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- Danmark og Norden har i mange år været som Jeriko, lukket og låst for evangeliet. Vi 
har aldrig set en gennemgribende vækkelse over hele landet, og det har været svært at 
plante menigheder og samle mere end 20-30 i kirken på en søndag. 

Tilbagegang og splittelse har været mere normalt at se end vækst. De store kirkebyg-
ninger står tomme og forfalder, konstaterer Pernille Liland.  

- Men troen er ved at vågne landet over. Tørsten efter Gud og hans virkelighed kan 
mærkes. Flere og fl ere spørger: ”Hvor kan vi gå hen for at mødes med den levende og 
virkelige Gud?” - ”Findes der kristne, som virkelig tror og oplever Guds kraft dagligt?”

- Svaret er ja, der fi ndes en virkelig levende og elskende Gud i dag. Og hans navn er 
Jesus. Og vi kan alle få lov til at opleve hans liv i overfl od. 

Læs interview side 3.

Profetiske Pernille Liland:

Troen er på vej Troen er på vej 
tilbage til Nordentilbage til Norden

Det har vakt undren og irrita-
tion i Kristendemokraternes 
bagland, at formanden Stig 
Grenov søndag udsendte en 
pressemeddelelse, hvor han 
skriver at KD anbefaler et JA 
ved EU-afstemningen den 3. 
december.

Partiet har nemlig traditionelt 
stillet sine tillidsfolk frit i forhold 
til EU. Og partiet har derfor holdt 
lav profi l i EU-spørgsmål.

Stig Grenov begrunder sin 
klare anbefaling af et JA ved af-
stemningen med, at ”et ja til EUs 
politi-samarbejde åbner op for, 
at tusinder af ofre for børnepor-

nografi  reddes, og at de skyldige 
sættes bag tremmer.”

Og Grenov lægger heller ikke 
fingrene imellem i kritikken af 
dem, der anbefaler et NEJ:

- Et nej den 3. december går 
de kriminelles ærinde, skriver 
han rent ud og tilføjer, at ”børnene 
betaler prisen, hvis vi med et nej 
beslutter os for at forlade det 
europæiske politisamarbejde den 
3. december.” 

- Kristendemokraterne vil red-
de danske og europæiske børn 
fra at ende som ofre for seksuel 
udnyttelse. Derfor anbefaler vi et 
ja, skriver Stig Grenov.

Formanden har dermed fast-

lagt partiets politik til EU-afstem-
ningen – inden hovedbestyrelsen 
på lørdag har haft mulighed for at 
drøfte sagen. 

Ikke drøftet i FU eller HB
Partiets internationale sekre-

tær Michael Jensen er heller ikke 
blevet taget med på råd. Ifølge 
partiets regler er han sammen 
med forretningsudvalget ansvar-
lig for partiets EU-politik. 

- Personlig havde jeg gerne 
set, at landsformanden havde 
ventet med en udtalelse til efter 
det møde. Vi skal dog nok få en 
god debat om sagen, og så må 
vi se, hvor vi lander, siger han.

- Det er jo ingen hemmelighed, 
at KD altid har være delt i EU-
spørgsmålet. Sådan er det også 
i dag. Alle tillidsvalgte er derfor 
stillet frit i forhold til, om de vil 
arbejde for et ja eller et nej. 

Selv agter jeg at stemme nej, 
siger Michael Jensen. Han mener 
dog, at politisamarbejde på tværs 
af EU er en god idé.

- Men uanset hvad, kan Dan-
mark helt uproblematisk være 
med i Europol som nu. Pædofi le, 
falskmøntnere og landevejsrøvere 
vil ikke vælte ind over grænsen 
dagen efter et nej, siger han. 

Den nyvalgte politiske næstfor-
mand Fritjof Stidsen, Hedensted, 

bekræfter at et JA ikke er besluttet 
af forretningsudvalget: 

- På HB-mødet på lørdag har 
partiet bedt to HB-medlemmer, 
- Niels Chr. Andersen og Jacob 
Rabjerg - om at komme med hen-
holdsvis et ja- og et nej-oplæg. 

- Men er det ikke meningsløst, 
når formanden allerede har taget 
stilling på partiets vegne?

- En formand har vel altid lov 
til at udtale sig på partiets vegne. 
Men han må jo så være parat til 
at stille op til øretæver, hvis han 
ikke har opbakning i baglandet, 
siger næstformanden.

Fortsættes side 5.

KD-formand: Stem ja ved EU-afstemning
Men formanden for KristenDemokraterne har dog glemt at spørge hovedbestyrelsen, som først skal diskutere EU-afstemningen på lørdag. 

Det europæiske politisamar-
bejde er vigtigt for at bekæm-
pe international børneporno, 
mener Stig Grenov.
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Ugens profi l: Martin Nissen, 60 år

L i å Udf d i g dk

Findes der nogen, 
som vil evangelisere Danmark?
Torv Larsson fra den svenske afdeling af Agape Europe (tidl. 
Campus Crusade for Christ) besøgte i den forløbne uge Dan-
mark for at fi nde nogen med kald til at evangelisere Danmark.

Vores svenske brødre gør nemlig meget mere ved evangelisation 
end danske kristne. Torvs organisation formidler Jesus-fi lmen og 
andre evangeliserende fi lm, samt materialer på internettet. Fx har 
man delt en videofi lm om Jesus ud til 40.000 børne-familier, og man 
når også mange invandrere med evangeliet på deres eget sprog. 

Torv vil gerne i kontakt med danskere, som vil opbygge en lig-
nende tjeneste i Danmark. Og det er vel at mærke ikke noget, man 
får løn for. Den skal man selv skaffe sig, fx med en støttegruppe. 

Udfordringen har tilbudt at være distributør af fi lmene i Danmark, 
men der er brug for nogen, som kan formidle mulighederne til me-
nigheder, der gennem fi lmene kan nå deres nabolag. Interesserede 
kan kontakte tord@agapesverige.se eller Udfordringen.

Henri. 

Der er mere mellem himmel og jord, end man kan se eller måle. 
Og journalist Henri Nissen fra Udfordringen har mødt og inter-
viewet hundredvis af mirakuløst helbredt mennesker. 

Det fortæller han om torsdag den 26. no-
vember kl. 19 ved et udadvendt arrangement 
i Hjerterummet/Pinsekirken i Svendborg.

Desuden medvirker Mette Østergaard, der 
indtil nytår 2015 var ramt af kronisk træthed 
og derfor var tæt på, at hendes to piger blev 
fjernet af myndighederne. Men netop da det så 
allermørkest ud, oplevede Mette en spontan 
helbredelse ved hendes datters bøn, så hun fra den ene dag til den 
anden fi k energien tilbage. 

Mette har nu startet sin egen cafe og helsebutik, og desuden hjæl-
per hun selv syge og trætte mennesker videre med kristen tro og bøn. 
Selv var hun ateist, da hun oplevede sit første guddommelige mirakel. 

Efter mødet tilbydes bøn for syge.
Lisbeth.

Foredrag i Svendborg om 
guddommelig helbredelse i dag

Bankmanden Martin Nissen og 
hans hustru Ulla blander sig 
jævnligt i debatten i aviser og 
andre medier. 

For nylig er de gået imod yoga-
undervisning i en folkeskole. 

- Jeg advarer folk mod de farer, 
der ligger bag hinduisme (som 
yoga og mindfuldness), islam, 
ateisme, okkultisme og huma-
nisme, siger Martin, der defi nerer 
moderne humanisme med et citat 
fra Romerbrevet: ”De udskiftede 
Guds sandhed med løgnen og 
dyrkede og tjente skabningen i 
stedet for skaberen ....”

Bankmand i 40 af 60 år
Mandag den 23. november er 

det 60 år siden, at Martin blev født 
i Hovslund. Han voksede op på 
en gård, men valgte dog at blive 
bankmand. 

Han og Ulla kom i Pinsekirken 
i Haderslev, hvor de har boet si-
den 1980. Men for nogle år siden 
blev de aktive i gademission og 
udadvendte møder, og i 2010 tog 
parret initiativ til at danne Hader-
slev Husmenighed, hvor der er 
samlinger hver uge. Derudover 

har husmenigheden fællesmøder 
med den nye Haderslev Interna-
tionale Kirke. 

- Det kristne budskab om 
omvendelse til Gud, tilgivelse 
og helbredelse er så godt, at 
det ikke bare skal holdes inden 
for fi re vægge i en kirkebygning. 
Nej, det skal ud til mennesker, 
så endnu fl ere kan komme med 
til himlen en dag, proklamerer 
bankmanden. 

Samtale med direktøren
- Jeg tog for mange år siden 

en beslutning om at have mere 
gudsfrygt end menneskefrygt, 
fortæller Martin.

- Når aviserne så har haft de 
store overskrifter fremme om 
helbredelser og djævleuddrivel-
ser, så har jeg fl ere gange været 
til ”kammeratlige” samtaler på 
bankdirektørens kontor.

”Hvad mon kunderne siger til 
at have en bankmand, som taler 
i tunger og er djævleuddriver?”   

Men konklusionen var hver 
gang, at hvis jeg kunne holde 
banken adskilt fra det, jeg gjorde 
i fritiden, så var det helt ok. Jeg 
tror aldrig, jeg har prædiket for 

bankens kunder i arbejdstiden. 
Men uden for arbejdstiden er der 
faktisk fl ere af bankens kunder, 
der har kontaktet mig for at blive 
fri for dæmoner eller sygdom. 

Og en af byens store forret-
ningsmænd havde heller ikke 
noget imod at få en håndspålæg-
gelse og bøn i Damparken, hvor 
der er masser af folk, husker Mar-
tin. Han beholdt jobbet i banken 
i over 40 år, indtil han selv valgte 
at stoppe.

Jesus provokerede også
- Jeg kalder mig gerne Jesus-

troende. Samtidig ønsker jeg at 
adlyde Guds ord. 

Jeg ved, at Jesus Kristus er 
Vejen, Sandheden og Livet. 

Når jeg siger det, så ved jeg 
godt, at jeg provokerer nogle 
mennesker. Men da Jesus gik 
på jorden, var der også mange, 
der blev provokeret og udfordret 
af det, Jesus sagde og gjorde. 

Men alle, der vender om til 
Gud og i tro tager imod frelsen 
fra Jesus Kristus, oplever, at 
Jesu ord er sande. Fordi Jesus 
er levende i dag, er der mange, 
som også oplever helbredelse og 

udfrielse for dæmoner ved bøn i 
Jesu navn, fortæller Martin.

Helbredelse ved bøn og ud-
frielse for dæmoner i Jesu navn 
praktiserer Martin både ved 
foredrag, møder, private aftaler 
eller på gaden. 

- Mange mennesker påstår, at 
de er blevet helbredt ved Guds 
kraft. Men det er vigtigere for mig, 
at de tager imod Jesus som deres 
frelser, fastslår Martin, der på sit 
visitkort citerer Johannes 3,16: 

"For således elskede Gud 
verden, at han gav sin enbårne 
søn, for at enhver, som tror på 
ham, ikke skal fortabes, men 
have evigt liv."

- Det er ikke lige meget, hvem 
vi tror på, fastslår Martin. 

- For det er alene Jesus Kristus, 
der kan frelse mennesker. 

- Det glæder mig, at der er 
fl ere og fl ere, der adlyder Jesu 
missionsbefaling. Det kan give 
modstand fra nogle. Men det 
betyder ikke noget. Glæden ved 
at adlyde Jesus og se mennesker 
forvandlet og helbredt ved Guds 
kraft er langt større, slutter Martin, 
som har 2 døtre og 7 børnebørn. 

Henri.

Hellere Gudsfrygt 
end menneskefrygt

Af Henri Nissen

Overlæge Inge Krogh, som 
i lørdags fyldte 95 år, var en 
af Kristeligt Folkepartis mest 
markante personligheder, da 
hun blev valgt til Folketinget 
fra 1973 til 1984. 

I modsætning til de fl este andre 
gik hun lige op imod tidsåndens 
mægtige ”Goliat”’er og kæmpede 
for det, hun troede på.

På grund af sin frimodige stil 
mødte hun også kritik indenfor 
kirkelige kredse, men i 2009 blev 
hun udnævnt til æresmedlem af 
partiet, der nu hedder Kristende-
mokraterne.

Personlig omvendelse
Inge voksede op i Odense, 

hvor hun blev student på Skt. 
Knuds Gymnasium. Selv om 
hendes fædrene grossererfamilie 
ikke interesserede sig spor for 
religion, tog Inge med på Kristne 
Gymnasiasters lejr. Og her læste 
hun i Bibelen og blev vakt og 
overgav sit liv fuldt ud. Og troen 
har holdt sig stærk. 

Hun blev aktiv i Apostolsk 
Tro, så længe denne lille frikirke 
kunne opretholde en menighed. 
Frikirken fi ndes fortsat i USA og 
mange andre lande. Den lægger 

vægt på både frelse, helliggørelse 
og en erfaring af Helligånden. 
Trossamfundet er udsprunget 
af Metodisterne. I dag går Inge 
Krogh også i den lokale Sønder-
bro Kirke hver søndag.

Læge og psykiater
Efter et år på faderens kontor 

rejste hun til København, hvor 
hun tog lægeeksamen og senere 
blev speciallæge i psykiatri. Hun 
var overlæge ved åndsvagefor-
sorgen i Nyborg, da hun blev 
valgt til Folketinget. Hendes far 
havde siddet i byrådet i Odense 
for Retsforbundet, så det politiske 
lå hende ikke fjernt. Og da hun 
læste i avisen, at et Kristeligt Fol-
keparti blev stiftet i 1970, meldte 
hun sig straks ind.

Kæmpede imod giganter
Trods stor modstand og latter-

liggørelse i medierne kæmpede 
hun frejdigt imod giganter som 
alkohol- og tobaksindustrien. 
Stik imod tidens moralske skred 
i 70’erne kæmpede hun imod 
porno og prostitution, samt hash- 
og narkomisbrug.

Hun lagde heller ikke fi ngrene 
i mellem, når hun forsvarede de 
ufødte børns ret til livet, stik imod 
de nye abortlove. Den politisk-
korrekte Almindelige Danske Læ-

geforening gav hende en næse, 
fordi hun i kampens hede havde 
sammenlignet udryddelsen af 
30.000 fostre om året med det, 
der var foregået i kz-lejrene. Det 
gjorde hun i en diasserie, hvor 
offentligheden fi k mulighed for 
at se de ituskårne fostre. Den-
gang viste man ikke den slags i 
medierne. I dag ville det næppe 
vække opsigt. 

Kaldte Glistrup psykopat
En anden næse fi k hun, fordi 

hun kaldte Mogens Glistrup for en 
psykopat. Selv om hun muligvis 
kunne have ret, måtte hun ikke 
offentligt sætte en diagnose på 
sin politiske modstander. 

Hun fik også sat fokus på, 
hvordan man behandlede de 
handikappede og sindlidende. Et 
emne, som man dengang knapt 
nok talte om. Og hun gik imod 
den almægtige medicinalindustri 
og kritiserede bl.a. brugen af 
uskyldige forsøgsdyr.

Som politiker blev hun set på 
uforfærdet research i Christiania, 
i pornoklubber, til rockfestivaler 
og blandt prostituerede på Ve-
sterbro. Mange blev forargede, 
da hun tog til live pornoshow i 
Istedgade. Men hun var blevet 
beskyldt for ikke at vide, hvad hun 
talte om. Og da en sexklub-ejer 

inviterede hende, gik hun i hans 
PR-fælde. 

Men Inge Krogh tog al kritik 
med oprejst pande og en masse 
fynsk latter. Hun blev kaldt ”den 
fynske furie” (en hævngudinde 
i den romerske mytologi) og de 
ord, der var værre. Men den 
personlige hetz prellede af på 
Inge Krogh.

– Hvis man ønsker at være 
populær, rykker man ingenting, 
sagde Inge Krogh i et interview 
i Udfordringen i 2003. Det var 
sværere for hende at klare, når 
hendes egne i partiet kritiserede 
hende offentligt.

Inge Krogh var en af de mest 
omtalte personer i det politiske liv  
i 1970-80’erne, og som 95-årig 
er hun stadig en åndsfrisk dame.

Den ’fynske furie’ fylder 95 år
Hun gik lige op imod mange Goliat’er og blev kaldt ’den fynske furie’.

Kvinder i følgeskab
Terapeut Gitte Lykke vil starte et procesori-
enteret relationsforløb for kvinder. 

Sammen med Elisa Wejse (præst i Harlev 
Sognekirke) og Helga Døssing (præst i Aarhus 
Valgmenighed) vil Gitte Lykke følges med an-
dre kvinder i et forløb over 7 formiddage tæt på 
Aarhus med start den 9. januar. Man begynder 
med morgenmad, undervisning, gruppesamta-
ler om bl.a. ’hvordan vi som kvinder kan spejle 
os i Bibelens personer og hinanden i dag’. 

Imellem de 7 formiddage samles kvinderne i mindre grupper 
i Jylland og på Fyn. Forløbet afrundes med en kvinderetræte på 
Ådalen Retræte en weekend i august.

Kursusforløbet er for alle kvinder over 18, der ønsker at vokse 
som mennesker og kristne.

Bodil
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- Gud ønsker at vise Norden, 
at frelsen ikke kun er noget, 
vi synger julesalmer om og 
døber de små babyer med 
som et kulturelt ritual. 

Han lader nu muren af mod-
stand og blindhed mod sandhe-
den falde, og mennesker i hele 
Skandinavien skal komme til at 
opleve, at Jesus Kristus, Guds 
søn, ikke kun frelste og helbredte 
mennesker for 2000 år siden, 
men at han også gør det i dag 
- i det 21 århundrede, fortæller 
Pernille Liland i sin nye bog: Kraft, 
kærlighed og sund fornuft.  

Udfordringen har talt med Per-
nille Liland, der her giver et indblik 
i en meget speciel drøm, hun 
havde sidste sommer, og som 
danner grundlag for budskabet og 
undervisningen i bogen. 

- Sidste sommer var jeg og min 
familie på en ferie til Nordnorge. 
En nat, hvor vi overnattede i en lille 
pinsekirke, åbnede Gud himlen 
over mig, og jeg fi k en profetisk 
drøm om den nye tid, kirken er på 
vej ind i nu, fortæller Pernille. 

Opfl amning af nådegaven
Hvad er det for en ny tid? 
- Jeg tror på, at kirken i de 

sidste tider (som betegner tiden 
før Jesus kommer tilbage) skal 
blive som den første menighed, vi 
læser om i Det nye Testamente, 
omend i en moderne version. 

Kirken skal være et sted, hvor 
præsterne prædiker evangeliet 
klart, og tydeligt i et sprog og i 
nogle rammer moderne menne-
sker kan forstå. Kirkens opgave 
bliver at vise, hvordan kristendom 
fungerer i praksis. Mennesker 
i stort tal vil komme til tro, fordi 
kirken fungerer i Helligåndens 
virkelighed, også uden for kirke-
bygningen. 

- I slutningen af drømmen tror 
jeg, Helligånden viste mig, at ban-
neret over og visionen for kirken 
i de sidste tider er skriftstedet fra 
2. Tim 1: 6-7: Derfor påminder jeg 
dig om at lade den nådegave fra 
Gud, som du fi k ved min hånds-
pålæggelse, flamme op. For 
Gud har ikke givet os en fej ånd 
(frygtens ånd), men en ånd med 
kraft, kærlighed og besindighed 
(sund fornuft).

Vil det sige, at vi skal op-
fl amme vores nådegaver?

- Lige præcis. Mange troende 
ved godt, at de er kaldet til at leve 
for at se Guds rige komme her på 
jorden. De er kaldet til at forkynde, 
undervise og vidne om de gode 
nyheder, bede for de syge og 
endda opvække de døde, men 
mange gør det ikke. 

Hvorfor ikke?
- Fordi de er hunderædde 

for at fejle, se fjollet ud, miste 
kontrollen og ikke gøre det godt 
nok. Hvis vi kristne var mere be-
vidste om, hvordan den åndelige 
verden fungerer i praksis, ville vi 
også forstå, at det er frygtens og 
fejhedens ånd, der måske i fl ere 
år har bundet os og forsøgt at 
forhindre os i at gå ud i tjeneste 
for Herren. Han har allerede givet 
os Ånden af kraft, kærlighed og 
sund fornuft!

Hvordan bliver man fri fra 
frygtens ånd?

- Det er kærligheden, som 
fordriver frygten, siger Bibelen. 

Jo mere fyldte vi er af kærlighed 
til Gud og mennesker, jo mindre 
tænker vi på, hvor frygtsomme vi 
er. Helligåndens kraft, som bor i 
os, giver os autoritet over frygt i 
Jesu navn. Du kan tale til frygtens 
ånd, i Jesu Navn, og befale den at 
forsvinde, og den skal adlyde dig! 

- Det er ikke i orden, at frygt 
skal dominere vores kristne liv. Vi 
er skabt til at leve i frihed. Så man 
må bruge sin gudgivne autoritet 
og vise, hvem der er Herren. Alt 
ondt skal bøje sig i Jesu navn. 

Hvad har du selv gjort for 
at opfl amme dine nådegaver, 
der ser ud til at fungere meget 
stærkt?

- Da Gud kaldte mig til tjeneste, 
indgik jeg den aftale med ham, at 
jeg aldrig ville sige nej til at gribe 
de chancer, Gud giver mig. Hver-
ken til at blive trænet hele livet 
eller at forkynde for store, såvel 
som for små, ubetydelige som be-
tydelige - og jeg ville aldrig holde 
min bøn tilbage på bønnemøder. 

- Opmuntringen lyder til os i 
dag, som til Timotheus: Lad kal-
det blive opfl ammet og brænde 
klart ved konstant at være op-
mærksom på, hvor og hvordan 
du kan tjene Herren. Må vi leve 
for noget, der er større end os 
selv, så det sætter fut  i os og 
vores omgivelser. Gud venter altid 
omkring det næste hjørne, i den 
næste samtale, i det næste møde 
med et menneske nede i Netto, 
eller i parken, når du er ude at gå 
tur med hunden. 

Rystede af skræk
Har du selv oplevet at være 

bange for at gå ud og bede 
for folk?

- Da jeg og nogle stykker fra 
vores kirke begyndte at gå ud på 
gaden for at bede for folk, rystede 
vi i bukserne af skræk.  For tænk, 
hvis der nu ikke skete noget, når 
vi lagde hænderne på de syge. 
Tænk, hvis vi sagde noget forkert, 
når vi skulle til at vidne om Jesus, 
fortæller Pernille. - Det ville være 
pinligt, og hvad ville folk ikke tro 
om os! 

- Men vi gav ikke op. Vi vidste, 
at Helligånden var med os, og 
frimodighed vandt over frygten. 

Efter et par gange begyndte vi 
at opleve mirakler, helbredelser 
og Guds nærvær så stærkt, at 
mennesker næsten ikke kunne 
stå på benene. De blev fulde af 
Åndens glæde, og vi jublede og 
dansede hjem efter hver gang, 
vi havde været på gaden. Bare 
at overvinde vores frygt var en 
kæmpesejr. 

Pinsedag hver dag 
Hvorfor har du skrevet bo-

gen?
- Drømmen, som jeg fi k i Nord-

norge, er en profetisk drøm, som 
jeg tror, kan være retningsgi-
vende og forudsigende for Skan-
dinavien i tiden, som ligger foran 
os, og det syntes jeg er vigtigt at 
skrive om.

- Men hvis jeg skal være helt 
ærlig, har jeg skrevet bogen, fordi 
jeg ønsker, at de kristne forstår, 
hvilken enorm kraft, der bor inde i 
os alle, som tror på Jesus Kristus.  

Vi kommer så let til kun at leve 
livet efter det, vores naturlige øje 
ser på (vores omstændigheder); 
men Guds Ånd inde i os kan 
(og længes efter) at blive forløst 
igennem os. 

Jeg ønsker af hele mit hjerte, 
at alle vil komme til at kende 
Helligånden personligt og hver 
dag leve bevidst med ham – helt 
naturligt! Det er ham, som kender 
mennesker og elsker dem, som 
de bør elskes. Uden Helligånden 
er kristendommen en tom skal, 
en religion, en fi losofi  eller blot en 
tanke. Må vi få Åndens dimension 
helt ind i vores hjerter og ind i 
alle kirker på jorden, så vi kan 
se en vækkelse af mennesker, 
som virkelig oplever Guds Riges 
udfoldelse i blandt os.   

Troen vågner
- Danmark og Norden har i 

mange år været som Jeriko er 
beskrevet i Josvas bog, lukket og 
låst for evangeliet. Vi har aldrig 
set en gennemgribende vækkelse 
over hele landet, og det har været 
svært at plante menigheder og 
svært at samle mere end 20-30 
i kirken på en søndag til gudstje-
neste. Tilbagegang og splittelse 
har været mere normalt at se end 

vækst. De store kirkebygninger 
i landet står tomme og forfalder.  
Men jeg tror på, at troen er ved 
at vågne landet over. Tørsten 
efter Gud og hans virkelighed 
kan mærkes. Flere og fl ere folk 
spørger: ”Hvor kan vi gå hen for 
at mødes med den levende og vir-
kelige Gud?” - ”Findes der kristne, 
som virkelig tror og oplever Guds 
virkende kraft dagligt?”

- Svaret er ja, der fi ndes en 
virkelig levende og elskende Gud 
i Norden i dag. Og hans navn er 
Jesus. Og vi kan alle få lov til at 
opleve hans liv i overfl od. Gud 

sagde til Josva, og sådan siger 
han til Skandinavien i dag:

 ”Se, jeg giver jer landet.”    
- Når vi beder, taler og profete-

rer i Jesu navn, virker Guds navn 
ind over elementerne. Så lad os 
bede om, at troen og kærligheden 
til sandheden overvinder løgnen 
og frygten i vores nation. At nu skal 
livet hos Nordens folk begynde 
og slutte med Jesus, så Guds 
rige bryder igennem. Som vandet 
bryder igennem en dæmning. 

- Lad din vilje ske og dit rige 
komme i Skandinavien, Jesus, 
som den sker i himlen.  

 
- Den nat 

åbnede  Gud 
himlen over mig

- og jeg fi k en profetisk drøm om den nye tid, kirken er på vej ind i, fortæller Pernille Liland. 
Drømmen med det vigtige budskab er blevet til en bog.

 Pernille Lilands bog 
”Kraft, kærlighed og 
sund fornuft” er skrevet 
på baggrund af en 
profetisk drøm om den 
nye tid, kirken er på vej 
ind i.  
Bogen kan  købes 
hos Aponet, Impacht 
Church. Pris 200 kr.

Blå bog

Pernille Liland afholder i 
dag seminarer i fl ere af Dan-
marks kirker samt i Norge og 
på Færøerne.  I en årrække 
har hun undervist om at 
”høre Guds stemme”, “akti-
vere Hellig Åndens gaver”, 
”Profet Skole”, og om at 
forstå når Gud også taler til 
os gennem vores drømme. 

Pernille har været en pro-
fetisk og passioneret for-
kynder de sidste 20 år. Hun 
læste teologi 3 år på Hillsong 
Leadership College, Austra-
lien og underviser ugentligt 
på den internationale bibel-
skole “Impactschool.dk of 
Revival”.

Hun er desuden uddannet 
lærer med kristendom og 
engelsk som hovedfag. 
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I september 2016 inviterer 
Alpha Danmark hele landet på 
kursus  i den kristne tro. 

- Det er vigtigt, at danskerne 
over hele landet kender til deres 
kristne rødder og får muligheden 
for at stille de store spørgsmål 
om tro og meningen med livet, 
fortæller Marie Louise Pedersen 
fra Alpha Danmark.

Reklamekampagne
I 2016 lancerer Alpha en kam-

pagne, som  skal ud til alle landets 
kirker. En professionel reklame-
kampagne skal engagere mindst 
300 kirker (eller 10% af alle dan-
ske kirker) i kampagnen.  

Tro under forandring 
Danskernes tro er under foran-

dring. Dette ses fx i det konstant 
faldende medlemstal i Folke-
kirken - over 13% på 30 år (fra 
91,6% i 1984 til 77,8% i 2015). 

Derfor vil Alpha undervise unge 
og voksne, så den næste genera-
tion lærer de helt grundlæggende 
elementer i den kristne tro. 

- Det fede ved Alpha er, at det 
ikke kun er for kristne, men at der 
netop her er plads til den nysger-
rige, ham som ikke tror, og hende 
som trænger til ny energi i sin tro. 

Samspillet mellem disse for-
skellige typer gør, at man får 
mulighed for at stille alle de store 
spørgsmål til livet, som ellers kan 

være svære at fi nde svar på, un-
derstreger Alpha Danmark.

Kirkernes egen kampagne
Kampagnen foregår på ver-

denplan og bliver en af de største 
kristne kampagner nogensinde. 
Her i landet bliver kampagnen 
dog ’dansk’. Den vil nemlig udgå 
fra de 300 kirker, som ønsker at 
invitere deres naboer, sogn eller 
by til at udforske kristendommens 
grundelementer. 

Alpha Danmarks bidrag bliver 
at træne kirkerne og administrere 
selve kampagnen. 

Bodil

Indre Mission fejrer 
byggetilladelse med et 
julemarked.

Juledekorationer, tombola, 
tryllekunstner og alt hvad der 
hører til et julemarked kan 
købes og opleves lørdag d. 
28. november. Indre Mission 
arrangerer julemarked for at 
fejre byggetilladelsen, rejse 
midler til projektet og skabe 
julestemning for alle.

I sommer blev Indre Missions 
gamle missionshus revet ned kort 
tid efter nedrivningsfesten. Den-
gang kom over 400 mennesker 
for at gøre en god handel, støtte 
projektet og se det gamle hus for 
sidste gang. 

Kolding Kommune har nu ud-
stedt en byggetilladelse for det 
nye foreningshus, og det bliver 
fejret med et julemarked lørdag 
d. 28. november kl. 10.30-13.30 i 
Kristkirkens lokaler.

Med julemarkedet ønsker Indre 
Mission at skabe julestemning 
for Koldings borgere, synliggøre 
byggeprojektet og invitere til det 
åbne fællesskab i det nye for-
eningshus.

Der kan købes messingstager, 
hvide broderede duge, hjemme-
lavede småkager og marmelade 
og kreativt kreeret julepynt. 

Kl 11 og 12 er der trylleshow, 
men der vil hele tiden være en 

række andre aktiviteter for børn 
såsom fiskedam, lykkehjul og 
karamel-kastemaskine. Man kan 
få taget årets jule-portrætfoto i en 
hyggelig juleopsætning. En lokal 
Kolding-grafi ker har designet en 
stribe børneplakater, som kan 
ses og købes for første gang. 
Tegningerne af det nye hus bliver 
også udstillet.

Under hele julemarkedet kan 
der købes frokost, kaffe og kage, 
imens vinderne fra juletræskon-
kurrencen og det amerikanske 
lotteri udtrækkes. Hele dagens 
overskud går til bygning af det 
nye og moderne foreningshus på 

Tøndervej 5.
”Vi oplever utrolig stor op-

bakning til byggeprojektet og 
modtager mange frivillige bidrag 
til julemarkedet fra mennesker i 
Kolding, rundt om i Trekantsom-
rådet og sågar fra mennesker, 
der bor i Abu Dhabi og Etiopien i 
form af dadler, kaffe med videre. 
Mange lokale butikker har været 
rigtig gavmilde og givet både små 
og store gevinster til tombolaen, 
og det sætter vi stor pris på,” 
fortæller Birthe Karkov. 

Udover julemarkedet har IM 
bl.a. arrangeret nedrivningsfest, 
herremiddag, kvindeaften og 

kageaften for at skaffe midler og 
invitere andre med i fællesskabet.

Missionshuset samler også 
folk fra Kina, Syrien og Kenya.

”Indre Mission Kolding har gen-
nem mange år dannet ramme om 
aktiviteter, der samler mennesker 
på tværs af mange forskellige 
baggrunde omkring et livgivende 
budskab, og vi ønsker at kunne 
fortsætte dette, når det nye hus 
står færdigt til foråret,” siger Mette 
Christensen, som er en af initia-
tivtagerne til julemarkedet.

Henri.

Spadestik til nyt missionshus

Både unge og ældre brugere af missionshuset tog de første spadestik.

Alpha vil ud i 300 kirker i 2016

Kristne, krig 
og kærlighed
For et par uger siden var jeg sammen med en ærkebiskop fra 
Damaskus til et møde i Rom. Da jeg spurgte ham, om han var 
glad for, at Rusland bomber Islamisk Stat i Syrien, lyste hans 
ansigt op, og himmelhenrykt svarede han et rungende ja. 

Men udtrykker ærkebiskoppens glæde over russernes bombetogt 
af IS nu også en kristen holdning?

Det er der mange kristne i Europa, der nok ikke vil mene. Fra 
kirkerne og europæiske kristne lyder det, at man bør møde islami-
ster med barmhjertighed og kærlighed. Efter blodbadet i Paris har 
indlæg fra kristne på sociale medier handlet om, at man skal tilgive 
terrorister, for de ved ikke, hvad de gør. Og om at kærligheden, 
ikke krig, skal vinde over hadet og terroren. Evangelisk set har de 
kærlige kristne ret. Jesus siger, at man skal elske sine fjender og 
gengælde ondt med kærlighed. 

Alligevel er der et problem, for nogle kristne kan ikke skelne ikke 
mellem kirke og stat. Kirken har ingen våben udover bøn, fjendekær-
lighed og evangelisering. Staten derimod bliver nødt til at forsvare 
sig selv og sine borgere. Gør den ikke det, svigter den sit moralske 
ansvar, som består i at bekæmpe ondskab og yde beskyttelse for 
sine indbyggere. Men i forbindelse med fl ygtninge- og migrantstrøm-
men og terror blander både præster og politikere tingene sammen. 
Kristne taler som politikere og  politikere som præster.  

Kristne vil have barmhjertighedsevangeliet omsat til politik, og 
politikere bruger barmhjertighed som undskyldning for ikke handle 
og slå hårdt til mod terrorister. Begge dele er lige store misforstå-
elser af, hvad kristendom er. 

Man kan ikke overføre Jesu ord om fjendekærlighed direkte til 
udenrigspolitik og terrorberedskab. Politikere kan ikke bruge et be-
greb som barmhjertighed, når det gælder borgernes sikkerhed, liv 
og lemmer. Man må skelne. Det er der gået helt kludder i for tiden.

Kirkens opgave er at bede og at møde muslimer med evangeliets 
kraft, så de oplever Jesus personligt og selv ønsker at omvende sig. 
Og hvor ville det være en stor hjælp for samfundet og integration, 
hvis kirken bare ville passe denne opgave i stedet for at blande 
sig i politik. Staten skal beskytte liv. Det ser ikke altid pænt ud, når 
den gør det, men det er de vilkår, vi lever under i en falden verden.

Derfor kan man sagtens være kristen og elske sin fjende og 
samtidigt støtte staten i den moralske pligt til at bekæmpe ondskab, 
sådan som ærkebiskoppens eksempel viser. Alpha er et fedt koncept 

også for dem, der ikke tror, 
mener Marie Pedersen.
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To tidligere biskopper afviser 
Manu Sareens fremstilling af 
danske biskopper som ’nok-
kefår’. Birthe Rønn Hornbech 
taler om historieforfalskning.

Manu Sareens nye selvbio-
grafi , MANU, får adskillige hårde 
ord med på vejen. 

Hverken de tidligere biskop-
per eller Birthe Rønn Hornbech 
genkender det sagsforløb, som 
Manu Sareen beskriver som sin 
specielle ’genistreg’.

En genistreg?
Den tidligere Ligestillings- og 

Kirkeminister skriver om et møde 
med biskopperne i 2012 om ri-
tualet til vielse af homoseksuelle:

“Jeg læste højt og gjorde mig 
meget umage for at gøre det i et 
roligt tempo, så alle vidste, hvad 
de sagde ja til. 

Jeg kiggede rundt, efter at jeg 
havde læst pressemeddelelsen 
højt, og fi k dem til at nikke.

Det skulle i al ydmyghed vise 
sig at være en genistreg. Meget 
uskyldigt, men fælden klappede”, 

skriver Manu Sareen.
Men beskrivelsen er langt fra 

korrekt, mener tidligere biskop 
i Viborg, Karsten Nissen. Han 
afviser overfor Kristeligt Dagblad 
at biskopperne ’bare skulle lystre’.

Uhistorisk sludder
Karsten Nissens kritik står ikke 

alene. Også den tidligere biskop 
i Aarhus Stift, Kjeld Holm, langer 
kraftigt ud efter Manu Sareens 
fremstilling af forløbet. 

Han kalder  Sareens beskri-
velse ”noget sludder, at han 
sådan fi k os til at agere dikkende 
lammehaler”.

Kjeld Holm understreger, at der 
havde været tale om drøftelser 
om vedtagelsen over fl ere år. I 
’MANU’ fremstår loven som mini-
sterens egen opfi ndelse.

– Det er rigtigt, at Manu Sareen 
fi k det igennem politisk, men det 
er ganske enkelt forkert, når det 
fremstår, som om det var hans 
egen lysende idé. 

Det er så historisk ukorrekt, 
som det kan være, siger Kjeld 
Holm til Kristeligt Dagblad.

Ukendt med kirken
Tidligere kirkeminister Birthe 

Rønn Hornbech (V) bakker op om 
kritikken af fremstillingen.

– At bogen alene er skrevet for 
at promovere ham selv betyder, 
at den kommer tæt på historiefor-
falskning, der dog kan undskyldes 

med, at han intet vidste om folke-
kirken og aldrig fandt ud af, hvad 
hans embede gik ud på, siger hun 
til Kristeligt Dagblad.

Manu Sareens svar på kritikken 
går bl.a ud på, at han fi k sit ønske  
igennem med hensyn til beteg-
nelsen ’ægtefæller’. Biskopperne 
foretrak betegnelsen ’livsfæller’. 
- Jeg løb med det længste strå, 
hævder Manu Sareen overfor 
Ekstrabladet.

Kirkens Duracell-kaniner
Den tidligere kirkeministers 

beskriver også et møde med 
Indre Missions formand, Hans 
Ole Bækgaard. 

Sareen kunne tydeligvis ikke 
acceptere, at nogle kirkefolk ikke 
ville makke ret. Han beskriver i 
bogen missionsfolkene med orde-
ne: ”De er som Duracell-kaniner. 
De bliver ved og ved og ved.” 

IM-formanden har selv udtalt, 
at han fandt det meget ydmy-
gende, at Sareen midt under 
samtalen efterlod ham alene i 
ministerkontoret. 

Bodil

Manu Sareen beskyldes 
for historieforfalskning
Tidl. biskopper og kirkeminister afviser ’MANU’s beskrivelse af, hvordan homo-ritualet blev indført.

Aktivitetspris til mandeklub
International Mandeklub i Kvaglund Kirke i Esbjerg har mod-
taget Tværkulturelt Centers aktivitetspris Stjernestunder 2015. 

Mandeklubben, der har eksisteret i tre år, er en aktivitet under 
Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift og en succeshisto-
rie om integration, der virker. Hver uge samles 20-30 mænd fra 
10-15 forskellige lande til aktiviteter på tværs af sprog, religion og 
opholdsgrundlag i Danmark. 

Haile Andemichael fra Eritrea, der er tidligere professionel 
fodboldspiller og frivillig i klubben, modtog prisen på Tværkulturelt 
Centers efterårskonference i København sidste weekend sammen 
med Misghina Abrehe og tværkulturel projektmedarbejder Paul 
Martin Nielsen.  

Prisen, der består af fyldte afrikanske kurve og PR-kort i sær-
tryk, blev givet klubbens tiltag, der er med til at gøre kirken synlig 
og nærværende i en multietnisk bydel. Blandt aktiviteterne er 
fælles madlavning, cykelværksted, pasning af kolonihave, sport, 
fortælleaftener, kursus i arbejdssøgning og indføring i det digitale 
Danmark. Hertil kommer udfl ugter, cykelture, rundvisning på den 
lokale Falckstation og besøg hos biskoppen i Ribe.  

Klubben ledes af en dansk/nydansk styregruppe, og et pro-
gramudvalg kommer med idéer til de enkelte aftener, oplyser 
Tværkulturelt Center.  

Bodil

Haile Andemichael, tidl. professionel fodboldspiller fra Eritrea, 
Paul Martin Nielsen, projektmedarbejder, og Misghina Abrehe 
fra mandeklubben i Esbjerg modtog ’Stjerneprisen 2015’.

Brass koncert i Christianskirken
Søndag eftermiddag den 22. november er der koncert med 
Senex Brass Band sammen med organist Martin H. Nielsen i 
Christianskirken i Aarhus.

Blandt værkerne er Boëllmanns Suite Gothique samt orgelvær-
ker, der relaterer til efteråret og adventstiden.

Der er fri entré.
Bodil

Senex Brass Band og organist Martin H. Nielsen spiller i 
Christianskirken i Aarhus.

Af Vidar Norberg 
og Knut-Einar Norberg

EUs beslutning om at mærke 
varer fra Judæa, Samaria, Go-
lan og den østlige del af Jeru-
salem vækker mørke minder i 
Israel. For sidste gang Europa 
mærkede jøder og deres va-
rer, var i Adolf Hitlers Nazi-
Tyskland.

– Den europæiske unions 
mærking af varer bringer mørke 
minder med sig. Europa burde 
skamme sig. De tog en umoralsk 
afgørelse. Blandt hundreder af 
territoriale konfl ikter rundt om i 
verden valgte EU at stemple Is-
rael, og Israel alene, mens landet 
kæmper med ryggen mod muren 
mod en bølge af terror. 

Den europæiske union vil ikke 
skade Israels økonomi. Den er 
stærk nok til at stå imod dette, 

men de palæstinensiske arbej-
dere i israelske selskaber i Judæa 
og Samaria vil lide under det. 

Dette vil ikke fremme fred. 
Det vil helt sikkert ikke fremme 
sandhed og retfærdighed. Europa 
burde skamme sig, sagde Israels 

statsminister Benjamin Netan-
yahu den 11. november.

Antisemitisme og galskab
For flere israelske politikere 

vækker EU-vedtagelsen minder 
om nazitiden.

– Hver gang Europa stempler 
jøder, er det et tegn på, at antise-
mitisme, galskab og hykleri har 
taget over. Det vil lede til en ka-
tastrofe for hele den frie verden, 
sagde tidligere udenrigsminister 
og partileder Avigdor Lieberman  
i Yisrael Beiteinu.

Partileder Yair Lapid fra Yesh 
Atid kaldte varemærkingen for  
en diskriminering af Israel, som 
opmuntrer til terror.

Israels tidligere ambassadør i 
USA, Knesset-medlem Michael 
B. Oren i Kulanu-partiet, viste et 
billede fra nazitiden, hvor forsiden 
af en butik var overmalet med tek-
sten «Jude» og en davidstjerne. 

Oren har også symbolsk mærket 
varerne i en israelsk butik med 
EU-mærker.

–Dette er en dum, skadelig 
og ubrugelig afgørelse, som 
efterlader sig en stor plet på 
Europa, sagde Itzik Shmuli fra 
Zionistunionen.

Fremover skal varer fra Judæa 
og Samaria fx mærkes med ”pro-
dukt fra Vestbredden” (israelsk 
bosættelse). Varer produceret i de 
PLO-kontrollerede områder, kan 
eventuelt mærkes som ”produkt 
fra Vestbredden”  (palæstinensisk 
produkt). 

EU-mærkning vækker frygt i Israel
Beslutningen om at mærke varer fra Israel, er antisemitisme og hykleri, mener udenrigsministeren.

- Hvorfor stempler EU kun 
Israel blandt alle lande med 
territoriale konfl ikter? spørger 
Benjamin Netanyahu.

Fortsat fra forsiden

Næstformand Fritjof Stidsen 
fastslår, at enhver jo blot kan 
stemme som de vil, uanset hvad 
partiformanden anbefaler. Selv 
hælder han til et nej.

Når den internationale sekre-
tær Michael Jensen vil stemme 
nej til EU-afstemningen skyldes 

det også andre betænkeligheder:
- Som kristendemokrat er 

jeg også stærkt optaget af, at 
Danmark ved et ja tiltræder den 
fælles EU-ret på familieområdet. 

Sker det, vil fx en bulgarsk 
dommer kunne afgøre, at en 
dansk mor fortaber forældreret-
ten og skal udlevere sit barn til 
dets bulgarske far, forklarer han. 

- Det kan jeg som en kristen-
demokrat under ingen omstæn-
digheder gå med til. Jeg er stolt 
af Danmarks ubestikkelige rets-
system og vores høje standarder 
for lytte til barnets ønsker, hvoref-
ter vi træffer en saglig beslutning 
ud fra, hvad der er det bedste for 
barnet, siger Michael Jensen.

Henri.

KD-formand: Stem ja ved EU-afstemning

Tidligere kirkeminister Manu 
Sareen beskriver i bogen MANU 
sin taktik som en ’genistreg’ og 
en ’fælde, der klappede’.
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Søndagens tekst: Matt. 25:31-46

Den afsluttende dom
31 Når Menneskesønnen kommer i sin kongeværdighed 

sammen med alle englene, så vil han tage plads på sin 
herlighedstrone, 32 og mennesker af alle folkeslag vil samles 
foran ham. Da vil han dele dem op i to grupper, som en hyrde 
adskiller får og geder. 33 Fårene vil han anbringe ved sin højre 
side og gederne ved sin venstre. 34 Derefter vil han sige til 
dem på højre side: ‘Kom, I min Fars velsignede! Tag det rige 
i besiddelse, som har stået klar til jer fra verdens grundvold 
blev lagt. 35 I gav mig jo noget at spise, da jeg var sulten, og 
noget at drikke, da jeg var tørstig. I bød mig velkommen, da 
jeg stod som fremmed, 36 og skaffede mig tøj, da jeg intet 
havde at tage på. I så til mig, da jeg var syg, og I besøgte mig 
i fængslet.’ 37 De, der har gjort Guds vilje, vil svare: ‘Herre, vi 
har da aldrig set dig sulten og givet dig noget at spise, eller 
tørstig og givet dig noget at drikke. 38 Vi har da heller aldrig 
set dig stå som fremmed og budt dig velkommen, eller set 
dig stå uden tøj og skaffet dig noget. 39 Vi har da aldrig set 
dig syg eller i fængsel og besøgt dig.’ 40 Da vil han svare 
dem: ‘Det siger jeg jer: Hvad I har gjort imod selv den mest 
oversete af dem, som er mine, det har I også gjort mod mig.’ 
41 Derefter vil han vende sig til dem på sin venstre side og 
sige: ‘Bort med jer, I, der står under Guds dom! Bort til den 
evige ild, der er bestemt for Djævelen og hans hjælpere. 42 I 
gav mig jo intet at spise, da jeg var sulten, og intet at drikke, 
da jeg var tørstig. 43 I bød mig ikke velkommen, da jeg stod 
som fremmed, eller skaffede mig tøj, da jeg intet havde at tage 
på. I så ikke til mig, da jeg var syg eller i fængsel.’ 44 Da vil de 
svare på samme måde: ‘Herre, vi har da aldrig set dig sulten 
eller tørstig, fremmed eller uden tøj, syg eller i fængsel, så 
vi kunne have hjulpet dig.’ 45 Da vil han svare dem: ‘Det siger 
jeg jer: Hvad I ikke har gjort mod selv den mest oversete af 
disse mennesker, det har I heller ikke gjort mod mig.’ 46 Den 
sidste gruppe vil gå bort til evig straf, men de første, som har 
gjort Guds vilje, vil gå ind til evigt liv.«

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Af Leif Petterson

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Danmark og Europa oplever 
den største flygtningestrøm 
siden Anden Verdenskrig, men 
i det seneste årti har vi også set 
en stigning i antallet af men-
nesker, som søger forskellige 
former for hjælp i lokale kirkers 
og sociale organisationers 
hjælpearbejde. Uanset hvilken 
politisk løsning vi hver især 
kunne ønske os på samfun-
dets problemer, må en kristen 
respons tage udgangspunkt i 
dét, Jesus siger i denne tekst. 

Jesus er ved at afslutte den 
sidste af fem større taler, som 
Mattæusevangeliet indeholder. 
”Verdensdommen” indeholder 
på den ene side eksegetiske 
og dogmatiske vanskeligheder. 
Teksten er uklar, da det ikke 
en ren lignelse, og samtidigt er 
det er ikke alt, som skal forstås 
bogstaveligt. På den anden side 

står én pointe lysende klar ved 
en simpel bibellæsning. Denne 
pointe berører og udfordrer alle 
kristne til enhver tid.

Denne endelige eksamen går 
tilsyneladende ud på, at Menne-

skesønnen vil bedømme os på 
vores medmenneskelige hold-
ninger og handlinger. Men dette 
strider jo umiddelbart imod, at vi 
bliver retfærdiggjort ved tro, og at 
vi aldrig kan opnå frelse baseret 
på gerninger (Rom.3:23-26). 
Alligevel viser teksten, at gode 
gerninger betyder noget i Guds 
rige. De mennesker, som er 
retfærdige i Guds øjne, handler 
også retfærdigt over for andre, 
siger Jesus. At handle retfærdigt 
er at se Jesus i vore medmenne-
sker og sikre dem retfærdighed, 
uanset om det gælder de sultne, 
tørstige, fremmede, nøgne, syge 
eller fængslede. 

Kæmp for retfærd
Den kristne kirke har altid 

reflekteret over sin mission 
som et todelt kald til at prædike 
evangeliet og være engageret i 
diakoni. Denne tekst viser, hvor 
meget Gud vægtlægger diakoni, 
socialt arbejde, eller medmen-
neskelighed. Hvor der er uret, vil 
de retfærdige til enhver tid rejse 
sig op og kæmpe for retfærd i 
det store og i det små, fordi vi ser 
Jesus i i det enkelte menneske. 
At denne medmenneskelighed 
er en følgevirkning af troen, er 
bl.a. blevet beskrevet i 1974, 
hvor ca.4000 deltagere fra 150 
nationer producerede Lausan-
nepagten, som de fl este kristne 
evangeliske kirker tilslutter sig: 

”Når mennesker modtager 
Kristus, fødes de på ny ind i hans 
rige og må søge ikke alene at 
vise, men også at udbrede dets 
retfærdighed midt i en uretfærdig 
verden. Den frelse, vi hævder 
at have del i, skulle forandre os 

fuldstændigt i vort personlige og 
sociale ansvar…”

Et aktivt engagement i vores 
næste, særligt de marginalise-
rede, de svage og de ”mindste”, 
burde være menneskehedens 
første møde med kirken. Var 
retfærdighed, genoprettelse, 
helbredelse og frihed ikke også 
det første, mennesker modtog, 
når de mødte Jesus i evange-
lierne? Jesus ynkedes over fol-
keskarerne, var ven med toldere 
og syndere og løftede den fattige 
og svage op.

Motivationen, eller teologien, 
for denne medmenneskelighed 
forklares i Lausannepagten 
således:

”Fordi mennesket er skabt i 
Guds billede, har hvert eneste 
menneske, uanset race, religion, 
farve, kultur, klasse, køn eller 
alder, i sig selv en værdighed, 
der gør, at det bør respekteres 
og tjenes, ikke udbyttes.” 

Verden har fået den gave: at 
noget af Guds værdighed ligger 
i alle mennesker. Men kirken har 
fået den opgave: at handle, når 
denne værdighed undertrykkes.

At undlade at handle
Nu kunne nogle måske retfær-

diggøre sig med næstekærlige 
gerninger, men til sidst vender 
Jesus sin tanke på hovedet og 
siger: ”Alt, hvad I ikke har gjort 
har gjort imod en af disse mind-
ste…”. Nu handler det også om 
det, vi har undladt at gøre. Ser 
vi det gudsskabte blive uretfær-
digt behandlet, vil vi også stå til 
ansvar for det, vi overser, negli-
gerer eller er ligegyldige overfor. 
At undlade at handle over for 
uretten er også kærlighedens 
fjende.

Kan vi bestå?
Kan nogen af os så bestå 

den sidste eksamen? Læser vi 
videre i Mattæus, får vi svaret, 
når Jesus giver sit liv, for at 
”enhver som tror på ham, ikke 
skal fortabes”. Men når vi, ved 
troen, tager imod Guds nåde, 
kærlighed og barmhjertighed  
i vores eget liv, bør det også 
udmønte sig i nåde, kærlighed 
og barmhjertighed over for vore 
medmennesker. Dét er ikke 
politik, men kristendom.

”Alt, hvad I har gjort en 
af disse mine mindste…”
Søndagens tekst har sjældent haft så meget aktualitet for os alle som i disse år.

 Lærer på 
Mariager Højskole

Kan nogle af os så bestå den sidste eksamen?

Korstog er blevet
acceptable igen
Det er en forståelig reaktion, at Frankrig og en række vestlige 
lande nu vil føre krig mod Islamisk Stat efter det frygtelige 
terror-angreb på uskyldige i Paris fredag aften. 

Franskmændene er et stolt folk, hvor ære betyder meget. Når 
islamisterne udfordrer Frankrig i selve hjertet af Paris, må selv 
en socialistisk præsident kaste handsken til duel på liv og død.

Det er tankevækkende, at rædslerne i Mellemøsten, ja selv 
halshugninger og korsfæstelser af kristne og andre ”vantro” 
ikke kunne få de vestlige lande til for alvor at gribe ind. 

Heller ikke hundredtusinder af fl ygtninge. Europa havde blot 
travlt med at sætte hegn op og holde fl ygtningene ude, i stedet 
for at bekæmpe årsagen.

Vi kan åbenbart leve med, at verden er i brand, og millioner 
af mennesker lider - hvis blot det er langt væk...

Men nu er det islamiske helvede rykket tæt på. Nu indser 
vi omsider, at den voldelige terror-islamisme må bekæmpes 
på samme måde som nazismen blev bekæmpet under 2. 
verdenskrig. Vi vil nødig i krig. Men der er ingen vej udenom. 
Det er os eller Islamisk Stat - ja, Islamisk Verden... 

Korstogene havde en årsag
Igen er det tankevækkende, at de samme mennesker og 

politiske grupperinger, som har fordømt de kristne korstog, nu 
drager på et stats-korstog imod Islamisk Stat.

Korstogene foregik især i det 11.-13. århundrede. De var en 
reaktion - ikke på en enkelt terroraktion i Paris - men på fl ere 
århundreders islamisk hellig krig. Hele Mellemøsten og dele 
af Europa blev underlagt islam gennem hellig krig. Hele Tyrkiet 
var engang et kerne-kristent område, som vi kender fra Paulus 
breve til menghederne dér. Men islam underlagde sig ved krig 
den kristne verden. Alt var ikke så brutalt, som vi nu ser med 
Islamisk Stat, men de kristne befolkninger havde som regel 
kun valget mellem at underkaste sig islam - eller blive slået 
ihjel. Og i 1529 var selv Wien i Østrig belejret af muslimer... 

Vi véd meget vel, at de kristne korsridderne også begik 
forfærdelige handlinger, som det altid sker i krig. Men den 
verdslige historie-skrivning har som regel fremstillet de kristne 
kortog i et urimeligt negativt lys, mens muslimerne jævnligt er 
fremstillet som moderate og fremskridtvenlige. 

Mon ikke islamismens tilbagevenden til fortidens vold og 
undertrykkelse ændrer vores syn på den sag?

Mon ikke det efterhånden bliver tydeligere for det skræmte 
Europa, at islam er væsensforskellig fra kristendom? 

Det er i høj grad kristendommens værdier og frihed, Vesten 
nu må forsvare imod islam.  

Ikke min Allah...
Når terroristerne i Paris ved deres massakrer råbte ”Allah er 

stor” blev det i medierne oversat med ”Gud er stor”.
Og vi var nok mange - både kristne og muslimer, - som fi k 

myrekryb over, at Guds navn blev taget til indtægt for den slags 
afskyelige handlinger. 

Vi så i stedet Satans værk udført i religiøs forklæding.
I mange år har der kørt en teologisk debat om, hvorvidt 

muslimernes Allah og den jødisk/kristne Gud skulle være den 
samme, eller om Allah var en okkult månegud. 

Rent navnemæssigt hedder Gud nemlig Allah på arabisk, 
og i mission kan det være positivt at have de samme begreber. 

Men det afgørende er jo, hvad man putter i begrebet ”gud”. 
Og det er nu tydeligt, at muslimerne ikke kender Gud gennem 
Jesus Kristus. De kender ham gennem deres falske profet.

Det er gennem Jesus og hans selvopofrende liv og skønne 
personlighed, vi forstår, hvordan Gud i virkeligheden er. 

At Gud er kærlighed.  
De islamiske selvmords-krigere, som troede, 

deres ”martyrdød” sendte dem til Paradis med 72 
jomfruer, vil få en brat opvågning det modsatte sted. 

Derimod vil mange af deres ”vantro” ofre - de 
ægte martyrer i Mellemøsten - gå til Paradis.
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Af Mogens Albrechtsen

Guds skabning er forunder-
lig. Den er ligesom opdelt 
i de fire livsformer, nemlig 
planten, dyret, mennesket og 
englene. 

I planternes verden er det 
arten, der er fuldstændigt do-
minerende. Individet eksiste-
rer ikke. Den enkelte plante er 
derfor kun et eksemplar, men 
ikke et individ.

Dyrene er også domineret af 
arten, men individet begynder 
at bryde frem. Tænk bare på 
hunden, som nogen kalder 
for menneskets bedste ven. 
Men den er stadig domineret 
af arten. Den er underlagt sine 
instinkter og må adlyde dem. 
Således er den programmeret, 
hvorfor et dyr ikke kan begå 
synd, dog skade, men så må 
mennesket gribe ind.

Anderledes er det med men-
nesket. Vi forholder os også 
til arten, idet vi skylder vore 
forældre vor tilblivelse. Derfor 
påvirkes vi i høj grad af vore in-
stinkter, men vi er alle individer 
med en fri vilje, således at vi 
kan frigøre os fra instinkternes 
krav, når vor samvittighed taler 
til os om at gøre det.

Englene adskiller sig ved, at 
de er individuelt skabte, og er 
således alle individer. De har jo 
ingen forældre som os menne-
sker, men derimod en Skaber.

Det frie valg
Mennesker og engle har det 

tilfælles, at de er skabte med 
en fri vilje, der giver dem ret til 
at vælge, men denne rettighed 
giver dem også et ansvar, 
som de skal stå til regnskab 
for. Man kan spørge sig selv 
om, hvordan Gud Herren, vor 
Skaber, turde skabe mennesker 
og engle sådan, når man ved, 
hvad et liv kan ende med. Men 
kærligheden er den drivende 
kraft. Af kærlighed skabte han 
os, og derfor vil han også, at vi 
skal elske ham, ikke af tvang, 
men af vor frie vilje. Vi men-
nesker og englene har derfor 
valget. Hvem vil vi elske først? 
Os selv eller Skaberen? 

Lucifers oprør
Lucifer er en latinsk over-

sættelse af det hebraiske ord, 
Helel, som betyder Lysbringer.  
Han var en salvet tronengel, 
en fuldendt skønhed, fuld af 
visdom og tilsyneladende også 
en musikalsk begavelse. Han 
har uden tvivl været beundret 
af sine medengle, og det skulle 
vise sig, at han ikke kunne 

tåle denne beundring. Hans 
hjerte blev hovmodigt på grund 
af hans visdom og strålende 
glans, og han ville være lige 
med Gud. 

Faldet
Det medførte hans fald, og 

han er nu ikke længere en 
salvet kerub, en lysbringer, der 
refl ekterede herlighedsglansen 
fra Guds trone til sine omgivel-
ser. Han blev til en Satan, som 
betyder Guds modstander, og 
en stor del af Himlens engle 
tog han med sig i faldet. De 
lod sig besnære af hans store 
handelstalent, da de formentlig 
har fået stillet noget stort i ud-
sigt, som langt overgik, hvad 
de havde kunnet forestille sig. 
De overskred de grænser, som 
Gud havde sat for dem, og de 
afventer nu dommedag, hvor 
de skal stå til regnskab for 
deres oprør. 

For disse faldne engle er der 
ingen frelse. De kommer fra den 
himmelske verden, hvor de har 
opholdt sig i Guds nærhed, og 
de har set Guds Søn, Jesus 
Kristus. Da Jesus vandrede 
på jorden og uddrev dæmoner 
af mennesker, så råbte disse 
faldne engle: ”Du er Guds Søn” 
(Luk. 4,41), for de vidste, hvem 
han var. De havde set hans 
herlighed, og alligevel valgte 
de oprørets vej og fulgte deres 
forfører, Satan. 

Oprøret på planeten 
jorden

Desværre forplantede dette 
universelle oprør sig til planeten 
Jorden, idet Satan, der jo ville 
være lige med Gud, fristede 
Adam og Eva til at spise frugten 
af træet til kundskab om godt 
og ondt, det eneste træ i Edens 
Have, hvis frugt de ikke måtte 

spise af. Når I gør det, ”så bliver 
I som Gud”, sagde han til dem. 
Adam og Eva lod sig friste, og 
nu var syndefaldet en realitet, 
og døden trådte ind i verden.

Dermed blev Satan også til 
en Djævel, som betyder ankla-
ger, og siden har han anklaget 
menneskeslægten for dens 
oprør mod Gud, og han har 
hævdet at have magt over den, 
hvilket han også gjorde overfor 
Jesus, da han forsøgte at friste 
ham i ørkenen.  

Den sidste Adam
Men heldigvis kom ”den sid-

ste Adam”, nemlig vor Herre 
Jesus, og han ”gør levende”. 
Når vi tror på ham, så får vi tilgi-
velse for vore mange synder på 
grund af hans udgydte blod på 
Golgathas kors, som renser os 
for al synd, og i tilgift har vi hans 
løfte om et evigt liv hjemme 
hos Gud i herligheden. Men 
så må vi også omvende os og 
ikke leve i oprør mod Gud, idet 
menneskelivet her på jorden 
indebærer mange muligheder 
for oprør.

Samfundets normer og 
Guds Ords normer

Når vi kristne betragter vore 
medmennesker i samfundet 
og ser, hvordan de lever deres 
liv, må vi altid huske på ikke at 
dømme dem. Gør vi det, har vi 
dømt os selv, for vi har jo alle 
syndet mod Gud. 

På grund af vor tro på det 
eneste menneske, der aldrig 
har begået nogen synd, nemlig 
Jesus, Guds Søn, har vi fået 
absolut tilgivelse for vore syn-
der, og han vil aldrig mere i al 
evighed huske på dem. Men at 
advare er noget ganske andet 
end at dømme. Verdensdom-
men kommer, derfor behøver vi 

ikke at fælde nogen dom.

Mange slags oprør
Oprøret mod Gud kan ske på 

mange måder. Da Jesus talte 
med den samaritanske kvinde 
ved brønden i Sykar, sagde han 
bl.a. til hende, at hun skulle gå 
hjem og hente sin mand. Men 
kvinden svarede, at hun havde 
ingen mand.

Jesus sagde: ”Det har du ret 
i, for du har haft fem mænd; 
og ham du nu bor sammen                                                                                                                                      
med er ikke din mand. Dér 
sagde du noget sandt” (Joh. 
4,18 hv). Hun var altså ikke gift 
med ham. At have en samlever 
kan ikke sidestilles med at have 
en ægtefælle, uanset hvor al-
mindelig denne samlivsform er 
i dagens Danmark.

Jesus bekræftede, at ægte-
skabet er indstiftet af Gud, da 
han og hans disciple deltog i 
brylluppet i Kana. Ja, da vinen 
pludselig slap op, og gæsterne 
ikke havde mere at drikke, så 
forvandlede han endda vand til 
god vin, så bryllupsfesten ikke 
blev øde lagt.

Vi må også huske på, at or-
dene brudgom og brud er bille-
det på Jesus og hans menighed 
i Det Nye Testamente. Vi må 
derfor vise ham vor respekt og 
ikke gøre oprør mod ægteska-
bets guddommelige indstiftelse 
ved at leve, som det passer os.

Ligeledes påpegede Jesus, 
at Skaberen fra begyndelsen 
skabte mennesket som mand 
og kvinde, og videre sagde han: 
”Derfor skal en mand forlade 
sin far og mor og binde sig til 
sin hustru, og de to skal blive 
ét kød” (Matt. 19,5). Altså ikke 
to mænd eller to kvinder skulle 
blive ét kød! Bibelen tager klart 
afstand fra homofi li både i Det 
Gamle Testamente og i Det 

Nye Testamente. Desværre er 
mange præster villige til at se 
bort fra, hvad Bibelen siger 
om denne sag, og de føjer sig 
efter det omgivende samfunds 
normer, og de er villige til at ”vie” 
to personer af samme køn. Det 
er et klart frafald fra den levende 
Guds Ord.

Ligeledes er der ledende po-
litikere, der åbent vedgår deres 
homoseksualitet. De behøver 
ikke længere at skjule den, da 
samfundet er blevet mere large 
på dette område. 

Der kan i vor tid være andre 
etiske spørgsmål, som vi må 
forholde os til, såsom provo-
keret abort, aktiv dødshjælp, 
transseksualitet, sæd- og æg-
donation m.m. Men det vil være 
klogt af os, at vi undersøger, 
hvad Bibelen har at sige om 
disse emner, så vi kan fortsætte 
vor livsrejse med en god sam-
vittighed.

Får løn - eller mister den
Livet her på jorden er un-

dertiden særdeles svært og 
vanskeligt. Vi er omgivet af en 
ekstrem ondskab, som søger 
at ødelægge os. Men vi kristne 
må se hen til Jesus, troens 
banebryder og fuldender, så vi 
ikke bliver trætte og modløse i 
vore sjæle. Han gennemførte sit 
livsløb her på jorden, og i hans 
navn og hans dynamiske kraft 
kan vi også gøre det. 

Kun må vi vogte os for de 
såkaldte ”kødets gerninger” 
(Gal. 5,19-21), så vi ikke bliver 
oprørere mod de normer, som 
Gud har sat for os mennesker.

Lønnen herfor er ”Åndens 
frugt”, som vi kan læse om i 
samme skriftafsnit, og det er 
kærlighed, glæde, fred, tål-
modighed, venlighed, godhed, 
trofasthed, mildhed og selv-
beherskelse. Og det er meget 
bedre end at have en dårlig 
samvittighed.

Når vi livet igennem holder os 
til Jesus, så kommer vi aldrig 
for dommen på dommedag. 
Jesus siger:

”Sandelig, sandelig siger jeg 
jer: Den, der hører mit ord og 
tror ham, som har sendt mig, 
har evigt liv og kommer ikke for 
dommen, men er gået over fra 
døden til livet.” (Joh. 5,24).

Men vi kristne skal alle frem-
stilles for Kristi domstol, hvor vi 
skal have en samtale om det liv, 
vi har ført her på jorden, men 
her kan vi ikke gå fortabt. Vi kan 
få løn, og vi kan miste løn.

Lad os derfor lægge oprøret 
bag os og satse på lønnen i 
Jesu navn.

Oprøret i den himmelske 
verden og på planeten Jorden 
Ud fra det bibelske verdensbillede giver kronikøren en forklaring på, hvad der sker i vores verden.

Prædikant, tilknyttet 
Missionsforbundet

Uforglemmelige 
oplevelser 
i 2016

Nyt katalog  
udkommer d. 7. januar 
– følg med på  
vores hjemmeside

Sådan forestiller en kunstner sig, at 1/3 af englene, som fulgte englen Lucifers oprør (t.h.) kastes ud af himlen - og ned på jorden.
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Fra SYGDOM til SUNDHED

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svar-
kuvert (normalkuvert 10,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet. Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg - Orla@udfordringen.dk

SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:                   

Kære Orla Lindskov
Jeg har et stort problem, som 

jeg gerne vil drøfte med dig.
Jeg føler, at jeg på en eller an-

den måde ligger under for noget 
inden i mig selv, som ikke er godt. 
Jeg lider nok af menneskefrygt 
og mindreværd. Jeg vil nemlig 
gerne gøre alle tilfredse og har 
svært ved at sige fra.

Jeg elsker at tale med folk. 
Men ofte får jeg sagt ting, som 
jeg fortryder bagefter. Jeg giver 
mange løfter, og det sker næsten 
ubevidst. Det er løfter om ting, 
som jeg inderst inde godt ved, at 
jeg ikke har mulighed for at holde.

Jeg fortæller de andre i min 
menighed og i min vennekreds 
om planer og visioner, som jeg 
har. Men jeg ved inderst inde, 
når jeg skal være ærlig, at mine 
planer og visioner aldrig bliver til 
andet end ord.

Jeg føler mig ofte svag og syg. 
Jeg får endda opkastningsfor-
nemmelser, når jeg har talt med 
folk og lovet dem mere, end jeg 
kan holde. 

Jeg fi k ikke sagt, at jeg er en 
mand i halvtredserne, og at jeg 
er ret overvægtig. Jeg er nok 
også mageligt anlagt.

Jeg sejler rundt i et hav af 

forpligtigelser, som jeg helst ville 
have været foruden. Vennerne 
i menigheden er også så småt 
holdt op med at bede mig om 
noget. De har nok efterhånden 
fundet ud af, at jeg har svært ved 
at få gennemført det, jeg lover.

Jeg føler, at det hele løber fra 
mig. Jeg har faktisk ind imellem 
lyst til at lægge mig syg for at 
komme ud af virkeligheden. Jeg 
føler mig uendelig svag. Jeg vil 
meget gerne høre din mening om 
min situation.

Venlig hilsen
En der føler sig svag

Kære du, som føler dig svag
I en stille stund bør du virkeligt 

overveje, hvad det er, du siger, 
når du taler med folk. Er hensigten 
med det, du siger, at få folk til at 
synes om dig?  

Er du bange for, at folk ikke vil 
synes om dig, hvis du taler al-
mindeligt og helt nede på jorden?  

Altså hvor du ikke prøver at 
fremstille dig som den person, 
du slet ikke er. 

Dit problem har nok, som du 
også selv nævner, noget med 
mindreværd at gøre. Din tale løber 
jo fra dig, kan man sige. 

Det er faktisk din tale, der styrer 
dig, og ikke dig, der styrer din tale, 
og du er fuldt ud klar over, at det 
er galt fat. Det er godt.

I din menighed og blandt dine 
venner kan du nemt blive opfattet 
som en utroværdig person. 

Det kan godt være, at der ikke 
er nogen, der siger det direkte 
til dig. 

Træn dig i at være opmærksom 
på, hvad du siger. Grib dig selv i 

det, når du giver løfter, som du 
ved, du ikke kan holde. Grib dig 
selv i at beskrive planer, som du 
godt ved aldrig vil blive til noget.

Jeg ved fra dit brev, at du er 
kommet til at ligge under for nogle 
vaner, som det kan være svært at 
komme ud af. 

Det er nemlig sådan, at vaner, 
der har deres rod i mindreværd, 
kan være særdeles svære at 
komme af med. Men heldigvis har 
du allerede taget det første skridt. 
Du kan nemlig se, at den er gal. 
Du kan se, at du fejler. 

Det var langt værre med dig, 
hvis du overhovedet ikke kunne 
se, at der var noget galt. Men 
alligevel skal du forstå, at det er 
vigtigt, at du ændrer stil, inden 
dine omgivelser ophører med at 
tage dig alvorlig og blot betragter 
dig som en, der praler. 

Folk der blot leger med ord, 
og som giver løfter på skrømt, 
vil efterhånden opleve, at deres 
psyke såvel som deres legeme 
får svaghed. Det er konsekvensen 

af uærlighed. Uærlighed svækker 
både psyken og legemet.

Studér derfor grundigt det, jeg 
skriver nu:

Lov aldrig noget for blot at 
behage folk.

Du skal kun give løfter, når 
du lige præcist har tænkt dig at 
holde dem.

Hvis nogen i din menighed er 
vilde med at få dig til at påtage dig 
både det ene og det andet, som 
du egentlig ikke har lyst til - så er 
det, du ærligt skal sige: 

”Det lyder fi nt, men det er ikke 
lige mig.”

Når du vælger ikke at sige ja til 
alle mulige aftaler, så reducerer 
du også mulighederne for ikke at 
kunne holde ord.

Den disciplin, jeg taler om, 
skal du også bruge på andre 
områder. For megen magelighed 
giver nemlig ofte overvægt. Hvis 
du fx lover dig selv at løbe 2 km 
2 gange om ugen, så må du ikke 
lade din magelighed overtale dig 
til at lade være.

Jeg vil bede for dig, at disse 
ændringer i din livsstil må lykkes. 
Men jeg tror også, at Guds kraft vil 
komme dig til hjælp i din svaghed. 
Og hvorfor det?

Jo, fordi det for Gud har afgø-
rende betydning, at vi mener det, 
vi siger. Det handler i sidste ende 
om ærlighed.

Jeg vil bede om, at Gud i Jesus 

må gå foran dig i din vandring fra 
svaghed til styrke.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Jeg vil lige skrive dette brev til 

dig for at sige dig tak for forbøn 
og salvedug.

Jeg modtog salvedugen for 
nogle måneder siden. Jeg led 
af dårlige fødder og ankler. Men 
mine fødder og ankler har det 
godt nu og er uden smerter.

Jeg havde også store proble-
mer med at holde balancen. Men 
det er også blevet meget bedre.

Jeg er så glad for, at Jesus 
også i dag både hører og svarer 
på bøn.

K.H. fra
  D. T. 

Kære Orla Lindskov
For år tilbage bad du for min 

migræne, som havde plaget mig, 
siden jeg var barn.

Jeg havde prøvet næsten alt for 
at få hjælp. Men efter din forbøn 
blev jeg helbredt, og jeg har ikke 
haft migræne siden. Tak og lov.

En fhv. migrænepatient

Kære Orla
Jeg vil gerne hermed sige dig 

tak for den salvedug, du sendte 
til mine øjne, til mit dårlige syn.

Mit syn var gradvist blevet for-
ringet over en længere periode. 
Men efter at jeg fi k salvedugen, 
er mit syn blevet meget bedre. 
Det har været en stor opmuntring.

Jeg siger dig tak og giver al 
ære til Jesus.

Kærlig hilsen
          C.

Svært at holde løfter

Ændre din livsstil!

Syn blev bedreMigræne forsvandtUden smerter

Disciplinen, skal du også bruge på andre områder. For megen magelighed giver nemlig ofte 
overvægt. Hvis du fx lover dig selv at løbe 2 km 2 gange om ugen, så må du ikke lade din 
magelighed overtale dig til at lade være.
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Adventsgaver
RUNAR BANG

Tre i et træ
Årets børnebog for 6-årige 
og deromkring.
I bogen følger du vennerne 
Erland, Steen og Tilde gen-
nem et år. Både i skolen og 
i kirken hører de fortællin-
ger fra Bibelen. Det giver 
dem meget at tænke over 

og snakke om i deres hemmelige træ.

Brug bogen som julekalender
Læs et kapitel hver dag op til  
jul – indeholder 24 kapitler.
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SALLY LLOYD-JONES

Løft en flap  
juleevangeliet
Julens evangelium fortalt med 
farver og låger, der kan åbnes.
Fra ca. 2 år.

Se mere på lohse.dk/adventsgaver

Juleaktiviteter for børn
Aktiviteter til mange timers julehyg-
ge: flotte julekort, små opgaver og en 
julekrybbe, du selv kan samle.

--

18 sider

50 kr.

28 sider

49,95

NEDSAT

Af Henri Nissen

Den danske missionær Sven-
Axel Conrad har netop afslut-
tet første etape af en 14.000 
km lang forsonings-rejse på 
kryds og tværs i Tanzania fra 
Kilimanjaros sletter i nord til 
Livingstone-bjergene i syd. 

- Ekspeditionen har ført os 
fra sumpområderne ved Ma-
lagarasi- og Rufiji-floderne til 
Swahilikysten.  

Vi er kørt gennem endeløse 
savanner midt i landet til dystre 
guldgraver-miljøer omkring Tun-
duru i syd. Vi rejste gennem de 
dybe skove tværs gennem landet 
i dr. David Livingstones fodspor; 
fra Ujiji ved Tanganyika-søen til 
Bagamoyo ved det Indiske Ocean 
via Tabora, fortæller Sven-Axel 
Conrad til Udfordringen. 

- Rejsen har ført os til de 
fjerneste egne ved grænserne til 
nabolandene: Congo, Burundi, 
Uganda, Kenya, Zambia, Malawi 
og Mozambique. Ofte er vi rejst 
gennem ensomme og øde stræk-
ninger, hvor man ikke mødte et 
eneste menneske. 

Forsoning afgørende
Sven-Axel Conrad gik i gang 

med sin forsoningsrejse forud 
for parlamentsvalget i Tanzania, 
som mange frygtede kunne ende 
i et blodbad.

- Jeg er så glad, fordi missio-
nen er lykkedes, da vi har mobili-
seret kristne over hele landet til at 
bede for et fredeligt valg og fred 
i Tanzania, og dette er lykkedes! 
skriver han til Udfordringen.

4.000 har deltaget
- Siden jeg begyndte dette 

arbejde har jeg i alt haft 4.000 
ledere og mange biskopper fra 
forskellige kirkesamfund til kon-
ferencerne. Det er lykkedes for 
mig at nå alle de større byer i hele 
Tanzania og alle regioner. 

Hvert sted er der nye udfordrin-
ger og nye muligheder. Der skal 
en sund og forenet kirke til for at 
læge en syg nation. Jeg er begej-
stret over at være med til at bygge 
broer og nedbryde mure, der 
skiller kristne og kirkesamfund.

Kirker brændt af
- Efter vi havde holdt konfe-

rence i Bukoba, ved Ugandas 
grænse vest for Viktoria-søen, fi k 
vi besked om, at muslimer havde 
sat ild til syv kirker i byen, mens 
disse kirkers ledere havde været 
med til konferencen. Det virker 

som om, de ved, hvad vi laver, og 
ville straffe og standse det, vi gør. 
Jeg vil bede om meget indtræn-
gende forbøn for de kristne, som 
nu har fået ødelagt deres kirker.

 
Alvorlig tid med trusler

- Det er en alvorlig tid for Tan-
zania. Især den øgede trussel fra 
radikale islamister, der har sat 
sig som mål at dræbe kristne og 
ødelægge kirker. 

Forleden hørte jeg en kristen 
mor fortælle, at hendes lille pige, 
der gik i 1.klasse, havde fået at 
vide af en veninde i skolen: ”I 
kristne kommer snart til at dø. 
Mine forældre siger, at I alle 
vil blive slået ihjel.” Pigen var 
forståeligt nok helt ulykkelig, da 
hun kom hjem fra skole, fortæller 
Sven-Axel Conrad.

 
Uforsonlige fl øje

- Der har også været et an-
spændt forhold mellem de po-
litiske fløje i den aggressive 
valgkampagne. 

Konferencerne har skabt forso-
ning og enhed og fælles bøn for 
nationen. Nu er valget overstået, 
og foreløbig kan jeg sige, at Gud 
har svaret på to af de vigtigste 
bønner: Tanzania har fået en kri-
sten præsident (John Magufuli), 

der blev indsat den 5. november, 
og dernæst er valget forløbet fre-
deligt uden optøjer eller voldelige 
demonstrationer. (Der er stadig 
uroligt på Zanzibar, men vi regner 
med, at der bliver ro snart.) Jeg er 
ikke i tvivl om, at det er de mange 
bønner, der har virket.

Fortsætter med forsoning
- Jeg har nu været rundt i store 

dele af landet på kort tid i en gam-
mel bil, der har kørt upåklageligt 
og endda uden punkteringer! Det 
er også et stort bønnesvar. 

Vi fortsætter med nye konfe-
rencer og seminarer. Jeg har fået 
så mange opmuntringer og breve 
fra ledere i hele landet, så der er 
ingen tvivl om, at Gud har hørt 
vore bønner, slutter Sven-Axel 
Conrad fra Tanzania. 

Han er herhjemme bl.a kendt 
for sin bog ”Bitter Kaffe og Søde 
Dadler”. Han er født i Kina og 
har tilbragt en stor del af sit liv i 
Afrika. Han mistede først sin søn, 
dernæst sin hustru. Derefter op-
levede han et brud med sin kirke 
i Aalborg og en ørkenperiode, før 
der blev skabt en forsoning. 

- Jeg føler, at Gud har kaldet 
mig til fred og forsoning i mit livs 
2. halvleg, sagde han, før han 
rejste tilbage til Tanzania. 

Sven-Axel Conrad sammen med den anglikanske biskop Chakupewa og hans team af præster ved Sct. Stephens Anglican Cathe-
dral i Tabora, hvor de havde deres forsoningskonference. 

Forsoningskonferencen i den lutherske kirke i Shinyanga. Lignende konferencer fandt sted i andre byer.

Dansk missionær forsoner 
de kristne i Tanzania
Truslen fra islamister får de kristne til at forsones og stå sammen i bøn for landet.

Børnelejr med høns og duer i kirken
”Jungledoktor Dyre God” var emnet for en børnelejr den 6.-7. 
november i Pinsekirken i Thisted, hvor levende dyr dukkede 
op på de mest uventede tidspunkter.

Kl. 17:00 begyndte 27 børn med soveposer og tasker at ankom-
me til Pinsekirken på Tilstedvej 20. Her var et hjørne af kirkesalen 
forvandlet til en jungle. Inde i junglen var mange slags dyr, planter, 
telte, kufferter, borde og alverdens andet grej opstillet. For at komme 
ind i junglen måtte børnene kravle gennem et rør. 

Børnekonsulent Henny Solskin stod for forkyndelsen og under-
holdningen sammen med børnemedarbejderne. En blev sygeple-
jersken, der tog imod (tøj)dyr, som blev indleveret på hospitalet, 
fordi de var sårede af krybskytter. En anden satte tegninger af 
krybskytter op i hele kirken. Krybskytterne blev senere fundet af 
børnene og sat i fængsel. En tredje lavede en lille konkurrence, 
som gik ud på, at børnene skulle gætte, hvilke dyr de ville møde 
den første aften. Og det var rigtige, levende dyr!

Efter leg og sang mm. kom de levende dyr: Ud af en brændende 
gryde kom den sødeste og blødeste kanin - og ud af et billede af 
en due kom en rigtig due fl yvende! Og der lød hyggelige pippe- og 
gokkelyde fra en indhegning med høns. 

Der var også masser af ”bibelguf”: En fl ok børn blev til frugttræer 
med grene ud til alle siderne. Et enkelt træ bar et æble, som Eva 
ikke kunne modstå at smage på, da en slange fortalte hende, 
hvor klog hun ville blive, hvis hun spiste det. En dreng blev lidt for-
skrækket, da det viste sig, han skulle korsfæstes med kæmpesøm 
gennem hænder og fødder. Heldigvis skete det ikke rigtig, men det 
var tydeligt for enhver, at det var, hvad Jesus gjorde for os, så vi 
kunne være sammen med Gud, fortæller Jette Munk Madsen fra 
Pinsekirken i Thisted.

Bodil

Sådan ankom man til ’junglen’ på børnelejren ’Jungledoktor 
Dyre God’ i Thisted Pinsekirke.
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Lad folk som fl ygter fra mus-
limsk ekstremisme opleve 
kristen tro og næstekærlighed, 
lyder opfordringen fra en syrisk 
præst til de kristne i Europa.

Åbne Døre citerer fra et brev 
skrevet af en ’bebyrdet syrisk 
præst’: 

- Skynd jer at tage hånd om 
fl ygtningene. Det gælder om at 
åbne øjnene, før det er for sent, 
skriver præsten til sine kolleger i 
den vestlige verden.

En gylden anledning
I brevet skriver præsten i for-

bindelse med de fl ygtningestrøm-
me, som bevæger sig gennem 
Europa. 

”I har en gylden anledning. Den 

kan I vælge at gribe – eller tabe.
Familier, der ankommer til jeres 

kyster, er nedbrudte, sårede og 
nødlidende. En varm velkomst 
kan måske ændre deres perspek-
tiver og tillid på et øjeblik.

De fl ygter fra islams tyranni... 
De er hjernevasket med den 
fordom, at alle andre er fortabte. 
De fi k aldrig lov til at tænke eller 
tvivle. Det hele kom ned fra Gud.

Et kærligt korstog
Nu er det tiden til at våge op 

til et nyt korstog, og denne gang 
med de rette våben. Brug bøn, 
tro, evangelisation, social hjælp 
og masser af kærlighed. 

Muslimer er islams ofre... De 
behøver nogen til at åbne deres 
øjne og frigøre dem. I behøver 

ikke at sende missionærer mere. 
De står på jeres dørtrin. Opbyg 
relationer til dem, én familie ad 
gangen, ikke i store grupper.

 Lad dem se kristendommens 
sande ansigt. Den kristendom, 
der demonstrerer Helligåndens 
kraft, ikke en kristendom af 
lunkne kirker. Den gamle ”væk-
kelseskristendoms” Europa, ikke 
ateismens Europa. Vor Herre er 
stadig på tronen.

Muslimsk fl ertal i Europa?
Undervurder ikke den lille pro-

centdel, der nu kommer til jeres 
lande. De vil snart være i fl ertal. 
De behøver ikke at prædike islam. 
De behøver ikke at kæmpe. De 
fl este af jeres familier har ét barn 
og en hund. Deres familier har 

seks eller syv børn. Det er en 
strategi. Vær forsigtig. 

Muslimer er ikke vore fjender. 
Skynd jer at tage hånd om dem, 
før de virkelig tager islam til sig.

Guds strategi
En dag vil historien vise, at Gud 

i sin visdom har sendt den sultne 
til jer, for at I skal give ham mad, 
den tørstige, for at I skal give ham 
noget at drikke, den fremmede, 
for at I skal byde ham ind, og den 
nøgne, for at I skal give ham tøj.

Hvordan vil I reagere? Nogen 
vil helt sikkert udnytte jer, men an-
dre vil blive forelskede i jeres Gud.

I har en vidunderlig anledning. 
Jeg beder jer åbne øjnene, før 
det er for sent”, opfordrer den 
anonyme præst.

Den Republikanske præsident-
kandidat Ben Carson har udtalt, 
at Bibelens Josef byggede 
pyramiderne til opbevaring af 
korn. Egyptens oldtidsmini-
sterium fastholder teorien om 
faraonernes gravmonumenter.

Neurologen Ben Carson, som 
er Syvende Dags Adventist, 
talte i 1998 om sagen under en 
dimissionsfest på Andrews Uni-
versity. Talen, som kan fi ndes på 
YouTube, er kommet i søgelyset, 
fordi Carson nu er øverst på listen 
som Republikanernes præsident-
kandidat. 

Passende som forrådskamre
- Det er min personlige teori, 

at Josef byggede pyramiderne til 
opbevaring af korn, siger Carson  
på denne video. 

Han erkender, at de fleste 
arkæologer nu om dage tror, at 
pyramiderne blev bygget som 
grave for faraoerne. Men det ville 
jo være enorme gravmonumenter. 
Til gengæld ville størrelsen passe 
bedre, hvis det drejede sig om 
opbevaringsplads til de store 
kornlagre, mener Carson. 

Egypten afviser
Carsons udtalelser vækker 

harme hos bl.a. oldtidsminister 
Mamdouh el-Damati fra Cairo. 

- Han fortjener ikke engang et 
svar på den udtalelse, udtalte han 
ifølge The Associated Press.

- Mange har prøvet at bevise, 
at pyramiderne ikke blev bygget 
som gravmonumenter. Men det er 
noget, folk siger for at få presse-
omtale, ligesom denne mand, der 
ikke er arkæolog, siger en anden 
egyptisk oldtidsekspert.

600 års gammel teori
Ben Carsons teori om at Josef 

var pyramidernes bygmester, 
er 600 år gammel. Teorien blev 
angiveligt først fremført af syriske 
lærde i 1500-tallet.

”Benjamin fra Toledo, som 
levede i Middelalderen, mente, 
at faraoen havde opbevaret store 
mængder hvede der.

Man mente, at det var formålet 
med Den store Pyramide, at den 
skulle tjene som forrådskammer 
i tilfælde af hungersnød”, hedder 
det i en beskrivelse af ’Josefs 
kornkamre’.

Nyere grav-skepsis
Men også nogle nyere ar-

kæologer er skeptiske overfor 
den meget populære og udbredte 
gravkammer-teori. Blandt dem 
er den skotske forsker Scott 
Creighton.

- Hvorfor skulle det være nød-
vendigt at stille spørgsmål ved 
det, som mange anser for fakta? 
Først og fremmest fordi beviserne 
for gravkammer-teorien kun er 
indirekte. Der er ingen direkte, 
primære beviser for grav-teorien.

Der fi ndes heller ingen egypti-
ske oldtidstekster, som fortæller, 
hvorfor de gamle egyptere fandt 
på at bygge pyrdamiderne. Deri-
mod er der mange gamle tekster, 
som siger, at pyramiderne ikke 
blev brugt som gravkamre, mener 

Creighton.
Scott Creighton udgav i 2012 

bogen ’The Giza Prophecy: The 
Orion Code and the Secret Tea-
chings of the Pyramids Paper-
back’ sammen med Gary Osborn.

I bogen beskriver forfatterne 
pyramiderne som opbevarings-
plads for bl.a. religiøse tekster, 
kunst, redskaber og værktøj. 
Pyramiderne skulle nemlig sikre 
kulturens overlevelse i tilfæl-
de af naturkatastrofer, mener 
Creighton og Osborn.

 Bodil

Billy Graham 97 år
I anledning af evangelisten Billy 
Grahams 97 års fødselsdag har 
hans søn, Franklin Graham, på 
Facebook fortalt om sin fars hel-
bred og hans mangeårige tjeneste.

- Min far, Billy Graham kom til tro 
på Kristus kun en uge før sin 16 års 
fødselsdag. Han gik hjem og fortalte 
om det til sin mor. Han vidste bare, at 
han havde fået et nyt hjerte, fortæller 
Franklin Graham.

Billy Graham har prædiket for mil-
lioner af mennesker verden over og set 
mange af dem tage imod Kristus. Han er den mest indfl ydelsesrige 
kristne prædikant i de sidste seks årtier.

I begyndelsen af 90’erne oplyste organisationen the Billy Graham 
Evangelistic Association, at evangelisten led af demenssygdommen 
Parkinson’s. Men evangelisten brænder stadig for at mennesker 
skal blive frelst ved troen på Jesus Kristus, som det også fremgår 
af hans sidste bog, der udkom dette efterår. 

Bodil

Oprørske lutheranere i Norden 
vil samarbejde mere 
Den norske biskop Thor Henrik With mistede i 2013 ’kjole og 
krave’, fordi han ikke ville vie homofi le. Han fortsatte dog som 
biskop for ’oprørspræsterne’ i valgmenighederne i Nord-Norge.

Nu har han sammen med biskop Roland Gustafson fra Missions-
provinsen i Sverige og Risto Soramies fra det Evangelisk-lutherske 
Missionsstift Finland underskrevet en fællesskabsaftale i Lahti, 
Finland. På grundlag af den fælles lutherske bekendelse omfatter 
aftalen bl.a. gensidig deltagelse i præsteordinationer og bispevielser, 
præsters ret til gøre tjeneste i hinandens menigheder på tværs af 
stiftsgrænserne og forpligtelser til halvårlige nordiske bispemøder, 
hedder det i en pressemeddelelse.

- Fællesskabet har udviklet sig mellem os i de nordiske stifter, 
efter at biskop Børre Knudsen deltog i Missionsprovinsens første 
bispevielse i 2005. Nu føles det rigtigt, at rammerne for fællesska-
bet nedfældes skriftligt og dermed bliver mere forpligtende, sagde 
biskop With.

- Med dette fremstår vi som den kirkelige enhed af selvstændige 
stifter, som vi faktisk er her i Norden, slutter han.

Bodil

Fra venstre ses biskopperne Thor Henrik With, Norge, Risto 
Soramies, Finland, og Roland Gustafsson, Sverige, under-
skrive aftalen mellem de ’oprørske’ lutherske stifter. 
Foto: Harri Huovinen.

Syrisk præst: ’Vis fl ygtninge jeres tro’

Præsidentkandidat: ’Josef 
byggede pyramiderne’
Egypten afviser Ben Carsons teori om, at Bibelens Josef byggede pyramiderne som kornlagre.

- Bibelens Josef byggede pyramiderne som forrådskamre, mener den nu pensionerede neurolog, 
Ben Carson. Han tilhører adventistkirken og er republikansk præsidentkandidat.

Kristne i Europa bør netop nu hjælpe ’islams ofre’, skriver en syrisk præst.

Indbundet 448 farveil-
lustrerede sider! Kr. 299,-

Byggede Josef 
pyramiderne?
Hvor lå Ur? Faldt der bræn-
dende svovl? Hvad var Mo-
ses’ rolle i Egypten? Hvilken 
rute fulgte Israel, og hvor 
krydsede de Det Røde Hav? 
Ligger Sinai bjerg et andet 
sted?
Gamle kort, satellitfotos, 
kemiske analyser, under-
vandsforskning og -fotos.



Udfordringen torsdag den 19. november 2015   UDLAND . 11

Den nye bibel på sidama-
sproget blev fejret i Hawassa, 
Etiopien, af Udfordringens 
journalist Bodil Lanting og 
hendes ialt fem lokale over-
sættere i perioden 1998-2010.
Kagen har teksten fra Ezekiels 
Bog 3:3: Dit ord var som hon-
ning i min mund.
De fem oversættere, som 
repræsenterede den lutherske 
kirke, den katolske kirke og 
baptisterne er fra venstre Kes 
(pastor) Johannes, Teferra, 
Yaicob, Kelimo og Ketsella.
Kelimo holder en børnebibel 
på sidama, mens Ketsella 
holder den nye ’Qullaawa 
Maxaafa’.

3000 fejrede ny bibel i Etiopien
Udfordringens journalist, Bodil Lanting, var med til at fejre den bibel, hun selv var med til at oversætte gennem 14 år i Afrika.
Der var fest og glæde i byen 
Hawassa, da alle de kristne 
kirker sammen med lokale 
myndigheder fejrede udgivel-
sen af Sidama-bibelen for den 
syd-etiopiske sproggruppe 
med godt fem millioner med-
lemmer. 

For Bodil Lanting var det løn-
nen for næsten 14 års arbejde 
som koordinator for oversættel-
sesprojektet i Etiopien.

- På podiet i sidamaernes 
kulturhus sad repræsentanter for 
bibelselskabet og alle kirkerne 
sammen med områdets præsi-
dent. Også den ortodokse patri-
ark var med, selv om hans kirke 
ikke har været med i projektet. 
Men han fi k æren af at uddele 
bibler til de særligt indbudte, for-
tæller Bodil.

Omkring 3000 var med til fej-
ringen den 7. november.

Tilbage efter fem år
For Bodil og hendes mand, 

Peter Lanting, var der tale om et 
glædeligt gensyn med vennerne, 
landet og kirken. Og det var som 
at vende tilbage efter et kort hjem-
meophold, siger hun.

- Jeg sad sammen med tre 
oversættere fra tre forskellige 
kirker dag ud og dag ind fra 8-16. 
Vi havde vindue og dør åbne for 
at få lidt luft ind i rummet. Men i 
tørtiden kom der ligefrem støv-
skyer ind gennem vinduet, når de 
unge fyre kørte kapløb med deres 
æselkærrer på vejen udenfor.

I regntiden var det til gengæld 
tit sådan, at vi lige kunne nå hjem 
sidst på eftermiddagen, før reg-
nen kom, fortæller Bodil. Hun un-
derstreger, at oversætter-teamet 
blev nært knyttet til hinanden gen-

nem de mange års samarbejde.

Æselnakker og kaffebønner
Der var mange spændende 

aha-oplevelser undervejs. Det var 
en berigelse og en sidegevinst at 
lære om sidama-kulturen.

- Da vi skulle beskrive, hvordan 
den egyptiske Farao forhærdede 
sig og ikke ville lade Moses og 
jøderne forlade landet, brugte 

vi vendingen, at han ’lavede 
æselnakke’. Det udtryk kender 
hvert barn i Etiopien. For det er 
naturligvis det, et æsel gør, når 
den ikke vil have grimen på!

Begrebet ’hellig’ skulle enten 
oversættes med et ord, der bl.a. 
betegner fi ne, grønne kaffebøn-
ner - eller et ord, der tidligere 
beskrev helligsteder for hedensk 
gudsdyrkelse. Nu er sidamaerne 

overvejende kristne, så det giver 
ikke anledning til misforståelser. 
Men den kirkelige konservatisme 
sejrede til sidst. Folk valgte at 
bruge ordet for kaffebønner, bl.a. 
i Bibelens navn ’Den hellige Bog’. 

Sprog, kultur og 
bibel skulle forenes

Da projektet startede i 1998, 
handlede det om at få oversat 
Det Gamle Testamente (GT). 
Der fandtes allerede et Ny Testa-
mente, som var blevet til under 
kommunist-tiden og udgivet først 
i 90’erne. Men en kristen kirke 
i Afrika kan ikke forestille sig at 
skulle undvære GT.

Der blev lavet aftaler mellem 
otte forskellige kirker og Det 
etiopiske Bibelselskab. Herefter 
kunne projektet begynde med 
kurser for oversætterne.

- Jeg havde en lutheraner, en 
katolik og en baptist som over-
sættere. De repræsenterede de 
tre største kirker. Men også 3-4 
forskellige pinsekirker, mennonit-
terne og adventisterne var med til 
at støtte arbejdet. 

Vi havde to kriterier for at in-
vitere folk med i projektet: Dels 
skulle de tro på treenigheden 
(det udelukkede et par sekter). 
Dels skulle de selv bruge sproget 

sidama i deres gudstjenester. 
Dermed var den ortodokse kirke 
udelukket, forklarer Bodil.

I det daglige var det ikke svært 
at få kirkerne til at enes. Men den 
enkelte oversætter havde jo sin 
egen oplevelse af troen, af kul-
turen og af sproget. Og somme 
tider kunne de blive uenige og 
den ene eller den anden kunne 
føle sig trådt på.

Men det viser jo bare, at disse 
ting betyder alt. De har jo at gøre 
med vores identitet. Og den tid, vi 
brugte på at fi nde den helt rigtige 
oversættelse af vigtige begreber, 
er givet godt ud, mener Bodil.

Teamet reviderede Ny Testa-
mente, da GT var færdigt.

I stråler af glæde
- Tak for jeres store arbejde. 

Jeg ved, at alle sprog er lige. Alle 
har brug for en bibel, og jeg kan 
se, at I stråler af glæde, sagde 
den ortodokse kirkeleder ved 
fejringen den 7. november.

Det første oplag på 3000 er 
ikke engang nok til, at alle me-
nighederne hos lutheranerne og 
baptisterne kan få en sidama bi-
bel hver. Men der kommer snart et 
større oplag, lover bibelselskabet.

Henri

- Jeg kan ikke glemme, at så 
mange ikke har en bibel på de-
res eget sprog. Nu har jeg købt 
en sidama-bibel til min mand, 
sagde teologen Bertukan.

- Sidama-bibelen er den 8. hele bibel i Etiopien. Og vi kan snart 
udgive fi re mere, fortæller Bibelselskabets generalsekretær, 
Yilma Getahun.
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GLÆD DIG TIL EN HELT 
NY SERIE AF FANTASTISK 
SMUKKE BIBLER

UDKOMMER 1. DECEMBER
LÆS MERE PÅ HVERDAGSDANSK.DK

Anmeldt af Craig Deaton

Josh McDowell voksede 
op med en alkoholiksk far og 
en skam forårsaget af sek-
suelt misbrug. Umiddelbart 
svært at tro, at han ville kunne 
blive til noget. Men Gud hav-
de en plan med ham. Først 
måtte han dog lære at lade 
Gud herske over sit hjerte.

Josh McDowells barndom 
var et stort mareridt. Under den 
store depression i USA levede 
folk kun for sig selv og var li-
geglade med uretfærdighed. 
Sådan opfattede McDowell det. 
Hans far kunne ikke fastholde 
et arbejde noget sted og betrag-
tede Josh som daglejer og ikke 
som sin søn. Samtidig oplevede 
han jævnligt sine forældres vol-
delige opførsel mod hinanden.
Da hans bror ikke kunne holde 
det ud længere og fl yttede væk, 
så Josh, hvordan familiens ven-
ner svigtede og derved viste 
deres sande jeg. Han beslut-
tede sig til, at Gud ikke fand-
tes. Han prøvede at udfylde 
tomheden i sit hjerte ved at få 
de bedste karakterer i skolen.
I sin studietid på universitet mødte 

han en gruppe kristne, og i mødet 
med dem blev han opsat på at 
modbevise Jesu opstandelse. 
Nu begyndte der en indre rejse 
for ham, som kom til at udfordre 
alt, hvad han troede på.

 McDowells personlige 
forvandling

Jeg var glad for at læse hans 
bog: ”Mere end en tømrer”, men 
jeg kan bedre lide ”Uforfærdet”. 
Det er meget spændende at læse 
om den indre rejse, som han 
gennemgik fra at være ateist til 
at blive kristen.

Med hans personlige vidnes-
byrd fi nder man en dobbelt styrke 
mellem beviset om Jesu opstan-
delse og et liv, som forandredes 
helt af det glade budskab. Det var 
ikke kun hans egen forvandling, 
som var så overbevisende. Efter 
at han lod Gud herske over sit 
liv, hjalp hans vidnesbyrd ham 
med at forvandle mange unge 
menneskes liv rundt om i verden. 

Bogen har styrket min tro, 
og den har opmuntret mig til at 
være mere modig i at forkynde 
evangeliet til andre. Den er et 
mesterværk, der er blevet til en 
af mine yndlingsbøger.

En personlig opstandelse
”Uforfærdet”  er fortællingen om en drengs overvindelse af ufattelig modgang og vejen til et liv som 
en af de mest indfl ydelsesrige evangelister for Kristus, verden nogensinde har kendt.

Josh McDowell: ”Uforfærdet”
256 sider • 199. kr. • Forlaget Scandinavia

Platon uden Platon
Dette det sjette og sidste bind 

af Platons samlede værker i ny 
oversættelse indeholder ikke en 
eneste tekst, der med sikkerhed er 
skrevet af Platon.

Og det kan godt skabe et øjebliks 
total forvirrethed, når der i det såkald-
te ”Platons andet brev” står, at ”jeg 
selv [Platon] aldrig (har) nedfældet 
noget skriftligt (…), og der fi ndes ikke 
noget værk af Platon og det vil aldrig 
fi ndes - de som kaldes således i dag, 
er af Sokrates” (!). Der er dog enighed 
om, at den falske Platon-brevskriver 
har uret i sin påstand, men undre kan det alligevel lidt, at dette bind 
med tekster af Platon-arvtagere er udgivet som bind 6 af Platons 
samlede værker og ikke evt. som et tillægsbind. Bindet har derfor, 
som det hedder i indledningen, (kun) receptionshistorisk interesse. 
Man skal være specielt interesseret i Platons tænkning for at have 
lyst til at ”tygge” sig igennem bindets mange forskelligartede tekster; 
måske er den største gevinst ved bindet ordbogen og registeret 
sidst i bogen.

Niels Jørgen Vase

Studie i frafaldstidens tro
I de syv studier i Tro i frafaldets tid vil brugerne af materialet 

komme til at beskæftige sig med Elias og Elisa og deres tid.
Forfatteren Roar Steffensen begrunder det med, at ”deres tid på 

mange måder kan minde om vores med afgudsdyrkelse, religions-
blanderi og forkastelse af Guds herredømme.” Blandt materialets 
mange spørgsmål til refl eksion og samtale er der derfor adskillige, 
der vedrører vores egen tid. Formålet med studiet er dels at vise, 
hvordan Gud kan gribe ind, også når det ser håbløst ud, dels ”at 
skærpe vores blik for GT’s vidnesbyrd om Kristus og hans gerning” - 
altså at få udvidet vores indsigt i åbenbarings- eller frelseshistorien. 
Der er noget at tage fat på. Tro i frafaldets tid er værd at anbefale 
til enhver bibelstudiegruppe.

Niels Jørgen Vase
Roar Steffensen: Tro i frafaldets tid
30 sider • 49,95 kr. • Lohse
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Anmeldt af  
Anne-Katrine Buch

”Ade le  B loch-
Bauer I”, et be-
rømt maleri  af 
Gustav Klimt, er omdrejnings-
punktet i en historie om at gøre 
op med fortidens forbrydelser.

Baseret på den sande historie 
om den østrigske jøde Maria 
Altmann og hendes kamp for at 
genvinde et maleri, der blev stjålet 
fra hendes familie under Holo-
caust, er Kvinden i guld et portræt 
af to mennesker, der hver især 
slås med fortiden. Maria Altmann 
fl ygtede sammen med sin familie 
til Amerika under Anden Ver-
denskrig, og alle deres ejendele 
blev stjålet af nazisterne. Filmen 
foregår mange år efter krigens af-
slutning, hvor Altmann forsøger at 
få maleriet, der forestiller hendes 
tante, tilbage i familiens eje. Den 
østrigske regering anerkender 
ikke hendes ret til maleriet, og 
hun slår sig derfor sammen med 
den unge, ærgerrige advokat, 
Randy Schoenberg. Men Scho-
enberg har sine egne dæmoner at 
slås med, og Maria selv har aldrig 
turdet vende tilbage til Europa.

George Clooneys Monuments 
Men fra sidste år behandlede 
også de allieredes forsøg på at 
genvinde værdifulde kunstvær-
ker, der blev stjålet af nazisterne 

under Anden Verdenskrig. In-
struktør Simon Curtis udforsker 
samme emne fra en mere per-
sonlig vinkel i Kvinden i guld. 
Desværre lykkes det aldrig fi lmen 
helt at give begivenhederne den 
tyngde, man kunne forvente af en 
fi lm, der i sin kerne handler om 
Holocaust og de forfærdelige for-
brydelser, mennesker kan begå 
mod hinanden. Til dels er der i 
sagens natur noget lidt vulgært i 
at sammenligne tabet af jordiske 

ejendele med tabet af liv, dels 
er det Altmann-familiens privile-
gerede status, der forhindrer os 
i at føle så intenst for deres tab, 
som instruktøren tydeligvis vil 
have os til. 

Kvinden i guld er ikke en dårlig 
fi lm; dertil er de involverede alt for 
professionelle, og især fi lmens 
flashbacks fungerer, men den 
er bizart kødløs. Tandløs. Måske 
skyldes det, at hovedparten af 
handlingen foregår så mange år 

efter den egentlige forbrydelse. 
Eller også skyldes det, at fi lmen 
føles alt for poleret. Curtis har 
tydeligvis forsøgt at angribe 
historien fra en mere fi losofi sk 
vinkel, men det hjælper ikke, når 
historien burde føles som et spark 
i maven. Kvinden i guld er mere 
et let selvudslettende puf.

Kvinden i guld • 109 min.
Premiere: 29. oktober

Timbukto er et malisk-fransk 
drama, som modtog to mindre 
priser (bl.a. den økumeniske 
jurys pris) på fi lmfestivalen i 
Cannes, og den blev nomineret 
til en Oscar for bedste ikke-
engelsksprogede fi lm.

Kidane er beduin eller kvæg-
bonde og lever et fredeligt liv med 
sin kone og datter. En dag går alt 
dog helt galt; hans yndlingskalv 
stikker af og bliver dræbt af en 
lokal fisker, og stridighederne 
ender med, at Kidane skyder 
denne fi sker. Dermed begynder 
dramaet at tage fart, for Timbuktu 
i Mali er besat af jihadister, som 
ikke kender andet svar end øje for 
øje og tand for tand, så Kidane må 
bøde med sit liv.   

Filmen skildrer livet, hvor jiha-
dister og deres Sharia-lovgivning 
hersker. Det er ikke tilladt at ryge, 
høre eller spille musik eller sågar 
spille fodbold. Det grænser til det 
groteske, når man ser en intens 
fodboldkamp uden fodbold. Men 
der er tale om grusom virkelighed, 
når en kvinde straffes med 2 
gange 40 piskeslag for at synge i 
et rum sammen med andre kvin-
der og mænd. Grotesk er ordet 
for mange af de handlinger, som 

man bliver vidne til, og på den 
baggrund er det interessant, at 
Timbuktu delvist er baseret på en 
virkelig hændelse fra 2012. 

Samtidig er fi lmen også et ud-
tryk for den indbyrdes uenighed, 
der hersker mellem forskellige 
grupperinger indenfor islam. Ima-
men i det tilbagestående samfund 
forsøger forgæves at værne sig 
og sine landsbyboere mod den 
kolonialisme, som jihadisternes 
indtog medfører. På den måde 
får vi en interessant diskussion 
af begrebet jihad. Imamen re-
præsenterer her en traditionel 
muslimsk forståelse, hvor jihad 
deles op i en indre kamp for hellig-
hed og en ydre kamp for renhed/
retfærdighed. I denne forståelse 
er hellig krig først og fremmest 
et samvittighedsspørgsmål, og 
dermed bliver den vigtigste kamp 
kampen for at leve et ret liv overfor 
Allah. Mens jihadisternes hellige 
krig rettes mod alle dem udenfor. 
Dem, som ikke er rettroende mus-
limer og bærer alle de ydre tegn 
på dette. Det er et interessant ind-
blik i en verden, som er så langt 
fra Danmark, som tænkes kan.

Josua Christensen
Timbuktu (DVD) 
97 min.

Under loven

Flugt til frihed 
- men hvilken 
frihed er det?
”Har potentiale til at gøre verden til et bedre sted at leve” - har 
en anmelder skrevet om den franske fi lm Loin des Hommes, 
der på dansk har fået titlen Flugten til frihed.

Det skyldes i høj grad hovedrollen, fransklæreren Daru (overbe-
visende spillet af Viggo Mortensen), der med sin vel nok lidt katolsk 
prægede humanistiske indstilling meget modfrivilligt bliver inddraget 
i en fangetransport ved optakten i 1954 til den algeriske frihedskrig. 

Fangen Mohamed er anklaget for mord og har valgt at melde sig 
selv til fransk domfældelse, fordi han dermed håber at kunne stoppe 
en ond gengældelses-cirkel. Mordet har han begået, da en fætter vil 
hugge hans korn - for dermed at forsøge at forhindre, at hans familie 
(forældre og mindre søskende) skal dø af sult.

Det er med sit eget liv som indsats, at Daru giver sig af sted på 
vandreturen med Mohamed for at udlevere ham til franskmændene, 
idet Mohameds fætters familie så i stedet vil efterstræbe og hævne 
sig på Daru. Undervejs opbygges der mellem de to mænd en dyb 
sympati for hinanden. Daru ser fl ere gange Mohamed praktisere sin 
religion, og mod slutningen af deres vandring sammen giver Moha-
med Daru, hvad der må betragtes som en taknemmelighedsgave. 
De kommer til et sted, hvor vejen deler sig: Den ene fører til byen, 
hvor fængslet er, den anden ud i ørkenen, hvor nomader holder til. 
Daru giver Mohamed valget: at tage straffen på sig, eller at fl ygte til 
en ukendt fremtid med en ustraffet misgerning i bagagen. Men det, 
som Daru så siger til Mohamed, da de skal skilles, kan ses som 
Darus ønske om at give Mohamed noget, han kan komme videre 
på uanset, hvad han vælger: ”Stol på Skaberen. Han vil passe på 
dig. Giv til ham, og han vil give til dig. Bed, så skal der gives dig”.

Filmen er (delvist) baseret på en novelle af nobilpristageren Albert 
Camus. Den franske instruktør og manuskriptforfatter David Oelhof-
fen har digtet videre på historien, så omkring anden halvdel af fi lmen 
- og dermed også Darus afskedssalut - er alene Oelhoffens værk.

Flugten til frihed har vundet adskillige priser, fx den økumeniske 
fi lmpris ved Den norske Filmfestival tidligere i år og Interfi lm-prisen 
ved Filmfestivalen i Venedig i 2014 (Interfi lm er en international 
kirkelig fi lmorganisation). Interfi lm-juryen begrundede prisen bl.a. 
med, at ”den historie, David Oelhoffen fortæller, er et opråb om (..) 
anerkendelse af den anden som vor næste.”

Niels Jørgen Vase
Flugten til frihed (DVD) • 97 min.

Maria Altmann (Helen Mirren) og Randy Schoenberg (Ryan Reynolds) med ”Kvinden i guld” - 
Klimts portræt af Adele Bloch-Bauer - i baggrunden (still fra fi lmen: Scanbox).

Jødisk kvindes kamp
for et opgør med fortiden
Historien er god nok, men fi lmen, der fortæller den, virker desværre tandløs og lidt for poleret.
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Tag med på Udfordringens 
spændende og indholdsrige 
rejse til Israel, hvor vi skal op-
leve og besøge de steder, som 
du bør se i Det hellige Land, 
uanset om det er dit første 
besøg eller det er et gensyn 
med landet. 

Overblik over rejsen
Vi begynder med 2 overnatnin-

ger i det bibelske Samaria med 
besøg på bl.a. Garizim bjerg.

Herfra kører vi til Jesu dåbs-
sted ved Jordanfl oden og besø-
ger Jeriko samt Det Døde Hav, 
inden vi kommer til Jerusalem, 
hvor vi skal bo de næste 4 nætter. 

Under opholdet her skal vi bl.a. 
en tur op på Oliebjerget, besøge 
Getsemane Have, gå Via Dolo-
rosa gennem Den gamle By og 
besøge Betlehem.

Vi skal også stifte bekendtskab 
med det nye Jerusalem og bl.a. 
opleve Chagalls kunstværker 
i Knesset og på Hadassah-
hospitalet. 

Vi slutter med 3 nætter ved 
Genesaret Sø, hvor vi bl.a. skal 
sejle på søen samt besøge Ka-
pernaum og Nazaret, ligesom vi 
skal en tur op i Golan. Det bliver 
en rejse for livet.

Spændende program
Tirsdag d. 10.5: Udrejse.
Vi fl yver med Norwegian fra 

Kastrup om morgenen og ankom-
mer til Ben Gurion Lufthavn i Tel 
Aviv omkring middagstid. 

Turens første besøg bliver i Det 
gamle Jaffa (Joppe), der ligger 
helt ud til Middelhavet. Her går 
vi en tur rundt i byen og ser bl.a. 
Simons Garvers Hus. Vi kører nu 
til indkvartering på Hotel Eshel 
Hashamron i Ariel, der er belig-
gende i Samaria, som ligger i 
hjertet af det bibelske Israel.

Onsdag d. 11.5: 
Elon Moreh, Garizim bjerg, 

Shilo, “Bibelland”. 
Vi begynder vores tur i Elon 

Moreh, hvor Gud gav Abraham 
løftet: ”Jeg vil give dine efterkom-
mere dette land”. Vi besøger også 
Garizim bjerg, velsignelsens 
bjerg, hvorfra vi kigger over på 
Ebal bjerg, forbandelsens bjerg, 
som ligger ved byen Nablus. 
Det var her, at Jesus talte med 
den samaritanske kvinde ved 
brønden. 

Herefter kører vi til Shilo. I 
perioden mellem erobringen af 
landet og opførelsen af templet, 
da Josua delte landet i 12 stam-
mer, stod pagtens ark i Shilo. 
Indtil ypperstepræsten Eli døde, 
valfartede israelitterne tre gange 
om året hertil for at ofre. Det var til 
Shilo, den lille Samuel blev bragt 
af sin mor, Hanna. Om aftenen får 
vi en spændende rundvisning i et 
’Bibelland’, der ligger i tilknytning 
til hotellet. Her er der modeller 
af forskellige beretninger fra Det 
gamle Testamente.

Torsdag d. 12.5: 
Jesu dåbssted, Jeriko, Det 

Døde Hav, Qumran, Den Barm-
hjertige Samaritaners Herberg, 
Jerusalem, Oliebjerget, Getse-
mane Have. 

Efter morgenmad forlader vi 
Samaria og kører til Qasr Al-
Yahud ved Jordan-fl oden tæt ved 
Jeriko, som ifølge meget gammel 
tradition er Jesu dåbssted. Stedet 
blev i 2011 åbnet for besøgende, 
efter at have været lukket i 44 år. 

Herefter besøger vi Jeriko, hvor 
vi bl.a. ser de gamle udgravninger 
og kører forbi Zakæus’ træ. 

Vi kører nu ned til Det døde 
Hav, der er verdens lavest belig-
gende punkt, 400 meter under 
havets overflade. Her besøger 
vi Qumran, hvor de fantastiske 
fund af Dødehavsrullerne skete 
i 1947, og hvor udgravningerne 
af Essener-munkenes boplads 
findes. Efter frokost bliver der 

mulighed for at bade i Det døde 
Hav, hvilket er en helt speciel op-
levelse pga. det saltholdige vand. 

Vi kører nu op gennem Ju-
dæas ørken og gør holdt ved 
Den Barmhjertige Samaritaners 
Herberg. Herfra fortsætter vi op 
til Den Hellige Stad, Jerusalem, 
hvor vores første møde med byen 
bliver fra Oliebjerget, hvorfra der 
er en fantastisk udsigt over byen. 

Vi går nu ned ad Oliebjerget 
og ser Tårekirken, hvor Jesus 
græd over byen. Herefter kom-
mer vi til Getsemane Have, hvor 
vi ser Alle Nationers Kirke, inden 
vi kører til indkvartering og mid-
dag på centralt beliggende hotel i 
den jødiske bydel, hvor vi skal bo 
de næste 4 nætter. Det er i dag 
Israels uafhængighedsdag, så 
der bliver mulighed for at opleve, 
hvordan det fejres, for dem der 
har lyst til en lille gåtur i byen efter 
middagen. 

Fredag d. 13.5: 
Betlehem, Hyrdernes Mark 

og Herodion. 
Vi kører til Betlehem, hvor vi 

bl.a. besøger den store impone-
rende Fødselskirke og skal en tur 
ud på Hyrdernes Mark. 

Efter et besøg på Kong Hero-
des fæstning, Herodion, syd 
for Betlehem, kører vi tilbage til 
Jerusalem. Om aftenen er det en 
stor oplevelse at møde jøderne 
ved Grædemuren ved sabbattens 
begyndelse ved solnedgang.

Lørdag d. 14.5: 
Gravhaven, Den gamle By, 

Skt. Anna-kirken, Betesda 
Dam, Via Dolorosa til Gravkir-
ken, Kardoen, Grædemuren, 
Zions bjerg. 

Vi begynder dagen med en kort 
nadvergudstjeneste i Gordons 
Gravhave. Herfra kører vi til Lø-
veporten og går ind i Den gamle 
By, hvor vi først kommer til Skt. 
Anna-kirken, der er bygget, hvor 
Maria blev født i forældrene Anna 
og Joakims hjem. Betesda Dam 
ligger ved siden af kirken. 

Turen ad Via Dolorosa, Smer-
tens Vej med de 14 stationer, 
begynder ved Pilatus’ borg og 
slutter i Gravkirken. Det var ad 
denne vej, Jesus gik med korset 
til Golgata. 

Vi går nu gennem den jødiske 
bydel med kardoen og passe-
rer den genopbyggede Hurva-
synagoge, inden vi kommer til 
Grædemuren, som er jødernes 
helligste sted. Herfra fortsætter 
vi videre til Zions Bjerg, hvor vi 
ser Hanegalskirken og Nadver-
salen. Resten af dagen er til fri 
disposition. Der er mulighed for 
at gå en tur i de spændende ba-
sargader i Den gamle By, handle, 
gå en tur på bymuren eller blot 
opleve folkelivet og den specielle 
atmosfære. Rejselederne vil også 
være behjælpelige med forskel-
lige tilbud. Om aftenen vil der 
være mulighed for at gå en tur 
om på Ben Yehuda-gågaden for 
at opleve jøderne ved sabbattens 
afslutning.

Søndag d. 15.5: 
Knesset, Israels-museet med 

modelbyen, Yad Vashem og 
Chagalls vinduer i Hadassah-
hospitalet. 

Vi kører ud til Jerusalems nye 
bydel, hvor dagens første besøg 
bliver i det israelske parlament. 
Her får vi en rundvisning og 
ser bl.a. Chagalls udsmykning. 
Efter at have set Menorahen, 
den syv-armede lysestage, som 
står overfor Knesset, kører vi til 
Israels- museet, hvor vi ser mo-
delbyen af Jerusalem på Jesu tid. 

Herfra videre til Holocaust-
museet, Yad Vashem, der er et 
mindemuseum for de 6 millioner 
jøder, der døde under 2. ver-
denskrig. 

Dagens sidste besøg bliver på 
Hadassah-hospitalet i Johannes 

Døbers fødeby, Ein Kerem, hvor 
vi skal se de berømte Chagall-
vinduer i synagogen.

Mandag d. 16.5: 
Jordandalen, Beit Shean, 

Sachne Nationalpark, Nazaret, 
Nazaret Village, Genesaret Sø, 
Hotel Ohalo. 

Vi må forlade Den Gyldne Stad 
og kører op gennem Jordandalen. 
Første stop bliver ved Israels 
Pompej, Beit Shean, hvor vi skal 
se de spændende udgravninger 
af en romersk by. 

Efter besøg i Sachne Na-
tionalpark, hvor der er gode 
badeforhold pga. de varme kilder, 
fortsætter vi til Nazaret, Jesu 
barndomsby, hvor vi ser den 
imponerende store Bebudel-
seskirke. 

Herefter besøger vi Nazaret 
Village, hvor man har opbygget 
en landsby, som den så ud i det 
første århundrede, da Jesus var 
barn i Nazaret. Stedet er leven-
degjort, og man får Jesu liv og 
undervisning illustreret på en god 
og spændende måde. Vi nyder 
nu den smukke nedkørsel til 
Genesaret Sø og kommer frem til 
Hotel Ohalo, hvor vi indkvarteres 
og spiser middag.

Tirsdag d. 17.5: 
Saligprisningernes bjerg, 

Tabgha, Peters kapel, Kaper-
naum, Magdala, sejltur på 
Genesaret Sø. 

Dagens første besøg bliver på 
Saligprisningernes bjerg, hvor 
Jesus holdt sin Bjergprædiken. 
Herfra kører eller går vi ned til 
Tabgha, hvor bespisningsunderet 
fandt sted. Vi besøger også det 
lille kapel ved søen, hvor Peter 
modtog sit apostelkald. Næste 
besøg bliver i Kapernaum, hvor vi 
ser ruinerne af den gamle syna-
goge, inden vi kører til Magdala. 
Her gør vi et kort stop ved en ny-
udgravet lille landsby fra det 1. år-
hundrede, hvor vi ser synagogen, 
inden vi skal på en uforglemmelig 
sejltur på Genesaret Sø. Måske 
bliver der tid til en dukkert i søen.

Onsdag d. 18.5: 
Safed, Huladalen, Cæsarea 

Filippi, druserlandsby, Bental 
bjerg, ”Golan Heights Wei-
nery”. 

Vi besøger først kunstnerbyen 
Safed med de mange synago-
ger. Det var om Safed, at Jesus 
sagde: ”En by, der ligger på et 
bjerg, kan ikke skjules”. 

Herfra kører vi op gennem 
Huladalen til Cæsaerea Filippi, 
hvor Peters bekendelse fandt 
sted. Vi går en tur gennem den 
naturskønne park til vandfaldet. 

Undervejs til næste stop, som 
er en druserlandsby, betragter vi 
Hermon-bjerget, der er næsten 
3.000 m højt, og hvor der som re-
gel er sne på toppen. Vi fortsætter 
videre op på Bentalbjerget, hvor-
fra vi får udsigten ind over Syrien. 
Herefter kører vi ned gennem 
Golanhøjderne og slutter med et 
besøg på Golan Heights Winery, 
der er en moderne vingård. 

Torsdag d. 19.5: Hjemrejse. 
Vi må forlade Galilæa og Israel 

og kører til Ben Gurion Lufthavn, 
hvorfra vi med Norwegian fl yver 
tilbage til Danmark. Efter en op-
levelsesrig og spændende rejse 
ankommer vi til Kastrup midt på 
aftenen.

Fakta om rejsen:
Pris 15.975,- pr. person
Tillæg for enkeltværelse: 3.975,-
Priserne inkluderer:
· Fly Kastrup/Tel Aviv tur/retur
· Transfer fra og til lufthavnen
· Gode 3* turisthoteller (3*) 
· Alle med bad/toilet, aircondition
· Alle udfl ugter og entréer
· Busser med aircondition
· Halvpension fra aftensmad 1. 
dag til morgenmad sidste dag
· Lokal dansktalende guide
· Drikkepenge
· Lufthavnsskatter
· 2 x 20 kg fri + 10 kg håndbagage
· Høretelefoner
TILMELDING senest den 8. fe-
bruar til Felix Rejser, Korskærvej 
25, 7000 Fredericia, tlf. 7592 
2022 (eller på www.felixrejser.dk)

Tag med Rhoda og Stig 
på Udfordringens store
læserrejse til Israel i 2016

Tidligere sognepræst og Oase-leder Stig Christensen og fru Rhoda er 
rejseledere på en anderledes Israels-rejse i maj 2016, hvor du rejser sam-
men med andre af Udfordringens læsere, og hvor der lægges vægt på et 
godt kristent fællesskab om det bibelske og åndelige indhold.
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Giv et gaveabonnement til en god ven!
Hvis du allerede holder Udfordringen, kan du give et gaveabonnement til en god ven. 

Vær med til at gøre avisen kendt! Brug kuponen på side 17 eller ring på tlf. 74 56 22 02. 

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 46:
Sonja Balsgaard
Ribevej 23
7100 Vejle

Kodeord: Frikvarter

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 
24. november 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.



Udfordringen torsdag den 19. november 2015   ANNONCER . 16 

Møder & Arrangementer

 

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 

Lørdag  21. november kl. 14.00
Søndag  22. november kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Stillinger

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB
FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

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

Kristne bøger og gaveartikler - så klik ind på  

www.prorex.dk
          tlf. 7456 3343 

Bogsalg

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

Kristne brugte bøger sælges

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

Hans Berntsen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

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

25. november kl. 10.30 til ca. 13.00: Jørgen Christesen

2. december kl. 11.30 til ca. 13.00: Knud Ipsen
Som afslutning kan der købes kaffe og frokost

i husets café: Café Kant.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
29. november kl. 14.00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Knud IpsenJørgen Christensen

Evangelisk Møde - Viby Bibliotek
 Skanderborgvej 170, 8260 Viby J

Fredag d. 27. november kl. 18.30
Kjeld O. Pedersen fra Troens Ild taler og beder for 

syge. Der vil være lovsang, vidnesbyrd og 
Helligåndens fællesskab.

Arrangør: ”Jesu Venner i Aarhus”
                    Tilbage til Kilden

Stillinger

Blå Kors søger en leder til et nyt butiksprojekt i Hor-
sens. Din opgave vil være at opbygge og udvikle dette 
butikskoncept i samarbejde med to butiksansatte og 
chefen for Blå Kors Genbrug.

Stillingen er på 37 timer og tiltrædelse 1. januar 2016 
eller snarest derefter.
                                                            
Læs mere om stillingen på blaakors.dk/job
Ansøgningsfrist 3. december 2015.

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

blaakors.dk

Butiksleder til nyt spændende 
projekt under Blå Kors Genbrug

Sømandsmissionen søger 

LEDERPAR/LEDER 
til Sømandshjemmet i Sisimiut – på polarcirklen 
  

Visioner 
Sømandshjemmet i Sisimiut er en betydningsfuld platform for Sømandsmissionens arbejde i Grønland. Vi 
ønsker med forretningsdriften, og gennem tydelig social ansvarlighed med aktiviteter indenfor diakoni og 
mission, at være en aktiv medspiller i lokalområdets udvikling. 

Som lederpar bliver I nøglepersoner i sømandshjemmets drift og udvikling, som I sætter jeres personlige 
præg på. I er tydelige kristne med et stort ønske om at dele evangeliet med andre. 

Se uddybende stillingsbeskrivelse på vores hjemmeside: www.somandsmissionen.dk 
Yderligere information fås ved henvendelse til administrationschef Jens Vindum, tlf. 33932543/61338392 
Om ansættelsen 
Ansættelsestidspunkt efter aftale. Introduktionsforløb, udrejse og løn efter aftale. 
Ansøgning sendes på mail til jv@somandsmissionen.dk senest den 14. december.  

Bofællesskabet Skærvebo
søger pædagog/SSA

Skærvebo/Annekset er to afdelinger med henholdsvis 12 
og 8 dejlige beboere, der er fysisk og eller psykisk udvik-
lingshæmmede.

Pr. 1/2 2016 eller snarest søges en pædagog/SSA 35 
timer.

Vi glæder os til at få en kollega, der er robust og humør-
fyldt, en kollega der ønsker at være med til at give vores 
beboere et respektfuldt, sjovt og indholdsrigt liv. Vi for-
venter en medarbejder, der kan tage ansvar, være tydelig 
og arbejde struktureret. Vi sætter medarbejdernes trivsel 
meget højt og forventer, at det vil være naturligt for dig at 
bidrage til dette.
Vi arbejder bl.a. ud fra en neuropædagogisk tænkning og 
har en forventning om, at du er parat til nødvendig videre-
uddannelse inden for dette område.       
Alt arbejde er ud fra det kristne grundsyn: ”Alle er skabte 
og unikke”.   
Der kan påregnes dag/aften, weekendarbejde og få nat-
tevagter.
Kom og besøg os, vi vil gerne vise dig rundt på Hare-
marksvej 76, 8723 Løsning

Ansøgningsfrist tirsdag d. 15/12 kl. 12.00
Samtale uge 51.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Leder Erik Laursen tlf. 75650990/30546677 eller  
afdelingsleder Gitte Pedersen tlf. 75650990.

Bofællesskabet Skærvebo 
Haremarksvej 76,  8723  Løsning

Skærvebo tlf. 7565 0990 - Annekset tlf. 7565 0996

... kan vi ikke tilbyde, men hvis du præsenterer Udfordringen, kan mødeannoncen blive omkostningsfri.
Ring og hør nærmere. Tlf. 5370 7100 / 7356 1506. Gratis annonce . . .Gratis annonce . . .

Ambassadør

Hjælp Udfordringen 
med at få flere abon-
nenter.
Kontakt :
Jan Grundvad
tlf. 5370 7100 / 
7356 1506. 
Mail: 
jan@udfordringen.dk

Enhver hjælp er 
velkommen



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 21/11
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
TV-gudstjeneste fra Gershøj kirke, 
10 km nordvest for Roskilde. Præ-
dikanten er biskop Peter Fischer-
Møller, Roskilde Stift. I gudstje-
nesten, der har ILD som tema, 
medvirker også lokale kor og 
menigheder. Genudsendelse.

19:45 Før Søndagen.
Sidste søndag i kirkeåret - fra Sct. 
Nicolai Kirke i Kolding. Dagens 
tekst handler om, at fårene skal 
skilles fra bukkene. Dagens salmer 
er ”Guds kærlighed ej grænse ved” 
og ”Kom, hjælp mig, Herre Jesus”.
Kammerkoret ”Sine nomine” syn-
ger sammen med folk fra byen 
under ledelse af Søren Andresen.

Søndag 22/11
14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
TV-gudstjeneste fra Gershøj kir-
ke, 10 km nordvest for Roskilde. 
Denne sidste søndag i kirkeåret er 
prædikanten sognepræst Mikkel 
Højholt, Ferslev og Vellerup sogne. 
I gudstjenesten, der har ILD som 
tema, medvirker også lokale kor og 
menigheder. 

Mandag 23/11
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
Genudsendelse fra søndag.

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. 
Fredag 20.00 - 21.00
Lørdag 10.00 - 11.00
Søndag 17.00 - 18.00

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

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

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

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. 
Det danske program Ordet sen-
des: Lørdag kl. 18.30, Søndag kl. 
10.30, Mandag kl. 18.30, Tirsdag 
kl. 10.30. Sendes også på www.
lifestyletv.dk

CNL
Sender kristent tv på russisk på 
Hotbird 13° øst, 12207, H Pol, 
SR 27500, FEC ¾. www.cnl.tv 
Findes i bredbånds- og kabelnet. 
Kan modtages fra Hotbird 13° øst, 
Astra 19° øst og Eurobird 28,5° øst. 
Programoversigt: www.god.tv
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Visjon Norge
Sender også danske programmer. 
Mand. 17.30, onsd. 11.30, fred. 13, 
sønd. 23.30 (Thor 1o vest:)

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

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

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

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

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

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

(47/2015)

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 (kun net-udgaven)
___ Net-abonnement med fuld adgang også til bladresider 1 år 298 kr.
Den nye abonnent er med i lodtrækningen om en rundrejse i Israel 10.-19. 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 10.-19. 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

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

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

Morgenandagten 
på DR K

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

Satellit TV

Torsdag 19/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 20/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 21/11
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 22/11
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1). Tro 
og det offentlige rum. Leder af 
Kirkens Korshær i Århus Morten
Aagaard besøger skurvognen 
for at tale om Samfundssalt og 
kristendom. Genudsendelse fra 
onsdag.
09:54 Gudstjeneste (P1) fra Hare-
skov Kirke i Helsingør stift. Sogne-
præst Johannes Krarup prædiker 
over teksten fra Matthæusevange-
liet kap. 25, 31-46.

19.30 Mennesker og Tro. 
Genudsendelse.

Mandag 23/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 24/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 25/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
Gæst: Imam Fatih Alev
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse.

Redaktion@udfordringen.dk
Henri Nissen (ansv.hav.) Lisbeth Thomsen, 
Bodil Lanting, Britta Sand, Krista Revsbech.
Kulturredaktør: Niels Jørgen Vase.
Brevkasseredaktører: Orla Lindskov
Christensen og psyk. Suh B. Jacobsen.
Ung@udfordringen.dk: Henrik Engedal
Annoncer@udfordringen.dk 
Jan Grundvad 
Bogholderi@udfordringen.dk
Henriette Pallesen, Bent Claudi Mortensen 
Abonnement@udfordrinegn.dk 
Christina Niemann, Daniel Giversen.
Revision: rgd revision, Århus
Tryk: Trykcentralen, Vojens

Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
folkekirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel 
kirker som organisationer. 
Bestyrelse: Pastor emeritus, cand.jur. Stig Christensen (fmd.), cand. jur. Herluf Post Pedersen, 
generalsekr. Karsten Bach, chefkonsulent Flemming Nielsen, journalist Kristian Pahus.

Telefon: 74 56 22 02 Fax: 74 56 32 19
Telefonerne er normalt åbne fra kl. 8.30-16. 
Adresse: Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
Hjemmesider: www.udfordringen.dk
www.hosianna.dk (bøger, musik, fi lm)
Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
PBS/BetalingsService nr.: 02229838 
debitorgruppe 00001 - Abonnements-nr. på 
adressemærkaten er abonnentens PBS-nr.
Medl. af  Danske Medier ISSN 0902 - 5693
Gaver mm.: 7040 0001 830 446
Gaver med skattefradrag: Giv via Mis-
sionsfondens projekter ’5127 Udfor-
dringen’ og ’5984 Udf.s Radio-mission i 
Afrika’ på konto nr. 9570 0006 139450. 

Henri Nissen

Krista Revsbech N.J.R. Vase

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Christina NiemannHenrik Engedal Hanne Byg

Bent Claudi Dan. Giversen Henr. Pallesen

Som tak for 10 års godt arbejde 
som lytter- og seerredaktør 
på DR belønner mediebruger-
organisationen KLF, Kirke & 
Medier Jacob Mollerup med 
Buketten.

KLF begrunder valget af lyt-
ter- og seerredaktøren med hans 
tilgang til bl.a. at modtage kritik.

- Jeg synes, Jacob Mollerup 
har haft en rigtig god tilgang til 
den nyoprettede stilling, han satte 
sig på for ti år siden. I KLF har vi 
haft et godt samarbejde, når vi 
har henvendt os med reaktioner 
på nogle af DR’s programmer. 
Dem har Jacob Mollerup altid 
taget godt imod, siger general-
sekretær i KLF, Mikael Arendt 
Laursen.

31. oktober sagde Jacob Mol-
lerup efter 10 år farvel til DR og 
til stillingen som lytter- og seer-
redaktør. På hans sidste arbejds-

KLF, Kirke & Medier giver hvert kvartal en buket til et medie eller medie-
personer, som på særlig måde formidler kristne værdier og god etik. 

”God til at tage imod kritik”
Lytter- og seerredaktør Jacob Mollerup modtog KLF’s kvartals-buket.

dag var Mikael Arendt Laursen 
mødt op for at overrække ham 
buketten, og KLF fi k også et par 
opmuntrende ord med på vejen:

- Jeg står ved det, jeg har sagt 
tidligere, nemlig at jeg synes, der 
burde være fl ere organisationer 

som KLF. Det giver en bedre 
debat og en bedre dialog, når der 
er organisationer, der arbejder 
seriøst med de grundlæggende 
spørgsmål, og som har klare 
holdninger, lyder det fra Jacob 
Mollerup.
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K
unstner: TobyM

ac  -  Titel: This is not a test  -   G
enre:  Pop/rock/hip -  Forhandler: itunes.dk - P

ris: 69,00 kr.  

Ung Udfordring t

Musik
TJEK

Lyt til nummeret ”Light shine bright” 
ved at scanne QR koden til venstre

- Hmm interessant tanke. Jeg har altid troet ”at blive 
ét” betød, at du ville begynde at spille golf ...

“If it’s real, then show it, if it’s not, they’re gonna know it”! 
Dette er evangeliet på pop- /hip-hop-sprog. Ikke fordi jeg 
påstår, dette album er ‘hardcore’ hip-hop, men elemen-
terne er der. Og TobyMac bibeholder hip -hop traditionens 
ærlighed og kompromisløshed.

Nu skal jeg ikke påstå, denne genre umiddelbart er un-
dertegnedes “hjemmebane” - men de vokale runs, der bliver 
præsteret på dette album, er kun inspirerende, og det kan 
enhver høre, især “Light shine bright”, der er velproduceret 
og sofi stikeret. 

Imponerende, hvordan de kommer rundt om genrerne. 
Også på DC Talks cover “Love feels like”- skal vi ikke lige 
give dem kudos for at arbejde sammen med vores fantastiske 
rockband, der overtog rockscenen i 90’erne? Fantastisk lyd  
- og hold da op, der bliver prædiket på dette album generelt! 
På en smuk måde.

TobyMac har formået at arbejde med mange kunstnere og 
kan som 51-årig se tilbage på en lang karriere, med mange 
succeser. Dette album er ikke revolutionerende. Men det er 
velproduceret, velskrevet, velrefl ekteret, opbyggende for dem, 
der er nye i troen og måske ikke ved, hvordan de skal forholde 
sig til CCM (Christian Contemporary Music, red.) eller den 
brugervenlige lovsang, de hører i deres kirke.  

Energien er indiskutabel. Det er hip-hop med tekster, der 
handler om at være radikal og menneske på samme tid - ellers 
skulle jeg sige ‘hip hopper’ på samme tid? TobyMac formår 
med dette album at kreere musik, der er poppet med ultra- 
fængende omkvæd. “Like a match” er sjov og viser, hvordan 
det lyder, når et erfarent kristent band skriver sange, der når 
ud til masserne, men samtidig har noget at sige.  

Marianne Glitfeldt

 Show it!

Forestil dig nogle unge, der 
opdager, at de har en særlig 
evne. De bliver ført sammen 
og kommer ind i en kamp med 
onde kræfter. Det handlede 
”Evnen I” om. Nu er Evnen II 
udkommet.

I slutningen af første bog, efter 
opgøret med skikkelsen Junker, 
befandt børnene sig i en kirke og 
havde indset, at ”evnerne” stam-
mede fra Gud. 

Bogen starter med fl ash-backs. 
Søndagen efter det første besøg 
i kirken var børnene til Gudstje-
neste. De prøvede to eller tre 
søndage i træk og sad artige på 
bagerste række... sad og ventede 
på, at deres evner skulle komme 
tilbage og give dem instrukser, 
men der skete intet.

Her mødte de Hr. Jensen, 
der var ovenud lykkelig over at 
se rigtige, levende børn i deres 
gamle støvede kirke, straks bød 
dem velkommen og hentede saf-
tevand og småkager - han havde 
ventet på dem! Sammen med Hr. 

Jensen startede Sofi e, Sebastian 
og Johanne en ungdomsgruppe, 
Gaven i kirkens lokaler. Evnerne 
- Hr. Jensen kaldte det gaver - 
dukkede en gang imellem frem, 
men ikke i samme omfang som 
dengang med Junker. 

Evner er noget, man har lært 
sig til - gaver er noget, man får, 
uden at have fortjent det.

Men Pastor Mikkelsen er ikke 
tilfreds med ungdomsgruppen, 
som Hr. Jensen trumfede igen-
nem. Præsten tager sin tro al-
vorligt og kender sin bibel, men 
er også en stolt mand, der styrer 
kirken og sin familie disciplineret. 
Og den hjertelige Hr. Jensen truer 
hans autoritet. Vi møder også pa-
storens underkuede kone, Sara 
og deres indelukkede søn, Jens-
Henrik, som faderen bruger til at 
udspionere ungdomsgruppen.

Nu er der gået 3 år. Kønne So-
fi e er på efterskole. Iltre Johanne 
er på ”genopdragelse” i Tyrkiet 
- de har ikke haft kontakt i et år. 
Hr. Jensen, der ellers var blevet 

en slags mentor, ser de meget 
sjældent. Sebastian, som går på 
gymnasiet og er fodboldtræner, 
står alene med ansvaret for ung-
domsgruppen, som nørden Peter, 
der går i 8. klasse, endelig er 
blevet gammel nok til at komme i.

Der er krigstid, og der er hvi-
letid... Når det er krigstid vil du 
ikke stå alene. Nu hvor tingene 
begynder at tage fart, og de har 
brug for at stå sammen, er de 
spredt.

Peter ser små grå, små lys og 
kampe mellem store lys og en 
stor grå. Sofi e taler kundskab ind 
i situationen. Sebastian bringer 
helbredelse på mere end én 
måde. De mangler Johanne. Der 
er én, der ser syner, og...

De unge opdager, at menne-
sker ikke altid er, hvad de giver 
sig ud for at være. At de onde 
kræfter nogle gange angriber in-
defra - gennem dem, vi regner for 
venner/allierede. Og at hjælpen 
kan komme fra en uventet kant. I 
de endelige sammenstød får de 
brug for deres egne gaver - og 

andres - for at stå det onde imod.

Jeg slugte bogen på en aften, 
ligesom den første i serien - og 
den gik lige ind. Den rørte noget 
dybt i mig, der var blevet gemt 
lidt væk. 

Jeg vil anbefale alle at læse 
bogen - også de mere modne læ-
sere. Mørkets forklædning er ikke 
blot en spændende ungdomsbog, 
man bare læser og lægger væk. 
Det er ikke bare et persongalleri, 
vi sikkert vil kunne genkende os 
selv i. Det er en påmindelse om 
den virkelighed, vi som kristne 
står i - og om ikke at gå alene. 
Der er brug for, at vi står sammen, 
med hver vore gaver i de store 
kampe i den åndelige verden. Og 
kender du ikke så meget til den 
åndelige verden og Helligåndens 
arbejde, får du en god introduk-
tion i Evnen I & II.

Daniel

Vibeke Binderup: Evnen II: 
Mørkets forklæding. 156 sider. 
148 kr. Udfordringens forlag.

Hovedpersonerne i Evnen er den lidt yngre Peter, den smarte Sofi e, den temperamentsfulde Johanne og den sporty Sebastian.

Vibeke Binderups nye bog 
i Evnen-serien hedder: 
”Mørkets forklædning”
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Torben Torben 
Søndergaards Søndergaards 
klummeklumme

Kan vi som kirke følge med i udviklingen, 
der sker i verden i dag? Jeg tænker på, 
om vi kan følge med, når det kommer til 
at underholde? Kan vi følge med, når det 
kommer til musikken, og være cool, og 
er vi rigere, smartere og på alle måder 
mere lykkelige end dem uden for kirken? 

Ja, noget må man jo gøre for at få denne 
verden i tale. Noget må vi gøre for at drage folk 
ind i vores kirke. Spørgsmålet er dog, om vi over-
hovedet skal konkurrere med denne verden - og 
deres smarte stil, musik og underholdning - for at 
nå mennesker? Kigger jeg på kirken i dag, så er 
lovsangen blevet mere poppet, musikken blevet 
højere, og stilen ligner det, vi møder ude i ver-
den. I alt dette glemmer vi, hvad det er, der gør 
os så specielle, og hvad det er, verden virkelig 
behøver, nemlig Jesus. Folk behøver Jesus, og 
de vil blive draget til ham, hvis problemet ikke 
var, at de i dag ikke kan fi nde ham i alt det andet 
gøgl, der foregår.

Kunne det ikke være smukt, hvis man til næste 
sommerstævne eller konference droppede det 
store band og det dyre og fl otte lysshow, og én 
person i stedet bare tog en guitar, og vi sammen 

fokuserede på Jesus? Nogle vil tro, at vi så ville 
miste de unge, men jeg er overbevist om, at vi 
allerede har mistet dem igennem det, vi har 
gjort de seneste år. De unge, ældre og gamle 
behøver én ting, og det er Jesus. Han er mere 
end nok. Han er vejen, sandheden og livet. Har 
vi ham, har vi alt. Har vi ikke ham, har vi intet, 
uanset hvor meget vi prøver at bilde hinanden 
ind, at alt er godt. Igen og igen har jeg set folk 
komme til tro og ja, de behøver ikke alt det gøgl, 
vi i dag tror er nødvendig for at fastholde dem i 
troen. De behøver ikke de fi ne programmer, og 
at lyden og lyset sidder lige i skabet sammen 
med en moderne PowerPoint præsentation. Nej, 
Jesus er nok for dem! 

Og dem, hvor Jesus er nok, er også dem, 
der virkelig bliver disciple og tjener ham. De er 
grebet af ham og derfor færdige med sig selv 
og denne verden. De ønsker ikke underholdning 
og alt, hvad vi i dag fi nder på. De vil bare have 
Jesus. Så uanset udviklingen i vores land er der 
håb for kirken. Vi skal nemlig ikke konkurrere 
med verden, for vi har noget helt unikt, som de 
ikke har, og han er mere end nok, og hans navn 
er JESUS. Lad os igen fi nde ham frem.

Jesus er nok

Sangeren Justin Bieber var 
ikke bleg for at invitere en 
journalist med i kirke efter et 
interview.

Bieber blev for nylig interviewet 
af musikbladet Billboard. Han kom 
til at skabe overskrifter, både fordi 
han talte om sine forældre og sin 
kristne tro. Men han har også 
fået opmærksomhed for det, han 
gjorde, efter at interviewet var 
færdigt.

Ifølge The Christian Post tog 
Bieber nemlig journalisten med 
til et møde i menigheden City 
Church i Seattle, hvor den kendte 
forfatter og prædikant Judah 
Smith er pastor. 

Både Bieber og journalisten 
tog plads på første række og 
lyttede til Smiths tale. Emnet var: 

«Jesus er Gud». Uddrag af talen 
er medtaget i interviewet.

– Han [Jesus] er det venskab, 
du har længtes efter hele livet. 
Hvis du tror det af hele dit hjerte 
og med alt det, som er dig, da 
vil jeg bede dig om at løfte din 
hånd, når jeg tæller til tre, sagde 
Judah Smith.

Holder kontakten
Judah Smith siges at være en 

vigtig person i Biebers liv, og de 
to holder tæt kontakt:

– Vi sender hverandre sms’er 
næsten dagligt, og det er ikke 
længere bare mig, som sender 
bibelvers til ham. Han sender 
dem også til mig, sammen med 
opmuntrende tanker og smilies, 
siger Smith.

– Jeg ønsker at hjælpe ham og 

beskytte ham, men vi er der for 
hinanden, tilføjer pastoren.

Færre hvorfor’er
I interviewet med Billboard 

udtrykker Bieber, at han nu har 
lettere ved at acceptere troens 
mysterier end før. Tidligere ple-
jede han at stille spørgsmål ved 
alle de små detaljer i Bibelen. 
Bieber giver pastor Smith noget 
af æren for denne udvikling.

– Jeg er kommet her for at 
lytte til ham og høre, hvad han 
har at sige. Jeg havde mange 
spørgsmål til ham om ting, jeg 
ikke forstod, fx ’Hvorfor er det 
sådan? Hvordan fi k alle de dyr 
plads i Noas ark? fortalte han 
journalisten fra Billboard. 

Bjarte Østebø, KPK

JUL 2015

JUL 2015

JUL 2015

Hjælp børn 
i Danmark 
og Grønland

HJÆLP BØRN I DANMARK OG GRØNLAND

Mange børn har oplevet, at julen hurtigt kan skifte fra store 
forventninger og glæde til skuffelse og svigt, fordi de har 
forældre, der drikker. 

Blå Kors Danmark arbejder for, at vi her i Danmark får fl ere 
Barnets Blå Hus, fl ere TUBA-afdelinger og fl ere ture og lejre 
for udsatte børn. Samtidig støtter vi Blå Kors Grønland med 
at hjælpe grønlandske børn til at få nogle at tale med, når 
livet gør ondt. 

Du kan støtte vores arbejde med at hjælpe udsatte og deres 
pårørende i både Danmark og Grønland. Du kan støtte på 
mange måder:

• Med dankortet via hjemmesiden: blaakors.dk/støt

• Med MobilePay til 30 33 01 50

• Med et fast beløb hver måned eller hvert kvartal.
Ring på tlf. 86 81 15 00 og lav en aftale.

På forhånd tak, med ønsket om en rigtig glædelig jul!

Bieber tog journalist med i kirke

Sangeren Justin Bieber blev for nylig 
interviewet af musikbladet Billboard. Han 

skabte overskrifter ved at snakke om 
både sine forældre og sin kristne tro. 

Foto: Disney | ABC Television Group/CC/
Flickr

Uddrag af Judah Smiths prædiken kom med i interviewet i Billboard.
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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

Skaf dine venner som nye læsere!
Både nye abonnenter og tro-
faste læsere kan være med i 
konkurrencen om den store 
rejse til ’det hellige land’ Israel 
i perioden 10.-19. 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 har endnu ikke 
fastlagt prisen. Men man kan 
også være heldig 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 17, el-
ler send alle oplysninger til mail@
udfordringen.dk.

Så er du også med i konkur-
rencen om den uforglemmelige 
læserrejse!

Livets gang i LIDENLUND

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

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

Programmet for Udfordringens 
næste læserrejse ligger nu 
endelig klar fra Felix Rejser.
Det kan hentes på hjemmesi-
den Udfordringen.dk - men rej-
sen skal bestilles gennem Felix 
Rejser. Prisen er 15.975 kr. pr. 
person. (Enkeltvær. +3.975,-).

De fl este af os har nogle op-
ladere liggende til fx Nokia 
mobiltelefoner, som vi ikke 
bruger mere.

Men de kan sagtens genbru-
ges til noget nyttigt, fortæller 
Gottfred Schmolke. Han er nu 
pensionist og hjælper til i BDM-
genbrug. 

Her handler man også med de 
kendte christiansfelder advents-
stjerner - især nogle små stjerner 
med lys i. Hertil skal man bruge 
en oplader, der som ny koster 
130 kr. 

Men Gottfred indsamler brugte 
mobiltelefon-opladere og forsyner 
dem med nye stik, så de kan 

bruges til de små stjerner. Opla-
derne kan derefter købes i BDMs 
genbrugsbutikker eller i Café 
Morgenstjernen i Udfordringens 
hus i Christiansfeld. De koster 65 
kr. inkl. moms, og overskuddet går 
til BDMs missionsarbejde i Afrika. 

- Det er bl.a. til det arbejde, 
som tidligere lærer Knud Elmo 
Knudsen udfører. BDM driver 
bl.a. en håndværkerskole, og 
Knud hjælper til med mange an-
dre ting, fortæller Gottfred, hvis 
store ønske er at besøge den 
fuldskæggede missionær under 
Afrikas himmel. 

Hvis læserne har nogle gamle 
opladere liggende, kan de afl e-
veres i genbrugsbutikkerne eller 

hos Udfordringen, som så vil 
lade Gottfred klargøre dem til et 
nyttigt formål.

Selv er Gottfred indfødt christi-
ansfelder og drev Brødrehusets 
bageri, indtil han var 50. Herefter 
arbejdede han på Aller Mølle og 
kørte bus indtil pensionsalderen. 
Han boede også på Langeland 
en periode, men er for nogle år 
siden vendt tilbage til fødebyen. 

For et par år siden fandt han 
sin nuværende kone, Lisbeth, 
som er nordjyde, som nu også 
er aktiv i genbrugsarbejdet. Hun 
kendte Udfordringen, og sådan 
blev kredsen sluttet.

- Vi kan bruge alle slags opla-
dere. Men de må max yde 6 watt. 

De kan så trække fra 1-3 stjerner, 
afhængig af, hvor mange ampere, 
de yder, fortæller Gottfred. 

Henri.

Genbruger mobil-opladere

Gottfred i færd med at klar-
gøre en oplader til stjernerne.

En engel på stop
Efter i fl ere år at have lidt af søvnproblemer  fi k jeg i marts tid 
hos en neurolog i Viborg, som sendte mig videre til sygehuset 
i Viborg, hvor jeg så var i september. Jeg blev udstyret med 
en hel masse elektroder, som jeg skulle tage hjem og sove 
med natten over. Efter en måned fi k jeg så atter en tid hos 
neurologen.       

Jeg ankommer 10 min før tid og kommer til næsten med det 
samme. Neurologen kan fortælle mig, at jeg vågner ca 42 gange i 
løbet af natten. Men, jo, jeg sover skam også, selvom jeg  føler, jeg 
ligger og roder rundt hele natten. Men hun har ikke tid til at høre, 
hvad jeg har at sige, så med besked om at det offentlige system 
ikke kan hjælpe mig, bliver jeg sendt af sted igen. 

På turen hjem til Herning er jeg temmelig modløs. Lige udenfor 
Karup står der én og blaffer i vejkanten. Jeg stopper og tager 
hende med op at køre. Hun fortæller mig, at det er et under, hun 
overhovedet kan være her i Jylland på egen hånd. For et halvt år 
siden kunne hun hverken stå eller sidde ned, men kun ligge - men 
Gud helbredte hende på en bibelcamping i sommer. Jeg havde 
dagen før læst i Udfordringen om hendes mirakuløse helbredelse. 
Da brændte mit hjerte i mig; jeg forstod, at Gud havde sat Bodil der 
i vejkanten i det øjeblik, jeg kom forbi, for at fortælle mig, at han 
har hånd om mit liv og mine søvnproblemer. Det var en fantastisk 
følelse af fred.Vi fi k en rigtig god snak der på vejen til Herning. Da 
jeg kom hjem til mit arbejde i børnehaven, sagde et par af mine 
kollegaer: ”Du ser så glad ud, du fi k nok en god besked?” Mit svar 
var: ”Hvis I synes, det er en god besked at få konstateret, at jeg 
sover skam, men vågner ca. 42 gange i løbet af natten, og der 
ingen hjælp er at få fra det offentlige. Men jeg har haft en engel 
med på stop!” De måbede lidt, men jeg kunne fortælle dem, at jeg 
slet ikke tvivlede på, at dagen var forløbet helt efter Guds plan; 
jeg er i hans hånd. 

Det skal lige siges, at jeg igennem hele forløbet, som nu har varet 
nogle år, har mærket Gud bære mig fra dag til 
dag. Hans nåde har i sandhed været ny hver 
morgen - også de dage, hvor jeg har tænkt: 
”Det klarer du ikke en dag til!” - så har jeg 
haft et par gode nætter. Nej, jeg er ikke blevet 
helbredt endnu, men jeg er fortrøstningsfuld. 
Guds time er, når han vil. 

Se program side 14.Se program side 14.

Af Britta Vendelbo
Herning
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