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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

Af manden bag 
Youtube-hittet: 

“Why I hate 
religion, 

but love Jesus”

Bestil på 
www.scandinavia.as

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!

Mariager Højskole fylder 60 år
Pinsevækkelsens højskole, 
Mariager Højskole, kan fejre 60 
års jubilæum med det højeste 
elevtal nogensinde!

 Det står i fl ot kontrast til de fl e-
ste andre danske højskoler, som 
kæmper med at få elever nok.

Men i Mariager i Himmerland 
er der 90 elever. Og det er det hø-
jeste, skolen nogensinde har haft.

Samtidig kan man dette sko-
leår udklække hele 12 bachelorer 
i praktisk teologi. 

- Vi lever og har det godt, er-
kender forstander Kent Jakobsen. 

Tidligere kunne man ind imel-
lem finde elever, som tog på 

Mariager Højskole, fordi de ikke 
lige vidste, hvad de ellers skulle 
– dette fi nder man ikke længere.

Unge målbevidste elever
Gennemsnitsalderen blandt 

eleverne er kun 21 år, og alle ele-
verne er målrettede og ressour-
cestærke, fortæller forstanderen.

- Unge i dag har utroligt mange 
valgmuligheder, så dem, der er 
her, har valgt os frem for så meget 
andet. Tilmed er mulighederne for 
økonomisk støtte til et højskoleop-
hold i dag stærkt begrænsede, 
forklarer Kent Jakobsen.

- Over de seneste 15 år har vi 
haft en jævn og konstant vækst 

fra omkring 50 elever til de nu-
værende omkring 90. Knap en 
tredjedel af eleverne er fra ud-
landet, mens resten er danske, 
så vi er en dansk skole med et 
internationalt snit.

Teologi, lederskab og 
personlig udvikling

Kernefagene på Mariager 
Højskole handler om teologi, 
lederskab og personlig udvikling. 

Undervisningen er struktureret 
i et forløb på tre år, hvilket bety-
der, at mange af eleverne tager 
fl ere år på skolen. 

Og så kan man også få papir 
på, at man faktisk har lært noget. 

Højskolen arbejder sammen med 
Harvest Bible College i Melbourne 
i Australien. Det betyder, at man 
kan erhverve en bachelorgrad i 
praktisk teologi i løbet af højsko-
lens treårige forløb.

- Vi regner med, at 12 elever 
får deres bachelor i løbet af dette 
skoleår, oplyser Kent Jakobsen. 

Han er leder for Danmarks for-
mentlig mest ukendte, akademi-
ske uddannelse inden for teologi.

Henri.

Læs også på side 5:

Elever i praktik i kirker
Elever får personlig coach
Højskolens historie

Forstander Kent Jakobsen kan glæde sig over, at elevtallet er 
steget fra 50 til 90 over en årrække.

Pinsevækkelsens højskole har fl ere elever end nogensinde.
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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 l: Poul Langagergaard

L i å Udf d i g dk

To salmedigtere 
vandt tre priser

Ester Kofoed har 20 års jubilæum 
på Fredericia Soldaterhjem 
For 20 år siden fl yttede socialpædagog 
Ester Kofoed til Fredericia for at be-
gynde arbejdet som leder af KFUMs Sol-
daterhjem. Jubilæet fejres tirsdag den 
20. oktober på Treldevej 99 i Fredericia. 

I oktober 1995 fl yttede familien Kofoed til 
Fredericia, hvor Ester fi k jobbet som leder 
af KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. Her er 
kontakten til veteraner og fastansatte ved 
Ryes Kaserne det primære fokus. Ester har 
været en pionér i arbejdet med veteraner, 
der i dag betegnes som ”KFUMs SoldaterRekreation”. 

I dag kan der bo op til tre veteraner på rekreation på KFUMs 
Soldaterhjem i Fredericia, og mange veteraner benytter soldater-
hjemmet både hverdage og weekender. ”Ester er der altid, når man 
har brug for en skulder”, lyder det fra én af de veteraner, der i dag 
kommer fast på KFUMs Soldaterhjem. 

Jubilæet markeres med åbent hus på KFUMs Soldaterhjem 
tirsdag d. 20. oktober, hvor alle er velkommen fra kl. 11:30 til mid-
dag, kaffe og kage. 

Bodil

De to vindere af salmekonkurrencen, Niels Johansen og Anette 
Broberg Knudsen, løb med de 3 priser. 
Foto: Niels Thure Krarup/ Kirkefondet.

Niels Johansen og Anette 
Broberg Knudsen vandt pri-
serne for de bedste salmer ved 
Kirkefondets 125 års jubilæum.

Kirkefondets salmekonkur-
rence havde to kategorier, hhv. 
en bysalme og en konfirmati-
onsalme. 

Tidligere sognepræst og for-
fatter Niels Johansen vandt før-
stepræmien for en bysalme og 
andenpræmien for sin konfi rma-

tionssalme. 
Forfatter Anette Broberg Knud-

sen, som bl.a. har skrevet krimier 
og bogen ’Sjælesorg ved køkken-
bordet’, vandt 3. præmien for sin 
konfi rmationssalme.

En ekstra specialpris blev ud-
delt til diakon Bente Graugård 
Nielsen for en konfirmations-
salme. 

Der blev i alt indsendt 99 sal-
mer, som blev bedømt anonymt.

Bodil

Vi burde få mere 
kirke for pengene
Tidligere generalsekretær i Indre Mission deltog i 
programmet ’Spild af dine penge’
Af Bodil Lanting

Samarbejde mellem sognene 
kunne spare millioner, mener 
kirkekonsulent cand. theol. 
Poul Langagergaard, som for 
nylig deltog i DR1-programmet 
Spild af dine penge’.

Programvært Thomas Buch-
Andersen har i fi re programmer 
set på spild af offentlige midler. Der 
har bl.a. været fokus på Odense 
byråds dyre rejser til Rivieraen, 
forløbet i det skandaleombruste 
Melodi Grand Prix i København, 
IC4-togene og rejsekortet. 

Men også Folkekirkens brug 
af 8 mia. om året kom i fokus. 
Præsten ved Hjadstrup Kirke 
ved Otterup blev interviewet om 
gentagne messefald. Præsten 
afviste programværtens forslag 
om et tilmeldingssystem, så folk 
kunne melde sig til, hvis de ville 

til gudstjeneste. Selv om det ind 
imellem kunne spare udgiften til 
fire ansatte (præst, kirketjener, 
kirkesanger og organist). 

Brug pengene rigtigt
Men i stedet for at spare på 

antallet af gudstjenester kan 
man sagtens spare andre steder, 
mener Poul Langagergaard, som 
er medlem af menighedsrådet 
ved Helligåndskirken i Aarhus 
og medlem af provstiudvalget i 
Århus Vester.

- Kirkegårdene kan sagtens 
samarbejde om brug af udstyret. 
Vi har sparet 2,4 millioner på 
et år, fortæller Langagergaard i 
udsendelsen. 

Han nævner også, at menighe-
derne kan lave fælles annoncer og 
indkøb af fx salmebøger. Folkekir-
ken bør udnytte sin mulighed for 
stordriftsfordele.

- Man må skelne mellem ram-

mer og indhold. Vi må spare på 
rammerne for at få fl ere penge til 
indholdet. I Vestre Provsti sparede 
vi halvdelen af de 400.000, vi 
ellers brugte til annoncere, ved 
at fl ere kirker annoncerede sam-
men. Og for de penge kunne vi 
så ansætte endnu en deltids sog-
nemedhjælper og lave aktiviteter, 
som er værdiskabende for sognet, 
fortæller Poul Langagergaard til 
Udfordringen.

Som konsulent tilbyder han 
ledelsesrådgivning på baggrund 
af bl.a. 25 års arbejde med ledelse 
i kirkelige sammenhænge. Han 
kan derfor give råd, når det gæl-
der fx ansættelser, personale- og 
lønpolitik.

- Det handler om at få mest 
mulig kirke for pengene, under-
streger han.

IMs leder 1982-1992
Som generalsekretær i Indre 

Mission huskes Poul Langager-
gaard bl.a. som den, der indførte 
5- og 10-årsplaner samt Time 
Management-systemet i bevæ-
gelsen.

Efter ti år som leder af Indre 
Mission blev Poul Langagergaard 
i 1992 administrationschef for et 
advokatfi rma på Fyn. Efter tre år 
blev han IT- og personale-chef i 
den fynske kommune Årslev syd 
for Odense. Her var han med til at 
indføre bredbånd før andre kom-
muner. Samtidig startede han i 
sin fritid et privat konsulentfi rma. 

Poul Langagergaard var 
prædikant i DR-kirken sidste 
søndag. Udsendelsen genund-
sendes lørdag den 17. oktober.

Indre Missions tidligere generalsekretær medvirkede i udsendel-
sen Spild af dine penge. Skærmprint DR.tv.

Hanne Jensen og veninden 
Birthe Silkjær har startet en 
ny Aglow Candlelight-gruppe 
på Mors. 

Nyheden blev bragt den 23. 
september i en helsides artikel i 
Morsø Folkeblad.

- Vi tror på, der er et behov for, 
at kvinder kan mødes og snakke 
sammen i et fællesskab omkring 
troen. Hvor vi kan dele vores 
sorger og glæder og fortælle om 
den forskel, Gud kan gøre i hver-
dagen, fortæller Hanne og Birthe 

til Morsø Folkeblad.
Aglow er et tværkirkeligt net-

værksarbejde for kvinder. Hanne 
Jensen, som hører hjemme i Mis-
sionsforbundet, og Birthe Silkjær, 
som er fra Folkekirken, har været 
med i Aglow i Thisted i fl ere år.

Den nye Aglow-gruppe skal 
mødes i Støberisalen over biblio-
tektet den sidste torsdag i hver 
måned. Første mødedag var den 
24. september, hvor Ellen Peder-
sen fra Aglows danske bestyrelse 
fortalte om netværket.

Bodil

Nyt netværk for 
kvinder på Mors

Tidligere missionær 70 år
Tirsdag den 13. oktober kunne Jør-
gen Markussen, Christiansfeld, fejre 
sin 70 års fødselsdag.

Jørgen rejste som nyuddannet diakon 
i 1970 sammen med hustruen Ingrid 
til Tanzania, hvor han blev hospitals-
administrator på Brødremenighedens 
hospital i Sikonge. Senere blev han 
evangeliserende missionær i et nyt 
indsatsområde blandt wasukumafolket. 

I sin sidste periode i Tanzania nåede 
Jørgen Markussen at tegne og stå for byggeriet af 20 nye kirker. 

I Danmark har han bl.a. været leder på Nordborg Plejehjem på 
Als, på de Gamles Hjem i Ikast og sidst kirketjener ved Sct. Marie 
Kirke i Sønderborg.

Bodil

Morsø Folkeblad bragte en helsides artikel om den nye Ag-
low-gruppe, som Birthe Silkjær og Hanne Jensen har startet.

Ny systemchef i Krifa
Anders Hansen, Randers, er tiltrådt 
som systemchef i Krifa og får ansvar 
for it-systemerne til bl.a. kontingent-
indbetalinger, udbetaling af dag-
penge samt indkaldelse til samtaler. 

Anders Hansen skal desuden vide-
reudvikle en automatisering af sagsbe-
handlingen. Hans fokus vil være på at 
forene god arbejdslyst hos sine medar-
bejdere med en god kundeservice. 

Den nye systemchef er 45 år og går 
ind i den nye stilling med tæt på 25 års 
Krifa-erfaring i bagagen som sagsbehandler, koordinator, sektions-
chef og senest forretningskonsulent.

Bodil

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: 
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.
12.11. 19-21 Cafe Morgenstjernen, Christiansfeld - Jesus i stjernerne
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.
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Mere mellem
himmel og jord
Hvordan er det at dø?
Hvad oplever en døende?
Er der et liv efter døden?
Er der himle, helvede, engle...?
Ser jeg mine afdøde igen?

Sognepræst og forsker Rolf 
Slot-Henriksen skrev denne 
seriøse bog ud fra samtaler med 
nærdøde, pårørende og syge-
huspersonale, samt historiske 
kilder. 192 sider illustreret.

148,-

Af Henri Nissen

Maria-Louise Husted fra Aar-
hus oplevede en dyb sorg, da 
hendes elskede mor døde af 
kræft. Hun troede aldrig, hun 
skulle se hende igen...

- Mor blev syg i 2010 og kom på 
hospice i 2012. Hun døde kort tid 
efter i sommeren 2012, fortæller 
Maria-Louise. 

Familien blev trøstet af venner 
fra Christianskirken i Aarhus.  

- Men jeg blev så vred og 
frustreret på Gud. Hvorfor gjorde 
han hende ikke rask, når så 
mange mennesker bad for hende 
hver dag? Min tro blev virkelig 
prøvet af i denne tid, og jeg havde 
dagligt en stærk tvivl. Jeg tvivlede 
på himmelen og et liv efter døden. 
Jeg tvivlede på, om Gud virkelig 
fandtes, fortæller Maria-Louise, 
men tilføjer: - Men jeg opgav 
aldrig min tro. Jeg bad hver dag 
om et tegn på, at min mor virkelig 
var blevet frelst og i Himmelen i 
Jesu favn. 

Jeg bad sådan hver dag, indtil 
en fantastisk konkret oplevelse 
skete. Gud har hjulpet mig igen-
nem min svære tid.

Vokset op med kirken
- Jeg er opvokset i Skejby i 

Aarhus med min familie, mor 
Lissy, far Bjarke, to yngre brødre 
Jonas og Simon. Jeg har gået på 
den kristne friskole Jakobskolen. 

Min familie og jeg er kommet i 
Christianskirken, men har også 
i perioder kommet i frikirkerne 
”Kirken i Runddelen” i Risskov og 
Apostolsk Kirke. Vi har altid været 
en meget 'åben' familie i forhold til 
kirkelige retninger. Jeg har sunget 
i Christianskirkens børnekor og 
i gospelkor i Betlehemskirken 
(Aarhus Metodistkirke). Jeg er 
vokset op med børnekirke, børne-
klub, juniorklub, FDF m.m. 

Efter folkeskolen gik jeg på 

Grejsdalens Efterskole 2007-
2009 i Vejle. Min mor har selv gået 
på denne efterskole og fortalte så 
meget godt om den. 

Jeg havde to rigtigt gode år 
med Gud tæt på - med lovsang 
og andagt til hverdag, og det at 
være kristen fi k lige pludselig en 
særlig betydning for mig.

Svær tid i gymnasiet
- Efter at have været i ”den 

kristne osteklokke” i ca. 11 år 
startede jeg på Aarhus Katedral-
skole i 1. g. Men her handlede 
samtalerne blandt mine klasse-
kammerater mest om fester med 
druk, stoffer, hash, sex... 

Jeg følte mig derfor meget 
udenfor i klassen og gik meget 
alene. Da jeg ikke ville drikke 
mig fuld til skolefesterne, spurgte 
mine klassekammerater, om jeg 
var kristen. Det svarede jeg ja til, 
og jeg mødte ikke åbenhed, men 
mere hån og grin af det, og jeg 
blev bombarderet med en masse 
spørgsmål. 

Det var meget svært at stå 
alene med min tro. Heldigvis 
havde jeg min KFS-gruppe, som 
jeg mødtes med en frokostpause 
om ugen på skolen. Men jeg følte 
ikke, at det gav mig nok. Jeg 
længtes efter og så tilbage på det 
kristne fællesskab på efterskolen. 

Jeg var på dette tidspunkt leder 
i Christianskirkens børneklub 
hver mandag, og sammen med 
KFS var dette de to højdepunkter 
i ugen. Jeg græd ofte, når jeg var 
på mit værelse, og jeg følte mig 
meget ensom.

På det Kristne Gymnasium
- Min far og mor kunne ikke 

klare at se, hvor dårligt jeg havde 
det, så de tilbød mig at komme 
på det Kristne Gymnasium (KG) 
i Ringkøbning. Jeg blev overlyk-
kelig og var klar til at rejse med 
det samme.  

Det var fantastisk! Endelig var 

jeg tilbage i et dejligt kristent fæl-
lesskab, hvor jeg fi k nogle skønne 
venner, som jeg stadig har. 

Jeg var med til en bønneaften 
i Herning, hvor en kvinde bad for 
mig. Jeg oplevede for første gang 
en stærk følelse af Guds nærvær. 
Helligånden fyldte mig op, og det 
kristne fællesskab var med til at 
”samle mig op” fra min triste tid 
på gymnasiet i Aarhus. 

Mor fi k kræft
- Da jeg nåede til de afslut-

tende eksamener i 1. g. før som-
merferien, ringede jeg hjem til 
min far og fortalte, hvordan min 
matematikeksamen var gået. 

Desværre havde min far en 
forfærdelig nyhed til mig; min mor 
havde fået brystkræft. 

Han ville hente mig hjem før 
skoleårets slutning, fordi min mor 
skulle opereres nogle dage efter 
opkaldet. Hun skulle i behandling 
for kræft hele sommeren. 

Sorgen slog mig ud
- Da jeg efter sommerferien 

skulle tilbage til KG, mærkede 
jeg, hvordan den store bekymring 
for min mor udviklede sig, og til 
sidst måtte jeg stoppe og fl ytte 
hjem til Aarhus igen. 

Jeg kunne slet ikke koncen-
trere mig om min skolegang. Jeg 
fi k det meget skidt med mig selv 
og mærkede, hvordan jeg fi k et 
enormt dårligt selvværd, og en 
masse dårlige tanker kørte rundt 
oppe i mit hoved. 

I perioder fi k jeg selvmords-
tanker og måtte indlægges på en 
psykiatrisk afdeling i Risskov i tre 
uger for depression. 

Jeg havde en lang svær pe-
riode, som varede i næsten tre 
år, hvor jeg gik i behandling for 
at få det godt igen. Jeg var så 
vred på Jesus. Jeg følte, at han 
var så fjern. Jeg var vred over, at 
min mor var syg, og at jeg selv fi k 
det så dårligt. 

Alligevel sendte Gud gode 
mennesker til mig. Det er bare 
først bagefter, at jeg kan se det. 

På et tidspunkt i forløbet blev 
min mor erklæret rask. Men det 
var en fejlmelding. Hun var slet 
ikke var rask. Det var et kæmpe-
chok for hele familien. Kræften 
spredte sig hurtigt fra brystet til 
hele kroppen. Og i sommeren 
2012 døde hun.

Så sin mor igen
- Jeg gik til sorg-terapi. Og en 

helt almindelig torsdag til terapi 
stod min mor pludselig i lokalet!  
fortæller Maria-Louise. 

- Både jeg og min terapeut 
kunne se min mor stå ved siden 
af os og høre hende. 

Jeg mærkede en utrolig tryg-
hed, et nærvær og en omsorg. 
Jeg blev så rørt af Helligåndens 
fred i min krop, som en varme fra 
hovedet og helt ned i tæerne. Jeg 
blev meget rørt. 

Min mor stod som en engel 
foran mig. Hun havde det smuk-
keste lange bølgede hår, fine 
hvide klæder og bag på ryggen 
bar hun de smukkeste hvide 
englevinger. 

Hun smilede til mig og talte til 
mig. Hun havde præcis min mors 
stemme, men talte som om hun 
kom fra en helt anden dimension. 
Hun talte i rim, og brugte gamle 
ord, som ”thi” og ”amen”. 

Jeg forestillede mig, at det 
var et ”englesprog”, siger Maria-
Louise. 

Syng mit kære barn!
Hun fortalte mig, at jeg ej skulle 

være bekymret, for hun synger i 
himmelens englekor. (Min mor 
og jeg har sunget i gospelkor 
sammen.) Hun fortalte mig, at jeg 
skal blive ved med at synge, for 
hun synger med mig i Himmelen. 

Hun sagde også, at jeg ikke 
skulle bekymre mig for, hvordan 
min familie (far og brødre) har 
det. For alt godt vil også komme 
til dem, sagde hun. 

Jeg har virkelig også fået det 
bedre efter at have været på 
Børkop Højskole og have mødt 
min kæreste Søren. 

Hun var så glad for, at jeg 
havde Søren, og selvom hun ikke 
nåede at møde ham hernede, så 
følger hun os i vores liv. 

”Syng, mit kære barn, syng, og 
så er jeg lige hos dig og synger 
med dig. Jeg vil altid være hos 
dig. Jeg elsker dig.” 

Det var de sidste sætninger 
hun sagde til mig, og så var hun 
væk. 

Sorg og frygt er væk
- Jeg blev ikke ked af det, da 

jeg ikke kunne se hende mere, for 
jeg ved, at hun altid er hos mig. 
Jeg ved, at hun er i Himmelen, og 
at der virkelig er et liv efter døden! 

Før denne oplevelse havde jeg 
det virkeligt svært med at komme 
på kirkegården og se min mors 
navn på gravstenen, men jeg ved, 
at hendes sjæl ikke er blevet til 
jord med hendes krop. Jeg har 
intet problem med at være på 
kirkegården nu, fordi jeg virkelig 
har fundet fred, håb og glæde i 
denne fantastiske guddommelige 
oplevelse. Gud er stor! 

Jeg er fyldt af en stærk glæde 
og et stort overskud - i fl ere uger 
nu siden denne oplevelse. Og jeg 
er fyldt af en kæmpe stor taknem-
melighed til Gud, siger Maria-
Louise, som også har fortalt om 
sin oplevelse til et elevstævne på 
Børkop Højskole i sommers.

Hvad siger terapeuten?
Læs side 9.

Efter sin mors død oplevede Maria-Louise en dyb sorg. Men en dag så og 
hørte hun sin mor i form af en engel – og en terapeut så hende også!

Jeg kan 
mærke, at 
Gud vil, 
jeg skal 
fortælle 
denne op-
levelse. 
Det er et 
stort vid-
nesbyrd for 
mig, og kan 
blive det 
for andre: 
At Himme-
len virkelig 
fi ndes! 

Maria-Louise 
så sin mor igen
- som en engel

Min mor stod som en 
engel foran mig. Hun 
havde det smukkeste 

lange bølgede hår, 
fi ne hvide klæder og 

bag på ryggen bar 
hun de smukkeste 
hvide englevinger. 
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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.

- Visionen er teksten fra Johannesevangeliet 17, 21: ’At de alle må være ét, ligesom du, Fa-
der, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig’, 
understreger Mark Bradford fra Lovsang Fyn.

Arrangementet Lovsang Fyn  
foregår i år i Odense Rådhushal 
lørdag den 7. november. 

- Det er nu vores 5. år vi holder 
arrangementet, som er for alle 
kristne. De sidste år er der kom-
met ca 100-150 personer, og 
håbet er, at der vil komme fl ere 
og fl ere, især i disse tider, hvor vi 
har brug for at støtte hinanden, 
fortæller Mark Bradford.

Sammen med de tre andre i 
planlægningsgruppen håber han, 
at rigtig mange fra forskellige 
kirker vil samles for at lovprise 
Jesus, bede for Fyn, Danmark og 
resten af verden. Aftenen slutter 
med hygge, kaffe og kage.

- Det er også både spændende 
og opmuntrende at møde kristne 
brødre og søstre, som vi ikke har 
kendt før, siger Mark Bradford 
og tilføjer, at  Peter Sørensen fra 
Mariager vil komme med et band 
for at lede lovsangen.

Bodil

Lovsang Fyn i Odense Rådhushal
Det fælleskirkelige arrangement med lovsang og bøn fi nder sted den 7. november.

Vidste du, at Udfordringens bogsalg har næsten 1000 titler? - Se mere på hosianna.dk 

Bo Giertz
At tro på Kristus
Andagtsbog

kr. 249,95
kr. 249,95

David G. Benner
At åbne sig for Gud
Psykologi og spiritualitet

kr. 199,95
kr. 199,95

kr. 79,00
kr. 79,00

Augustin
Restlager
Serie med Troens Helte

kr. 229,00
kr. 229,00

Denise Hunter
Barmhjertigheden Pris
Roman 

kr. 100,00
kr. 100,00

Grethe Sørensen
Barndommens Dal
Om misbrug på et hjem

Bedre helse 
på naturlig vis
Af dr. Colbert

kr. 249,00
kr. 249,00

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

Barmhjertighedens 
tyranni

Forleden var jeg på indkøb i Irma. Ved kassen lå en blok med 
sedler, man kunne rive af og betale 50 eller 100 kr. og på den 
måde hjælpe syriske fl ygtninge. Jeg købte ikke en seddel og gik 
ud ad butikken med en følelse af, at jeg var et dårligt menneske. 
Samme eftermiddag var jeg i Ikea, og her gentog det samme sig. 
Ved selvbetjeningskasserne hang skilte, hvor man kunne scanne 
forskellige beløb ind og hjælpe fl ygtninge. Da jeg forlod butikken var 
det med en endnu større følelse af at være et usselt menneske, fordi 
jeg ikke lagde 100 kr. oveni slutbeløbet. Jeg sluttede indkøbsturen 
af i Maxi Zoo, et supermarked for dyrefoder, hvor jeg også måtte 
kæmpe med samvittigheden, da ekspedienten forsøgte at få mig 
til støtte Dyrenes Beskyttelse med et ekstra beløb. 

Godhed og barmhjertighed er blevet et nyt forbrugsgode. Det er 
lidt tankevækkende i et land, der ellers er kendt for, at den skjulte 
inderlighed er den rette for form kristendom. Nu er det næsten 
umuligt at gøre sine daglige indkøb uden at skulle demonstrere, 
hvor godt et menneske man er. Og med følelse af, at man ikke er 
et godt menneske, hvis man ikke lever op til det, eller budgettet 
ikke rækker. 

Debatten om fl ygtninge og migranter er også ladet med politiske 
budskaber om at vise godhed, åbenhed og barmhjertighed. Stiller 
man kritiske spørgsmål, opfattes man som ukærlig og umenne-
skelig. Derfor er der mange, som tier stille og holder deres tanker 
for sig selv.

Næstekærlighed er blevet et ideologisk våben. Det bruges som 
en form for politisk manifestation. Johannes Andersen, forsker 
i kommunikation og identitet ved Aalborg Universitet, udtaler til 
Kristeligt Dagblad:

”Næstekærlighed er blevet en term, som man kan bruge med 
jævne mellemrum, hvis man vil argumentere mod folk, man er 
uenig med om sociale spørgsmål. Spiller man på næstekærlighed 
og det kristne budskab, er det som et spejl, man holder op imod 
dem, som man ikke vurderer som hjælpsomme over for fl ygtninge. 
Så man bruger det som en kritik”.

For et årti siden talte pave emeritus Benedikt XVI om ”relati-
vismens tyranni”, som vor tids store svøbe. Nu er et nyt tyranni 
imidlertid ved at opstå i godhedens navn, nemlig ”barmhjertighe-
dens tyranni”.

Steffen Bay og gospelkoret 
South City Gospel Choir holder 
koncert til fordel for syriske 
fl ygtninge på i Apostolsk Kirke, 
Lykkegårdsvej 67 i Kolding den 
26. oktober.

- Vi vil gøre noget konkret i 
stedet for blot at være tilskuere 
til fl ygtningekrisen, siger korleder 
Steffen Bay.

Der er otte millioner internt for-
drevne i Syrien. Og fi re millioner 
er fl ygtet ud af det borgerkrigs-
plagede land. Samtidig er 2,7 
millioner irakere drevet på fl ugt af 
Islamisk Stat. Situationen kalder 
på omgående handling, og helst 
en direkte hjælp til de nødlidende, 
inden de drager på den livsfarlige 
tur over Middelhavet, og mens 
de stadig har håb om at vende 
tilbage til deres hjemegn.

- Vi kan ikke alle tage af sted 
til Syrien, men vi kan støtte med 
vores økonomi og vores opmærk-
somhed omkring de mange gode 
initiativer, som heldigvis er i gang 
rundt omkring. Overskuddet fra 
støttekoncerten går til Mission 

Øst’s hjælpearbejde i Syriens 
nærområder, et arbejde, som jeg 
har meget stor respekt for, siger 
Steffen Bay.

Han startede i 2009 South City 
Gospel Choir, som nu har 60 
glade sangere.

Indsamlingen skal støtte Mis-

sion Østs arbejde i og uden for 
fl ygtningelejrene, hvor der netop 
nu er fokus på at skaffe varmeap-
parater, tæpper mm. før vinteren.

Støttekoncert for syriske fl ygtninge

Steffen Bay leder her South City Gospel Choir i Kristkirken i Koldning.
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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.

Helbredelseskonfence i Aars 
Den 24. - 25. oktober vil Bill og Carol Dew fra Californien 
holde helbredelsesseminar i Aars Frikirke.

  Bill og Carol Dew er grundlæggerne af Dewnamis ministerier. 
Deres mission er at udstyre troende til at være ’naturligt over-
naturlige 24/7’. Det handler om at bruge Guds kraft, ødelægge 
fjendens værk og fremme Guds rige. 

Ægteparret Dew er specielt salvet til at bibringe healing - både 
fysisk, følelsesmæssigt og åndeligt. De holder seminarer om he-
aling, udfrielse og bøn. Missionen har base i Vacaville, Californien.

Bodil

Love Works
starter op 
På onsdag den 21. ok-
tober starter en ny ræk-
ke Love Works-aftner.

Kurserne handler om, 
hvordan Guds kærlighed 
kan forvandle alting. 

Undervisningen byg-
ger på grundbogen af 
Susan og Wayman Ho-
ward, som i en periode 
har boet i Danmark, men 
nu er tilbage i USA. Det er Mette Østergaard 
fra den danske Love Works-gruppe, der 
underviser på dette kursus. Hun fortæller, at 
hun selv har haft stor gavn af undervisnin-
gen. Princippet er ”indre åbenbaring – ydre 
forvandling”.

Kurset foregår hver anden onsdag kl. 
19.30 i den nye café og helsebutik Morgen-
stjernen, Jernbanegade 1, Christiansfeld. 
Det koster 500 kr. at deltage i alle 14 aftner, 
inkl. grundbogen. Der er max. plads til 20 deltagere. Tilmelding til 
mette@morgenstjernen.com.

Henri.

Susan og Weyman Howard har 
boet i Danmark og været tilknyt-
tet Århus Valgmenighed.

Mette Østergaard

Sådan fi k pinsevækkelsen 
sin egen højskole

Møde om radikale muslimer
Haderslev Stift’s udvalg for Folkekirken og Religionsmøde 
inviterer til møde om radikalisering den 29. oktober. 

Der bliver oplæg af Michael Markussen, sognepræst i Simon 
Peters Kirke og Kolding International Congregation og Safet 
Bektovic, forsker ved Det Teologiske Fakultet i Oslo. Der er 
gratis adgang, men tilmelding er nødvendig af hensyn til maden. 
Arrangementet foregår på UC Syd på Lemckesvej i Haderslev. 

Ny sæson af ’Gift ved første blik’
Den 13. oktober  startede en ny sæson med 'Gift ved første 
blik' på DR1. Men hvorfor gentage forsøget, når det i den 
grad mislykkedes første gang? spørger KLF, Kirke og Medier.

- I programmets første sæson var argumentet, at DR ville 
undersøge, om ægteskaber arrangeret af professionelle holdt 
bedre end andre ægteskaber. I dag er alle ægteskaber, der blev 
indgået i programmet, opløst, og tesen synes modbevist. 

Hvorfor lave endnu en sæson? Svarer det ikke til at give en 
mus gift, og når den dør af det, så prøver vi alligevel igen? Hvad 
mener du?  lyder spørgsmålet fra Kirke og Medier, som opfordrer 
seerne til at kommentere mediernes tilbud. 

BodilMariager Højskole hed oprindeligt Pinsevækkelsens Højskole. Den bestod oprindeligt kun af den røde bygning, men er i dag bl.a. 
udbygget med en stor hal (den hvide bygning), som kan rumme 3.000 personer, samt fl ere store bygninger foran hallen.

Det var nogle få ildsjæle, der 
for 60 år siden fik etableret 
pinsevækkelsens højskole i 
Mariager.

Pinsevennerne blev bl.a. in-
spireret af, at brødrene i Sverige 
i 1942 havde købt og omdannet 
et stort slot til folkehøjskole. 

Uafhængige blev enige
Men det var ikke så enkelt for 

de uafhængige pinsemenighe-
der at blive enige om et fælles 
projekt. Det var teologisk og 
åndeligt meget vigtigt for menig-
hederne ikke at blive underlagt et 
landsmøde, som ”demokratisk” 
kunne bestemme over de lokale 
menigheder, sådan som det var 
hos Baptisterne og Missionsfor-
bundet. Pinsevennerne ønskede 
Helligåndens frie inspiration og 
holdt fast ved, at hver menighed 
var en selvstyrende enhed. 

Apostolerne - som var brudt 
ud af pinsevækkelsen i 1924 
- havde også en landsledelse, 
men den blev ikke valgt på et 

landsmøde, men sammensat ud 
fra de fem tjenester. 

Alligevel kunne pinsevenner-
nes ledere sagtens se behovet.
Apostolerne havde siden 1939 
drevet skole i Kolding i nogle 
barakker, og var nu også i fuld 
gang med at opføre en stor 
trelænget bygning. Og de to 
pinse-retninger konkurrerede lidt 
på det tidspunkt.

De uafhængige pinsemenig-
heder i Danmark mødtes i 1952 
til et fælles landsbrødremøde i 
Elim i København. Her vedtog 
man - så snart som muligt - at 
opføre en højskole. Og man 
udpegede H.P. Rosenvinge, 
Andreas Endresen, Harald Rich, 
Villy Svendsen, Villy Hagstrøm 
og Chr. Eriksen til - sammen 
med pinsekirken i Aarhus - at 
gå i gang med projektet. Senere 
kom andre med.

Hvorfor netop Mariager
Først tænkte man på at lægge 

skolen i bygningen Broen i Mid-
delfart, hvor man holdt sommer-

stævner. Også Beder ved Aar-
hus, Sydsjælland, København 
Grenå, Randers og Gråsten var 
på tale.

Men det endte med Mariager, 
ikke mindst fordi Mariager kom-
mune tilbød en stor grund kvit 
og frit blot for at få sommer-
stævnerne og højskolen til kom-
munen - med alle de økonomiske 
fordele, det kunne give.

For at fastholde det kongre-
gationalistiske syn med uaf-
hængige menigheder blev høj-
skoleprojektet først tilknyttet 
Smyrnaforsamlingen i Randers 
og forstander Harald Rich, som 
kom til at spille en vigtig rolle.  

På møder og landsstævner 
indsamlede man penge til høj-
skolen, der kostede 875.000 kr. 
at opføre, og den 22. oktober 
1955  kunne man indvie skolen, 
som blev til stor velsignelse. 

I alt har fl ere end 6.000 per-
soner gennem de 60 år været 
elever på højskolen og de tre 
efterskoler.

Faktisk talte Folketingets for-

mand ved indvielsen. Det var 
nemlig dengang den socialde-
mokratiske Gustav Pedersen, 
som var valgt i Mariager, og som 
også støttede projektet.

Harald Rich blev den første 
forstander, efter at man havde 
sendt ham og familien på en 
inspirations-tur til USA. 

Det kan man bl.a. læse om i 
en bog om Mariager Højskoles 
60-års jubilæum, ”Med Gud 
i centrum”, hvor den kendte 
radiomand, forfatter og tidligere 
grundtvigske højskoleforstander 
Finn Slumstrup har haft adgang 
til referater fra bestyrelsesmøder 
gennem alle 60 år samt ført 
samtaler med forhenværende 
og nuværende ledere og med-
arbejdere. 

Henri.

Se også forsiden

De uafhængige menigheder blev enige om at samarbejde om en fælles højskole for 60 år siden.

Personlig coaching
Mariager Højskole tilbyder 

udover undervisning på akade-
misk niveau også sine elever en 
personlig coach! 

Opgaven for coachen er at 
hjælpe den enkelte til at nå sine 
mål inden for personlig udvikling. 

Ud i praktik
Eleverne er også i praktik i 

diverse kirker rundt om i landet i 
weekenderne, hvor de får omsat 

noget af den tillærte viden til 
praksis.

- Der er fl ere end 20 kirker, 
som modtager praktikanter herfra 
weekend efter weekend. Det gi-
ver en god dynamik, at eleverne 
er ude i virkeligheden og få prø-
vet nogle ting af. På den måde 
undgår vi at komme til at leve 
som i en osteklokke, forklarer 
Kent Jakobsen. 

Som et supplement til det obli-
gatoriske undervisningsprogram 

tilbyder Mariager Højskole også 
en række valgfag, hvor de to 
nyeste - frivilligt, socialt arbejde 
samt rådgivning – er kommet til 
i det netop påbegyndte skoleår.

- Min fornemmelse er, at det er 
kombinationen af undervisning, 
personlig coaching og praktik, 
som vores elever fi nder attraktiv. 
Det giver dem et helstøbt funda-
ment at stå på, når de skal videre 
i livet, vurderer Kent Jakobsen.

Henri.

Elever har personlig coach
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LEDER

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Søndagens tekst: Matt. 22:1-14

Kongesønnens bryllupsfest
1Jesus fortsatte med endnu en historie om Guds rige:
2»Der var engang en konge, som skulle holde bryllup for 

sin søn. 3Da alt var klar til festen, sendte han sine tjenere ud 
for at lade de indbudte vide, at det nu var tid at komme. Men 
de ville ikke komme. 4Så sendte kongen fl ere tjenere ud for 
at sige: ‘Hør nu her! Alt er parat! Mine okser og mit fedekvæg 
er slagtet. Skynd jer at komme til bryllupsfesten!’ 5Men de 
indbudte var ligeglade. En havde travlt med arbejdet på sin 
gård, en anden med sin forretning. 6Andre greb fat i kongens 
sendebud, mishandlede dem og slog dem ihjel. 7Da blev 
kongen vred. Han sendte sine soldater af sted, og morderne 
blev udryddet og deres by brændt. 8Derefter sagde han til 
sine tjenere: ‘Alt er klar til fest, men de indbudte gæster var 
ikke værdige til at komme med til festen. 9Gå derfor i stedet 
ud ved vejkrydsene og indbyd alle dem, der kommer forbi.’ 
10Tjenerne gik af sted og hentede alle dem, de kunne fi nde - 
gode og onde imellem hinanden. På den måde blev festsalen 
fyldt med gæster.

11Da kongen trådte ind for at hilse på gæsterne, lagde han 
mærke til en, der ikke havde taget den udleverede bryllups-
klædning på. 12‘Hør, min ven,’ sagde kongen, ‘hvordan er du 
kommet herind uden bryllupsklædning?’ Der var intet svar. 
13Så sagde kongen til sine tjenere: ‘Bind hænder og fødder 
på ham og smid ham ud af bryllupssalen.’ Derude i mørket 
er der gråd og stor fortvivlelse, 14for de indbudte er mange, 
men de udvalgte er få.«

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Af Orla Villekjær

Sognepræst, 
Sdr. Felding Sogn

”Ethvert menneske har en 
trone i sit indre, den må ingen 
sætte sig på, heller ikke én selv, 
for den trone tilhører Gud!”. 

Sådan skriver den engelske 
poet, kunstner og forfatter Wil-
liam Blake, som levede for et 
par hundrede år siden.

Jesu lignelse handler om 
denne indre trone. 

Når Jesus fortalte sine hi-
storier var der ofte noget i 
historien, som fi k tilhørerne til at 
standse op og undre sig, måske 
protestere indvendig. 

Tag selv et tjek inde i dig selv, 
når du læser/hører Jesu historie 
om kongesønnens bryllup. 

Royalt bryllup
Det begynder så godt. En 

konge, som inviterer til sin søns 
bryllup. Guf for den kulørte 
presse. Men næppe har vores 
fantasi hentet tonsvis af billeder 
frem af en ekstrem fl ot bryllups-
sal, gourmetmiddag, tjenere på 
hver en fi nger, selskabskjoler 
og smokinger – før Jesus stand-
ser os barskt og brutalt. 

Afvisning
Der er da noget helt galt med 

disse mennesker, som gennem 
deres nej til kongens bryllupsin-
vitation afslører, at de slet ikke 
bryder sig om kongen. Marken 
og forretningen løb vel ingen 
steder. Og nogle af kongens tje-
nere blev mishandlet, ja, dræbt. 
Associationer til Islamisk Stat 
træner sig på. Hvad i alverden 
foregår der? Kan det være kon-
gen, som er en despot?

Vi forstår kongens reaktion. 
Så er vi med igen. Det mang-
lede da bare! Igen stødes vi vel 
noget af Jesu barske sprog-
brug. Det er godt nok ikke en 
historie for børn, den her!

Kongen ville have bryllups-
salen fyldt op. Jesus afslører 
kongens sindelag: både onde 
og gode var velkomne! Så var 
det altså ikke kongen, som 
var en despot. Så undrer vi os 
over de første indbudtes had til 
kongen. Ejendommeligt!

Festklæderne
På Jesu tid var det ofte nor-

malt, at en rig og fornem konge 
sammen med sin invitation 
sendte festklæderne med. In-
gen skulle sige, at man ikke 
havde tøj at tage på! Så ge-
nerøs og gavmild var denne 

konge. 
Igen standser Jesus os. Der 

var én, som ikke ville modtage 
kongens bryllupsklæder, men 
mødte op i sit eget. Heller ikke 
her blev der en happy ending. 
Igen rystes vi over kongens 
reaktion: Bind hænder og fød-
der på ham, og kast ham ud 
i mørket udenfor. Og Jesus 
tilføjer: Dér skal der være gråd 
og tænderskæren.

Mange er kaldede...
Jesus slutter sin barske hi-

storie af med den sætning, han 
ønsker skal arbejde i os: Mange 
er kaldede, men få er udvalgte!

Jesu historie handler om 
en konge, som gennem sin 
invitation afslører sin generø-
sitet og kærlighed, men som 
også afslører en vrede, som 
chokerer os.

Jesu historie handler om 
mennesker, som gennem de-
res reaktion over for kongens 
invitation afslører et oprør og et 
had, som chokerer os.

Gud som kun en coach?
Vi lever i en tid, hvor men-

neskerettigheder, terapi og 
narcissisme kombineret med 

forbrugerisme let præger vores 
Gudsbillede, så vi gør Gud til 
en coach, hvis opgave er at 
servicere os og trøste os, når 
vi har det svært. 

Mon ikke vi let kan føle, 
tænke og mene, at kongen i 
Jesu historie er uretfærdig? 
Det tror jeg! Vi har svært ved at 
tro, at synden i os er så hæslig 
og evigt livsfarlig, som Jesus 
afslører i sin historie.

Hvem er på tronen?
Alt sammen handler om, 

hvem der sidder på vores indre 
trone, for at vende tilbage til 
citatet af William Blake ovenfor.

Når Gud sidder på den trone 
i vore indre, som tilhører ham, 
så ser vi, hvor stor en gave 
menighedens fællesskab er. 

Her standses vi gennem 
Guds Ord, bønnen og sakra-
menterne til endnu engang at 
spørge os selv: Er jeg blandt 
de udvalgte? 

Og taknemmeligheden over 
at have fået invitationen gør, at 
jeg hele tiden har bryllupstøjet, 
Kristi retfærdighed, hængende 
parat. For festen begynder 
snart!

Høsten er lige nu
Er der ikke en særlig sødme over september og oktober? Det 
synes jeg. Måske er det den lavtliggende eftermiddagssol 
eller de gyldne og røde blade på træerne.  

Smukt er det i hvert fald. Og synd for dem, der bor inde i 
byen og næsten ikke ser det storslåede skift, der sker i naturen 
netop nu. Kom ud i naturen, venner! 

Selv er jeg så heldig at have en have med tre små æble-
træer, som vi plantede for hver af vores børn. Og det er et 
mirakel hvert år at se, hvordan træernes blomster bliver til 
knopper og hundredvis af røde og grønne æbler.

Netop nu er det høsttid for de fl este æbler. Og da nogle af 
dem ikke kan holde sig ret længe, så brygger jeg hvert år en 
ballon æblevin. Resten af familien har lidt svært ved at forstå, 
hvorfor jeg går så højt op i æblehøsten, når man jo bare kan 
købe æbler året rundt i supermarkedet. Og vinen kan de 
sikkert også få bedre. Men det er jo glæden over høsten og 
hele processen med at forædle ”gårdens” frugt, der griber én. 
I hvert fald, hvis man er vokset op på landet.

Hver årstid har sin charme. Og det er, som om Skaberen 
lader naturen afspejle noget, vi også ser i vores eget liv. 

Foråret er der, hvor vort nye liv spirer frem og gror, og alt 
bliver ligesom forvandlet og fornyet. Sådan er det at blive ”født 
på ny”, som Jesus sagde. (Jeg har lige set det ske med to 
bekendte, og det er stærkt. De har fået lys i øjnene!)

Sommeren er den skønne varme tid, hvor alle velsignel-
serne skinner ned over os. Hvis vi da kan se dem. Vi får bare 
lov til at være under solen. 

Men det er ikke meningen, at vi KUN skal ”ligge i solen” og 
selv blive solbrændte. Engang fortalte Jesus sine venner, at 
der er en høst, som vi må arbejde med på.

Måske kiggede de udover Samarias bjergskråninger, da 
han sagde: »I siger nok: ‘Der er stadig fi re måneder til høsten 
begynder.’ Men jeg siger jer: Luk øjnene op! ‘Markerne’ er hvide 
og parate til at blive høstet!« (Johs.4)

Høsten, han talte om, var høsten til Guds rige. At ”høste 
mennesker” til det evige liv. Hjælpe andre til at tage imod. For: 

»Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste 
Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få 
det evige liv. Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme 
verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse.« 
(Johs. 3, 16-18)

Vinteren kan være smuk som årstid, men den symboliserer 
også kulde og død. Med vinteren følger mørket, som lukker 
allermest til - lige før, Jesus kommer i julen. 

Vi skal jo alle dø, med mindre Jesus når at komme igen og 
bortrykke os inden da. Men heldigvis er døden for en kristen 
kun ét sekunds overgang fra livet til livet - nemlig til det evige 
liv. Og Paulus kalder døden en vinding - en fordel.

Også i verdenshistorisk perspektiv er vi nu nået til hø-
sten. Vi kan se tegnene på, at verden formørkes. Meget kan 
bekymre os og tage vores opmærksomhed. Vi får lyst til at 
holde fast i kristendommens sommer fremfor ateismens kolde 
vinter. Men Bibelen fortæller, at ”verden” ikke står til at redde... 
Det er kun menneskene, der kan frelses.

Men heldigvis profeteres der om en stor høsttid af sjæle, 
før høstens herre (Jesus) kommer igen. Høsten er begyndt i 
andre dele af verden. Større end nogensinde.

Hvis vi selv er blevet indhøstet, så må vi hjælpe med at 
høste andre ind, før det bliver for sent. Her står alt på spil. 

Det gælder om at lytte til Helligånden, så vi forstår at bruge 
”det gunstige øjeblik” og ikke beholde det allervigtigste i vores 
liv som en hemmelighed. Vi må udfordre dem, vi holder af. 
Give dem chancen. Valget er deres eget.

Mange kirker er blevet til klubber, hvor vi hygger os - men 
har fortrængt missionsbefalingen. 

Men i en kirke, som jeg ofte besøger, slutter præsten nu 
hver prædiken med at spørge, hvem der vil tage imod Jesus. 
Og tænk, næsten hver søndag er der nye, som vil. 

Jo, markerne er hvide. Lad os komme i gang.
Hvem kan du invitere og hjælpe med til den 

evige høstfest?

Hvem sidder på din trone?

Der var én, som ikke ville modtage kongens bryllupsklæder, men 
mødte op i sit eget. Igen rystes vi over kongens reaktion: Bind 
hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor!
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Af Peter Tinggaard 

Forbønsleder og underviser.
Foratter til fl ere bøger om bøn.
Med i ledelsen af Bedehus.dk

Man behøver ikke at have en 
doktorgrad for at se, at Dan-
mark desperat har brug for 
Guds hjælp i denne tid. 

Vores elskede velfærdsstat 
er voldsomt presset af utallige 
besparelser, som medfører 
drastiske forringelser på en lang 
række områder. 

Samtidigt strømmer der så 
mange fl ygtninge ind i Europa, 
at politikerne næsten ikke ved, 
hvad de skal gøre. Udfordrin-
gerne råber efter statsledere 
af historisk format, men i stedet 
ser vi, at vores politikere er 
mere optaget af at bekæmpe 
hinanden. 

De læner sig op af højt ud-
dannede spindokterer, hvis pri-
mære fokus er morgendagens 
opinions-undersøgelser. Derfor 
ser vi også, at landets politik 
alt for ofte er formet i kølvandet 
på mediernes unuancerede og 
sensationsprægede fokus på  
først det ene og så det andet. 

Det medfører evindelige løfter 
om forbedringer og stramninger 
på en række områder, som des-
værre kun sjældent har nogen 
markant og langvarig effekt.  

Verden omkring os
Ude i verden ser vi, hvordan 

konfl ikter i en række alvorlige 
brændpunkter forbliver uløste, 
og hvordan FNs og EUs og 
USAs forsøg på at løse kriserne 
ofte har den modsatte effekt. 

Ligesom når man tramper på 
et bål for at slukke det, men i 
stedet kommer til at sprede en 
masse gnister. Desuden vokser 
antallet af naturkatastrofer over 
det meste af jorden og spreder 
død og frygt. 

Vores magtesløshed
Alt dette burde medføre en 

dyb og helhjertet anerken-
delse af vores menneskelige 
magtesløshed. Ja, man burde 
forvente, at især de kristne 
nationer endelig ville overgive 
sig og højlydt erklære deres 
dybe afhængighed af Gud. Men 
det er bare ikke det, der sker. 
I stedet ser vi, hvordan lande 
som Danmark bevæger sig 
længere og længere væk fra 
Gud, fordi vi ærlig talt har mere 
tiltro til vore egne menneskelige 
ideer end vi har til Guds geniale 
ideer. I landets forskellige kirker 
bliver bedemøderne prioriteret 

væsentligt lavere end alle mu-
lige andre møder. Er grunden til 
dette muligvis, at landets kristne 
også har en langt større tiltro til 
det, de selv kan gøre, end til det, 
Gud kan gøre, når vi beder?

Bibelen gør det dog klokke-
klart, hvad vi skal gøre, når et 
land således bevæger sig læn-
gere og længere væk fra Gud 
og derved tillader, at mørket får 
mere og mere plads. Den har en 
løsning, som Gud kalder os til 
at vælge. En løsning, som både 
kan og vil ændre landets frem-
tid. Denne løsning er FASTE! 

Joel 2,12a: “Men selv nu siger 
Herren: Vend om til mig af hele 
jeres hjerte med faste, gråd og 
klage!  Sønderriv jeres hjerte og 
ikke jeres klæder, vend om til 
Herren jeres Gud!” 

I denne kronik vil jeg dele lidt 
af den vandring, som Gud har 
ført mig igennem de sidste par 
år, hvorved han har ledt mig til 
at starte en bevægelse kaldet 
”Faste for Danmark”.

Synet af dæmningen
I foråret 2013 afholdt jeg et 

bønneseminar i Jyderup på 
Sjælland. Mens vi bad, fi k præ-
sten et syn vedrørende Dan-
mark. Han så en kæmpestor sø, 
der var opstået ved en kæmpe 
dæmning. Søen var et udtryk 
for de velsignelser, som Gud 
havde klargjort til Danmark, og 
som han havde planlagt skulle 
fl yde igennem vores byer med 
liv og lægedom. Men desværre 
var strømmen blevet bremset 
af en dæmning. Lige nedenfor 
dæmningen lå Danmark og 
lignede en stor ørken (åndelig 
set). Det havde desperat brug 
for de velsignelser, som var 
søen dæmningen, men landet 
ville først få velsignelserne, når 
dæmningens magt var blevet 
brudt. 

Den danske atmosfære
Jeg har ofte haft dette syn i 

mine tanker, når jeg sidenhen 
har bedt for Danmark, og Gud 
har brugt det til at tale fl ere ting 
til mig. Fx dette: Danmark er et 
land, der aldrig har oplevet gen-
nemgribende åndelig vækkelse. 

Selve atmosfæren i landet 
bærer præg af dette, fordi vi 
ikke har oplevet den forvand-
ling og renselse, det giver, 

når dæmningen bliver brudt. I 
stedet lever vi i en atmosfære af 
”ikke-vækkelse”, fordi vi oplever 
så få gennembrud i Danmark, 
og derfor forventer vi ikke særlig 
meget fra Gud. 

Personligt tror jeg, at dæm-
ningen først og fremmest er en 
vantroens ånd, som bremser 
troens kraft i Danmark. Den har 
haft en yderst negativ effekt på 
landets kristne, som kan spores 
i alle vores kirker. 

Vægtere for Danmark
Halvandet år efter det omtalte 

syn deltog jeg i et par dage 
med bøn og delvis faste ved 
Pottemagerens hus i Sønderjyl-
land. Mens vi bad for Danmark, 
begyndte Gud at tale til mig.

Han mindede mig om Ez 
22,30-31, hvor der står, at Gud 
forgæves søgte efter nogen til 
at stille sig i murbruddet. Han 
sagde: ”Peter, tror du, at verset 
betyder, at der ikke var en ene-
ste jøde, der bad?” 

Derefter mindede han mig 
om profeten Elias. I en af Israels 
allermørkeste tider troede Elias, 
at han stod alene tilbage, men 
Gud erklærede i stedet, at der 
var 7.000, der fortsat vandrede 

med ham. Dette var Guds svar 
på spørgsmålet. Han har ingen 
mangel på folk, der vil bede en 
gang imellem. Men det, han 
søger efter, er mere end dette. 
Han søger efter vægtere, der vil 
stille sig i murbruddet – og blive 
stående dér. Mennesker, der vil 
lægge deres liv ned for at æn-
dre landets skæbne. Forbedere 
som Moses, der bad for folket 
i 40 dage, både dag og nat 
(jf. 5 Mos 9,16-19), indtil Gud 

ændrede folkets skæbne. Eller 
som Daniel, der fortsatte med 
at bede tre gange om dagen for 
sit folk, selv da det kunne koste 
ham livet (Dan 6). 

Gud ledte mig igennem disse 
tanker til at melde mig selv 
som en vægter for Danmark. 
Jeg forstod ikke, hvad det ville 
indebære, men jeg oplevede 
virkelig, at Gud var med i det, 
og jeg begyndte både at græde 
og at hulke.

Visionens fødsel
Jeg mærkede ikke umiddel-

bart nogen stor forskel, efter 
at jeg havde meldt mig som 
vægter. Men Gud havde meget 
mere til mig. 

Efter et par måneder våg-
nede jeg midt om natten ved 
lyden af min egen mund, der 
sagde ”JESUS!” 

Jeg mærkede med det sam-
me, at der var sket noget, da 
jeg sagde ”Jesus”. Jeg vidste, at 
der netop havde været en stærk 

dæmonisk tilstedeværelse i vo-
res værelse, hvilket også kunne 
mærkes på min krops rysten og 
mit hjertes hamren. Men selv 
var jeg fuld af fred. Resten af 
natten var jeg i en slags græn-
seland mellem en vågen og en 
sovende tilstand, og jeg fi k en 
masse tanker fra Gud. De fl este 
af disse tanker var glemt næste 
morgen, men der var en idé, 
som fortsat stod lyslevende for 
mig. Det var tanken om at starte 
en bevægelse af vægtere, som 
ville give en fast dag om ugen 
til faste for Danmark. 

Jeg ventede nogle måneder, 
før jeg begyndte at dele visio-
nen offentligt, men så snart jeg 
gjorde det, fi k jeg nogle meget 
tydelige bekræftelser på, at 
dette var Guds vision og ikke 
min. Desuden synliggjorde Gud 
på flere måder, at visionens 
store mål skulle være vækkelse. 
Han vil bruge bevægelsen til at 
bryde dæmningens magt, så 
vækkelsen kan bryde igennem 
i Danmark!

Hvis du mærker, at dit hjerte 
banker for dette, er du meget 
velkommen til at tage kontakt 
eller til at læse mere om bevæ-
gelsen på vores hjemmeside 
www.fastefordanmark.dk.

Det koster ikke noget at blive 
medlem, og vi har bevidst gjort 
kravene til deltagelse så milde, 
at alle kan være med. Men hvis 
du siger JA til kaldet, bør du 
samtidigt vide, at Gud vil kalde 
dig til at lægge dit liv ned for 
Danmark.

Faste for Danmark, indtil 
vækkelsen bryder igennem
Peter Tinggaard opfordrer andre med nød for Danmark til at faste en dag om ugen.
Her fortæller han om, hvordan han følte sig ledt til at gå i gang.

Han søger efter væg-
tere, der vil stille sig i 

murbruddet – og blive 
stående dér. 
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Har du et problem, så skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er 
velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Ugens breve til Suh

Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

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

Kære Suh
Jeg har en tilbagevendende 

drøm, som forfølger mig, uden at 
jeg forstår, hvorfor den dukker op. 

Det handler hver gang om min 
yngre søster, som jeg i dag har et 
godt forhold til. Men da vi var børn, 
havde vi et meget problematisk 
forhold. Jeg var ekstremt jaloux 
på hende, fordi hun fik meget 
opmærksomhed i forhold til mig.  

Det forfulgte mig i mange år, 
men som voksne er vi nu kommet 
ret tæt på hinanden og har det 
godt sammen. Jeg forstår derfor 
ikke, hvorfor jeg så stadig drøm-
mer mareridtsagtige drømme 
om hende. 

I drømmene bliver vi altid uven-
ner over et eller andet, og det en-
der med, at vi råber og skriger ad 
hinanden og skilles som uvenner. 
Når jeg vågner, er jeg helt ked af 
det og har dårlig samvittighed, så 
jeg skal lige bruge noget tid til at 
fi nde tilbage til virkeligheden igen. 

Er der noget, jeg kan gøre for 
at få manet disse drømme i jorden 
en gang for alle?

Hilsen Søsteren

Kære Søster
Drømme er så utrolig spæn-

dende at arbejde med, fordi de 
på mange niveauer afspejler, 
hvad der foregår inde i os på en 
ucensureret måde. 

Her er der både dramatiske 
og fantasifulde metaforer, som 
som regel er knyttet til stærke 
følelser – fordi det ofte er disse, 
vi har undertrykt i vågen tilstand, 
og som derfor dukker op i søvne, 
når vores forsvarsmekanismer er 
sænkede. 

I dit tilfælde kan din drøm be-
tyde fl ere ting.

Du kan vælge at arbejde med 
din drøm ud fra en konkret tolk-
ning: drømmen handler om det 
reelle forhold til din søster. Selvom 
I i dag har et godt forhold til hin-
anden, så ligger der måske dybt 
i dig nogle gamle sår, som ikke er 
blevet helt lægt. 

Måske er der en gammel ja-
lousi, som let genaktiveres, men 
som du i dag som voksen er god 
til at undertrykke. Det kan også 
være, at der på trods af jeres 
gode forhold stadig er nogle dys-

funktionelle mønstre jer imellem, 
som I dog bare har accepteret – I 
har valgt at fokusere på de gode 
ting, I nu har sammen. 

De irritationer, som disse ting 
kan medføre, vælger du måske 
pænt at parkere inde i dig, men 
efterhånden hober det sig op og 
vækker endda gammelt nag. I en 
konkret fortolkning kan man sige, 

at du igennem dine drømme får 
forløst noget af denne vrede mod 
din søster, som du for mange 
år siden måske ikke fi k lov til at 
komme af med – og som du i 
dag vælger at undertrykke for at 
bevare det gode forhold til hende. 
Hvis det er dette, det handler om, 
så bør du være opmærksom på 
at sige mere til og fra overfor din 

søster – evt. snakke med hende 
om, hvordan jeres forhold kan 
blive endnu bedre? Altså, være 
ærlig omkring dine følelser i for-
hold til hende – også selvom de 
ikke altid er positive.

En anden måde at tolke din 
drøm på kan være, at du og din 
søster i drømmen repræsenterer 
to forskellige sider af dig selv. 
Prøv at tænke over, om du har 
en indre konfl ikt kørende i dig? 
Er der ligesom to dele af dig, der 
strides med hinanden, og som 
ikke kan fi nde ud af at indgå et 
kompromis? 

Måske er der netop en del af 
dig, der længes efter at få mere 
opmærksomhed, føle dig mere 
vigtig (symbolsk repræsenteret 
i form af din søster i drømmen), 
mens der også er en anden del af 
dig, som bebrejder den første del 
dette behov for opmærksomhed? 
Som måske skælder den første 
del ud for at være selvoptaget, 
egocentrisk osv. (symbolsk re-
præsenteret i form af dig selv 
i drømmen)? Hvis det er dette 
sidste, det handler om, så skal du 

måske prøve at tilgodese den del i 
drømmen, som skælder mest ud, 
og som altså i symbolsk forstand 
er mest indebrændt?! Er der en 
del af dig, som du bevidst eller 
ubevidst holder nede – men som 
du måske skulle lade komme lidt 
mere til orde?

En tredje tolkning kan være 
en mere moralsk tolkning: hvis 
du igennem mange år har været 
meget jaloux og måske vred på 
din søster, har du måske også 
overvejende behandlet hende 
uretfærdigt/hårdt? Efter I nu har 
fået et godt forhold til hinanden, 
har du måske brug for at bede 
hende om tilgivelse for nogle 
af de ting, du har udsat hende 
for? Det kunne forklare, hvorfor 
du netop vågner op med dårlig 
samvittighed. 

Tænk over de forskellige for-
tolkninger og handl ud fra dine 
konklusioner. Hvis du har ramt 
rigtigt, så vil dine mareridt ændre 
sig og formentlig også til sidst helt 
forsvinde.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg er lidt tidligt ude med min 

bekymring, for jeg er faktisk stadig 
single. 

Men jeg drømmer og længes 
efter at få min egen familie. Især 
at få børn. Men min bekymring går 
på, om jeg kan fi nde ud af at være 
en god mor, for mit forhold til min 
egen mor har været mildest talt 
traumatisk, hun var alkoholiker (er 
i dag tørlagt), og der var masser af 
omsorgssvigt. Derfor er jeg bange 
for at give de dårlige ting videre til 
mine egne børn. 

Jeg kender til begrebet ”social 
arv” – spørgsmålet er, om jeg kan 
bryde den? 

Kh Den bekymrede

Kære Bekymrede
Netop fordi du allerede bekym-

rer dig – så er du på en måde 
allerede i gang med at bryde ”den 
sociale arv”! 

Det kan naturligvis ikke und-
gås, at vores opvækst på godt og 
ondt præger os, når vi selv skal 
til at være forældre. Der er ting, 
vi har lært på en uheldig måde, 
ligesom der vil være ting, vi slet 
ikke har lært. 

Visse uheldige mønstre kan 
vi komme til at gentage i forhold 
til vores børn – ikke fordi vi som 
sådan er ”dårlige forældre”, men 
simpelthen fordi det, vi har lært 
ved at iagttage vores forældre, 
ganske automatisk er blevet im-
plementeret i vores måde at være 

på. Da det foregår på et ubevidst 
plan, kan det være vældig svært 
at komme til livs. 

Men hvis vi bevidst begynder at 
fokusere på vore egne mønstre og 
på vor adfærd og vore tanker, så 
kan vi efterhånden opøve en ny 
måde at reagere på. Det kræver 
en del energi og opmærksomhed, 
og hvis vores opvækst har været 
særlig belastet, kan det nogle 
gange være nødvendigt at få pro-
fessionel hjælp.

Når du tænker på det at være 
mor, så må du huske, at det, der 
afgør, om du bliver en god mor, 
ikke er, om du begår fejl eller ej. 
For alle fejler, også selvom de 
har haft en forholdsvis optimal 
opvækst. 

Det, der gør en forælder til en 
god forælder, er viljen i hjertet til 
at gøre det, der er godt og sundt 
for ens barn, også selvom det 
kræver ofre af en selv. Det kræver 
mod at mærke det, der gør ondt,  
nemlig ens egen magtesløshed 
engang imellem – og at turde 
sige undskyld, selvom det kan 
være angstprovokerende at skulle 
erkende egne fejl. 

Det kræver en respekt overfor 
den store opgave, det er at skulle 
tage vare på et barn, og en ydmyg-
hed, som får os til at turde spørge 
om og tage imod hjælp fra andre. 
Hvis du har vilje og mod til at 
begive dig ud i et moderskab, der 

omfatter disse ting, så kan det ikke 
gå helt galt. Og husk, at du til den 
tid jo ikke vil være alene om det – 
der er også en far til barnet, som 
du kan sparre og rådføre dig med. 

Så glæd du dig fortsat til det 
kommende eventyr med både 

mand og barn/børn – som alle an-
dre eventyr kommer der prøvelser, 
men med den rette indstilling og 
en masse kærlighed så skal det 
nok gå i sidste ende.

Hilsen Suh

Hvorfor har jeg mareridt om min søster?

Jeg er bange for ikke at blive en god mor

Måske ligger der dybt i dig nogle gamle sår, som ikke er 
blevet helt lægt, skriver Suh til Søsteren. 



Udfordringen torsdag den 15. oktober 2015 NYHEDER . 9

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

Af Henrik 
Engelbrekt
Refshauge

Verdens stør-
ste lederkon-
ference Glo-
bal Leadership Summit (GLS) 
samler 260.000 ledere i 120 
lande over hele jorden til det 
årlige ledelsesboost. 

Her suger alle typer ledere til 
sig af en bred undervisning og er-
faringsdeling fra ledercelebrities 
fra hele verden. 

I Danmark inviterer Willow 
Creek til to konferencer med en 
uges mellemrum i København 
den 23.-24. oktober og i Århus 
den 30.-31. oktober.

Forventer 800
Det er som jul og sommerferie 

for ledere: Kalenderen er ryd-
det, og nedtælling er i gang til 
de to danske konferencer sidst i 
oktober. Her samles omkring 800 
ledere fra meget forskellige sekto-
rer til verdensklasses inspiration 
og for at få ”A Grander Vision” for 
deres liv. GLS er vokset til at være 
verdens største årlige globale 
lederkonference med deltagelse 

af ledere fra erhvervslivet, NGO/ 
non profi t sektor, den offentlige 
sektor og den politiske sektor.

Nå dine mål
”Vi hører ofte om ledere, der 

arbejder enormt hårdt og har alt 
for meget ansvar. Vores udfor-
dring til alle i den situation er at 
blive helt klar over, hvilken type 
leder, du gerne vil være, og så 
få strømlinet dine aktiviteter til 
et system, så de når frem til det 
mål”, fortæller GLS’ ankermand 
Bill Hybels. Global Leadership 
Summit er særlig kendt for at 
arbejde med lederskab frem for 
management. Fokus er på selv-
ledelse, en leders værdier, inte-
gritet og troværdighed, lederens 
evne til at skabe tillid, motivation 
og til at sætte mål og milepæle for 
at fuldføre sin mission.

”For mit team er GLS et af de 
mest strategiske steder, vi kan 
være med, når vi skal udvikle vo-
res lederskab”, fortsætter Hybels. 
”Uanset hvor og hvor meget du 
leder, vil GLS hjælpe dig med at 
nå din større vision.” 

Investering
”GLS er den bedste investe-

ring, en leder kan give sig selv – 

og dermed dem, man leder. Også 
i år er der et utroligt udfordrende 
program i sessionerne. De to 
konferencedage er spækket med 
visioner, inspiration, og praktiske 
værktøjer, som lederen kan bruge 
mandag morgen”, fortæller Søren 
Würtz. Ud over at være direktør 
i Way2lead, arbejder han frivilligt 
som daglig leder for Willow Creek 
Danmark. 

Få fat i den store vision
”Gennem mere end to årtier 

har GLS forbedret lederes liv. 
83 % af deltagerne kommer til-
bage år efter år, fordi de oplever 
konferencen forstærker deres 
teamwork, arbejdsglæde og 
produktivitet. Uanset hvilken type 
leder, man vil være, er der ikke 
noget bedre end at være sammen 
med oplyste kvinder og mænd og 
lære, hvordan man får fat i den 
store vision”, fortæller Bill Hybels. 

Han startede og står stadigt i 
spidsen for USA's 3. største kirke 
- den bevidst moderne megakirke 

Willow Creek Church i Chicago, 
hvor 25.000 mennesker går til 
gudstjeneste hver uge. 

I år har han 40-års jubilæum og 
samler stadig erfaring til at stå i 
spidsen. Derfor oprettede han i 
2001 Willow Creek Association 
som et ressourcekammer.

En global succes
Global Leadership Summit har 

verdensomspændende medvind 
også i 3. verdens lande, fordi un-
dervisningssessionerne optages 
på hovedkonferencen i Chicago 
hvert år i august. 

Herefter transmitteres konfe-
rencen via storskærm med HD 
billede- og lydkvalitet til resten af 
verden. På den måde kan selv 
de små lande som Danmark og 
de underudviklede lande høre de 
dygtigste ledelsesguruer i verden 
som fx Jim Collins, Jack Welch og 
Gary Hammel. 

Desuden har politikere fra et 
bredt politisk spekter givet deres 
bud på god ledelse, bl.a. Condo-
leezza Rice, Colin Powell, Tony 
Blair og Jimmy Carter. Flere af 
disse navne er pensum på MBA 
uddannelserne. 

”Global Leadership Summit har 
udviklet sig fra at være en mindre 
lokal kirkelederkonference til nu 
at give succes for alle typer ledere 
over hele verden. Alle ledere har 
jo de samme behov for at skabe 
retning, visioner, tillid og intigritet,” 
slutter Søren Würtz fra Willow 
Creek Dannmark. 

Man kan få mere information 
og tilmelde sig på gls2015.dk.

”A Grander Vision”
Verdens største lederevent kommer til Aarhus og København i de to næste weekender. 

Deltagerne på sidste års GLS-lederkonference i København, inspireret af Bill Hybels i megakirken Willow Creek. 

Søren Würtz er daglig leder for 
Willow Creek Danmark. 

Terapeut bekræfter 
Maria-Louises 
engle-oplevelse
Af Henri Nissen

Udfordringen har kontaktet Maria-Louise Husteds sorg-
terapeut, som er omtalt i artiklen side 3. Hun bekræfter overfor 
Udfordringen, at det er sandt, hvad Maria-Louise fortæller. 

Terapeuten så også synet. Hun bekræfter også, at Maria-Louise 
ikke lider af vrangforestillinger eller lign. 

Terapeuten mener imidlertid, at det var hende, terapeuten, der 
fremkaldte synet. Hun mener, hun har en særlig evne eller kanal, 
som hun bruger i sjældne tilfælde. Men i så fald kunne der være 
tale om dødemaneri, som direkte forbydes i 5. Mosebog, 18. 

Maria-Louise afviser dog dette. Hun husker ikke, at terapeuten 
sagde noget forud for synet (fx kaldte på en ånd). Tværtimod blev 
terapeuten ligeså overrasket. Og ”moderen” opfordrede Maria-
Louise til at holde fast ved troen på Jesus. 

Terapeuten har efterfølgende medgivet, at hun ikke sagde noget 
eller fx kaldte på en ånd, men hun mener fortsat, at synet skyldes 
hendes ”evne”. Hun ønsker dog at bevare sin anonymitet.

Maria-Louise har nu besluttet at stoppe behandlingen hos tera-
peuten, da hun ikke længere lider af sorg - tværtimod.

Udfordringen har før fortalt om nyreligiøse og muslimer, der har 
forsøgt at komme i kontakt med ånder, men i stedet har mødt Jesus 
eller en engel, som opfordrer dem til at tro på Jesus.

I dette tilfælde mødte Maria-Louise åbenbart sin mor i form af 
en engel, som bekræftede hendes kristne tro.

Maria-Louise 
har ikke læn-
gere brug for 
sorgterapi, 
efter at hun 
har fået en 
hilsen fra 
moderen.
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Hvordan kan volontører
støtte langsigtet udvikling?
Bogen Bæredygtigt volontørar-
bejde er nr. 28 fra Ny Mission. Den 
er redigeret af Benjamin K. Kob-
borg, Arne Kristensen og Mogens 
S. Mogensen. 

Volontørarbejdet er ofte baseret 
på kirkelige organisationer og foku-
serer på diakonale/sociale opgaver. 
Der har været et fald i antallet af 
volontører de seneste ti år. Volontø-
rer og praktikanter udgjorde i 2013 
halvdelen af de i alt 400 udsendte 
danskere. Men det er svært at skelne 
mellem bæredygtigt volontørarbejde 
og ’volonturisme’, som har mindre 
fokus på læring, partnerskab og lang-
sigtet engagement. Bogen beskriver 
volontørens rolle i kirke og mission og 
introducerer Volontørhjulet, som er 
en nyudviklet model for bæredygtigt 
volontørarbejde.

Bogen kan bruges af danske organisationer og menigheder, som 
er ansvarlige for volontørrejser. Den kan rekvireres ved henvendelse 
til Dansk Missionsråd.

Bodil/Jakob

Bogen ’Bæredygtigt 
volontørarbejde’ fra Ny 
Mission ser på forskellen 
mellem volontørarbejde 
og -turisme.

Lesbisk svensk biskop vil fjerne 
alle kors fra Stockholm-kirke
Eva Brunne, verdens første åbent lesbiske biskop, vil fjerne 
alle kors fra en svensk sømandskirke for at vise ’gæstfrihed’ 
overfor andre trosretninger. Kristne ledere kritiserer forslaget.

- Præster skal forkynde Kristus. Det betyder ikke, at vi er fjendtlige 
overfor folk fra andre trosretninger, forklarer Brunne ifølge nyheds-
kanalen SVT. Derfor vil hun indrette et bederum, hvor muslimer 
kan føle sig velkomne. 

Men holdningen møder kritik fra bl.a. sømandskirkens leder, 
Kiki Wetterberg, som fastslår, at hun som kristen heller ikke ville 
bede muslimer om at fjerne deres symboler, hvis hun skulle vælge 
at besøge en moske. Og pastor Patrik Petterson, som er præst i 
Brunnes stift og arbejder i det sogn, hvor sømandskirken ligger, 
er helt uforstående overfor biskoppens ’teologiske tankeløshed’:

- Et kirkekapel kan ikke sammenlignes med bederum i en lufthavn 
eller på et hospital. Kristne kirker og kapeller er ikke bare tilfældige 
offentlige steder, understreger han.

Bodil

Efter flere konflikter mellem 
religiøse grupper på tyske 
asylcentre har en ledende tysk 
politimand nu opfordret til, at 
man adskiller de kristne og 
muslimske fl ygtninge, skriver 
KPK.

– Jeg tror, det vil være fornuftigt 
at indkvartere fl ygtninge forskel-
lige steder, med udgangspunkt i 
deres religion, siger Jörg Radek, 
der er viceleder i politiets fagfor-
ening, til den tyske avis Die Welt.

Flere konfrontationer
Radek tænker dog især på 

kristne og muslimer. Udspillet 
kommer efter flere dage med 
angreb på kristne flygtninge i 
asylcentre. Tyske politikere har 
nu efterlyst bedre beskyttelse for 
kristne, yazidier og andre minori-
teter på centrene.

For to uger siden blev 14 per-
soner skadet i to uafhængige 
konfrontationer mellem fl ygtninge 
på centeret i Kassel-Calden i det 
nordlige Tyskland, oplyser politiet. 

Desuden skal op mod 200 syri-
ske og afghanske fl ygtninge have 
været involveret i en voldsom 
konfl ikt på et asylcenter i Leipzig.

På bristepunktet
Flygtningekrisen har ført til 

et massivt arbejdspres for det 
tyske politi. De må registrere 
nyankomne, neddysse konfl ikter 

og beskytte asylsøgere mod 
højreekstreme og indvandrings-
fjendtlige demonstranter. Der 
har også i den sidste tid været 
fl ere angreb på bygninger, som 
er beregnet til asylsøgere.

Jörg Radek fortæller, at po-
litiets kapacitet nu er på briste-
punktet.

– Vore styrker bliver stadig 
oftere sendt ud til konfrontationer 
på asylcentrene. Når der er 4.000 
mennesker i et byggeri, som 
egentlig bare har plads til 750, 
fører dette til aggression, selv for 
små ting. Der kan opstå vold på 
gangen til toilettet, siger Radek.

Offi cielt forventer tyske myn-
digheder at modtage 800.000 
asylansøgninger inden udgangen 
af året. Andre forventer, at tallet vil 
overstige en million, skriver den 
britiske avis The Telegraph. 

Bodil

Tysk politichef:

Muslimske og kristne 
fl ygtninge bør bo adskilt
Tysk politi er presset af konfl ikter på de overfyldte asylcentre.

Opdeling af fl ygtninge efter religion kunne afværge mange af de 
voldelige konfl ikter, mener tysk politi.
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Rune Edvardsen oprettede Dina-stiftelsen efter et møde med 
det to-årige voldtægtsoffer, Dina, i Congo i 2002.

Af Bodil Lanting

- Israel trænger til vores forbøn, 
siger evangelisten Moses Han-
sen, som netop er vendt hjem 
fra et besøg i landet.

Lige nu foregår en bølge af 
overfald mod jøder. Men det er 
tilsyneladende uafhængige civile 
palæstinensere, der står bag.

- Jeg tror, Benjamin Netanyahu 
er i en situation, der ligner den, 
Judæas kong Josafat var i, hvor 
han bad: “Vi ved ikke, hvad vi 
skal gøre, men vore øjne er vendt 
mod dig!” (2. Krøn. 20:12), skriver 
Moses Hansen. 

Knive og skruetrækkkere
Hvis Israels muslimske naboer 

havde angrebet Israel med tanks, 
fl y eller raketter, vidste Israel, hvor 
de skulle svare igen. Men lige nu 
angriber civile muslimer jøder 
med sten, knive, skruetrækkere 
og ethvert andet våben, der kan 
såre og dræbe. 

Overfaldene sker på torvet, i 

butikken, på landevejen, på par-
keringspladsen og endog i private 
hjem. En sådan “hær” er vanskelig 
at bekæmpe. 

Derfor opfordres alle jøder med 
tilladelse til at have våben at bære 
dem over alt - og bruge dem. Det 
gælder liv og død. For stemningen 

hos muslimerne er pisket op. De 
loves en særlig plads i paradis, 
og dør de under terrorhandlingen, 
udråbes de som martyrer - og de-
res familier belønnes med mange 
penge, fortæller Moses Hansen. 

Terror gennem 12 timer
- Her kommer en masse klok-

keslet. Hvad er det for noget? Det 
er klokkeslet, som siden middag 
i dag til midnat, hvor jeg skriver 
andagten, indikerer at terrorhand-
linger fandt sted rundt om i Israel, 
skriver Moses Hansen. 

Listen nævner klokkeslet for 24 
tilfælde af terror:

23:13, 23:09, 22:55, 22:05, 
21:53, 21:25, 21:15, 20:50, 
20:09, 19:27, 19:18, 18:48, 18:16, 
18:01, 17:33, 17:26, 17:25, 17:15, 
16:58,16:20, 16:02, 15:09, 14:27, 
12:24

Er det nødvendigt at minde om, 
at Israel trænger vores forbøn og 
kærlighed? spørger Moses. Han 
minder samtidig om det, Jesus 
siger om endetidens kaos og vold 
i Mat. 24:6, “Se til, at I ikke lader 
jer skræmme!” Guds kærlighed 
driver nemlig al frygt ud. 

   

 

 

Terrorgruppen Islamisk Stat 
har tortureret og myrdet en 
12-årig dreng sammen med 11 
lokale kristne missionærer nær 
Aleppo, efter at de nægtede at 
forlade deres hjemland eller 
afsværge deres tro.

Organisationen Christian Aid 
Mission oplyser, at  de 12 dræbte 
blev kidnappet i udkanten af 
Aleppo den 7. august.

Tre uger senere blev de kid-
nappede spurgt, om de var kon-
verteret til kristendommen fra 
islam. Det indrømmede alle de 
kristne gidsler. Herefter krævede 
islamisterne, at gidslerne skulle 
konvertere tilbage til islam, men 
de nægtede alle at opgive deres 
tro på Kristus.

Tortureret og korsfæstet
Den 28. august blev gidslerne 

delt i to grupper. En gruppe med 
fi re gidsler, med bl.a. den 41-årige 
leder og hans 12-årige søn, blev 
taget med til en landby, mens de 
øvrige otte blev forhørt i en anden 
landsby. 

Lederen og hans medarbej-
dere havde medvirket til at starte 
ni husmenigheder i området.

De fire afviste at afsværge 
troen og forklarede, at Gud øn-
skede, de skulle dele evangeliet 
med folk i området. Derefter blev 
de tortureret og korsfæstet for 
øjnene af befolkningen på stedet. 
De blev efterladt for at dø ved 
siden af skilte med betegnelsen 
’vantro’.

- De blev alle brutalt tortureret 

og derpå korsfæstet. De blev 
efterladt på deres kors i to dage, 
og ingen fi k lov til at tage dem 
ned, fortæller lederen af den or-
ganisation, der i sin tid trænede 
alle missionærerne. 

Før de fire blev korsfæstet 
havde islamisterne klippet fi nger-
spidserne af drengen for øjnene 
af hans far.

- Foran teamlederen og slægt-
ninge blandt tilskuerne klippede 
islamisterne fi ngerspidserne af 
drengen og slog ham voldsomt, 
mens de fortalte hans far, at de 
ville stoppe torturen, hvis faderen 
vendte tilbage til islam. Men da 
lederen afslog, begyndte de også 
at torturere ham og slå ham og de 
to andre, forklarer Christian Aid 

Missions rapport. Herefter blev 
de alle fi re korsfæstet.

Så op og smilede i døden
De andre otte missionærer blev 

halshugget efter afhøringen. To af 
dem var kvinder på 29 og 33 år. 
De blev både voldtaget og slået 
af islamisterne, men de bad hele 
tiden. Alle de otte bad højt, da de 
blev tvunget til at knæle umid-
delbart før  henrettelsen.

- Landbyboerne sagde, at 
nogle af dem bad i Jesu navn 
og andre bad Fadervor. Nogle 
af dem løftede ansigterne for at 
overgive deres ånd til Jesus. En af 
kvinderne så op, og hun nærmest 
smilede, da hun sagde: Jesus!

Efter halshugningen blev ofre-

nes kroppe hængt på kors.
- De blev ved med at bede og 

fortælle om Jesus til deres sidste 
åndedrag. Det gjorde de foran 
landsbyens beboere, fortæller 
missionsorganisationens leder.

Mange bliver frelst
Selv om det er farligt at konver-

tere fra islam i dele af Syrien, er 
der nu stadig fl ere muslimer, som 
vender sig til Jesus.

- Stadig fl ere bliver frelst. Tje-
nesten vokser og vokser. Før i 
tiden måtte vi bede, før vi så en 
muslim vende om fra islam. Men 
nu er der så mange, at vi næsten 
ikke kan klare arbejdet, fortæller  
lederen fra Christian Aid Mission.

Bodil

Kristne korsfæstet i Syrien 
IS har henrettet 12 kristne, blandt dem en kun 12-årig dreng. Men mange muslimer bliver kristne.

IS har netop offentliggjort en video, der viser henrettelsen af tre mænd fra landsbyen Tel Jazira. 
De blev myrdet om morgenen den 23. september, på dagen for den årlige Eid-fest ifølge Assyrian 
Human Rights Network, oplyser Dansk Europamission.

Arbejde blandt voldtægtsofre i 
Congo nomineret til ’Jentepris’
Dina-stiftelsen, som blev grundlagt af Rune Edvardsen i 2002, 
var instillet til ’Jenteprisen’ af organisationen Plan Norge i 
anledning af FNs pigedag den 11. oktober.

- Jeg er meget glad over, at en organisation som Plan Norge 
anerkender vor indsats. Problemerne med voldtægterne i Congo 
er større en nogensinde, og verden ser ud til at have glemt det, 
sagde Edvardsen i forbindelse med nomineringen. 

Dina-stiftelsen hjælper 270 piger, som har været udsat for grov 
vold og seksuelle overgreb i den Demokratiske Republik Congo 
(DRC). Landet er præget af krig, korruption og håbløshed. Seksuel 
vold mod kvinder og børn er udbredt i mange krige. Men sjældent 
har det været mere udbredt, end det er i DRC. 

I Øst-Congo, hvor krigen er værst, har Dina-stiftelsen startet to 
centre for voldtagne piger. Her får de et hjem, beskyttelse, medicinsk 
tilsyn, skolegang og hjælp til at bearbejde traumerne. 

Dina-stiftelsens samarbejdspartner i DRC, gynækologen Denis 
Mukwege, der netop har besøgt Norge, var selv nomineret til 
Nobels fredspris, som blev uddelt den 9. oktober. Denis Mukwege 
har specialiseret sig i at behandle unge voldtægtsofre i Congo. Det 
anslås, at Mukwege har behandlet 35.000 kvinder, som har været 
udsat for seksuel vold, siden krigen brød ud i 1996.

Bodil

Israel ramt af ’privat’ terror
Civile muslimer angriber jøder med redskaber fra værktøjskassen, skriver Moses Hansen. 

En ung muslim stak denne 
mand, Aron, i hovedet med en 
køkkenkniv. Han lever endnu 
men er i livsfare, skriver Mo-
ses Hansen.

Denne skruetrækker blev 
brugt af en muslim, der over-
faldt en kvindelig jødisk soldat. 
Han stjal hendes våben og 
begyndte at bruge det, inden 
han selv blev skudt. 

To bibelske bøger for ordblinde
Bibelen bliver stadig oversat til nye sprog, for at give fl est mulig 
adgang til Guds Ord på deres eget sprog. Nu er Markusevange-
liet og Salmernes Bog udkommet i en ’dysleksi-venlig’ udgave.

De to bøger er trykt på tykkere papir, så ordene fra modstående 
side ikke skinner igennem. Samtidig har man brugt større skrifttyper 
og har kun en enkelt spalte per side.

 - Jeg kunne læse den i længere tid end en normal bog. Det  afgør, 
hvad jeg læser, om jeg kan læse det i længere tid. Jeg læste i den, 
indtil jeg var nødt til at gøre noget andet, som fx drikke te. Jeg nød 
det, forklarer den 13-årige Jacob James fra East Sussex i England. 

Bodil 

Forfatter Jørgen Aass i samtale med Katrine Masvie fra 
Lunde og Luther forlag. Indsat bogen Gud i Oslo.

Vil bringe Kongen tilbage til Oslo
Luther og Lunde forlag inviterede for nylig til boglancering af 
Jørgen Aass’ nyeste udgivelse, ’Gud i Oslo’.

I bogen forsøger Aass at tegne et større billede over, hvad Gud 
har gjort og fortsat gør i Oslo by. Aass har gennem mange år været 
central i ’Bønn for Oslo-netværket’, som årligt har bedt for byen. 
Han var også en af lederne i Jesusvækkelsen i 70-erne og var i 
mange år daglig leder af ’Guds fred arbejdet’.

Anne Christensen, leder for netværket ’Jesuskvinder’ og pastor i 
Jesus Church Oslo, understregede, at bøn er nøglen til vækkelse. 
Samtidig opfordrede hun til at udbrede den nye bog, som bl.a. 
beskriver de historiske forhold i forbindelse med Jesus-vækkelsen.

Bodil
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Møder & Arrangementer

Aars Frikirke inviterer til helbredelskonference
 24. - 25. oktober

Velkommen til en weekend med Carol og Bill Dew 24. og 25. oktober  
Fokus på Guds kraft til indre og fysisk helbredelse. 

Tidspunkter:
Lørdag kl. 11.00 og kl. 14.00 
Mellem møderne lørdag er Aars Frikirke vært ved en lettere anretning.
Søndag kl. 14.00

Velkommen til en konference, hvor der vil være forbøn for syge, men hvor målet også er at 
give deltagerne træning og inspiration til efterfølgelse i denne tjeneste i menigheden.

Aars Frikirke, Markvænget 11, 9600 Aars
Kontaktperson: Anders Jakobsen. Tlf. 21471476

Følg med på www.aarsfrikirke.dk
Mød os også på Facebook

Bill og Carol Dew er grundlæggerne af Dewnamis ministries.
De holder helbredelses- og udfrielsesseminarer i hele verden men har hjemsted i San Diego, Californien.

Kristent bofællesskab i naturskønne omgivelser!
Lejlighed på 60 m2 ledig 1/11.
Værelse ledig med adgang til stort køkken, stue og bad.
Henv. John Olsson, 6019 5666. dalbygaard@gmail.com
Dalbygaard
8970  Havndal

Bolig

Min kære hustru – Vores elskede mor
Musikpædagog og organist

Birthe Edill
er sovet ind efter længere tids sygdom.

Du var en éner.

Birthe var født 2.10.42 på Nørrebro i København.
Hun boede de sidste år i Sdr. Hostrup ved Aabenraa. 
Begravelsen fi nder sted i Sct. Jørgens Kirke, Aabenraa

17. oktober klokken 13.00. 
Herefter samvær på Sdr. Hostrup Kro. 

Ove, Stefan & Lotte

Dødsfald

Europa står midt i en hidtil 
uset fl ygtningestrøm fra Syrien, 
Irak og omkringliggende lande. 
Det er folk, der af politiske og 
religiøse grunde er på fl ugt fra 
krig - bomber, lemlæstelser og 
halshugninger. Og det er folk, som 
håber på at fi nde fred og en bedre 
fremtid i Europa.

Så længe katastroferne og 
de nødlidende er på geografi sk 
afstand, kan de også for det 
meste holdes på tankemæssig 
og følelsesmæssig afstand. Men 
når de samme fl ygtninge står i 
Rødby og Padborg og begiver 
sig ind over landets grænser, så 
kommer det hele så tæt på, at 
vi ikke længere kan forholde os 
ligegyldigt og passivt.

De følelsesmæssige reaktioner 
er forskellige og modsat rettede. 
Én reagerer med vrede og foragt 
og spytter efter mænd, kvinder og 
børn, der ikke lader sig standse, 
men bevæger sig ad motorvejen 
videre nordpå. En anden gribes 
ved synet om hjertet, sætter sig 
i sin bil og kører til Rødby for at 
hjælpe de strandede videre.

Stemmerne er mange. Og situ-
ationens alvor får mig til at tænke 
over, hvad det er, der bliver sagt:

- Hold de fremmede væk! Hvis 
ikke de kan blive i nærområderne, 
hvor de hører hjemme, så lad de 
andre, med Tyskland og Sverige 
i spidsen, tage sig af problemet.

Jeg tænker: Er det den samme 
tanke, som i ”admiralens vise” er 
formuleret således: ”Stå aldrig til 
søs, lad de andre stå … ”

Har vi noget at være stolte af?
Vi indrykker annoncer i liba-

nesiske aviser. Vi hører, at de er 
møntet på menneskesmuglere, 
som skal kende de nye asylbe-
tingelser i Danmark.

Jeg tænker: Er det nu også 
sandt, at de annoncer er møntet 
på menneskesmuglerne? Er det 

ikke snarere annoncer, som skal 
sige til helt almindelige fl ygtninge: 
Bliv væk! Find andre steder at 
tage hen: Tyskland, Sverige – 
bare ikke hos os.

Har vi noget at være stolte af?
- Men vi tager vores del, så vi 

har ikke noget at skamme os over! 
Altså: Vi har regnet ud, hvor stor 
en del, der er vores ansvar. Og vi 
har afvejet vores del.

Jeg tænker: Hvad er det for 
en kræmmermentalitet? Er det 
ikke mennesker, det handler om? 
Kan barmhjertighed, offer, næste-
kærlighed gøres op i procenter af 
ansvar?

Har vi noget at være stolte af?
- Men vi har ikke råd! Det går 

ud over vores velfærd!
Jeg tænker: Javel! Nå det er 

sådan, det hænger sammen. Vi 
er bange for, at vi ikke selv skal 
få nok, bange for, at der skal blive 
givet for meget ud til mennesker, 
der kun har en lille brøkdel af 
vores egen rigdom. Det er dog en 
arm og fattig tankegang, helt igen-
nem materialistisk og uden ånd.

Har vi noget at være stolte af?
- Men vi vil satse på nærområ-

derne i stedet for – det er meget 
bedre, det må dog alle kunne 
forstå!

Jeg tænker: Det lyder jo fi nt. 
Men er det nu sandt, at det er 
et enten-eller? Og er det i det 
hele taget sandt – for jeg hørte i 
samme åndedrag, at Danmarks 
bidrag til de allerfattigste lande 
skal beskæres med 2,6 mia. kr 
årligt. 

Har vi noget at være stolte af?
- Men vi er nødt til at føre en ”fair 

og fast” (læs: hård og afvisende) 
linje overfor de fremmede, for de 
vil ødelægger vores kultur!

Jeg tænker: hvilken kultur er 
det, der måske ødelægges? Er 
det den kultur, hvor ateismen har 
fået halvofficiel status? Er det 

forstyrrende for ateismen at blive 
konfronteret med, at der fortsat er 
noget, der hedder tro og religion? 
Sikkert.

Men måske det er Gud, der vil 
forstyrre os. Måske det er Gud, 
der vil gøre det klart for os, hvor-
dan verdens sande tilstand er: rig 
og fattig, kristen og muslim …..

Måske det er Gud, der udfor-
drer os til at ta’ ansvar? Ikke et 
afmålt ansvar, hvor det mest af 
alt handler om at holde på vor 
rigdom og holde afstand til vor 
besværlige næste. 

Måske det er Gud, der vil gøre 
det klart for os, hvad standarden 
er: ”Og vil nogen tage din kjortel, 
så lad ham også få kappen. Og vil 
nogen tvinge dig til at følge ham 
én mil, så gå to mil med ham” 
(Matt. 5,40-41).

Har vi noget at være stolte af?
Jeg tænker: Om vi bedre kend-

te den tid, vi lever i, og så Guds 
fi nger i det, der sker, ville vi få en 
anden målestok til bedømmelse 
af vor stolthed.

HENNING ASTRUP,
PENS. SOGNEPRÆST

KOLDING

Har vi noget at være 
stolte over?

Synspunkt

forstyrrende for ateismen at bli e

Ørenlyd, tak
Tak til redaktør Henri Nissen 

for en både humoristisk og dog 
alvorlig påmindelse om, at det 
måske ikke er antallet af decibel 
i lovsangen, der afgør, om Gud 
hører lovsangen. Når man må 
holde sig for ørerne for at kunne 
holde ud at være i kirkerummet 
under lovsangen, er der grund til 
at råbe vagt i gevær - hvis man 
ellers kan få ørenlyd. 

Jeg kan her ikke lade være 
at tænke på, at kristne under 
forfølgelser ofte har måttet hviske 
deres lovsange for ikke at vække 
myndighedernes opmærksomhed 
- men lovsynges skal der. 

Og sjovt nok tror jeg, at Gud hø-
rer lovsangen nøjagtig lige godt, 
om der er elektronisk forstærkning 
på, eller om den nærmest bliver 
hvisket. 

Om mig selv ved jeg, at jeg helt 
sikkert vil høre den bedre i den 

hviskede version, fordi jeg er tvun-
get til at spidse øren for at høre, 
hvad der bliver sunget. Og så 
bliver det mere opbyggeligt, end 
hvis jeg må holde mig for ørerne 
og ikke rigtig hører teksten pga. 
en dunkende bas og hvinende 
diskanttoner fra sopransax'en 
eller lead-guitaren. 

HENRIK ERTNER RASMUSSEN

GENERALSEKRETÆR

DANSK EUROPAMISSION

Hvad med nye?
Tak Henri Nissen for bagsmæk-

ken (uge 41). Hvor er det sandt 
med al den øredøvende musik, 
som er ved at sprænge tromme-
hinderne. Ligeså det engelske, 
som kræver tolk. Det ødelægger 
det hele. Jeg har forsøgt at fi nde 
nye gæster til møder med gode 
talere. Det kan blive en skuffelse, 
så det gør jeg ikke mere. Hvor er 
det synd. Det var bedre, at nye 
kunne sige: ”Det var vel nok godt”. 
Man kæler for det fremmede. Lad 
os være danskere.

AASE RANDEM,
KIRKEGADE 19, 
GREDSTEDBRO
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Anmeldelse ved Josua Christensen

Da den senere Aarhusprofessor i teologi, Johannes Sløk, første 
gang fi k udgivet denne bog, var året 1959, og spørgsmålet om 
hvorvidt den kristne moral fandtes - og i givet fald hvad den 
gik ud på - var et meget aktuelt emne. 

Man stod på bagkanten af det forsømte forår og kiggede frem 
imod de glade tressere, hvor moralen – efter nogles mening – var 
i frit fald. Som i tidligere tider vendte store dele af befolkningens 
opmærksomhed sig mod værdier, etik og moral, som måtte kunne 
udledes fra kristendommens tradition og kildegrundlag. 

Moral er fortsat et emne, som må interessere de fl este tænkende 
mennesker, for uden et nogenlunde veletableret moralbegreb, som 
accepteres og udleves af fl ertallet, har et samfund store problemer. 
Der er dem, der vil sige, at det er situationen i Danmark, men det 
skal denne anmeldelse ikke forholde sig til. Derimod må jeg an-
tage, at læseren og jeg deler den opfattelse, at det er væsentligt 
at kende kristen moral – hvis den fi ndes – fordi den i givet fald har 
stor betydning for vores livsførelse.

Den kristne tradition er lang og sammensat
For at forstå Sløk må man starte med hans syn på Bibelen. Han 

antager det som et historisk faktum, at evangelierne ikke bare er 
skrevet længe efter at begivenhederne foregik, men også er bear-
bejdninger af disse begivenheder, udsagn og teologi, således at de 
først og fremmest fortæller noget om menighedens situation under 
forfølgelse i fremmede kulturer. Dette er af overordentlig stor betyd-
ning, fordi Sløk herefter mener at kunne sortere i disse hændelser 
og ”Jesus ord”, således at hovedparten må tilskrives menighedens 
teologiske efterrationaliseringer, fantasi og mytedannelse. 

Når Sløk når til denne konklusion, er det efter en længere udred-
ning af henholdsvis den jødiske og senere den græske forståelse 
af skabelse/ tildannelse og af livets mål som lydighed mod Gud/ 
den højere mening bag alting. Dette studie er på mange måder 
interessant, fordi der vitterligt er konsekvenser ift., hvad man som 
menneske står til regnskab for og dermed moralens bagkant. 
Samtidig bliver det brugt til at problematisere Bibelen, som slet 
og ret bliver et sammensat skrift, præget af en række forskellige 
kulturer og med store indbyrdes modsætninger. Således når Sløk 
frem til, at hans forsøg går på at lede efter spor af den originale 
Jesusforkyndelse ”igennem det slør af tildigtninger og fordrejninger, 
i hvilket beretningerne om han fremtræder.” (s. 54)

Arrogance og tomhed
Jeg fi nder denne tilgang til Bibelen arrogant, fordi Sløk på 2000 

års afstand af begivenhederne mener at kunne holde rede på ”tildigt-
ning” overfor ægte Jesusudsagn. Det er endvidere meget påfalden-
de, at alle de udtalelser og hændelser (mirakler og overnaturlige), 
som ikke passer ind i Sløks teologi, tilskrives menigheden (både 
den tidlige og den senere) og dermed afskrives ift. den egentlige 
kristendoms morallære. Med al respekt for det udmærkede arbejde 
Sløk har præsteret ved at belyse forskellen mellem farisærenes 
loviske moralopfattelse og Jesu radikale fokus på relationen til Gud 
og næsten, så ender bogen i noget nær tomhed. 

På 220 sider har Sløk arbejdet sig frem imod den antagelse, som 
han hele tiden har haft, at det er tom snak at tale om kristen moral. 
Med stor behændighed har han udelukket de udsagn, som alligevel 
virker moralske, og bekræftet et sekulariseret samfund i, at det kun 
er småborgerlige dyder og i virkeligheden i modstrid med Jesu’ ori-
ginale forkyndelse at ville udlede et moralbegreb af kristendommen. 
Men det er om noget et røgslør og savner ægte sandhedssøgen. 
Bogen er som sådan et godt udtryk for menneskelig kløgt uden 
nogen form for ledelse af Helligånden: det ender i tomhed!                              

Af Henri Nissen

Jørn Hyldgaard voksede op i en 
kristen bagerfamilie. Hans lille-
bror var Per Hyldgaard. Men de 
to brødre var meget forskellige. 
Hvor Per gerne ville have været 
politibetjent, før han fi k sit kald, 
var Jørn familiens sorte får, 
indtil han fi k sit kald. 

Han rodede sig jævnligt ud 
i druk og småkriminalitet. Og 
var uden tvivl til stor sorg for 
forældrene, som var aktive i Mis-
sionsforbundet.

Men en ukendt kristen samler 
ham op i Oslo. Og det bliver et 
vendepunkt. Han overgiver sit liv 
til Jesus. 

Han kommer nu på Betesda 
behandlingshjem i nærheden af 
Brande. Og her får han en ny 
chance. Han bliver – efter nogle 
omveje – brugt som prædikant, 
og han får ligefrem en helbredel-
sestjeneste, så mange oplever 
både frelse og helbredelse på 
hans møder rundt i landet. Han får 
også en god kone og nogle børn, 
og i en årrække bliver han virkelig 
brugt af Gud. Også i udlandet. 
Udbrydermenigheden Troens 
Ord, som han er præst for, sender 
over 100 tons nødhjælp afsted til 
de sultne og trængende. 

Han kører hårdt på og sparer 
ikke sig selv. For han brænder for 
sagen. Men han har måske svært 
ved at fi nde balancen. Og det er 
heller ikke nemt, når menneskers 
evige liv er på spil. 

Fejltrinnet?
På et tidspunkt spænder han 

buen for hårdt. Han har et ud-
præget komisk talent og vil nu 
også være stand-up komiker. Ikke 
for sin egen skyld, men for at nå 
ud. Han får et show på benene 
sammen med Sabine og Andreas 
Mathews. ”Livet er til grin”. De 
11 shows koster 300.000 kr. Her 
bliver også fremstillet en dvd, som 
alene koster 100.000 kr. Og så 

store er indtægterne ikke.
Samtidig med, at Jørn er stand-

up komiker, er han præst, taler 
og driver nødhjælpsvirksomhed 
og rejser i udlandet. Og så er der 
også familien. 

Da presset bliver for stort, bry-
der Jørn sammen. Han stikker af 
til Thailand for at få ro til at tænke. 
Men angst og depression, som 
måske har sin rod i barndommen, 
har ramt ham. Efter at han kom-
mer hjem går der nu seks år, hvor 
han ligger på sofaen det meste af 
tiden eller ser tomt frem for sig. 
Men efterhånden rekreerer han 
sig. Han må til psykiater og have 
piller. Familien beder for ham og 
hjælper ham på benene igen. 
Og efter et besøg hos sønnen 
Phillip i Grækenland oplever han 

pludselig, at han er rask. Overra-
sket ringer han hjem til sin hustru 
Britta fra Schweiz og fortæller, at 
han nu er sig rask. Og det viser 
sig at holde. Og nu bruges han 
igen som taler, som han gerne vil. 

God historie
Denne dramatiske skæbne 

er naturligvis en ”god historie”, 
og derfor har dr-journalist Allan 
Høyer skrevet bogen ”Hudløs”, 
som er udkommet på Scandina-
via. Det er først og fremmest en 
bog OM Jørn Hyldgaard. Forfat-
teren genfortæller historien, 
spændende som et tv-program 
– men i tredje person. Jørn selv 
siger ikke meget i bogen. Og det 
er lidt en svaghed, for derved 
bliver den netop ikke så hudløs. 

Der er et fi lter imellem. 
Til gengæld kan forfatteren 

inddrage de andre personer 
rundt om Jørn. 

Der kommer også mellem 
linjerne nogle antydninger af de 
konflikter og paradokser, der 
ligger i Jørns historie. Han, som 
har helbredt andre, må selv have 
hjælp fra en psykiater. Han, som 
ikke bryder sig om medicin, må 
selv medicineres, osv. Og natur-
ligvis den gamle travhest: Hvorfor 
tillod Gud... 

Det antydes også, at præ-
dikanten ikke fandt forståelse 
for sit sammenbrud blandt sine 
egne trosfæller. Men det kan man 
måske godt forstå, eftersom han 
stak af og påførte dem gæld og 
andre problemer.  

Ikke Guds skyld
Man behøver ikke nødvendig-

vis at tro, at Gud stod bag Jørns 
Hyldgaards nedtur. Al den snak 
om, at Gud tillader, er ofte afspo-
ret. Skidt sker. Selv om man har 
nok så stor en nådegave eller tje-
neste fra Gud, så har man denne 
”skat i et lerkar”. Vi er ikke guder, 
men mennesker med en fri vilje 
- også til at tage fejl ind imellem. 
Selv om vi har en guddommelig 
ånd i os, har vi den i et skrøbeligt 
legeme. Og passer vi ikke på os 
selv, går det galt. 

Vi lærer forhåbentlig noget 
igennem de svære ting, vi op-
lever. Men det betyder ikke, at 
det var Gud, der trak gulvtæppet 
væk under os. Det kan være den 
onde, der angriber. Eller andre 
mennesker, der svigter. Og i nogle 
tilfælde er det faktisk os selv.

Men heldigvis samler Gud os 
op igen og giver os nye chancer. 
Og nogle gange bliver det sidste 
bedre end det første.

Allan Høyer: Jørn Hyldgaard
Hudløs – om Gud, depression 
og diagnose. 
Scandinavia • 224 sider • 199 kr. 

En bog OM
Jørn Hyldgaard

Evigt aktuelt emne

Johannes Sløk: 
Kristen Moral
Før og Nu   
Hans Reitzels 
Forlag
220 sider • 250 kr.  

Af Henri Nissen, forfatter til 
bogen Noahs Ark - Historien 
og det store fund. (2010)

Fundet af de mulige rester af 
Noahs Ark på toppen af Mt. 
Ararat er emnet for en viden-
skabelig høring i Charlotte, 
North Carolina, USA, fredag 
og lørdag den 16.-17. oktober.

Det sker på den 22. årlige 
National Conference on Christian 
Apologetics (forsvar for kristen-
troen), som holdes af Southern 
Evangelical Seminary. 

Her har man inviteret den 

kurdiske Ahmet Ertugrul, bedre 
kendt som Parasut. Han fandt en 
stor træ-konstruktion i en åbning 
i Ararat-bjerget i 4.200 meters 
højde. Med ham følger også 
nogle af de kinesiske opdagere, 
som han samarbejdede med. Det 
gælder bjergbestigeren Panda 
Lee, fi lmanden Cheung, lederen 
af NAMI-gruppen Andrew, og 
Clara Wei, som har koordineret 
kontakten til medierne. Alle er 
med i bogen ”Noahs Ark. Histo-
rien og det store fund.” 

Også en af de hårdeste kri-
tikere af fundet, Philip Ernest 
Williams, vil komme til orde. Han 

mener, at fundet ikke er ægte, 
men er plantet forud af Parasut.

Men nu får han mulighed for 
at møde det kurdisk-kinesiske 
team ansigt til ansigt, så man 
kan få talt ud istedet for at an-
gribe hinanden over internet-
tet. Og seminaret håber, det vil 
skabe klarhed om fundet, som 
slet ikke har fået den medie-og 
forsknings-opmærksomhed, det 
burde få - hvad enten det viser 
sig at være ægte eller ej. Hidtil 
har medierne knapt nok omtalt 
det spektakulære fund, og min 
bog er den eneste engelske bog 
i verden, der beskriver fundet.

Skepsis 
fra et par 
t o n e a n -
g i ve n d e 
kristne bi-
bel-arkæ-
ologer har 
gjort kristne forbeholdne i stedet 
for at få dem til at undersøge fun-
det. Og nu er fem år gået tabt. Og 
den verdslige videnskab og de 
verdslige medier er åbenbart ikke 
interesserede i et fund, der kan 
få evolutionsteorien til at vakle, 
fordi det indikerer, at syndfl oden 
faktisk skete som omtalt i Bibelen.

Noahs Ark-fund på seminar i USA
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Stillinger

Mangler du nye medarbejdere?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen  

Ring 73 56 15 06

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

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 

KratholmskolenKratholmskolen
- EN KRISTEN FRISKOLE

Børnehaveleder

KRATHOLMSKOLEN · BYGHØJVEJ 27-33 · 5250 ODENSE SV · WWW.KRATHOLMSKOLEN.DK

Kratholmskolen opretter en privat 
børnehave som en del af skolen
Børnehaven får plads til 50 børn, og forventer at kunne 
tage imod de første børn den 1. marts 2016. I den an-
ledning søger vi en børnehaveleder pr. 1. januar 2016.
Kratholmskolen er en kristen friskole, som lægger vægt 
på det kristne livs- og menneskesyn, og ansøgere skal 
være i overensstemmelse hermed, samt aktivt arbejde 
for det. 

VI TILBYDER DIG BL.A.:

En nystartet børnehave
Indflydelse på børnehavens funktion og udvikling 
50 dejlige børn, når børnehaven er fuldt udbygget
Gode kolleger i både børnehave, skole og SFO
Et godt samspil mellem børnehave, skole og SFO
Samarbejdende forældre
En helt ny bygning
Attraktive udearealer

VI SØGER EN BØRNEHAVELEDER, SOM BL.A.:

Er forankret i den kristne tro
Er pædagoguddannet
Møder børn og voksne med respekt
Er visionær og engageret og har lyst til at lede
Er struktureret, systematisk, ansvarsbevidst  
og procesorienteret
Er anerkendende og værdsættende
Har gode samarbejdsevner
Kan lytte og er god til at kommunikere
Er synlig og kan tydeliggøre beslutninger
Har en god administrativ og økonomisk forståelse
Har en naturlig autoritet og en god situations-
fornemmelse 
Kan indgå i en konstruktiv dialog med skolens  
ledelse og bestyrelse
Har IT kompetencer
Er robust, energisk og effektiv
Har humoristisk sans og møder udfordringer positivt
Det vil være en fordel at have ledelseserfaring

BØRNEHAVELEDERENS OPGAVER ER BL.A.:
• I opstartsfasen at få læreplaner og andre  
 formelle krav på plads
• Være med til at ansætte personale til  
 børnehaven
• Lave vagtplaner for personalet i  
 børnehaven
• Være den daglige pædagogiske leder
• Personaleledelse i børnehaven
• Være en del af normeringen i børnehaven
• Vikardækning ved bl.a. sygdom
• Informere og samtale med forældre
• Deltage i møder med skolens ledelse

Ansættelse sker efter overenskomst mellem 
FKF og BUPL. Der indhentes straffeattest og 
børneattest på den person, der ønskes ansat.

ANSØGNINGSFRIST: 
1. november 2015 klokken 12.00. 
Ansøgningen sendes til: 
frederik@kratholmskolen.dk  

1. runde samtaler foregår tirsdag den  
 10. november 2015
2. runde samtaler foregår tirsdag den  
 17. november 2015

Yderligere oplysninger på skolens hjemme-
side eller ved henvendelse til:
Skoleleder Frederik Christensen  
på tlf.  65 96 22 69 eller 20 96 22 69

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

 

                           

Gøre gavn?
Vil du hjælpe Udfordringen praktisk? 
En ny café og helsekostbutik er fx åbnet i Udfordringens lokaler 
(et alternativ til det okkulte). Her er brug for ekstra frivillig hjælp 
til betjening m.m.
Er du håndværker eller har du praktisk sans, så er der også 
brug for din hjælp til bygningen.
Fortæl hvad du kan til henri@udfordringen.dk eller på 
51316599. 
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Giv et gaveabonnement til en god ven!
Hvis du allerede holder Udfordringen, kan du give et gaveabonnement til en god ven. 

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

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 41:
Ursula Ljungqvist
Albjergparken 6-13-1
2660 Brøndby Str.
 

Kodeord: Bankrådgiver
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 
22. 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, 
vælg mellem bøger, cd’er, fi lm og 
adventsstjerner fra Christiansfeld.

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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Møder & Arrangementer 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 

Bed for DanmarkBed for Danmark  
Mandag den 2. november kl. 19Mandag den 2. november kl. 19
Jernbanegade 1, ChristiansfeldJernbanegade 1, Christiansfeld

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

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

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

21. oktober kl. 11.30 til ca. 13.00: Bill og Carol Dew

28. oktober kl. 10.30 til ca. 13.00: Jørn Hyldgård
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 BerntsenBill & Carol Dew Jørn Hyldgaard

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                  

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

At fejre påske i Jerusalem er noget helt specielt. 
Man mærker den særlige intensitet over byen, 
hvor påskens begivenheder fandt sted for godt 
2000 år siden.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Dato: 20. - 28. marts

Kontakt os på 
7592 2022 eller 
fxr@felixrejser.dk

Israel påske

Bolig

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

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

Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 17/10
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
TV-gudstjeneste fra Helligånds-
kirken, Aarhus (genudsendelse).
Prædikant er pastor Poul Langa-
gergaard, ved orglet organist An-
ders Gaden. I gudstjenesten med-
virker kirkens kor og menighed. 

19:45 Før Søndagen.
20. søndag efter trinitatis - fra Sct. 
Nicolai Kirke i Kolding.
Dagens tekst handler om at komme 
med til fest på afbud. Dagens 
salmer er ”Midt iblandt os er Guds 
rige” og ”Lad os bryde brødet 
sammen”. 
Kammerkoret ”Sine nomine” syn-
ger sammen med folk fra egnen 
byen under ledelse af Søren An-
dresen.

Søndag 18/10
14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
TV-gudstjeneste fra Helligåndskir-
ken, Aarhus.
Prædikant er sognepræst Torben 
Tramm, ved orglet organist Anders 
Gaden. I gudstjenesten medvirker 
kirkens kor og menighed.

Mandag 19/10
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
Genudsendelse fra søndag

Tirsdag 20/10
2 2 : 0 0  G u dd o m m e l i g  S ex 
- Fristelser (2:4)
Sex og religion. Mange vil nok 
mene, at det er to uforenelige stør-
relser. Men religionerne har til alle 
tider haft holdninger til sex.
På Trudsholm Gods har DR K 
samlet troende mennesker, lige fra 
den seksuelt uerfarne muslimske 
kvinde til det indremissionske par
til en snak om, hvad religionen 
betyder for deres sexliv.
Præster og religionseksperter giver 
også deres bud på, hvad religio-
nerne betyder for sexlivet, og om 
det ligefrem er lettere for religiøse
at opnå guddommelig sex.
I dette program fortæller de tro-
ende, hvilke seksuelle fristelser de 
oplever, og hvordan en bøn til Gud 
kan hjælpe mod fristelsen, at se
porno.

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.
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Radio 

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor sa-
tellitten (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

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

TV-Udfordringen
om ugens avis
Hver uge kan du få en lille 
smagsprøve fra det nyeste 
nummer af Udfordringen. 

Redaktør Henri Nissen og jour-
nalist Bodil Lanting fortæller hver 
uge om ugens artikler i et 10-15 
minutter langt indslag.

Videoindslaget er klar fra tors-
dag kl. 18:30 og kan ses på www.
kkr-tv.dk/tv-udfordringen og på 
Udfordringens hjemmeside.

/lt

(42/2015)

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

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

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
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Lørdag d. 17.10 
er pastor Poul 
Langagergaard 
prædikant ved en 
TV-gudstjeneste 
(genudsendelse) 
fra Helligånds-
kirken, Aarhus 
på DRK.
Poul 
Langagergaard 
var fra 1982-92 
generalsekretær 
i Indre Mission. 

Se portrættet 
side 2.

Satelit TV

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.

Torsdag 15/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 16/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 17/10
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 18/10
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) 
Radiogudstjenesten på P1 fra 
Helsinge Kirke, Helsingør Stift. Det 
er 20. søndag efter Trinitatis, og 
prædikant er sognepræst Helena 
Hauge. 
19:03 Religionsrapport (P1) 
19.30 Mennesker og Tro. 
Genudsendelse.

Mandag 19/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 20/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 21/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

TV-Udfordringen
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Samson og Zakæus var uovervindelige...

Ung Udfordring t

Musik
TJEK

Lyt til nummeret ”Benjamin’s song” 
ved at scanne QR koden til venstre

Det er måske ikke helt tilfældigt, at Klosters nye albums 
første nummer hedder ’Another world’. For Kloster formår 
på fantastisk vis at åbne et kristent lydunivers, som man 
ikke hører så mange steder. Det er musik i høj klasse.

Og selvom det ikke kun skal handle om, hvad andre mener, 
så er det bemærkelsesværdigt, at både Ekstra Bladet, Ber-
lingske, Politiken og GFRock har givet albummet 5 stjerner, 
mens musikmagasinet GAFFA fl otter sig med topkarakteren 
på hele 6 stjerner. Det er altså ikke hver dag, at et band med 
kristne tekster og budskaber på den måde slår igennem i den 
brede offentlighed. Det er rigtig godt gået af forsanger Mikael 
Andreasen og co. 

Hvad er det så, der fungerer så godt på albummet? For 
mig, er det den stemningsfyldte, næsten lidt mystiske musik, 
blandet med Mikael Andreasens hviskede stemme, som 
synger om menneskers lighed, Guds karakter og ønsket om 
Guds indgriben i vores verden. Tempoet er lavt hele vejen 
igennem, men det bliver aldrig kedeligt. Tværtimod gør de 
varierende instrumenter som bl.a. sav og banjo, samt de 
dygtige sangerinder Solrun Stig og Sarah Hepburn, at man 
aldrig mister interessen. 

Det er næsten uretfærdigt at fremhæve særlige numre, for 
albummet er så helstøbt og smukt, at du bare burde købe det 
med det samme. Men skal jeg, så vil jeg sige, at den smukke 
’Time Spent With You Is Time Well Spent’ bliver ved med at 
køre rundt i hovedet længe efter, at jeg har hørt den. Teksten 
er simpel, men dyb, og fylder mig med en længsel efter Guds 
nærvær.  Det samme gør ’Be Still My Soul’…. Kort sagt: Kloster 
leverer nærvær og inderlighed på dette fantastiske album, 
som i høj grad kan anbefales. 

Henrik Engedal 

Unikt og fantastisk

Amerikaneren Caleb Kalten-
bach troede, at Gud hadede 
ham. Men en bibelgruppe på 
gymnasiet kom til at vende op 
og ned på hans tilværelse.

Caleb Kaltenbach begyndte 
i en bibelgruppe på gymnasiet 
for at bevise, at Bibelen ikke var 
sand. Det gjorde han, selv om han 
allerede havde taget afstand fra 
kristendommen helt fra barndom-
men, fortæller han til The Blaze. 

Men det endte med, at han 
begyndte at følge Gud.

Barn i LGBT-miljøet
Det er Christian Today, som 

fortæller om Kaltenbach. Da han 
var bare to år gammel, blev hans 
forældre skilt - og fi k derefter hver 
sin homofi le partner. 

Kaltenbachs mor og hendes 
partner tog den lille Caleb til for-
skellige LGBT-arrangementer for 
homofi le, lesbiske, biseksuelle og 
transseksuelle - for at han skulle 
få erfaringer fra disse miljøer, 
siger Kaltenbach til magasinet 
The Church Boys. 

Under disse LGBT-arrange-
menter så drengen Caleb nogle 
”kristne”, som bar skilte med 
teksten ”Jesus har ikke rum for 
dig” eller ”Gud hader dig”.

Disse menne-
sker sprøjtede også 
vand og urin på del-
tagerne, fortæller 
Kaltenbach.

Forældrene 
blev kristne

Alt dette forstod 
den l i l le  Ca leb 
overhovedet ikke. 
Han spurgte derfor 
sin mor, hvorfor de 
kristne opførte sig 
på den måde. 

Hans mor sva-
rede, at de kristne 
hadede homofile 
mennesker. Der-
m e d  u d v i k l e d e 
drengen selv et had 
overfor ”de kristne”, 
som viste ham så 
lidt kærlighed.

Men Caleb voksede op og kom 
på gymnasiet, hvor en ven invi-
terede ham med i bibelgruppen. 
Han tog med vennen til denne 
bibelgruppe bare for at bevise, at 
Gud ikke fi ndes. 

Men her lærte han om Jesu 
nåde og kærlighed - og bestemte 
sig for at følge Jesus. 

Han valgte derfor at uddanne 
sig på en amerikansk bibelskole 
og begyndte at prædike i en kirke i 
Dallas, Texas. Her kom både hans 
mor og far, for at de alle kunne 
mødes som familie. 

– Begge mine forældre be-
gyndte at komme i kirken, 
hvor jeg prædikede, og de 
gav deres liv til Gud. Det er 
helt utroligt, siger Kaltenbach.

På YouTube videoen Growing Up with Gay Parents - Messy Grace, fortæller Caleb Kaltenbach om sin opvækst, sin ungdoms 
ateisme og hvordan han mødte Guds kærlighed og senere blev præst.

Ateist fra homofi lt hjem 
vendte om - og blev præst
Caleb begyndte i gymnasiets bibelgruppe for at vise, at Bibelen tog fejl. Men så mødte han Jesus.

I bogen ’Messy Grace’ 
forklarer Caleb Kaltenbach, 
hvordan man kan fastholde 
et bibelsk syn på seksualliv 
og ægteskab - og samtidig 
fastholde Guds nåde og vise 
kærlighed til andre.

Nåde og kærlighed
Caleb Kaltenbach er nu pastor 

i Discovery Church i Simi Valley 
i Californien. Han tror ikke, at 
Gud tilgiver homofi le relationer. 
Men han bruger nu sin tid på at 
hjælpe kristne til at fi nde balancen 
mellem den traditionelle kristne 
opfattelse af homofi li på den ene 
side og nåde og kærlighed på 
den anden. Han vil gerne hjælpe 
kristne til at holde fast på det, 
Bibelen siger om seksualitet, men 
samtidig være nådige.

Kaltenbach siger, at hans 
forældre er kristne, men at de 
fortsat er tiltrukket af mennesker 
af samme køn som dem selv.

– Hvordan passer alt dette 
sammen? Jeg ved det ikke. Jeg 

ved bare, at nåde kan blive rodet, 
og at det er fi nt. For Gud elsker 
rodede folk, siger Kaltenbach. 
Han har skrevet en bog med titlen: 
’Messy Grace’ (rodet nåde). 

I denne bog opfordrer han 
læserne til at balancere nåde og 
sandhed i mødet med mennesker, 
som det hedder i forhåndsomta-
len af bogen. 

Bodil

I bibelgruppen lærte 
Caleb om Jesu nåde 

og kærlighed - og be-
stemte sig for at følge 

Jesus. 

...nåde kan blive 
rodet, og det er fi nt. 

For Gud elsker rodede 
folk.
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Henrik Engedal

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!

Vi lever midt i en af de mest turbulente perioder i ver-
denshistorien. Det er let at være negativ. Der er masser 
af ondskab.

Mellemøsten er i brand, og Islamisk Stats sataniske ger-
ninger er forfærdende at høre om. Mennesker fl ygter fra hus 
og hjem. Der er potentielle krige under opsejling fl ere steder. 
Mange i Europa vender sig bort fra kristne grundværdier som 
barmhjertighed, seksuel moral, Gudsfrygt, familiestrukturer, 
discipelskab…osv. Det er let at være sortseer, for det er faktisk 
mørkt mange steder.

Jeg savner, at der er nogle, som taler om håb. Da Barack 
Obama første gang blev valgt i USA, var en af hans mest 
markante slogans ’håb’ og ’forandring’. Det virkede effektivt på 
mange, for det er nemlig dét, vi dybest set alle længtes efter. 

Nogle kristne bruger meget tid på at tale om den kommende 
dom og om verdens elendighed. De profeterer død og ødelæg-
gelse over Europa og Danmark, så man næsten tror, at de nyder 
at gøre det! Selvfølgelig skal vi turde at tale om de negative 
ting og nogle gange påminde hinanden om Guds straf, og at 
Gud er hellig. 

Men ved du ikke, at i det åndelige, så skaber dit ord også, 
hvad det siger? 

Mange af disse negative ord river ned og bringer håbløshed 
med sig. Har vi ikke en Gud, som ønsker at forandre verden og 
hver enkelt af os? Hvis du ser på Jesu liv og budskab, så har vi. 
Men dét er der ikke mange, der taler om! Hvem profeterer om 
håbet for Danmark og Europa? Altså ikke sådan et ”feel-good-
be-positive-halvt fyldt-glas” -håb uden reel værdi. Jeg taler om 
et ægte Gudsbegrundet håb for hverdagen og for fremtiden. 
Findes det mon også?

Har du tænkt over, hvad Gud tilbyder os af håb for dagen 
i dag? For det er faktisk dét, som de fl este mennesker 
dybest set er interesserede i. Fx din nabo eller din kollega. 
Vi ved jo godt, at det går dårligt mange steder, det er ikke 
dér, nyheden er. 

Så måske skulle vi starte med at spørge Gud om hans planer 
i en tid som denne, og derefter proklamere 
dét med vores ord? Jeg har i hvert fald 
besluttet, at jeg vil bringe tro, håb og 
fremtid med mine ord.

Hvem taler
om håbet?

Oh, de dejlige 90’ere. Det var 
en ukompliceret tid, hvor ens 
jeans var stonewashed, hvor 
krøller var trendy, og hvor det 
at komme på nettet krævede 
en tålmodighed som hos en 
buddhistisk munk...

Men sammen med dette boom 
indenfor teknologi og underhold-
ning fi k vore forældre nye udfor-
dringer: Hvordan skulle de sætte 
sunde grænser for os i dette nye, 
ukendte land? 

Desværre blev nogle af disse 
grænser en lille smule underlige - 
takket være præster, som mente, 
at de allerfl este tegneserier bare 
handlede om at svare vore for-
ældre igen og sandsynligvis blive 
pyromaner.

Her er så en liste over 14 ting, 
som gode, kristne forældre så 
afgjort ikke ville have ladet dig 
gøre dengang i 90’erne:

1. Springe over kirkegangen
Du ville ikke få lov til at misse 

kirken under nogen omstændig-
heder. 

Hvis du fx skulle læse til en 
prøve næste dag, måtte du bare 
bede Jesus hjælpe dig med at 
huske svarene, for du skulle altså 
i kirke. Hvis der var teltmøder eller 
vækkelsesmøder, skulle du ikke 

have andre planer mellem klok-
ken 17 og midnat i en uge. For du 
skulle komme tidligt, så du kunne 
bede for alle dem, der skulle sidde 
på kirkebænkene. Men du skulle 
også være der sent, for der var en 
bestemt fyr, som ikke ville gå, før 
han havde bedt for hver eneste 
person i bygningen.

Nå ja, det var det jo også før 
man opfandt hyggelige ting som 
børnekirke med tegnefi lm. Man 
skulle bare sidde pænt under 
hele gudstjenesten. Hvis man var 
rigtig heldig, kunne der være en 
fl onnellograf. 

Sådan var det bare.

2. Lytte til Rock and Roll
Hvis du lyttede til rock and roll 

musik, endda de blødere udga-
ver, var du virkelig på afveje. Du 
kunne være på vej til helvede. 
Det eneste rigtige var at tage al 
sin ugudelige musik med til en 
kristen lejr - og brænde den på 
kætterbålet. 

Det var enten dig eller musik-
ken. Så det blev musikken, der 
skulle brændes.

Den tilgang ville selvfølgelig 
ikke virke nu om dage. Hvordan 
skulle du også kunne gøre det? 
Kan man smide en Spotify-liste 
på bålet?

3. Se Smølferne
Smølferne var små, blå dæ-

moner. Far Smølf var ond, enten 
fordi han havde skæg - eller af 
en anden grund. Desuden var 
Smølfi ne den eneste kvindelige 

smølf, så hvis de skulle have ba-
byer, måtte hun få dem gennem 
uægteskabelige forbindelser.

Det var i det mindste det, jeg 
fi k at vide. Så vi fi k ikke lov til 
at se showet, fordi smølferne 
var dæmoner, og Smølfi ne højst 
sandsynligt var løs på tråden...

Punkt 4 handler om det utilla-
delige i at få en smart frisure. Og 
sådan fortsætter det. 

Bodil

Det sagde dine forældres
forældre nej til i 90’erne...
Ungdomsbladet Rele-
vant Magazine bringer 
i sit seneste nummer 
en artikel om alt det, 
kristne forældre fandt 
nyt og skræmmende i 
90’erne.

Alle listens 14 punkter kan 
læses på engelsk i ungdoms-
bladet 
Relevant Magazines seneste 
nummer. Det nye blad for 
september/oktober er på 100 
sider.
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Den anerkendte hjertespecialist 
Chauncey W. Crandall følte sig 
ledt til at bede for en patient med 
hjertestop. Han oplevede et mi-
rakel, da den døde kom tilbage til 
livet. Men inden han kom dertil, 
havde Crandall set sin egen søn 
dø af leukæmi. Alligevel - eller 
pga. denne smertefulde pro-
ces? - turde han stole på Guds 
suveræne indgriben...

Opvakt fra de døde

      Kr. 228,-

Læs hans historie og bliv inspireret 
til at leve med Gud i din hverdag - 
uanset hvad du beskæftiger dig med.

216 sider - Indbundet

Af Chauncay W. Crandall

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 lotte-
rier, simpelthen fordi der er færre 
om at vinde. Og du kan forøge 
dine chancer: For hver gang, 
du skaffer en ny abonnent, eller 
når du giver os din mail-adresse, 
registrerer vi et lod til dig i lod-

trækningen, som foretages den 5. 
januar og offentliggøres i avisen 
den 7. januar 2016.

Udfyld kuponen på side 21, el-
ler send alle oplysninger til mail@
udfordringen.dk.

Så er du også med i konkur-
rencen om en uforglemmelig 
læserrejse!

Læser-
rejsen 
vil bl.a. 
besøge 
egnen ved 
Genesa-
reth Sø og 
Jerusa-
lem. Pro-
gram fås 
hos Felix 
Rejser.

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

Af Bodil Lanting

Dykkere er nu begyndt at kon-
stuere en ortodoks kirke 20 
meter under havet ud for Krim.

Præst og abbed i den russiske 
ortodokse kirke Archimandrite 
Tikhon har godkendt projektet, 
som han håber vil blive en turist-
attraktion. Tikhon er selv en ivrig 
dykker, og han har engageret 
hjælp fra dykkerklubben ’Mother 
of the Beaver’ samt motercykel-
klubben ’Night Wolves’ i projektet.

Kirken skal bygges 100 meter 
fra kysten Cape Fiolent nær 
Sevastopol på den sydlige del af 
Krimhalvøen. Man har allerede 
som første del af byggeprojektet 
rejst et tre meter højt kors med et 
anker under bølgerne.

Minder fra Krim-krigen
Dykkerne har planer om at in-

stallere et bord og massive beton-
lysestager før dykkersæsonen er 
slut for i år.

- Inden i kirken vil der være 
billeder, ikoner - alt hvad man 

fi nder i en kirke, siger Tikhon. 
Ifølge Christian Today regner 

Tikhon med, at kirken vil inde-

holde relikvier fra Krim-krigen, 
som især er kendt for Den Lette 
Brigades angreb.

Kirken skal opkaldes efter 
Sankt Nikolas, som er sømæn-
denes skytshelgen. 

Ortodokse går under vandet...
Verdens første undervandskirke bliver nu bygget af dykkere ud for Krim ved Sortehavet.

Archimandrite Tikhon, som ifølge nogle iagttagere er nært knyt-
tet til Putin, har skrevet en bestseller, som på engelsk har titlen 
’Everyday Saints and other Stories’ (hverdagshelgener og andre 
historier). Billedet er et skærmprint fra dedikationen af den fran-
ske udgave i Paris i 2013.

S&S1 hardcover_omslag.indd   1 08/08/07   9:33:44

Mejetærskere, der kører på marken og høster kornet ind i 
solskinstimer i august - og som fortsætter langt ud på aftenen 
og måske natten, indtil duggen falder. Hvor kan jeg godt lide 
den lyd - og duften af korn og strå - uhm. 

Hvilken herlig tid, når afgrøden kommer i hus, og høsten bliver 
gjort op.

Fantastisk at kornet dør, gror op og bliver til stor afgrøde. 
En sår - en anden høster… 
Nu vendes jorden og bliver igen gjort parat til at så i.

Æbletræet blomstrer, bierne bestøver, der kommer små æbler, 
træet hiver vandet op af jorden til æblerne, solen skinner og giver 
æblerne røde kinder. Imens ser jeg på, nyder blomsterne, regnen, 
solen og væksten. 

- Hvad gør jeg - forhåbentlig nyder jeg at høste æblerne og spise 
dem eller deler ud af dem.

Nogle sår, andre høster - men væksten kan vi kun hjælpe til 
med, vi kan ikke give den, eller sørge for den, men vi kan sørge 
for betingelserne for det. Skåne for stormvind (når den ikke er for 
stor for os) vande ved tørke (hvis der er noget at vande med) og 
bede til, at solen vil skinne lidt ind i mellem:)

Miraklerne hvert år - hvert liv, der bliver til, kan vi ikke skabe - det 
kan kun Gud. Vi må blot nyde at se livet, leve livet og skåne livet, 
der er blevet til, efter de muligheder vi har.

Gid jeg kunne gøre noget mere, når de mennesker, jeg har kær, 
har en krop, som pludselig ikke kan mere. 

- Men også der er det kun Gud, der 
kan gøre miraklerne. 

Høsttid - og såtid

Randi Holm Christiansen, 
Frederikssund
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