor i Holland, 
og besøg museer som ikke hører til de klassiske 
Hollandske ture. 
Rejseleder Peter Lanting er født og opvokset i 
Holland, og han kender til de steder som ikke 
står i turbøgerne.

Dato: 27. april - 2. maj
Rejseledere: Bodil og Peter 
Lanting

Læs mere om rejsen  
på vores hjemmeside,  
eller kontakt 7592 2022

Hannah & Egon Falk

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB
FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

SØNDAG
25. oktober 

Kl 10:30

Præst og 
international

missionær

DAVID HANSEN
AMC Aalborg

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

IPSICC
Interna  onal Psychotherapeu  c School

 in Chris  an Culture
A  older seminar om:

Velsignelse som empowerment i rådgivning og terapi

Lørdag 7. november, 2015 i Saralyst Kirken, Aarhus,

kl. 9.30-13.

For yderligere informa  on og  lmelding ring  l Vibeke 

Møller 29891431 eller send en email  l

Interna  onal leder for IPSICC: Vibeke Møller, læge og 

psykoterapeut MPF: vibeke@IPSICC.org

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

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

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:

Oplev naturidyllen ved Wittensee
4 dage på 3-stjernet hotel i Nordtyskland

Ankomst: Valgfri frem til 
14.12.2015 og i perioden
11.1.-29.5.2016.

Hotel Wittensee ★★★

Hotellet ligger et stenkast fra 
en af Nordtysklands smukkeste 
søer Wittensee. Naturpark Hüt-
tener Berge udgør en stor del 
af områdets kulisse, og med et 
net af spændende stier både i 
lokalområdet og ud til for ek-
sempel østersøkysten i bade-
byen Eckernförde (9 km) kan I 
få stor glæde af det cykel- og 
vandrekort, der er inkluderet.

KØR SELV-FERIE MED

Pr. person i dobbeltværelse

1.299,-
Pris uden rejsekode kr. 1.449,-

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

editionsgebyr kr 79 -

4 overnatninger 1.699,- inkl. 3 middage

Jørgen Christensen

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                  

Gøre gavn?
Vil du hjælpe Udfordringen 

praktisk? 
En ny café og helsekostbutik 

er fx åbnet i Udfordringens loka-
ler (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 hen-
ri@udfordringen.dk eller på 
51316599.



1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

Udfordringen torsdag den 8. oktober 2015   KRYDSORD . 19

Giv et gaveabonnement til en god ven!
Hvis du allerede holder Udfordringen, kan du give et gaveabonnement til en god ven. 

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

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 40:
Ingrid Kristensen
Kølkærvej 6 
Hammerum 

Kodeord: Godsforvalter
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 
13. oktober 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!

Flotte farvefotos og stærke 
interviews m. Heidi Baker om 
hendes fantastiske arbejde 
i Afrika, de utrolige mirakler 
og 10.000 nye kirker! Kun 199,- Hosianna.dk

Eller bestil på 7456 2202

Torsdag den 17. September • Uge 38 • 2015 • Årg. 43

Torsdag den 17. September • Uge 38 • 2015 • Årg. 43  

... den kristne ugeavis

... den kristne ugeavis

Mere end halvdelen af oplaget solgt før udgivelsen!
Ude nu!

Bestil på: WWW.SCANDINAVIA.AS

Jernbanegade 7. 7400 Herning Tlf. 97 1168 00E-mail: revisor@bruun-dalgaard.dk
www.bruun-dalgaard.dk

Brug tid på det du er god til
- vi gør det samme

Vi yder troværdig og fyldestgørende rådgivning og 

revisorassistance uden skjulte omkostninger.

Registreret revisor FRR

Mange helbredelser i Aalborg

Charles Ndifon (th) glæder sig over en deltager, der netop er blevet helbredt for talebesvær efter en blodprop. Manden kom også op at gå fra sin kørestol og mærkede en tydelig bedring på et øjeblik.Af Henri Nissen
Hundredvis af mennesker 
oplevede i weekenden en lang 
række mirakler i Aalborg.

Her havde Aalborg Menigheds 
Center (AMC) inviteret den afro-
amerikanske forkynder Charles 
Ndifon til at undervise og bede 
for de syge.

Og det var ganske overvæl-
dende. Det var svært at holde styr 
på alle de mirakler, der skete, for 

det gik meget hurtigt, når Charles 
Ndifon befalede sygdom og ska-
vanker at forsvinde i Jesu navn. 
Men alt blev optaget på video til 
senere dokumentation.Blandt de mange mirakler, der 

skete fredag, lørdag og søndag, 
var bl.a. en delvis blind mand, der 
kom til at se på det blinde øje, 
adskillige døve og svagthørende, 
der kom til at høre; en snes med 
rygskader, som oplevede lindring 
eller fuld helbredelse; nakkepro-
blemer, der blev helbredt; arme, 

der ikke kunne strækkes ud, som 
nu kunne rettes ud; migræner og 
tinitus, der forsvandt; sportsska-
der, der blev helbredt; nogle op-
levede, at deres psykiske lidelser, 
fobier og traumer forsvandt. Ja 
endda overvægt forsvandt.Bygningen på Gasværksvej 

var som forvandlet til et hurtigt-
virkende sygehus med en utrolig 
kærlig atmosfære, der bl.a. blev 
bemærket af nogle ikke-kirkevan-
te besøgende, som aldrig havde 
oplevet noget lignende.  

Tilbage til DanmarkCharles Ndifon kom i 2001 for 
første gang til Danmark. Dengang 
var han inviteret af en lille frikirke 
i Ringkøbing. Da tv-serien Åndernes Magt 

overværede et møde med en 
hemmelig gæst blandt publikum, 
blev denne gæst ligesom mange 
andre spontant helbredt, og 
tv-udsendelsen skabte så stor 
interesse, at Ndifon måtte vende 
tilbage til fl ere store kampagner 
i bl.a. København, Odense, Aal-

borg, Aarhus, Kolding, Herning 
og Hillerød.

I alt deltog i nærheden af 
50.000 danskere i møderne 
fra 2001-2003. I 2008 kom den 
nigeriansk-fødte forkynder tilbage 
på en kort visit til Aarhus, hvor en 
sklerose-helbredt kvinde arran-
gerede møderne. Men der skulle 
gå syv år, før en kirke i Aalborg 
igen inviterede Ndifon.I mellemtiden har han rejst 

verden rundt og talt til titusindvis 
af tilhørere. Miraklerne er fortsat 

sted efter sted.Udfordringen interviewede 
Charles Ndifon i Aalborg, og her 
gav han udtryk for, at han gerne 
vil tilbage til Danmark. Men han 
ønsker, at Guds kraft skal rykke 
ud af kirkerne og vises i al of-
fentlighed - gerne på tv - så dan-
skerne kan se, at Jesus Kristus 
virkelig kan hjælpe os med alle 
vores mange problemer.

Læs mere side 12-13 og Leder side 6. 

Charles Ndifon, kendt fra tv-serien Åndernes Magt, helbredte mange i Jesu navn - og gav  ere en fornyet tro på, at Gud stadig kan gøre det umulige.

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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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. 

Stillinger Debat

Missionær søges 

  

• Evangelisering

Bolig

Mangler du nye medarbejdere?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen  

Ring 73 56 15 06

Drømmer du/I om at 
oprette et kristent bofællesskab?

Så har vi stedet!
På det naturskønne Falster ligger denne fl otte 4-længede 
lystejendom m/3-4 beboelser (479 m2)

Totalt gennemrenoveret med respekt for det oprindelige. Tæt 
på skov og strand og midt i stilheden ligger denne perle af 
en landejendom.

Her er der muligheder. Her kan alle drømme om landlig idyl 
blive til virkelighed. Pris 3.300.000

Se boligen på realmaeglerne.dk - sagsnr. 600348

lt t d kt f d t i d li T

Diverse

Pædagog søges
Moseskellets Børnehave ved Randers kristne friskole søger 
pædagog pr. januar 2016.

Stillingen er på 32 timer pr. uge. Der er mulighed for sup-
plerende timer i vuggestue og SFO.

Børnehaven har et tæt forpligtende og udbytterigt samarbejde 
med både vuggestue, SFO og skole. Børnehaven har ca. 30 
børn og deler bygning med vuggestuens 13 børn. 

Skoven grænser op til institutionen, og vi har det grønne fl ag. 

Vi søger en person som:
• Kan og vil tænke natur og udeliv ind i de daglige aktivi-

teter. Som ikke er bange for jord under neglene, ”duften” 
af bål, og som i ny og næ kan begrave en død solsort. 

• Som kan og vil integrere kaniner, høns og måske også en 
ged i det pædagogiske arbejde. 

• Kan og vil samarbejde med vuggestue, SFO og skole.
• Loyalt vil arbejde for skolens formål og grundlag, som 

bygger på kristne livs og menneskesyn. 

Ansøgningsfrist mandag d. 26. oktober 2015. 
Mailes til: cv.@randers-kristne-friskole.dk 

Løn og ansættelsesvilkår mellem BUPL og Frie Grundskoler.

Se hele stillingsopslaget på www.randers-kristne-friskole.dk. 
Evt. spørgsmål kan stilles til afdelingsleder Carsten Vesterager

Det Kristne Gymnasium 
søger ernæringsassistent 
Se opslag på: 
www.kristne-gym.dk

Esajasskolen  
søger lærere til to 
barselsvikariater                          
 
Brænder du for: 1) Dansk i indskolingen, billedkunst og 
pigeidræt suppleret med et enkelt NT-hold i 2.kl. eller  2) 
Pigeidræt, kristendom og matematik i udskolingen 
suppleret med en halv klasse i madkundskab  er du 
måske en af skolens kommende lærere. 
 
Ansøgningsfrist er mandag den 26. oktober 
Ansættelse sker efter overenskomst mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centraladministration. 
For øvrige oplysninger kan skoleleder Dan Crillesen 
kontaktes på mobil 60610660 

 
 

 læs hele opslaget på www.esajasskolen.dk 

Lærer søges 
 
Se stillingsopslag på www.bøgballefriskole.dk

Nu er det tid til refl eksion
Nu er det blevet efterår, og fl ygt-

ningekrisen er derfor ved at stilne af. 
Det er dermed blevet tid til eftertænk-
somhed og refl eksion over det skete. 
Måske vi kan fi nde svar på spørgsmål 
og få perspektiv ved at rette blikket 
mod Grønland. 

Den muslimske fl ygtningestrøm og 
immigration fra den arabiske halvø 
har denne sommer sat alle rekorder 
for folkevandring. Vores opmærksom-
hed har derfor været rettet mod de 
voldsomme begivenheder og scener, 
der tidligere på sommeren udspillede 
sig langs den ungarske grænse og 
på de græske øer. Dette resulterede i en ophedet debat om, hvor 
mange indvandrere Danmark skulle tage imod. Trangen og viljen til 
at hjælpe folk på fl ugt har været stor i den danske befolkning. Sam-
tidig har det nationale parti DF stillet krav om lukkede grænser, med 
den begrundelse at Danmark udvikler muslimske parallelsamfund. 

Vinteren nærmer sig, og fl ygtningestrømmen er ved at aftage. Det 
giver os et pusterum, som vi kan bruge til refl eksion og eftertænk-
somhed, oven på en hektisk sommer. Hvad kan vi lære af det her? 
Hvor skal vi orientere os hen imod for at fi nde svar på spørgsmål i 
vanskelige situationer? 

DF’s grønlandsordfører Søren Espersen var klar i mælet. Lad os 
sende fl ygtningene til Grønland. Det er jeg IKKE enig i. Men lad os 
bare snakke lidt om Grønland. For mens fl ygtningekrisen er ved at 
stilne af, står det kulturelle og kristne fællesskab med Grønland alene, 
i baggrunden, og synker hen i danskernes helt enorme uvidenhed 
omkring Grønland. Samtidig indtager grønlænderne den allerne-
derste plads i det danske samfundshieraki, og vores manglende 
kendskab og fordommene om grønlænderne har aldrig været større 
og mere ubegrundet end netop nu. Det er derfor vores pligt, at vi 
engagerer os i Grønland, som er et land med en udbredt kristen 
befolkning, som vi kan lære meget af. Ved at strække hånden frem 
til grønlænderne kan vi desuden være med til at styrke det kristne 
fællesskab i det danske rige (som er under pres, grundet humanis-
men og islams fremmarch?) 

JONAS HØYER ROHDE, TANZANIA

Cand. mag. Jonas H. 
Rohde

Hvorfor skal børn 
skræmmes fra vid og sans 

”Er du voksen, midt imellem eller lille, så har du muligheden for at 
blive skræmt fra vid og sans, når Djurs Sommerland i efterårsferien 
satser stort på et spøgelseshus,” stod der i en avisnyhed 15/9. Og 
det er langt fra det eneste forlystelsessted, der lokker med hæsligt 
halloween-gøgl i efterårsferien.

Det er desværre en kendsgerning, at både børn og voksnes 
hverdag kan være stressende. Nogle avisoverskrifter siger noget 
om situationens alvor: ”Små børn plages af uro. - Professor: Angste 
børn skal tages alvorligt. - Hver femte dansker rammes af angst. 
Undersøgelse: Større krav til den enkelte kan være årsagen.”

At angste børn skal tages alvorligt, må også betyde, at de ikke 
skal udsættes for at blive skræmt fra vid og sans i et spøgelseshus 
i efterårsferien.

Desværre er det ikke alle steder, børn kan undgå at blive skræmt, 
ja, måske ligefrem chokeret, i forbindelse med Halloween.

En reklame fra Super Brugsen med halloween-pynt viste en blo-
dig, afhugget hånd og fod. Det var et så makabert syn, at det burde 
være forbudt at sælge så uhyggelige ting af hensyn til angste børn, 
som uforvarende kunne møde dem på en ellers hyggelig indkøbstur.

Set i en større sammenhæng: Tiden er ikke til at skræmme andre 
fra vid og sans. Virkeligheden overgår altid fantasien. Der er lande, 
hvor man ikke nøjes med at skræmme andre fra vid og sans.

Skulle Danmark ikke vise så megen solidaritet med angste børn 
i alle lande, at vi ikke gør det til underholdning at skræmme børn fra 
vid og sans?

 KAMMA ANKJÆRØ, NY MUNKEGADE 80, AARHUS C

Vidste du, at Udfordringens bogsalg har mere end 500 forskellige titler? - Se mere på hosianna.dk 

Terje Forsberg:
Aldrig for sent at 
blive et lykkeligt barn

kr. 129,95
kr. 129,95

Jacob Bank Møller:
Andagts Bogen
200 andagter skrevet af unge

kr. 199,95
kr. 199,95

kr. 349,95
kr. 349,95

Robert Bladt:
Anno Gratiae
Bønner og refl eksioner

kr. 20,00
kr. 20,00

Jofrid og Peter Tinggaard:
At bede sammen
Inspiration til fællesbøn

kr. 200,00
kr. 200,00

Derek Prince:
At gå ind i Guds nærvær
Vejen til intimitet med Gud

Erling Thyde:
At kende Gud 
- og være ægte

kr. 120,00
kr. 120,00

Bestil på Bestil på 
tlf. 7456 2202tlf. 7456 2202
Por o kun Por o kun 
kr. 29,-kr. 29,-
*Ved levering i DK*Ved levering i DK



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 10/10
19:45 Før Søndagen.
19. søndag efter trinitatis - fra Sct. 
Nicolai Kirke i Kolding. Dagens 
tekst handler om at tage sin gode 
seng og gå. Dagens salmer er ” Du, 
Herre Krist” og ”Nu glæd dig i Her-
ren, mit hjerte” Kammerkoret ”Sine 
nomine” synger sammen med folk 
fra egnen byen under ledelse af 
Søren Andresen.

Søndag 11/10
14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
TV-gudstjeneste fra Helligåndskir-
ken, Aarhus. Prædikant er pastor 
Poul Langagergaard, ved orglet 
organist Anders Gaden. 

Mandag 12/10
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
Genudsendelse fra søndag

Tirsdag 13/10
22:00 22:00 Guddommelig Sex - 
Regler og synd (1:4)
Sex og religion. Mange vil nok 
mene, at det er to uforenelige 
størrelser.  På Trudsholm Gods har 
DRK samlet den seksuelt uerfarne 
muslimske kvinde, det indre missi-
onske par, katolikkerne, den kristne 
kvindebedårer og det spirituelle 
par til en snak om, hvad religion 
betyder for netop deres sexliv. 

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 

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

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.

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 sen-
des: Lørdag kl. 18.30, Søndag kl. 
10.30, Mandag kl. 18.30, Tirsdag 
kl. 10.30. 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
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Torsdag 8/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 9/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 10/10
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 11/10
07.33 Religionsrapport (P1) 
Danske udvandrede stordyrkede 
dansk kultur. Skik følge eller land 
fl y. Men da danskere for gene-
rationer siden fx udvandrede til 
Argentina, stordyrkede de dansk 
sprog og kultur i deres hjem 
i eksil - og især igennem den 
lokale danske kirke. Religionsrap-
port undersøger i dag, hvordan 
danskernes tro og religion har 
udformet sig, når vi rejser til andre 
lande - både før og nu. Med bl.a. 
Erik Dybdal Møller, forfatter og 
sognepræst i Sct. Pauls Kirke i 
Aarhus og tidligere præst i dansk 
kirke i Argentina.
08.03 Mennesker og tro (P1). 
09:54 Gudstjeneste (P1) 
Fra Skt. Clemens Kirke, Nykøbing 

Mors. 19. søndag efter Trinitatis.
Prædikant:  Mette Moesgaard 
Jørgensen. Kirkekoret består af 14 
elever fra det lokale gymnasium, og 
de synger som motet, ”Så lær mig 
at leve” af Knud Jeppesen
19:03 Religionsrapport (P1) 
19.30 Mennesker og Tro. 
Genudsendelse.

Mandag 12/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 13/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 14/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Visjon Norge
Sender også danske programmer. 
Mand. 17.30, onsd. 11.30, fred. 13, 
sønd. 23.30 (Thor 1o vest:)

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 / for-
bøn for syge. Ekstra parabol mulig-
vis nødvendig. Program og teknisk 
support: www.revelationtv.com

(41/2015)

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

På KKR-TV’s hjemmeside kan du se interviewet med Ole Jørgensen, som blev helbredt for kræft. (Se 
udfordringen uge 37). Du fi nder udsendelsen under ’Personlige historier’. Her kan du også se interviews 
med bl.a. Ann Wiedenbein i programmet ’Tæt på’, som handler om at komme til tro. www.kkr-tv.dk

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

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.

Mette Østergdr.
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Jeg er ret sikker på, at det det hedder ”en kamel gen-
nem et nåleøje” og ikke omvendt...  (Se Mark. 10:25)

Ung Udfordring t

Musik
TJEK

En træner i amerikansk foot-
ball blev nægtet retten til at 
bede til Gud i forbindelse med 
footballkampe, men så skete 
der noget utroligt, skriver KPK. 

Joe Kennedy er højt elsket af 
sine studenter på Bremerton 
High School i staten Washington 
i USA. Han er veteran i marinen, 
og nu træner han amerikansk 
football med unge spillere på 
gymnasieniveau. 

De sidste ni  år  har han 
ha f t  de t  som t rad i t ion  a t 
bede til Gud efter hver kamp. 

Men så klagede to ateister til 
skolen over, at Kennedy bad. 
Træneren fi k umiddelbar besked 
fra skolens administration om at 
stoppe bønnen eller at risikere at 
miste jobbet. 

Det er Christian Today, som 
skriver dette.

Nægtet bøn
Kennedy forsvarede bønnen 

og sagde, at dette var helt ob-
ligatorisk. Men så klagede en 
af kaptajnerne på holdet over 
bønnetraditionen. Følgen blev, at 
skolen nægtede Kennedy at lede 

holdet i bøn og til og med at bøje 
hovedet for at bede.

Det var Rachel Alexander, som 
skrev historien om træneren for 
The Christian Post. Hun mener, 
at man kan fi nde absurditeter i 
denne censur, når man ser, hvad  
de studerende ellers kan blive 
stødte af - alt fra at træneren spyt-
ter eller siger et grimt ord. 

– Mulighederne er endeløse 
for, hvad en træner kan gøre, 
som de studerende kan finde 
stødende, siger hun.  

Alexander kunne ikke tro, at det 
efter ni år med bøn pludselig blev 

en forbudt praksis, fordi to ateister 
protesterede – og fi k gehør fra 
skolens ledelse.

Blev overrasket af bøn
Så, efter en fredagskamp skete 

der noget utroligt. Kennedy holdt 
en tale. Han bad ikke, for det  var 
han blevet advaret imod. Men til 
trænerens store overraskelse, 
begyndte nogen af hans støt-
tespillere, til og med nogen fra 
holdet, at bede for ham.

Teamet bad Fadervor, mens 
andre supportere sang fi re vers 
af «Amazing Grace». 

Footballtræner i USA 
fi k åndelig overraskelse

Træner Joe Kennedy fi k forbud mod at bede med sine spillere efter kampen. Men de ville ikke undvære bønnen.

Træneren fi k forbud mod at bede med spillerne. Men holdet tænkte anderledes.

Kirkeligt Medieakademi stiller 
10 gratis pladser til rådighed 
for kristne journalistikinteres-
serede unge på en studiedag 
på Danmarks Medie- og Jour-
nalisthøjskole i Aarhus den 23. 
oktober 2015. 

Uddannelsesleder Henrik 
Berggren introducerer journa-
listuddannelsen, journalistelev 
Astrid Reuss Mikkelsen fortæl-
ler, hvordan hun kom ind på 
uddannelsen, og studievært 

ved P1-programmet Mennesker 
og Tro Anders Laugesen (bil-
ledet) fortæller om muligheder 
og udfordringer ved at formidle 
kristendom i medierne.

Medieakademiet har det for-
løbne år givet 150 unge fra Det 
kristne Gymnasium i Ringkøbing, 
Mariager Højskole, Kolding Inter-
nationale Højskole og Luthersk 

Missionsforenings Højskole i 
Hillerød en grundig introduktion 
til journalistfaget.

Projektet kulminerer med en 
studiedag på Danmarks Medie- 
og Journalisthøjskole fredag den 
23. oktober for særligt motiverede 
elever fra de nævnte skoler. Og 
det er her, Kirkeligt Medieaka-
demi stiller 10 ekstra pladser til 
rådighed ganske gratis, fortæl-
ler Svend Løbner, som leder 
projektet.

Henri.

Mediedag for unge på journalisthøjskolen

Rapperen Eshon Burgundy er 35 år og fra Abington, Penn-
sylvania, USA. I marts udgav han sit nyeste album med 
navnet The Fear of God på pladeselskabet Humble Beast.

Rent musikalsk er Fear of God langt fra en ”4 fjerdedele og 
så derudad”-plade. Musikken har en mere soul-agtig lyd. Den 
er bygget op omkring langsommere beats, der giver lytteren 
tid til at lytte til teksterne. Der er gjort meget ud af at give mu-
sikken den rigtige stemning, og der er ingen hurtigt rappede 
tekster. Derfor fremstår CD’ens budskab også klart og tydeligt. 

Teksterne handler om Eshon Burgundys forhold til Gud og 
den verden, vi lever i. Sangen Control Issues handler om, hvor-
dan han overgiver kontrollen til Gud. I sangen Blood Money 
bliver vi husket på, hvad Jesus ofrede for os, for at vi kunne 
blive frelst. I The Fear of the Lord bliver der brugt skriftsteder 
for at fortælle, hvorfor verden er fyldt med ondskab, og hvad 
der kan gøres ved det. 

Sidstnævnte sang bliver leveret i form af Spoken Word. 
Selvom der er markant forskel på denne og de andre sange, 
hænger albummet godt sammen. Man fornemmer straks, 
at Eshon Burgundy har noget på hjerte. Måden han leverer 
teksterne på, er med sådan et stærkt og vedholdende udtryk, 
at de på en eller anden måde hænger ved. Man forstår, hvad 
han vil med musikken og det budskab, der er i teksterne.

Der er ingen tvivl om oprigtigheden i Eshon Burgundy’s 
musik. Selvom han er tidligt i sin karriere, har han leveret et 
stærkt album.  

Alt i alt er det en god CD, der ikke er svær at lytte til. Hvis 
man ikke kan lide Rap / Hip-Hop musik, bør man i det mindste 
lytte til CD’en for teksternes skyld. 

Bo Slot

Stærk CD med
tydeligt budskab

Fra den 14. - 17. oktober er der 
Brigther Konference for de 
17-30-årige. I år afholdes konfe-
rencen i Aarhus Valgmenighed.

Brigther er en ungdomskonfe-
rence på tværs af kirkeretninger. 
Den afholdes hvert år i efterårsfe-

rien - i år for 4. gang. Formålet er 
at skabe en national tværkirkelig 
konference, hvor unge kristne fra 
hele landet kan stå sammen og 
prise Gud.

Talere fra udlandet
I år er James Murray fra Austra-

lien en af hovedtalerne. James 
er ledende præst i C3 kirken i 
Cronulla, Australien og har tjent 
den lokale kirke siden han var 
ganske ung.

Han får selskab af Seth Yates 
fra USA, som er lovsangsleder og 
forkynder. Seth har tjent i Interna-

tional House of Prayer (IHOP) i 
Kansas City i 7 år som underviser 
og lovsangsleder.

Sidste år havde ca. 400 tilmeldt 
sig Brigther, og endnu fl ere deltog 
på aftenmøderne. Det er første 
gang, Brighter afholdes i Aarhus

Jakob/Lisbeth 

Brigther Konference i Aarhus Valgmenighed
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Først dræbte han læreren 
med et enkelt skud. Så spurg-
te han hver enkelt elev, om de 
var kristne. Hvis de sagde ja, 
skød han dem. 

Sådan fortæller faderen til en 
af de overlevende, Anastasia 
Boylan om den vrede unge mand, 
der 1. oktober dræbte ni personer 
og sårede syv, før han selv blev 
dræbt på gymnasieskolen Ump-
qua Community College.

I et indslag på TV-kanalen CNN 
fortæller faderen Stacy Boylan, 
hvad Anastasia har berettet:

Drabsmanden Chris Harper-
Mercer kom ind i klasselokalet 
og skød straks omkring sig. Først 
dræbte han læreren med et enkelt 
skud. Andre blev såret. 

Da han havde skudt profes-
soren med bemærkningen: ’Det 
her har jeg ventet på i mange 
år’, smed eleverne sig på gulvet. 

Han beordrede dem til at stå 
op og spurgte dem derefter én 
efter én: Er du kristen? Hvis de 
svarede ja, sagde manden: ’Fint, 
hvis du er kristen skal du se din 
Gud om et sekund.’ Herefter skød 
han dem. Sådan fortsatte han 
ned langs rækken. Anastasia 
har fortalt, at han bare havde et 
håndvåben. Ikke en riffel eller et 
større våben. Men han havde tid 
nok til at fylde det op med nye 
patroner og skyde. 

- Hvorfor fi k han så meget tid til 
at dræbe så mange? Det forstår 
jeg ikke, spørger den oprørte far 
på CNN.

Drabsmanden var selv indskre-
vet som elev i den engelskklasse, 
hvor han skød og dræbte sin 
lærer og sine medstuderende.

Våben-gal
En af politiets efterforskere har 

overfor New York Times beskrevet 
den 26-årige gerningsmand som 
en ’vred ung mand, fyldt med 
had’. Lederen af en selvforsvars-
gruppe har beskrevet ham som 
”sær og ødelagt” og ”lidt for ivrig” 
efter at få skydetilladelse.

Fem pistoler og en riffel blev 
fundet på skolen, hvor drabs-
manden døde torsdag efter en 
ildkamp med politiet.

Politiet fandt derefter to pisto-
ler, fi re rifl er og et haglgevær på 
hans bopæl.

Alle våben var lovligt indkøbt 
af drabsmanden eller af familie-
medlemmer i løbet af de sidste tre 
år. En skudsikker vest blev fundet 
ved siden af   en riffel på skolen 
med fem rammer ammunition, og 
yderligere ammunition blev fundet 
på hans værelse.

Drabsmanden har på hjem-
mesider vist begejstring for bl.a. 
den irske terrororganisation IRA. 
Han har offentlig rost en kendt re-
volvermand Vester Lee Flanagan. 

Mere end våbenlov
Præsident Obama har benyttet 

anledningen til at agitere for en 
af sine kæpheste, en strammere 
våbenlov. Andre har peget på, at 
der skal bruges fl ere penge på 
psykiatrisk behandling. 

Men fl ere kristne ledere gør i 
stedet opmærksom på, at drabs-
manden havde et udtalt had til 
kristne og netop skød dem. 

De ser terrorhandlingen som 
udtryk for en stigende fjendtlig-
hed i det amerikanske samfund 
overfor kristne. De nævner et 
tidligere drab på en kristen, hvor 

drabsmændene også spurgte 
offeret, om hun var kristen og 
derefter skød hende. 

Forfølgelse i USA
”Forfølgelse af kristne sker ikke 

kun i Mellemøsten og Iran. Det 
sker lige her i Amerika,” skriver 
Franklin Graham, søn af Billy 
Graham og leder af hjælpeor-
ganisationen Samaritans Pulse. 

Grahams indlæg på Facebook 
var allerede mandag delt 34.000 
gange. Han fortsætter:

”De modige sjæle på Umpqua 
Community College, der stod op 
for deres tro på Jesus Kristus blev 
hadefuldt skudt ned uden nåde. 

Jesus sagde:” Hvis de hader 
jer, så husk, at de hadede mig 
først,” citerer Graham fra Johan-
nes evangeliet 15,18. 

Han og andre opfordrer kristne 
til at fortsætte med at bekende 
deres tro og ikke tie, men kæmpe 
for kristnes ytringsfrihed.

Det er dog vigtigt at huske, at 
drabene kun var én gal mands 
værk og ikke ”samfundets”.

Djævelsk ondskab 
Udover Graham har bl.a. pastor 

Greg Laurie fra Californiens Har-
vest Church skrevet klumme på 
Christian Post, hvor han taler om 
”forfølgelse mod kristne i USA.” 

”Efter sådanne skyderier, spør-
ger man altid: ”Hvorfor?” Man 
taler om psykisk sygdom og vå-
benlov, men den eneste ting, du 
sjældent hører, er, at ”det skete, 
fordi folk er onde.”

Omfavnet af djævelen
”Lige så sikkert som der er 

en Gud i himlen, er der en djæ-
vel, som jeg mener står bag 
denne forfølgelse af tilhængere 
af Jesus,” sagde Greg Laurie, der 
er præst for en stor megakirke.

At drabsmandens havde en 
åndelig motivation understreges 
af, at han har efterladt en besked 
på en datingsside om, at ”jeg kan 
ikke lide organiseret religion”.

Mere grotest er en besked 
inden han forlod hjemmet, hvor 
han skrev, at han ville blive budt 
”velkommen i helvede og omfav-
net af djævelen.”

Hertil siger Greg Laurie:
”Jeg kan forsikre dig, at han 

vil få det langt værre i livet efter 
døden, end han kunne ønske. 

Der bliver ingen velkommen og 
ingen omfavnelse. Bare mørke og 
adskillelse fra Gud.”

Henri.

- Han gik direkte efter de kristne, 
forklarer vidner til skoleskyderiet 
i Oregon sidste fredag. Anastasia 
Boylan blev ramt i ryggen, men 
overlevede ved at spille død.

Drabsmand gik efter 
kristne studerende
Årsagen til massakren på et amerikansk gymnasium Oregon i sidste uge 
skyldtes ikke kun den lette adgang til våben eller manglende behandlings-
muligheder for psykisk syge, men drabsmandens had til kristne.

Faderen og broderen til Anastasia Boylan, der overlevede et skud i ryggen, fortæller hendes historie om den frygtelige massakre til CNN.

Torben Torben Søndergaards klummeSøndergaards klumme

Forleden læste jeg noget i en bog, der virkelig chokerede 
mig. I bogen diskuterede man dåben og de forskellige 
kirkesyn, der er, når det kommer til dåben. 

Et sted skrives der, hvad folk i ens kirkesamfund skulle gøre, 
hvis de møder andre, der kommer med gode argumenter for et 
andet dåbssyn. De skriver:

”... Dertil svarer vi kort: den almindelige mand skal vise 
spørgsmålet fra sig og overlade det til de lærde.”

Eller, sagt med andre ord, du må ikke selv prøve at fi nde frem 
til, hvad der er sandt. Du skal bare blindt stole på vores teologer, 
da de ved bedre.

Nu ønsker jeg ikke at bruge denne klumme til at snakke om 
dåb eller andre teologiske synspunkter. Men handlede reforma-
tionen ikke netop om, at vi almindelige kristne skulle have Bibe-
len, selv læse den og derigennem komme frem til sandheden? 

Når folk i dag kan skrive, at vi skal afvise gode argumenter 
og blindt lytte til de lærde, viser det, at der er noget helt galt. 
At man kan skrive sådan viser, at man glemmer, at der fi ndes 
kloge teologer i alle kirkesamfund, og at alle disse kloge teologer 
kommer frem til vidt forskellige ting. Vi fi nder altså disse kloge 
teologer alle steder, så hvorfor skulle det lige være ens egne 
teologer, som har fat i den lange ende?

Jeg er overbevist om, at vejen frem er, at vi almindelige kristne 
igen begynder at læse i Bibelen. Det er faktisk ikke en farlig bog, 
og den var netop tiltænkt os almindelige mennersker uden nogen 
teologisk uddannelse.

Jeg tror personligt ikke, at man kan fi nde hele sandheden i et 
enkelt kirkesamfund, men ved at tage lidt fra fl ere forskellige. Vi 
fi nder fx noget hos Den Lutherske Kirke, som vi desværre ikke 
fi nder hos Baptistkirken eller hos Pinsebevægelsen og omvendt.

Så vejen frem må være, at vi stopper med kun at lytte til egne 
teologer, samt blindt stole på, at de har hele sandheden, men at 
vi hver især læser Bibelen og faktisk tør tro på, at Gud derigen-
nem kan vise os sandheden. Da vil man fi nde rigdomme i Guds 
ord, vi ikke før har set, og sammen vil vi alle bevæge os ind i 
en dybere forståelse af Gud og en større enhed med hinanden.

De kære teologer

Obs! Torben Søndergaards klumme er udtryk for hans egen 
holdning, og udtrykker ikke nødvendigvis Udfordringens holdning.

Kun kr. 119,95

Kloster  
Half Dream, Half Epiphany
“Fuldendt åbenbaring som 
sendt fra oven”, skrev GAFFA 
om Klosters 3. album.  Mikael 
R. Andreasen er sangskriver og 
hovedvokal på albummet. Den 
amerikanske sangerinde Sarah 
Hepburn samt norske Solrun Stig 
“er med til at pakke den lavmælte 
og spirituelle neo-folk ind i et or-
ganisk lydmaleri, hvor fortvivlelse 
og håb forenes.” (GAFFA).

Kloster roses til skyerne...
NYHED!

- Fortsæt med at bekende din 
tro, opfordrer Franklin Graham.
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Hjælp med at skaffe nye læsere
Både nye abonnenter og tro-
faste læsere kan være med i 
konkurrencen om en stor rejse 
til ’det hellige land’ Israel den 
11.-20. 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. 

Felix Rejser er snart klar med 
programmet, som offentliggøres 
senere i Udfordringen. 

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 abonnement. 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 lotterier, sim-
pelthen 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 
lodtrækningen, som fore-
tages den 5. januar og 
offentliggøres i avisen den 
7. januar 2016.

Udfyld kuponen på side 
21, eller send alle oplys-
ninger til mail@udfordrin-
gen.dk.

Så er du også med i 
konkurrencen om en ufor-
glemmelig læserrejse!

Livets gang i LIDENLUND

Læserrejsen vil bl.a. besøge egnen 
ved Genesareth Sø og Jerusalem. 
Program fås hos Felix Rejser.

Og vær med i lodtrækningen om en læserrejse til Israel med Stig Christensen som guide.

Warum doch?
Imaginez si nous avons écrit le journal en français parce 
que nous avons pensé qu’il sonnait mieux? Ne serait-il pas 
merveilleux? (Tænk, hvis vi nu skrev avisen på fransk, fordi 
vi syntes det lød godt. Ville det være skønt?)

Forleden stod jeg i en moderne kirke, mens et lovsangskor sang 
akkompagneret af meget høj musik (over 80 decibel).

Stort set alle de lovsange, vi sang, var på engelsk. Nu skriver jeg 
”vi”, men på grund af den øredøvende lyd kunne man faktisk ikke 
høre, om man selv sang med. Jeg kunne se, at mange var holdt 
op med at bevæge læberne og nu blot betragtede bandet deroppe 
på podiet, som sang så hengivent - på engelsk. 

Et par ældre holdt sig for ørerne, mens en ung fyr havde taget 
et par hørebøffer på for at beskytte sig mod tinitus. 

Egentlig er det jo urimeligt, at der skrues så højt op for lyden at 
det er skadeligt, men jeg har for længst indset, at der udover de fem 
tjenester - apostel, profet, lærer, osv. - fi ndes en tekniker-tjeneste, 
som kan overtrumfe dem alle med sin enorme lydmur. Og ingen 
profet tør åbenbart gå op imod de udvalgte.

Det var i dette øresønderrivende himmelske øjeblik, hævet over 
enhver skønhed, at jeg fi k den tanke, at vi skulle skrive avisen 
med kæmpestore fede bogstaver og på engelsk! - For mange 
kan åbenbart bedre forholde sig til Jesus og det åndelige, hvis det 
foregår på engelsk. Måske kunne vi så også få fl ere unge læsere? 

Det er nok sådan, de tænker i kirkerne.
Danske kristne, som ellers ikke tør nævne Jesus i en almindelig 

samtale, kan nemlig godt synge de mest smægtende lovprisninger, 
hvis det blot sker på engelsk. Derfor er gospel så populært.

Nu er engelsk bare ved at blive så almindeligt herhjemme, at 
det næsten bliver for tydeligt, hvad man står og synger, så måske 
skulle vi lovsynge på fransk, som kun de færreste forstår. 

Nå, spøg til side. Avisen skal naturligvis trykkes på læsernes 
eget sprog. Det kan enhver forstå. Bibelen bliver jo også oversat 
til nye sprog, fordi man netop véd, at hvert 
folkeslag bedst forstår budskabet på deres 
eget hjertesprog. 

Men hvorfor tilbeder vi så på engelsk? Og 
hvorfor skal det forstærkes med så mange 
watt? Det fi k jeg ikke svar på ovenfra. Men 
måske kan nogen hernede svare på det. 

Bliv fortæller og vejleder
Godly Play lærer dig at fortælle 
bibelhistorier levende og inddragende

1. marts - 2. april
Diakonhøjskolen, Aarhus

18. - 20. august
Hotel Hebron, København

Læs mere og tilmeld dig  
på godlyplay.soendagsskoler.dk

2016

Det går stærkt fremad med byg-
geriet af Noahs Ark i fuld stør-
relse i Williamstown, Kentucky.

- Herren har velsignet projektet 
gennem venner, som har matchet 
andres donationer. To venner af 
projektet lovede at matche dollar 
for dollar op til 1,5 millioner i løbet 

før den 15. september. Og nu er 
jeg helt euforisk, fordi vi nåede de 
1,5 millioner, dvs. 3 millioner med 
de matchende dollars, skriver 
kreationisten Ken Ham.

Han forventer, at arken i stør-
relsen 1:1 kan åbne næste år.

- Jeg tror fuldt og fast, at det 
vil blive et af de største evangeli-

sationsprojekter i vor tid. Ud over 
korset, tror jeg, at Arken er det 
største symbol for frelsen. Den 
minder om den dør, som vi må gå 
igennem for at blive frelst. 

Arken skal også vise bibelens 
historiske troværdighed. 

I forbindelse med den ameri-
kanske ark er der også planer 

om at bygge en by med en 
bymur, en kopi af Babelstårnet, 
en landsby fra 1. århundrede, en 
rejse i historien fra Abraham til 
vandringen over Det Røde Hav, 
et åbent fugle-voiliere og en zoo 
med kæledyr, oplyser Ken Ham 
fra organisationen ”Answers In 
Genesis”.

Noahs Ark bygges i fuld størrelse i USA
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