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... den kristne ugeavis

Juleavisen er genoptrykt og indlagt i dette omslag!   Se bagsiden.

Forsidemaleri af Per Laigaard

 BIBELEN
A U T O R I T E T  O G  P R A K S I S

l ederoase .dk

Lederkon fe rence  med temaet :

2 3 . J A N U A R  2 0 1 6

EN HELT NY SERIE 
AF FANTASTISK 
SMUKKE BIBLER

8 FORSKELLIGE INDBINDINGER
VÆLG DIN BIBEL PÅ WWW.HVERDAGSDANSK.DK



 

Læsernes egne mærkedage

2  . OMSLAG Udfordringen torsdag den 17. december 2015

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første fredag i hver måned kl 12. 
Brugernavn: udf-net          Kodeord december: allerede 

Ugens profi l: Vibeke Frandsen

Rettelse:
Sankta Lucia levede fra 283-304 e. Kr. - og altså ikke i 1300-tallet 

som det fremgik af forsideartiklen i uge 50.
Redaktionen

Bykirken i Odense har på et 
medlemsmøde vedtaget at 
ansætte den 48-årige Vibeke 
Frandsen som assisterende 
præst fra 1. august 2016. 

Vibeke Frandsen har allerede 
stor erfaring med arbejde blandt 
børn og unge. De seneste 19 år 
har hun primært arbejdet som 
lærer – senest på Mariager Efter-
skole. Før den tid var hun børne-
præst i Pinsekirken i København 
(nu: Kirken i Kulturcenteret) samt 
ansat i Evangelisk Børnemission.

Præst for alle generationer
- Nu glæder jeg mig til at skulle 

arbejde med alle generationer og 
med helheden i en kirkehverdag. 
Jeg oplever Bykirken som en 
kirke med stor rummelighed og 
højt til loftet, hvilket er to væsent-
lige værdier for mig, siger Vibeke 
Frandsen.

Hun har en master i teologi 
og kommer i sit nye job primært 
til at arbejde med netværk og 
discipelskab. Hun kender dog ikke 
så meget til Odense.

- Jeg har ikke været der ret me-
get, så i efterårsferien valgte jeg 
at bruge en dag til at trave rundt 
i byen. Og jeg kunne mærke, at 
det bliver dejligt igen at komme 
til at bo i en storby, som samtidig 
lader til at være rigtig hyggelig, 
smiler hun.

Perfekt præsteprofi l
I Bykirken glæder ledende 

præst, Gideon Jakobsen, sig til at 
byde sin nye kollega velkommen.

- Vibeke passer perfekt på den 
præsteprofi l, vi i kirkens leder-
team havde udarbejdet, og det 
er ingen hemmelighed, at hun 
var vores ønskekandidat. Derfor 
var det en stor glæde, at Vibeke 
sagde ja til jobbet, og at kirkens 

medlemmer enstemmigt bakkede 
op ved en afstemning. 

Vi får en kompetent, kvindelig 
præst til byen, som gør, at vi står 
endnu stærkere som kirke, og jeg 
glæder mig personligt til samar-
bejdet med Vibeke, siger Gideon 
Jakobsen.

Hjerte for teenagere
Forstanderen på Mariager 

Efterskole, Jens-Henrik Kirk, har 
kun gode ord at sende den kom-
mende præst til Odense med.

- I 11 år har Vibeke med sit 
positive og smittende væsen væ-
ret en uvurderlig del af Mariager 
Efterskoles udvikling. De seneste 
otte år har hun været med i ledel-
sen på skolen og været utroligt 
dedikeret til opgaven. Hendes 
hjerte for teenagere, discipelskab 
og kirke har sat aftryk i mange 
hundrede unge menneskers liv. 

- Vibeke er elsket og værdsat 

på Mariager Efterskole, og vi vil 
savne hendes faglighed, person-
lighed og drive. Men vi opmuntres 
også over, at Vibeke med det nye 
præstejob i Odense viser vejen 
for en helt ny generation af unge, 
kvindelige tjenester, og vi glæder 
os på Bykirkens vegne over, at 
de har ansat en kapacitet som 
hende, siger Jens-Henrik Kirk. 

Vibeke Frandsen er single og 
har ingen børn. I fritiden holder 
hun af at rejse – til destinationer 
uden for charterselskabernes 
radar – samt at fotografere og 
læse. Det er især faglitteratur om 
teologi og lederskab samt skønlit-
teratur af forskellig slags – meget 
gerne krimier – som fi nder vej til 
hendes natbord.

Janie Riisager/Bodil

Efterskolelærer fra Mariager 
bliver bypræst i Odense

Minister-debat afspejler religionsforskrækkelse

Folketingsmedlemmerne Mette 
Bock (LA), Christian Langballe 
(DF) og Daniel T. Jakobsen (S) 
har diskuteret ”afvigende tro” 
i Religionsrapport på DR P1.

I denne udsendelse taler stu-
dievært Lisbeth Brocelius Me-
léndez med de tre kirkeordførere  
blandt andet om, hvorvidt Folke-
kirken kan acceptere præster, 
som forkynder reinkarnation i 
modsætning til den kristne lære 
om legemets opstandelse. 

Udsendelsens andet store 
emne var Esben Lunde Larsens 
CV, som ikke tydeligt viser, at 
forskningsministeren har læst på 
Dansk Bibel-Institut og missions-
højskolen i Stavanger.

En kristen folkekirke
De tre kirkeordførere var enige 

om, at der ikke er plads til for-
kyndelse af reinkarnation fra 
folkekirkens prædikestole. Det er i 

strid med både Bibelen og kirkens 
bekendelse. 

- Det er en kristen folkekirke, vi 
har, lød det fra Mette Bock.

Religionsforskrækkelse
I debatten om Esben Lunde 

Larsens CV blev det understre-
get, at han har gået på en ”alter-
nativ missionsk bibelskole”.

Forskningsminsiterens CV 
burde have indeholdt korrekte 
oplysninger om hvor han tog sin 
BA, mener kirkeordførerne.

- Dansk Bibel-Institut er ikke 
min kop te, sagde Christian Lang-
balle. Men der fi ndes en besyn-
derlig religionsforskrækkelse her 
i landet. Det er en hysterisk sag.

Den socialdemokratiske kirke-

ordfører benyttede anledningen 
til at kritisere regeringens uddan-
nelsespolitik. Samtidig understre-
gede han:

- Esben Lunde Larsens tro skal 
ikke kritiseres. Her går man efter 
manden i stedet for bolden.

Bodil

CV-sagen viser en besynder-
lige religionsforskrækkelse, me-
ner Christian Langballe (DF). 

I sagen om Esben Lunde går 
man efter manden i stedet for 
bolden, siger Daniel Toft (S).

Der er ikke plads til forkyndel-
se af reinkarnation i folkekir-
ken, mener Mette Bock (LA).

Folkekirkepræst må ikke forkynde reinkarnation. Men ministre må gerne tro, mener kirkeordførere.

Marie Lundbak Jepsen blev viet til Martin Traantoft Rasmus-
sen den 17. oktober i Betania Kirkecenter, Blåhøj. Parret, som 
begge er ansat i Skov og Naturstyrelsen, bor i Kalø Vig.

Tillykke

Forsiden er malet af kunstneren Peer Laigaard. 

Forsiden: Peer maler for Gud
Når Peer Laigaard i dag maler sine ofte bibelske malerier, 
skyldes det, at han for nogle år siden oplevede en fysisk 
helbredelse på et møde med Hans Berntsen og derefter blev 
troende kristen. 

Peer havde ifølge en røntgenundersøgelse en alvorlig slidgigt, 
der skar som knive i ryggen på ham. Trods sin modstand imod 
kristendom vovede han sig derfor til et møde med Hans Berntsen. 

Da Peer gik fra mødet, var hans smerter fuldstændig forsvundet.
- Men ikke nok med det. Jeg havde en kassekredit på 385.000 

kr., og banken havde netop sagt stop. Derfor bad Berntsen også for 
min økonomi. Og i løbet af en uge faldt tingene på plads, og efter 
et kvartal havde jeg afdraget min gæld. 

Jeg havde aldrig drømt om, at der var sådan nogle kræfter i 
kristendommen. Jeg hang der i det yderste af neglen, og så fi k jeg 
et helt nyt liv, fortæller Peer Laigaard taknemmelig.

Han begyndte nu for alvor at male og ændrede sit køkkencenter i 
Salling til et udstillingssted for kunst. Og i dag beder han også selv 
for syge, bl.a. gennem telefon. Og Gud virker fantastisk, fortæller 
Peer, der selv har fået et nært forhold til Jesus.

- Før jeg kendte Ham, kunne jeg ikke tjene penge nok. Jeg 
knoklede lørdag og søndag, og alligevel kunne jeg ikke betale mine 
kreditorer. Nu har jeg sagt til Gud, at der er 24 timer i døgnet, og 
jeg har to hænder - du kan bare bruge mig. 

Henri.

Antallet af elever på Luthersk 
Missions Højskole er vokset 
støt siden 2014. Derfor ansæt-
ter skolen nu to nye lærere.

Den 4. januar 2016 starter for-
årsholdet med hele 83 elever, og 
yderligere et par stykker er stadig 
i overvejelsesfasen. Derfor har 
skolen nu besluttet permanent at 
udvide lærerstaben.

Lærer Natasja Michael, 35, 
som blev ansat i en tidsbegrænset 

stilling i 2014, 
er blevet fast-
a n s a t . H u n 
u n d e r v i s e r 
blandt andet i 
Discipelskab 
i praksis for 
piger, Littera-
tur og skrive-
værksted og 
Bolig og be-
klædning.

Stud. theol. Michael Agerbo 
Mørch (27) er blevet ansat på 
halv tid i foråret 2016. Han har tid-
ligere været timelærer på skolen. 

I foråret skal han blandt andet 
undervise i Troslære, Apostlenes 
Gerninger og Nehemias’ bog. 
Han fortsætter med studierne ved 
siden af LMH-ansættelsen.

Bodil

Nye lærere på LMs Højskole i Hillerød

Natasja Michael og Michael Agerbo Mørch er 
nu fastansatte som lærere på LMH.

Brudepar kan få Udfordringen gratis leveret i tre måneder, ligesom 
brudebilledet bringes uden omkostninger.
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Generalsekretær Kim Hartzner 
er netop vendt tilbage efter at 
have uddelt varmeapparater og 
brændstof til 1450 familier på 
Sinjar-bjerget i Nordirak. Der 
er i gennemsnit seks personer 
i hver familie – og dermed kan 
8700 personer holde varmen 
i vinter. 

Pengene kommer fra TV-ind-
samlingen i september, hvor 
Mission Øst modtog lidt over 3 
millioner kroner ud af de 86 mil-
lioner, der blev samlet ind. 

Mission Øst uddeler varmeap-
parater og brændstof til tusindvis 
af fordrevne yezidier på Sinjar-
bjerget med penge fra HjælpNu! 
indsamlingen på DR1 og TV2 i 
september. 

Hjælp til 1450 familier
I september søsatte DR og TV2 

den storstilede HjælpNu! indsam-
ling, hvor danskerne gav over 86 
millioner kroner til krigsfl ygtninge 
i Syrien og Syriens nærområder. 

Nu kan Mission Øst fortælle, 

at pengene fra gavmilde danske 
privatpersoner, foreninger og 
virksomheder gør stor gavn. 

Generalsekretær Kim Hartz-
ner er netop kommet hjem fra 
en nødhjælpsuddeling blandt 
de 25.000 fordrevne yezidier på 
Sinjar-bjerget. 

Mission Østs andel på lidt over 
tre millioner kroner er bl.a. blevet 
til varmeapparater og brændstof 
til 1.450 fordrevne familier. 

En kæmpe forskel
- Det gør en kæmpe forskel 

for os, for vinteren er meget 

kold heroppe. Vi sætter stor pris 
på, at vi nu har mulighed for at 
opvarme vores telt, siger Kamal. 
Han fl ygtede op på bjerget med 
sin mor, kone og to små børn den 
3. august sidste år, da terrorbe-
vægelsen Islamisk Stat angreb 
Sinjar by og dræbte, voldtog eller 
kidnappede alle, der ikke nåede 
at fl ygte. 

Mere hjælp til Nordirak
Mission Øst fortsætter hjælpen 

til de mange nødstedte familier på 
Sinjar-bjerget. 

Organisationen har netop mod-
taget seks millioner kroner fra 
Udenrigsministeriet. Pengene 
skal bruges til at uddele hygiej-
neartikler, drive støttecentre for 
kvinder og børn og hjælpe hjem-
vendte fl ygtninge med at genop-
bygge deres huse – alt sammen 
i regionerne Ninewe, Kirkuk og 
Dohuk i det nordlige Irak.

Svend Løbner

TV-indsamling skaffer varme 
i fl ygtningetelte i Nordirak

Kamals familie fi k varmeovne og brændstof fra Mission Øst. 
Danske Kim Hartzner og Kamals familie står foran det telt, som 
har været familiens hjem i 14 måneder. Foto: Peter Eilertsen.

Nødhjælpsorganisationen Mission Øst har uddelt varmeapparater og brændstof på Sinjar-bjerget.

Udendørs julekoncert med 
SOUTH CITY GOSPEL CHOIR 

Julen synges ind på Prætoriustorvet ved Brødre-
menighedens hotel i Christiansfeld lørdag den 19. 
december kl. 11 og 13.30. Mellem to optrædener 
afslører borgmester Jørgen Pedersen ca. kl. 
11.40 Kleinbahn-skulpturen foran Udfordringen i 
Jernbanegade 1. I pausen er der tid til at handle i 
byens forretninger og caféer. Gospelkorets nyeste 
CD kan også købes. – Udfordringens Café og 
Butik Morgenstjernen sælger bl.a. gløgg og æb-
leskiver, honningkager, adventsstjerner, israelske 
dødehavs-produkter, sundhedsvarer og Willow 
Tree-fi gurer. Udfordringens bogsalg Hosianna.dk 
er også åbent. 

Velkommen og Glædelig Jul

Udfordringen

Jule-kunst hjælper fl ygtningebørn 
på Sinjar-bjerget
Igen i år vil den fynske kunst-
ner Karsten Auerbach holde 
jule-kunstauktion til fordel for 
en god sag. Denne gang går 
pengene til børnene blandt de 
fordrevne yazidier på Sinjar- 
bjerget i det nordlige Irak.

Den lille religiøse minoritet ya-
zidierne måtte sidste år fl ygte op 
på bjerget for at undslippe Islamisk 
Stat. Der bor stadig 25.000 i lejre 
oppe på bjerget. 

Ud over selve krigshandlin-
gerne har mange af børnene 
været vidne til, at børn og voksne, 
som ikke lod sig tvangsomvende 
til islam, blev halshugget, levende 
begravet, voldtaget eller solgt 
som slaver. Mission Øst er en af 
de 12 organisationer, som med bidrag fra TV2 og DR’s HjælpNu 
indsamling i september nu opretter sit andet ”børnevenlige område” 
i fl ygtningelejren på bjerget. Det er dette formål, som Karsten 
Auerbach støtter med sin kunst i år.

- Mission Øst er et godt valg. De er ikke større, end at de kan 
holde omkostningerne til markedsføring og administration helt nede 
på under en tredjedel af, hvad tilsvarende organisationer bruger. 
Og så glæder det selvfølgelig mit kunstnerhjerte, at tegning og 
maleri er en fast bestanddel af de psykosociale programmer, som 
de traumatiserede børn tilbydes på centret, udtaler kunstneren.

Man kan se billedet samt følge og deltage i årets jule-kunst-
auktion på www.auerbach-art.dk

Bodil

Filmplakaten til ”Klovn fore-
ver” viste to halvnøgne mænd 
liggende med ansigterne tæt 
på hinandens kønsorganer. 
KristenDemokraterne fandt bil-
ledet anstødeligt i det offentlige 
rum og bad forbrugerombuds-
manden Christina Toftegaard 
Nielsen gribe ind. 

Af svaret fremgår, at hun ikke 
foretager sig yderligere, fordi 
fi lmen henvendte sig til folk over 
15. Men plakaterne er et visuelt 
overgreb på børn og voksne, 
der så dem på togstationer, ved 
busstoppesteder eller i biografer, 

siger KDs landsformand Stig 
Grenov.

Voksenhumor
Forbrugerombudsmanden vil 

heller ikke gribe ind over for 
den frivole trailer til fi lmen, som 
er blevet vist ved biografernes 
familieforestillinger. Efter hendes 
skøn indeholder den nemlig 
humoristiske virkemidler. Men 
hvordan børn skal kunne forven-
tes at forstå voksenhumor, melder 
hun intet om. Omvendt beskyldes 
alle, der klager, for at mangle 
humoristisk sans.

Dermed er der frit slag for at 

lancere alle produkter med por-
nografi ske virkemidler, så længe 
det ikke omhandler bamser og 
slikpinde, kommenterer Grenov. 

Forurener sindet
Ordensbekendtgørelsens ord 

om, at billeder af anstødelig 
karakter ikke må opsættes i det 
offentlige rum, er sat ud af kraft. 

Hvor er frisindet blevet af, når 
man ikke kan blive fri for at få 
forurenet sindet? Grænserne for 
det tilladelige fl ytter sig konstant, 
og enhver kritisk røst bliver affejet 
som snerpet eller ny-puritansk. 
KD er ikke et seksualforskræk-

ket protestparti. Men nogen må 
slå hælene i og arbejde for den 
borgerlige frihed til ikke at blive 
udsat for pornografi sk materiale 
i det offentlige rum, slutter KDs 
landsformand.

Bodil

Lytter- og seerorganisationen 
Katolsk Medie Forum har ned-
lagt sig selv. KLF, Kirke & Me-
dier overtager medlemmerne 
fra 1. januar. 

Det 85 år gamle Katolsk Medie 
Forum har kun 200-250 medlem-
mer. Men i stedet for at lukke 
sker der nu en sammenlægning 
mellem Katolsk Medie Forum og 
KLF, Kirke & Medier. 

- Gennem en sammenlæg-
ning kan Katolsk Medie Forums 
medlemmer stadig være aktive 

indenfor det område, de brænder 
for, forklarer landsformanden for 
Katolsk Medie Forum, Svenning 
Ravn. 

Medlemmerne i Katolsk Medie 
Forum bliver fra 1. januar auto-
matisk medlemmer af Danmarks 
største mediebruger-organisati-
on, KLF, Kirke & Medier.

Stærk fælleskirkelig profi l
Med sammenlægningen bliver 

KLF, Kirke & Medier mere fæl-
leskirkelig end nogensinde. Ved 
at samle kræfterne kan man også 

stå stærkere i debatten og dia-
logen med medier og politikere. 

KLF bliver den eneste kirke-
lige mediebrugerorganisation, 
og kan vi så lykkes med at lave 
strategiske partnerskaber med 
blandt andet Den Katolske Kirke i 
Danmark, så er det toppen, siger 
Svenning Ravn. Generalsekretær 
i KLF, Mikael Arendt Laursen, 
udtrykker sin glæde over, at de 
nye medlemmer vil være med 
til at sikre bredden i foreningen. 

Bodil

Karsten Auerbach maler i 
år et julemaleri for at samle 
ind til  fl ygtningebørn i 
Nordirak.

KD: ”Forbrugerombudsmanden 
lukker øjnene for børnene”

Hvorfor kan man ikke blive 
fri for at få forurenet sindet? 
spørger Stig Grenov.

To lytter- og seerorganisationer bliver til én

Henrik Lundahl Revshøi har 
lavet en illustration til den nye 
situation i KLF.
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BAGSMÆKKEN

22. - 24. januar 2016
Efterskolen Solgården

Vardevej 68, 6880 TarmWeekend 
for aleneforældre

Se programmet og tilmeld dig på aleneforaeldre.dk

FIND OS PÅ FACEBOOK
Bedstefar til unge, som klager 

over kulden:
- Er det koldt? I aner ikke, hvad 

det ord betyder. Jeg kan huske en 
gang, da det var så koldt, at to-
gene ikke kunne køre en hel uge. 
Sporene måtte simpelthen krybe 
sammen for at holde varmen!

Mor til datter: Har du sagt 
tak til præsten for den dejlige 

julefest?
- Nej, for det gjorde Julie, og så 

sagde han, at det ikke var noget 
at takke for, så det gjorde jeg ikke!

Mor til søn: - Peter, har du 
så været sød ved din lillesøster, 
mens jeg var væk?

- Ja, mor, jeg gav hende halv-
delen af alle nødderne.

- Det var fi nt!
- Ja. Hun fi k alle skallerne.

En af vore venner, som er 
naturfotograf, var med os på 
restaurant og underholdt os 
med historier om de sære ting, 

han havde spist under sine 
mange ophold i tropiske regn-
skove. 

En jul havde han været på en 
ekspedition langt hjemmefra og 
havde spist sammen med nogle 
vaskeægte indfødte.

Mens han vemodigt betragtede 
hovedmåltidet, der bestod af 
store, hvide larver, tænkte han 
med længsel på al den and og 

fl æskesteg, som han nu gik glip 
af. En af hans nye, lokale venner 
lagde mærke til hans triste mine.

- Jeg ved præcis, hvordan du 
har det, sagde han medfølende. 
Larverne er også meget bedre i 
min landsby!

På kontoret snakkede vi om 
julegaver. Min kollega fortalte, 
at hun havde tænkt sig at give 
manden et 55” LED TV. Flere af 
os sagde, at det var en stor gave 
og meget gavmildt af hende.

- Ja, indrømmede hun og fort-
satte: Han behøver heller ikke at 
betale første afdrag før til marts!

Julehumor

Vindere af adventskonkurrence II:

Obs! NYT OPLAG: Da der er kommet mange fl ere bestillinger ind efter tryk-
ningen, udgives den 32 siders juleavis nu igen - inden i denne 4 siders avis for 
uge 51-52. Det giver læserne mulighed for at forære juleavisen (uden omslag) 
til naboer og venner. – Desuden trykkes et ekstra oplag, som kan bestilles, så 
længe oplag haves. Dog senest mandag!

Sidste frist for at være med i ”Aktion Juleavis” så længe lager haves:
• Bestil nogle ekstra aviser, fx 10 stk til familie og venner. 
• Bestil fx 50, 100 eller 1000 (så længe lager haves) til at dele ud i din gade eller by.
• Gå sammen en gruppe eller menighed om at dække en bydel - og følg op. 

På bagsiden er der et felt, hvor I evt. kan sætte et stempel eller skrive et navn.
• En ekstra avis koster 5 kr. Men bestiller du mindst 100 ekspl. får du dem til 3 kr. stk.
• Uanset hvor mange kilo du bestiller, betaler du kun 29 kr. i porto!
• Bestil på 7456 2202 eller abonnement@udfordringen.dk
• Og støt gerne med en gave på konto 7040 0001 830 446.

Nyt oplag af juleavisen til at gi’ videre 

Juleavisen udsolgt!

Udfordringens annoncekonsulent Jan Grundvad har ligesom Henriette Pallesen, Daniel Giversen og Peter Lanting været 
rundt i landet med juleaviser, mens de mindre pakker er sendt med postvæsnet. Til højre modtager Eva og Jan Stage et stak 

aviser til uddeling i Brøndby Strand. Lærerparret har selv holdt avisen helt fra starten i 70’erne,

De første 30.000 juleaviser er allerede ude i landet for at minde danskerne om julens ægte indhold.
Derfor er juleavisen genoptrykt indeni dette 4 siders omslag. 

Tag juleavisen ud af omslaget – og giv den videre til én, som vil få glæde af den!

dd d hh liUUdf d i

Af redaktør Henri Nissen

Fra nytår bliver 
Udfordringen en 
søndagsavis...!

Livet på Udfordringen er aldrig kedeligt. Vi møder en endeløs 
række af udfordringer. Tekniske, økonomiske, praktiske, person-
lige, åndelige... Men, som Johannes skriver i sit 1. brev 5, 4, ”alt, 
hvad der er født af Gud, overvinder verden; og den sejr, som 
har overvundet verden, er vor tro.”

Udfordringen er som en humlebi, der egentlig ikke burde 
kunne fl yve, men alligevel gør det. Og brændstoffet er tro. 

Ind i mellem presses vi på økonomien, men så dukker der en 
ny mulighed op. For nylig hævede postvæsnet fx igen portoen. Vi 
besluttede derfor at fl ytte alle abonnenter over til Bladkompag-
niet, som er billigere. Men det viste sig, at vi kun kunne levere 
til alle læsere den samme dag ved at levere søndag morgen! 

Selvfølgelig skal Udfordringen da være en søndagsavis. 
Det har blot ikke været muligt før. Men nu kan vi ovenikøbet 
spare en kvart million på det! Derfor begynder vi fra nytår på et 
spændende nyt kapitel i Udfordringens historie. Den 10. januar 
vil du få din avis leveret i postkassen kl. 7 søndag morgen!

Så kan du læse søndagens tekst og trosstyrkende artikler, 
mens du spiser dine rundstykker og holder helligdag. Kirkerne 
kan også få avisen leveret søndag morgen. 

Måske vil Kristeligt Dagblads læsere, som savner en kirkelig 
avis om søndagen, supplere med Søndags-Udfordringen? 

Har du gode idéer til Udfordringen om søndagen, så skriv 
endelig til os på redaktion@udfordringen.dk. 

Den store juleavis (fra uge 49) er pakket ind i et 4-siders 
omslag i denne uge. Folk glemte at bestille, og fl ere kom til efter 
fristen, så vi løb hurtigt tør med de første 30.000 aviser. 

Juleavisen er ændret en smule, men lige så velegnet til at give 
videre. Og nu har du jo to aviser (fra uge 49+51). 

Nytårsnummeret (uge 53) udkommer den 30. december. 
Der kommer ikke avis juleaften den 24.12. 
Tak for din trofasthed overfor vores fælles sag. Udfordringen 

er jo ikke en forretning, men et fælles kamporgan 
for levende kristendom. Glæd dig til et spæn-
dende nyt år, hvor vi ganske vist ikke aner, hvad 
der vil ske. Men hvor du véd, at du aldrig vil stå 
alene. Vi er sammen - og Han er der.

Glædelig Jul! 

Kjeld Lykke Olesen, Tværstien 4, 8870 Langå 
Hanne Madsen, Tropavænget 24, 4700 Næstved
Margit Christensen, Bastholm møllevej 175, 9760 Vrå
Benthe Pedersen , Skadbakvej 95, 9490 Pandrup
Jørgen Dahl Andersen, Møgelbjergparken 30, 8500  Grenå
Der er julecd’er på vej til vinderne. De rigtige svar var: 2, X, 2, X, 2, X, X, 1, 1, 2
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LEDER

Af redaktør Henri Nissen

Julen giver os tid 
til eftertanke
Denne juleavis deles gratis ud 
til tusindvis af danskere ved 
hjælp af Udfordringens egne 
læsere. 

Udfordringen er en selvejende 
fælleskirkelig ugeavis med stof 
fra både folkekirken og frikirker. 

Avisen fi nansieres af abonne-
menter og annoncer, og avisen 
er helt uafhængig af såvel kirker 
som organisationer.

Juleavisen udgives for at minde 
os alle om, at vi holder jul på 
grund af Jesu fødselsdag.

Men hvorfor er der grund til at 
fejre den fødselsdag? 

Lad os lige repetere bibelhisto-
rien sammen:

Paradisets Have
Kort sagt skabte Gud menne-

sket til at leve i uskyldig glæde og 
ubekymrethed - i Paradis. 

Men vores forfædre lod sig 
friste af det onde – symboliseret 
af en slange. Satan bildte Adam 
og Eva ind, at de kunne blive gud-
dommelige, hvis de gjorde oprør 
og tvivlede på Guds ord. 

Men i stedet blev de ulykkelige 
og skyldbetyngede. De begyndte 
at anklage hinanden. 

Det tabte Paradis
Efter at de blev jaget ud af 

den harmoniske Edens Have, 
kom mennesket længere ud i det 
onde. De første kapitler af Bibelen 
fortæller, hvordan den ene af 
Adams sønner, Kain, dræbte sin 
bror Abel af misundelse. Snart 
fulgte alle de andre synder, som 
mennesker siden har lidt under. 

Gud griber ind
Efter at Gud mange gange og 

på mange måder havde forsøgt 
at kommunikere med menne-
sket – fx gennem De 10 Bud og 
profeterne – besluttede Gud at 
sende Jesus. 

Han blev født af en ung pige, 
Maria, i en stald i Betlehem. 

Selv om han åbenbart bare 
var et fattigt lille barn, kom nogle 
astrologer rejsende fra østerlan-
dene, fordi de havde set en stor 
stjerne, som tydede på, at en 
mægtig konge var født (se side 
19). Også nogle hyrder kom for at 
se, hvad der var sket. De havde 
oplevet engle forkynde, at barnet 
ville skabe fred på jord - i men-
nesker, der tog imod.

Syndebukken
Som voksen fortalte Jesus 

gennem tre hektiske år, hvordan 
det var meningen, at vi skulle 
leve. Hvordan vi kunne få tilgi-
velse og blive forsonet med Gud. 

Nemlig gennem hans korsfæ-
stelse, hvor han ofrede sig som 
en syndebuk for al verdens skyld. 

Jesus viste sin autoritet gen-
nem de helbredelser og mirakler, 
som han udførte så mange af.

Inden han forlod denne verden, 
gav han autoriteten videre til dem, 
der ville følge ham. 

I de første århundreder spredte 
kristendommen sig derfor med 
stor hast i hele den daværende 
kendte verden. 

Romerriget og andre brutale 
riger brød sammen efter først at 
have forfulgt de kristne. Sådan 
kom kristendommen også til det 
hedenske Danmark.  

Kirken levede desværre ikke 
altid op til Jesu ord, men jævnligt 
blev folket fornyet gennem ånde-
lige vækkelser. 

Kristen i dag - men 
på den fede måde

Også i dag er det muligt at tage 
imod Jesus, få tilgivelse og lade 
hans Helligånd forvandle ens 
liv. Også i dag kan man opleve 
overnaturlige helbredelser. (Vi 
fortæller ofte om disse i uge-
avisen Udfordringen. Søg fx på 
vores hjemmeside.)

Når du har en personlig tro og 
relation til Jesus, er det muligt 
at opleve den slags overnaturlig 

hjælp. For Jesus er den samme 
i dag, som i går, ja til evig tid. 
(Hebr.13,8)

Vi kan få evigt liv
Jesus er ikke bare et godt men-

neske. Han er også Gud. Faktisk 
lover Bibelen, at ”enhver, som tror 
på ham, ikke skal fortabes, men 
have evigt liv” (Johannesevan-
geliet 3,16).

Når du dør, vil din personlighed 
fortsætte med at leve for evigt. 
Selv om kroppen dør, vil din ånd/
sjæl leve videre. Mange nærdøde 
eller genoplivede kan fortælle om 
en virkelighed bagved døden. 

Derfor er det meget vigtigt, 
at vi tager imod Guds udstrakte 
redningskrans, mens vi lever. 

Jo før, des mere gavn får vi af 
det - allerede her og nu.

Jul med Jesus
I dag er mange ateister eller 

tilhører en anden religion. Men 
de fl este af os er døbte og konfi r-
merede. Og uanset hvem vi er, er 
julen en god anledning til at tage 

imod Jesus - evt. igen.
Julens Udfordring giver nogle 

ledetråde. De gamle julesalmer 
fortæller også det gode bud-
skab. Syng dem! Lad ikke julens 
indhold drukne i nisser og under-
holdning, men fi nd ro til at bede 
til din Skaber i denne jul.

Jesus lover i Ny Testamente: 
»Bed, så skal I få. Søg, så skal I 
fi nde. Bank på, så vil døren blive 
lukket op for jer.« (Lukas 11,9) 

Tro til daglig
Herefter er det vigtigt at leve i 

tro. Det er fx en god idé jævnligt 
at læse i Ny Testamente og få 
relevant undervisning, fx gen-
nem kristne bøger. Noget af det 
vigtigste er et fællesskab med 
andre, som tror. Det kan være en 
levende menighed i folkekirken 
eller en frikirke, eller nogle gode 
venner, som man kan dele liv 
med. Vælg selv, hvilken kirke du 
befi nder dig bedst i.

I julen og påsken gjorde Gud 
alt, hvad der er nødvendigt for, at 
vi kan få et godt liv - OG et evigt 
liv efter døden. Men vi må selv 
tage imod gaven og holde fast i 
det nye liv. Ved at praktisere det. 

Vær forberedt på, at det ikke 
altid er let, fordi folk omkring dig 
ikke altid forstår den åndelige vir-
kelighed. Og der er jo også onde 
kræfter på spil i verden.

Det er også derfor, vi udgiver 
Udfordringen. For selv om du 
måske har været troende i mange 
år, så har vi alle brug for at give 
troen noget at leve af, så den 
ikke drukner i tvivl og hverdagens 
bekymringer. 

Glædelig Jul!

(Juleavis2/2015)
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- Bibelen er en 
uudtømmelig 

inspiration for mig
Kunstneren Marianne Lodahl Mortensen malede billedet til forsiden.

Jeg har tidligere arbejdet som 
sygeplejerske og haft travlt med 
det. Men nu bruger jeg næsten al 
min tid på at male, da jeg helt be-
vidst ønsker at bruge min bedste 
tid på kunsten! fortæller Marianne 
Lodahl Mortensen.

- Ja, jeg lever stadig ugift, jeg 
har aldrig følt, at mit ægteskab 
var noget, der kunne gøres om, 
siger hun. Mine sønner bor sta-
dig hjemme, og jeg har kun lidt 
ekstraarbejde, da jeg helt bevidst 
ønsker at bruge min bedste tid 
på kunsten!

Gud blev én af os
- Billedet med Maria og barnet 

har jeg kaldt ”Gud blev men-
neske”, fordi det er så ufatteligt 
og så stort, at Gud valgte at 
blive som én af os for at frelse 
os fra synden og døden, siger 
Marianne.

Hovedinspirationen for Mari-

anne er Bibelen. Mange af hen-
des billeder har motiver fra den 
dramatiske bibelhistorie. Og fl ere 
billeder har Maria og Jesusbarnet 
som tema.

Hoffmann-fan
Marianne er også en stor fan 

af forfatteren Poul Hoffmann, og 
hun bruger gerne et citat fra hans 
roman ”Ingen nat før dæmring”, 
når hun skal beskrive sin kunst-
neriske stræben:

- Kunst er dybest set et forsøg 
på at lede det kommendes kilder 
ind i det værendes ørken. 

Det kommende er allerede til 
stede i det værende, bare man 
kan få ånd til at få det frem, skri-
ver Poul Hoffmann og lader en af 
sine personer bede denne bøn: 

Herre, kom i din duftende 
dæmring med dug, der spejler 
himlen. Selv kan jeg ikke præ-
stere andet end brakvand. Jeg 

vil åbenbare dig og afsløre din 
fjende; lad det ikke blive ved, at 
jeg åbenbarer og afslører mig 
selv. Og hvis svovlpølen ryger i 
noget af det, så vis mig det. Lad 
mig ikke få blod på hænderne. 
Jeg stræber ikke efter kunsten 
for kunstens skyld, jeg stræber 
efter din sandhed.” 

(Citat af Poul Hoffmann.)

Evighedslys og håb
– Jeg har læst næsten alle Poul 

Hoffmanns bøger. Jeg synes, der 
er sådan et dejligt evighedslys 
over dem, siger Marianne, der 
selv kredser om de bibelske 
beretninger i sin kunst.

– Det er en uudtømmelig in-
spiration. Der er så meget, og 
man kan blive ved med at vende 
tilbage og fi nde nyt. 

– Kan du sælge dine bibelske 
malerier?

– Ja, men der er gallerier, som 

ikke tror, de kan sælge den slags, 
fordi det åbenbart ikke er ”politisk 
korrekt” at male bibelske motiver, 
bemærker Marianne.

– Men jeg har et budskab. Jeg 
vil gerne formidle håb.

Hun er selv vokset op i Skjern i 
Evangelisk Luthersk Missionsfor-
ening. Som voksen har hun prø-
vet forskellige kirkeretninger, men 
er foreløbig endt i en lille kirke, der 
hedder Den Lutherske Beken-
delseskirke. Det er en kirke, som 
fi ndes i Norge og Sverige, men i 
Danmark kun i den lille menighed 
i Esbjerg, som Marianne og nogle 
af hendes venner har oprettet.

Marianne Lodahl udstil ler 
jævnligt rundt om i landet. Hun 
har en permanent udstilling i 
Esbjerg Kunsthus, Kongensgade 
118, 6700 Esbjerg. Og billederne 
ligger også på www.gallerisela.
dk.

Henri.

Efter en sørgeperiode be-
gyndte hun for alvor at male 
oliemalerier.

– Jeg har altid arbejdet med 
billeder, men aldrig koncentreret 
mig helt om det. 

Men det er vigtigt at have tid 
og kunne bruge de lyse timer til 
at male. At kunne male, når man 
har energien til det.

Da Marianne Lodahl Mortensen 
for godt 15 år siden mistede sin 
mand i en alder af kun 35 år, 
lagde hun sit liv om.

– Det blev et vendepunkt for 
mig på fl ere områder. Jeg blev 
klar over, at der ikke var ube-
grænset tid at leve i, fortæller 
Marianne, som har to sønner.

For Marianne Lodahl Mortensen er bibelhistorien en uudtømmelig kilde af inspiration til hendes fl otte malerier. 

Udfordringen tilbyder gratis 
at sende ”Dagens Udfordring” 
på mail (fx til din smartphone). 

Det er et udvalgt bibelord til 
hver dag, siom kan opmuntre og 
sætte tingene i perspektiv.

Det er kan bestilles på hjem-
mesiden udfordringen.dk.

På nettet eller som email kan 
man også få andagter bl.a. her:

www.folkekirken.dk/dagensord
www.dagens-ord-andagt.dk
www.jesusnet.dk
www.ccw.dk/dagensord
www.netkirken.dk

Den kristne radio UCB udgiver 

også et gratis hæfte ”Et Ord til Da-
gen” med inspirerende andagter, 
skrevet i et moderne sprog. Det 
udsendes til interesserede fi re 
gange årligt. Desuden indeholder 
hæftet en daglig bibellæseplan.

Du kan bestille hæftet gratis 
på telefon 32 340 112 eller på 
ord@ucb.dk. Udgifterne dækkes 

af frivillige gaver fra taknemlige 
læsere.

Der fi ndes i øvrigt en del an-
dagtsbøger af kendte forfattere, 
som kan købes i nogle boghand-
ler eller i Udfordringens bogsalg. 
(Se www.Hosianna.dk)

Få en gratis daglig inspiration pr. mail
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Juleprædiken af Erik Hvid Larsen

Præst i Betlehemskirken og for børn 
og unge med særlige behov 

i Københavns Stift.

Juleevangeliet 

Jesus bliver født
1På den tid befalede den romerske kejser 

Augustus, at der skulle foretages en folketæl-
ling i hele kejserriget. 2Denne folketælling 
foregik før den, som fandt sted, mens Kviri-
nius var guvernør i Syrien.

3Alle tog af sted for at lade sig indskrive 
på listerne i den by, de stammede fra, 4og 
da Josef var af Kong Davids slægt, måtte 
han rejse fra Nazaret i Galilæa til Betlehem 
i Judæa, Davids by. 5Han var nødt til at tage 
sin forlovede, Maria, med sig, selv om hun 
var højgravid.

6Mens de opholdt sig i Betlehem, kom det 
tidspunkt, hvor hun skulle føde. 7Maria fødte 
sin søn, den førstefødte. Hun svøbte ham i et 
tæppe og lagde ham i en krybbe i staldrum-
met, for gæsteværelset var optaget.

Englene og hyrderne på marken
8Samme nat lå nogle hyrder under åben 

himmel og vogtede får på marken uden for 
byen. 9Pludselig stod der en engel foran dem, 
og hele landskabet lå badet i et strålende lys 
fra Guds herlighed. Hyrderne blev forskræk-
kede, 10men englen beroligede dem. »Vær 
ikke bange!« sagde han. »Jeg er kommet for 
at fortælle jer en stor og glædelig nyhed, som 
angår hele folket: 11I nat er jeres Frelser født 
i Davids by. Det er Messias, og han er jeres 
herre. 12Det her skal være et tegn for jer: I 
vil fi nde et lille barn, som ligger i en krybbe, 
indsvøbt i et tæppe.«

13 I det samme brød himlen ud i jubel. En 
hær af engle lovpriste Gud med følgende 
sang:

14»Al ære til Gud i Himlen og fred på jorden
til dem, der gør Guds vilje!« 

Teksten er fra Lukasevangeliet kap. 2, vers 1-14 fra Bibelen på Hverdagsdansk

Der er egentlig slet ikke tid til 
at kikke i reklamer og aviser; 
alt skal være klart og parat om 
ganske kort tid. 

Maden skal købes, gaverne 
pakkes ind, træet pyntes – og 
besværlige tanter og andre fami-
liemedlemmer skal inviteres. Der 
er faktisk ikke tid til at andet end 
at være travl - og en lille smule 
stresset over alt det, der skal nås.

På den anden side har rigtig 
mange oplevet, at intet sætter ti-
den ud af spil som en forestående 
fødsel. – Nok er der sørget for det 
meste, bleer og andet fornødent 
– men når fødslen er lige op over, 
stopper alle forberedelser, alt må 
ryddes i kalenderen for det nye liv, 
der er ved at komme til verden – 
barnet har al opmærksomhed på 
sin vej ud i verden til os.

Sådan er det egentlig også 

med julen. En fødsel blandt mil-
lioner. En fødsel i fattigdom og 
landfl ygtighed, som det er sket 
uendelig mange andre gange 
og steder på jorden. Alligevel 
er det sådan, at Marias fødsel, 
- moderen hedder nemlig Maria 
- har gennemsyret hele men-
neskeheden mere end nogen 
anden fødsel. 

Denne fødsel for over 2000 
år siden er også en fødsel, der 
kalder os til at rydde alt i kalen-
deren, selvom vi i første omgang 
ikke lige føler, at vi er nærmeste 
familie.

Dengang så tre vise mænd en 
stjerne større end alle andre, brød 
op fra deres arbejde, dagligdag 
og familie og drog afsted for at 
fi nde ud af, hvad stjernen kunne 
betyde. Lys i mørket, et tegn på 
himmelen – der sætter tiden ud 
af spil, og vise mænd der satser 

det meste for at fi nde barnet, født 
i Bethlehem – Jesus.

Fra skuffelser 
til begejstring

Vover vi at tage mod Guds-
barnet, som en julegave også til 
os – rydde kalenderen og tage 
på barselsbesøg, så vil vores jul 
blive helt anderledes end bare 
ræs og stress. 

For Jesu fødsel betyder, at al-
verdens skuffelser på juleaftener 
kan blive afløst af den største 
begejstring, for her er i sandhed 
en julegave, der giver hjerter fred 
og livet retning.

Så må vi stille os op i koret 
med alle andre skabninger, og 
en god fl ok engle, og råbe: ”Ære 
vore Gud i det højeste, og fred på 
jorden i mennesker, der har hans 
velbehag!” 

Tillykke med fødslen!

Ryd kalenderen!
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Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?

Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?

Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

Er julen bare læssevis af gaver
og neonlys og overfyldte maver?

Er verdens og familiens korte fred
en våbenhvile, julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

Er stjernen bare pynt som træets kærter,
og har du fl ettet ægte julehjerter?

Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig,
og har du ladet stjernen vise vej?
Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,

det barn i krybben er så meget mer.

Hvad er det, der gør 
jul til noget særligt?

– Det er jo ikke, fordi vi ikke vil 
have alt det med hygge, ande-
steg, gaver og fest, men det er 
Jesus i krybben, vi egentlig 
fejrer, så det var, hvad sangen 
skulle handle om. 

- Teksten skal få os til at tænke 
over, hvad julen egentlig handler 
om, sagde tekstforfatter Svend 
Erik Petersen (68) til DR, da han 
og komponisten Peter Sander 
Andersen (51) fi k den glædelige 
nyhed, at deres sang havde vun-
det DRs konkurrence om at skrive 
en ny julesang. 

I alt 515 amatører og professio-
nelle havde sendt deres  bidrag.

Dybden med
Komponisten erklærer sig helt 

på linje med forfatteren.
- I sangen er der et sted, hvor 

der står, at julens stjerne først for 
alvor lyser, når det barn, vi ser i 
krybben, er så meget mere. 

Det er først dér, det for alvor 
bliver jul for os. Dér får vi hele 
dybden med. 

Melodien kom bare
- Den melodi, det endte med, 

var stort set den første indsky-
delse, jeg fi k. Efterfølgende er den 
kun blevet pudset en lille smule til. 

Jeg prøvede nogle andre ting 
af, men det var den her melodi, 
jeg vendte tilbage til. Da jeg læ-
ste Svend Eriks tekst, blev jeg 
jo inspireret af teksten og den 
stemning, der er i den.

Jeg tog så udgangspunkt i 
spørgsmål- svar-opbygningen og 
i det, at han har indbygget nogle 
sproglige klimaks, så det var 
selvfølgelig også der, klimaks i 
melodien skulle være, siger Peter 
Sander Andersen.

For Svend Erik Petersen var 
der da heller ingen tvivl, da han 
hørte melodien.

Fældede en tåre
- Da han spillede den, fi k jeg 

tårer i øjnene. Jeg var fuldstændig 
vild med den, siger han til DR.dk.

Samtidig erkender han, at me-
lodien nok er enkel - men ikke helt  
let at synge. Det hænger blandt 
andet sammen med, at der er stor 
tonemæssig spændvidde mellem 
den dybeste og den højeste tone 
i sangen. 

Forfatteren og komponisten 
har været lærere sammen på Det 
kristne Gymnasium i Ringkøbing.    
Svend Erik Petersen har tidligere 
undervist i tysk og religion, mens 
Peter Sander Andersen er lærer 

i musik og kemi.
De to har også samarbejdet om 

at skrive sange til brug i søndags-
skolearbejdet.

Danmark synger julen ind
Den nye julesang ”Hvad er det, 

der gør jul til noget særligt” blev 
opført live for første gang i pro-
grammet ’Danmark synger julen 
ind’ den 29. november. Her sang 
DRs KoncertKor og pigekoret 
kendte danske julesange. 

Hør den nye julesang her:
youtu.be/DHdqthd4tCQ

Bodil

Den sang, som netop har vundet P2s konkurrence om at blive 
Danmarks nye julesang, har fokus på barnet i krybben.

- Vi vil gerne være med til at opretholde rygtet om Jesus. Vi vil invitere fødselsdagbarnet med 
til festen, siger Svend Erik Petersen. Danmarks nye julesang blev sunget af DRs Koncertkoret, 
Pigekoret og amatørkorsangere den 29. november. Fra venstre ses Svend Erik Petersen, der kneb 
en tåre, og Peter Sander Andersen.

Foto: Sille Arendt 
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Interview: Iben 
Thranholm

M e d  B e r t e l 
Haarder har 
Danmark fået 
en kirke- og 
kulturminister, der er fortro-
lig med kristendommen. 

Lige siden han voksede op på 
Rønshoved Højskole har kristen-
dommen præget Bertel Haarders 
liv og holdninger, og for ham er 
forholdet til kristendommen ulø-
seligt forbundet med Danmarks 
historie. 

Når regeringen har valgt at ind-
skrive en reference til kristendom-
men i regeringsgrundlaget, er det 
ifølge kirke- og kulturministeren 
også for at gøre grundlaget om, at 
Danmark er et kristent land, helt 
klart. Samtidigt erkender han, at 
vidensniveauet om kristendom-
men er meget lavt. Derfor er det 
godt med åbenhed og debat 
om Danmark som et gammelt 
kristent land. 

- Men når vidensniveauet er så 
lavt, og dåbstallet er faldende, er 
det så faktisk rigtigt, at Danmark 
stadig er et kristent land?

- Ja, Danmark er fortsat et 
kristent land. Uanset faldende 
dåbs- og medlemstal i Folkekir-
ken, så er den kristne anskuelse 
stadigvæk altdominerende her i 
landet. Jeg tror, det er gået op 
for mange, at der er forskel på 
islam og kristendom. At islam 
er en lovreligion, og kristendom 
et kærlighedsevangelium. Islam 
lider under, at man aldrig har 
haft en reformation. Kristendom 
er ældre end islam, men alligevel 
hænger islam fast i middelalderli-
ge forestillinger, som tyranniserer 
muslimerne. Det er blevet mere 
relevant end nogensinde, at vi er 
et kristent land.

- Hvorhenne ser du, at Dan-
mark er et kristent land?

- I vore litterære, historiske og 
kunstneriske, arkitektoniske arv. 
Det, som gør os til et folk, er de 
fælles kulturelle erfaringer. Man 
forstår overhovedet ikke dansk 
kulturhistorie uden kristendom-
men.

- Men er den historiske tilknyt-
ning nok? Skal der ikke et mere 
personligt engagement til? 

- Hvis fl ertallet af danskerne 
ikke længere vil være medlem-
mer af folkekirken, så lakker det 
mod enden med Danmark som 

et kristent land. Men det ændrer 
alligevel ikke ved vores historie. 

Det ændrer heller på Istanbuls 
historie, at den nu er en muslimsk 
by. Den har stadigt mange kultur-
minder fra den kristne tid, da den 
hed Konstantinopel. 

Den historie er fortsat vigtig, 
selvom nutidens mennesker 
mener noget andet. Grundtvig 
mente, at vi er produkter af den 
græsk-romerske oldtid, den mo-
saiske historie og den nordiske 
historie. Det er vores kulturs dybe 
rødder. 

Styrkelse af den kristne 
identitet i Danmark

- Når dåbstallet falder, vil du 
så gøre noget for at styrke den 
kristne identitet i Danmark?

- Ja, kendskabet til hvad kri-
stendom er, skal forbedres. Der 
er også formålet med kristen-
domsundervisningen i skolen, 
som ikke har været god nok. 
Nu er det blevet eksamensfag. 
Det forudsætter, at lærerne og 
censorerne ved, hvad kristendom 
er – og det, håber jeg, er tilfældet.

- Som kirkeminister synes du 
så, at kirken gør nok for at styrke 
kristendommen?

- Kirken gør mere og mere.  
Den har haft stor succes med 
minikonfi rmander. Og med sal-
mearrangementer. Børn elsker 
at synge. Det gælder også piger 
med tørklæder, der ikke har no-
get imod at synge salmer. Hvis 
man læser kirkebladene, kan 
der læses om mange forskellige 
aktiviteter. Det bedste er at få 
børn ind i kirken. Når børn er en-
gageret i kirken, kommer familien 
også med. 

- Ifølge Kirkeministeriet blev 
75,5 procent døbt i 2003, men 
tallet faldt på ti år til 63,9 procent i 
2013. Bekymrer den udvikling dig?

- Mange bliver døbt senere hen 
i livet. Der kommer mennesker fra 
andre lande, som tilhører frikir-
kerne. Nogle siger, at der er fl ere, 
der går i frikirker end folkekirker. 
Der er en tendens til, at frikirkerne 
er mere fyldte. Så der er masser 
af kristendommen. Da jeg var 
ung, 68’er, var der modvilje mod 
kirken, det er der slet ikke i dag. 
Nu er der velvilje. Ordet lever 
midt iblandt os. Jeg er bekymret 
for tallene, men ikke opgivende.

Danskerne er for 
utydelige om deres tro

- Du sagde under Muhammed-

krisen, at integrationen ville 
forløbe bedre, hvis danskerne 
var mere troende. Mener du 
stadig det?

- Ja, noget af det, der skader 
integrationen, er, at danskerne 
ikke er tydelige nok og i misfor-
stået trang til at vise åbenhed 
undertrykker deres egen kultur 
og deres egen tro. Det er noget 
af det dummeste, man kan gøre. 

Muslimerne har intet imod, at 
danskerne er kristne, at det er  
kirkeklokkerne, der lyder, og ikke 
minareter. De har ikke noget imod 
at synge salmer, og at deres børn 
får kristendomsundervisning. Der 
er ingen som helst grund til, at vi 
skal være utydelige med hensyn 
til vores kristne og kulturelle bag-
grund. Det er dumt, hvis vi er det, 
for vi skylder især de nyankomne 
og deres børn at fortælle, hvad 
det er for et land og en kulturel og 
historisk tradition, de er kommet til.

Der skal slås ned på 
religiøs chikane

- Siden Muhammedkrisen er 
kristenforfølgelser taget voldsomt 
til i fl ere muslimske lande og også 
på danske asylcentre. Hvordan 
forholder du dig til kristenforføl-
gelser?

- Vi har været alt for utyde-
lige med hensyn til forfølgelse 
og chikane mod kristne både i 
Danmark og udlandet. Efter min 
mening skal der slås hårdt ned 
på religiøst betinget chikane i 
asylcentrene. De, som udøver 
chikane, skal ud af centret og 
et andet sted hen. Vi skulle give 
alle en pjece på arabisk, hvor der 
står: ”Du er nu ankommet til et 
land, hvor der er religionsfrihed. 
Her er det tilladt at konvertere, og 
man bliver straffet for at krænke 
andres trosfrihed. Hvis du ikke 
kan fi nde dig i det, så bedes du 
rejse et andet sted hen.”

- I en undersøgelse fra Den 
Folkekirkelige Udviklingsfond 
foretaget blandt 48 kristne fl ygt-
ninge, der kommer i Apostel-
kirken på Vesterbro, siger mere 
end hver tredje asylansøger, at 
de har oplevet overgreb på grund 
af deres religiøse overbevisning. 
Hvad tænker du om det?

- Det er fuldstændig uaccepta-
belt, og jeg er bange for, at nogle 
af dem, der arbejder i centrene, 
er for tolerante over for en into-
lerant kultur. Vi skal ikke tolerere 
det, men slå ned på det med det 
samme. Det skal have konse-

kvenser. De skal fl ytte.
- Er dansk kultur blevet for 

svag?
- Ja, det kan man roligt sige. 
- Hvad kan man gøre ved det?
- Man skal bl.a. skrive i et re-

geringsgrundlag, at Danmark er 
et kristent land. Vi kan stramme 
op på vores kristendomsunder-
visning. Støtte præster, når de 
prøver at få fl ere ind i kirkerne 
og at konfirmandundervisning 
nu accepteres som en del af 
skoleundervisningen for alle de 
kommuner, der ønsker det. 

Frisind er forskellig 
fra tolerance

- Er tiden ved at løbe fra det 
rummelige danske frisind? Er vi 
for naive?

- Nej, tiden er ikke løbet fra fri-
sindet, men fra den misforståede 
tolerance, som ofte udspringer af 

bekvemmelighed. Det mest be-
kvemme er bare at vise forståelse. 
Det eneste rigtige er at udvise 
frisind. Det er noget andet end 
tolerance. Frisind er at være klok-
kerklar med hensyn til, hvad man 
selv mener, og hvad man selv og 
andre er forpligtede på. Man skal 
have respekt for, at man kan være 
muslim, buddhist, fundamentalist i 
Danmark. Grundtvig siger, at mun-
den er fri, men hænderne bundet. 
Man har lov til at tro, hvad man vil, 
men ikke til at chikanere. 

- På grund af fl ygtningestrøm-
men kommer mange til Danmark 
med en anden kulturel og religiøs 
baggrund. Hvordan kan du som 
politiker sikre de kristne værdier 
i fremtiden?

- Det kan jeg gøre ved at fort-
sætte med at være en frisindet 
kriger. Frisindet på den måde, at 
de kan tro på, hvad de vil, og kriger 

i den forstand, at her er det altså 
Grundloven, der gælder. 

Brug dansk kulturarv!
- Hvad vil du anbefale den 

almindelige dansker at gøre for at 
være med til bevare Danmark som 
et kristent land?

- Brug den danske kulturarv, 
som er nedfældet i salmerne, de 
bibelske fortællinger, som er så 
centrale for vores kultur. Hvis du 
ikke kender meget til det, så synes 
jeg, du skulle gøre noget ved det, 
fordi du lever i et kristent land. 

Det er vigtigt, at den tradition 
også går videre til dine børn. Det 
vigtigste er, at du viser respekt for 
dem, der er kristne og som lægger 
vægt på det. Og selvfølgelig også 
for andre religioner.

Danskerne er
for utydelige om 
deres egen tro
- Integrationen ville forløbe bedre, hvis danskerne var mere troende, 
siger kirke- og kulturminister Bertel Haarder.

- I misforstået trang til at vise åbenhed, undertrykker danskerne deres egen kultur og deres egen 
tro. Det er noget af det dummeste, man kan gøre, mener Bertel Haarder. 

DEREK PRINCE MINISTRIES
Tlf. 4077 7785 | info@derekprince.dk

Den internationalt respekterede bibellærer Derek Prince tilbyder 

 

ELLER PÅ WWW.DEREKPRINCE.DK

DEDEREREKK PRPRININCECE MMININISISTRTRIEIESS

EN B NNEKRIGERS 
HEMMELIGHED



6 . REPORTAGE Udfordringens juleavis – december 2015

Af cand. mag. Jonas H. Rohde 

Der sker dæmonudfrielser og 
helbredelser. Og mere end 
1.825 mennesker blev frelst! 

Da vi rammer landevejen uden-
for hovedbyen Arusha, er det med 
godt 110 km timen. Herfra kører 
vi gennem masaiernes område, 
der ligner landskabet fra en ame-
rikansk western-fi lm.

Afrikansk velkomst
Her er knas-tørt, og langs vejen 

er der udtørrede fl oder og vand-
løb. Ude i horisonten kan man 
skimte masaiernes landsbyer, 
med runde lerhytter og stråtag. 
Efter en halv dags kørsel drejer 
vi endelig fra og kommer ind på 
en hullet grusvej. 

Her bliver vi mødt af flere 
hundrede mennesker, der står 
med fl ag og vinker til os, da vi 
kører forbi. Foran os kører en 
hvid jeep med en stor mikrofon 
på taget, der annoncerer Egon 
Falks ankomst. 

Jeg kan ikke lade være med at 
tænke, om de mon har forvekslet 
Egon Falk med en rockstjerne. 
Egon vender sig mod mig og 
smiler. “Det er den afrikanske 
måde at sige velkommen til 
prædikanten på. En hjertevarm 
gestus, som de lokale pastorer 
har arrangeret.” 

Udfrielser og helbredelser 
Da vi ankommer til landsbyen 

Gittingen, kører vi hen på den 
lokale sportsplads, hvor der er 
opstillet en stor scene. 

Her er det lokale kirke-kor i 
gang med lovsangen. Bagefter er 
det Egons tur til at prædike. 

Da han er færdig med sin præ-
diken, kalder han folkemængden 
til forbøn og frelse. De fremmødte 
strømmer hen mod scenekanten. 
Der er mange mennesker, der rå-
ber med hænderne mod himlen. 
Det virker meget intenst. 

Til venstre for scenen er der 

en bil, der bakker ind i menne-
skemængden. Inde i bilen ligger 
en syg og desperat mand, der 
ønsker helbredelse. Det skaber 
kaos, og der er mennesker, der 
er ved at blive kørt over, fordi der 
ikke er plads til at fl ytte sig. 

Pludselig får jeg øje på nogle 
folk, der hopper rundt i folke-
mængden og virker helt ustyrlige. 
Jeg får bl.a. øje på en ung pige 
med kort hår, der bliver båret om 
bag scenen af 4 store mænd, 
mens hun spræller. “Det er de 
dæmonbesatte,” fortæller Egon. 
“Nogen af dem bliver voldelige, 
og andre mister evnen til at vide, 

hvad der sker, og falder. De risi-
kerer at blive trampet på i men-
neskemængden. Det er derfor, 
vi bærer dem om bag scenen.” 
Bag scenen står der en stor 
gruppe forbedere, som er parat 
til at hjælpe og bede for de syge 
og besatte. 

Blind mand fi k synet igen
Efter forbønnen er der folk, der 

står i kø for at komme op på sce-
nen og fortælle deres vidnesbyrd. 
En af disse personer er en ung 
mand i en rød jakke. Han fortæller 
at han var blind, men at Gud har 
helbredt ham under mødet. Der 
går et sus igennem mig, og jeg 
kan mærke, at jeg får gåsehud 
på mine arme. 

Egon siger til den unge mand, 
at han skal gribe fast i hans 
næse. Det gør han for at teste, 
om den unge mand taler sandt. 
Da manden griber fast i næsen, 
bryder folkemængden ud i jubel 
og priser Gud. 

I løbet af aftenen er der mange 
mennesker, der beretter om 

Selv Dr. Mary Nagu, som er minister for offentlige investeringer i Tanzania, deltog i Egon Falks 
kampagne i Tanzania.

På mission med 
danske Egon Falk 

i Tanzania
Jonas H. Rohde var med på en kampagne og fortæller om 

stærke oplevelser, man ikke lige kommer ud for i Danmark.

En ung mand fra landsbyen Gitting fortæller, at han var blind, men nu har fået synet tilbage. Folk 
jubler, da manden griber fat i Egon Falks næse for at bevise, at miraklet er sket. Man kan se en 
video om manden på youtube-kanalen ”New Life Outreach Tanzania.”

Han fortæller at han 
var blind, men at Gud 

har helbredt under 
mødet. Der går et 

sus igennem mig, og 
jeg kan mærke, at jeg 
får gåsehud på mine 

arme.

En mand, som har haft problemer med et ben, demonstrerer på scenen, at han nu kan gå igen.

- Jeg var en smule rystet. Og 
jeg spurgte Egon Falk, hvorfor 
vi ikke oplever de samme ting 
i Danmark, siger Jonas H. 
Rohde.

New Life Outreach
i Tanzania

Hannah og Egon Falk har 
været missionær i Tanzania 
siden 1974.

De bor i storbyen Arusha 
(ca. 300.000 indbyggere), 
som ligger i det nordlige 
Tanzania. 

New Life Outreach foreta-
ger 8 mødekampagner om 
året med støtte fra danske og 
norske venner. 

Du kan se reportager og 
videoklip fra kampagnen i Git-
ting på youtube-kanalen ”New 
Life Outreach Tanzania”. Her ligger Tanzania
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helbredelser. Der er nogen, der 
er blevet helbredt for lungepro-
blemer, knæskader og kroniske 
rygproblemer. Det er, som om 
miraklerne ingen ende vil tage. 

Da det begynder at blive mørkt, 
bliver der lukket af for scenen. Da 
den sidste person har fortalt sit 
vidnesbyrd, forsvinder Egon om 
bag scenen og ind sin bil. 

Besættelser er 
tys-tys i Danmark 

Senere på aftenen mødes jeg 
med Egon på den lokale restau-
rant i Gittingen. 

Jeg er stadig en smule rystet 
over alt det, jeg har set. Jeg har 
mange spørgsmål. Hvorfor ser vi 
ikke de samme besættelser og 
udfrielser i Danmark, som vi lige 
har oplevet i Tanzania? 

Egon fortæller, at han da også 
har oplevet udfrielser på sine mø-
der i Danmark, men at det ikke er 
på samme måde, som i Tanzania. 

- Hvis jeg trykker på den rigtige 
knap, får jeg altid den samme 
reaktion. Men der er mange kirker 
i Danmark, som er bange for at 
trykke på knappen, siger han og 
fortsætter: 

“I Danmark er dæmonuddri-

velse tys tys, hvorimod det i Afrika 
er offentligt kendt og accepteret. 
Jeg har endnu ikke mødt en afri-
kaner, der var ateist. Dæmoner, 
heksekunst og sort magi er noget, 
man skriver om i de offentlige 
medier og hører om i fjernsynet,” 
fortæller han.

Gud ser menenskers tro
En anden ting, der undrede 

mig, var det store antal af hel-
bredelser i Tanzania. Det er ikke 
noget, vi ser i Danmark. 

Egon tænker sig om et øjeblik. 
Han siger, at det kan skyldes 
forskellen mellem de to landes 
kulturer. 

- I Danmark går man til lægen, 
hvis man bliver syg. Men det er 
anderledes i Tanzania. Her fi ndes 
der kun 5.000 læger, hvoraf man-

ge slet ikke er færdiguddannede. 
Når folk i landsbyer som Gitting 

bliver syge, har de ikke mulighed 
for at gå til læge. Det første, de 
siger, er derfor: ”Gud, du må 
hjælpe mig. Helbred mig”. Og det 
ser Gud. Gud handler nemlig på 
menneskers tro og desperation. 

Den som Gud 
ikke helbredte 

Da ugen er omme, er kampag-
nen ved at være slut. Rygterne 
om de mange helbredelser har 
imidlertid spredt sig til hele om-
rådet, og på den sidste dag er 
der over 5.000 fremmødte men-
nesker. 

Under forbønnen er der så 
mange syge, at der ikke er plads 
til dem bag scenen. Vi bliver 
derfor nødt til at bruge scenen. 
Der opstår kaos-lignende sce-
ner, men der sker også mange 
mirakler. 

Det er derfor ikke så underligt, 
at jeg er helt udkørt, da mødet 
er slut. Jeg sætter mig på en 
plastikstol ved enden af scenen 
for at slappe lidt af. 

Pludselig får jeg øje på en 
dreng, der står ved bagtrappen 
af scenen. Han signalerer til mig 
med hænder og fagter. Det går op 
for mig, at han er døv. Drengen 
har hørt om den blinde mand, der 
fi k synet igen, og vil gerne have, 
at jeg beder for ham. 

Han er gået over 11 km for at 
komme til landbyen Gittingen i 
håb om, at hans tro ville helbrede 
ham. 

Bagefter sætter jeg mig tilbage 
på min plastikstol. Pludselig væl-
ter tårerne ud af øjnene på mig. 

Jeg kan slet ikke holde dem 
tilbage. Sikke en tro og et håb 
den dreng havde. Jeg tænker, 
at danskerne kunne lære noget 
af tanzaniernes tillid og tro på 
Evangeliet. 

Hvis vores tillid til Gud er stor 
nok, vil han også begynde at gøre 
store mirakler i Danmark.

Egon Falk er den eneste prædikant i Tanzania, der holder sine kampagner i landområderne, hvor ca. 70 procent af befolkningen bor.

Når folk i landsbyer, 
som Gitting bliver 

syge, har de ikke 
mulighed for at gå til 

læge. Det første, de 
siger, er derfor: ”Gud 

du må hjælpe mig. 
Helbred mig”.

Hvis vores tillid til 
Gud er stor nok, vil 

han også begynde at 
gøre store mirakler i 

Danmark.
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Kære børn!
I dag er jeg et meget gammelt 

får, som ikke kan så meget andet 
end at ligge lige så stille eller 
sove rigtig længe og få en tyk 
pels, som der kan laves garn af 
til huer og vanter og varme trøjer 
– eller gode tæpper.

Sådan nogle dejlige og livlige børn som jer har må-
ske svært ved at se, hvad sådan et gammelt nokkefår 
som mig kan have at fortælle, som man gider høre på. 
Men jeg har også været barn engang, og dengang …..
Ja – dengang var der en nat, som ingen anden nat 
har været hverken før eller siden. Jeg var et lille lam, 
der tit fi k lidt skænd, fordi jeg syntes, det var så spæn-
dende at gøre lige det modsatte af, hvad jeg skulle. 
Min mor var et stort tykt får, venlig og god af sig – jeg 
elskede at ligge og mærke hendes varme pels mod 
min ryg, men jeg kunne også godt lide at kravle lidt 
udenfor fl okken og ligge der – bare prøve hvordan det 
var. Jeg var nok det, man kalder familiens sorte får.
Hvis hyrderne opdagede mig, før min mor gjorde 
det, så fi k jeg et rap med deres hyrdestav, og den 
slog hårdt. Så det var altså bedst, når det var Mor, 
der opdagede mig.

Men denne nat var helt speciel. Hele flok-
ken, mange hundrede får, lå på marken. Hyr-
derne sad ved deres bål, og jeg lå og stirrede 
ind i fl ammerne. Det var meningen, at jeg skulle 
sove, men jeg gjorde jo ikke altid, som jeg skulle.
Men denne nat var der noget specielt over alting. 
Ingenting var, som det plejede, og dog var alt som 
enhver anden nat. 

Jeg stirrede ind i fl ammerne. De var varme og lyse 
og klare – stærkere end ellers – sådan mindes jeg 
det i hvert fald, og hyrderne sad foroverbøjede ved 
ildens skær. En enkelt sov, mens de andre holdt 
vagt. De skulle jo beskytte os mod de vilde dyr.
Dem havde jeg hørt om. Dyr, der spiste små lam 
og også store får. Jeg gøs bare ved tanken. Min 
Mor kunne fortælle, hvordan min onkel var blevet 
dræbt, da han var et lille lam. Han var listet lidt 
væk fra fl okken, og så havde han været et let bytte 
for en sulten ulv. Det er ulve og bjørne og sådan 
nogle uhyggelige dyr, der sniger sig ind på os.
Der var en hyrde engang, der slog bjørne ihjel – 
endda med de bare næver. Han spillede også på 
harpe og fl øjte for fårene. 

Hyrden David
Mor siger, at min 100 gange tipoldefar har oplevet 

det, og selv set den hyrde. Han hed David. Han var 
bare en dreng dengang, men han blev konge over 
hele landet, da han blev stor. Vores hyrder er nu 
også søde – men de slår lidt hårdt med deres stav. 

Men, som sagt, denne nat var nu noget særligt. 
Stjernerne lyste så klart. Der var ingen skyer at se, 
bare masser af stjerner, der blinkede og kiggede 
ned på mig. Jeg prøvede at blinke tilbage og lå og 
tænkte på, om man kunne snakke med stjernerne. 
Stjerner kan jo godt fortælle en hel masse. 

Ham der talte stjerner
Min Mor har også fortalt mig om Abraham - min 

200 gange tipoldemor skulle have mødt Abraham, 
en rigtig venlig mand. Han var ikke rigtig hyrde, men 
han ejede en masse dyr og havde så folk til at passe 
dem. Min 200 gange tipoldemor var et af hans får. 

Hun har set Abraham stå og kigge op mod 
stjernerne. Abraham havde ingen børn, og han var 
ved at blive lidt for gammel til at få nogen – men så 
havde Gud alligevel lovet ham, at han skulle blive 
stamfar til et helt folk. Abraham skulle stå og se 
op mod himlen og prøve, om han kunne tælle alle 
stjernerne, for hans folk skulle blive til endnu fl ere, 
end der var stjerner på hele himlen. 

Et gok med hyrdestaven
Min 200 gange tipoldemor skulle have set ham 

sådan med blikket vendt mod himlen mange gange. 
Jeg lå jo lidt her ved bålet og prøvede at dreje ho-
vedet for at se mere af stjernehimlen. Men jeg fi k 
i stedet et gok i knolden, for en af hyrderne havde 
opdaget, at jeg ikke sov, så jeg lagde mig helt ned 
igen, mens det summede lidt i mit lille hoved. 

Der var i hvert fald mange stjerner – fl ere end 
jeg kunne tælle, men jeg kunne heller ikke tælle til 
mere end tre. Mor og Far og mig selv. Men stjernerne 
havde jo på en måde talt til Abraham, som han 
havde stået og talt dem.

Men det var en helt forunderlig nat. Mor lå og 
slikkede mig venligt i hovedet, der hvor en lille bule 
var ved at blive til. Vinden var meget mild, den fi k 
en lille uldtot i min pande til at bevæge sig og kilde 
mig på næsen. Jeg åbnede igen det ene øje lidt på 
klem og så hyrden, der havde givet mig et dask med 
sin hyrdestav, sidde med et fast greb om staven. 
Jeg var lidt bange for ham, men han ville jo kun 
passe på mig, det vidste jeg godt. Jeg havde bare 
så svært ved at blive lige her i fl okken, når nu verden 
rundt omkring så så spændende og lokkende ud. 

En busk der brændte
Min Mor har også fortalt mig om en anden hyrde, 

der passede får for sin svigerfar. Ude på marken var 
der en stor busk, som pludselig stod i brand – uden 
at brænde op. Min 150 gange tipoldefar skulle have 
set det med egne øjne og hørt det med egne ører, da 
en stemme talte til hyrden. Han hed Moses, og han 
skulle tage skoene af, for han stod på hellig jord. Min 
150 gange tipoldefar ville til at gøre det samme, men 
så opdagede han, at han jo ikke havde fodtøj på. 

Han så Moses smide sin stav på jorden, og den 
blev til en slange, og han så ham gribe fat i den ene 
ende igen, og den blev til en stav igen. Moses blev 
aldrig rigtig den samme efter den oplevelse. Han 
passede stadig får, men han løftede ofte blikket 
og så målrettet ud mod horisonten. Der var noget 
afklaret i det blik, som ikke havde været der før. 
Han tog jævnligt et får op på skødet og gemte sine 
stærke, varme hænder i dets pels. Det havde min 
150 gange tipoldefar oplevet mange gange. 

Men en dag var der ikke nogen hyrde til at tage 
ham op på skødet mere, for den dag satte Moses 
staven beslutsomt i sandet og gik tilbage til det, han 
var fl ygtet fra. Der stod min 150 gange tipoldefar og 
så længselsfuldt efter sin hyrde. Han følte sig forladt 
og tom indeni. Han havde haft dyb respekt for den 
hyrde, som senere skulle række sin stav ud over 
vandet og lede et helt folk til frihed.

En gæst fra himlen
Men det var en fantastisk nat. Jeg strakte mig og 

nød strålevarmen og besluttede, at nu ville jeg være 
et artigt lille lam og lukke mine øjne helt i. Som jeg 
lå der – og jeg tror faktisk også, at jeg sov lidt, blev 
jeg overvældet af, hvor lyst og varmt bålet var – 
selv med lukkede øjne kunne jeg mærke lyset. Jeg 
blev så nysgerrig, at jeg var nødt til at åbne øjnene 
igen – bare helt kort... Jeg sagde det jo – det var 
en ubeskrivelig nat. 

Et lysende himmelsk væsen – en meget stor, fl ere 
meter høj engel viste sig på himlen og gav noget 
så almindeligt som himlen over vores hoveder et 
skær af himmelsk fryd og glæde og skønhed. Jeg 
hørte det, da den talte til hyrderne. Først havde de 
fået tumlet sig op at stå – det var ikke så nemt, de 
har jo også kun to ben at balancere på – men der-
efter havde de kastet sig ned på jorden for englen 
i ærefrygt. Englen fortalte dem noget meget stort: 
Der er født en frelser i Davids stad. Han er Kristus 
Herren. I får et tegn: I skal fi nde et barn liggende 
svøbt i en krybbe.

Engle overalt!
Nu glemte jeg alle mine gode manerer og kom til 

at rejse mig op og bræge. Hele jorden lå badet i et 
himmelsk lys. Som var det midt på dagen den klareste 
sommerdag – ja lysere endnu. Stjernerne virkede 
helt blege i sammenligning med de store smukke 
væsener, som fyldte hele himmelrummet. For nu var 
de overalt. Kæmpe store med smukke vinger og fl otte 
kjortler og klare ansigter og megastore muskler. Godt 
de ikke havde en hyrdestav i hånden. Og nu kom jeg 
igen til at dreje hovedet, men denne gang fi k jeg ikke 
et gok – det ville min bule også have været meget 
ked af. De sang så smukt – jeg tror ikke engang 
David med sin harpe eller fl øjte ville kunne gøre dem 
kunsten efter. De sang til Guds ære, og hele jorden 
sugede Guds hellige nærvær til sig.

Tænk, nu skal jeg også opleve noget stort ligesom 
mine tipoldeforfædre. Den store hyrde David, som 
frelste min 100 gange tipoldefar ved at dræbe de 
vilde dyr med de bare næver, han sang jo netop om, 
at Herren var hans hyrde, så han led ingen nød. Nu 
skulle der fødes et barn, der skulle blive verdens 
mest fantastiske hyrde – bedre end David selv, større 
end Abraham, og mere målrettet end Moses. Skulle 
jeg virkelig opleve det?!

Hyrderne ville gå fra os!
Hyrderne stod der ved deres næsten ud-

brændte bål, da englene forlod dem og rejste 
tilbage til Himlen igen. Hyrderne stod og snak-
kede sammen om, hvad de skulle gøre. Her 
blev jeg chokeret, for jeg hørte noget, jeg aldrig 
troede, jeg skulle høre: hyrderne ville forlade os!

Jeg mener – jeg har aldrig oplevet det før. En hyrde 
forlader ikke sin hjord, det har min Mor altid sagt 
til mig. Når hyrderne gav mig et rap eller et dask 
i måsen, så var det for at få mig til at rette ind og 
hjælpe mig, når jeg gik gale veje. Nu ville de forlade 
mig for at se det, som englen havde talt om.

Nu besluttede jeg mig for noget, som jeg ikke 
ved, om jeg tør fortælle for børn, men jeg besluttede 
mig for at vente med at være artig. Jeg havde godt 
nok lige besluttet det modsatte for lidt siden, men 
nu besluttede jeg mig altså for at være ulydig. Jeg 
kunne ikke leve med, at hyrderne forlod os, og jeg 
kunne heller ikke leve med, at der var født en hyrde, 
som var jordens frelser, uden at jeg fi k lov at møde 
ham. Mine små klove begyndte at bevæge sig – den 
ene klov satte sig foran den anden skridt for skridt 
…. og der gik jeg så på behørig afstand af hyrderne 
væk fra fl okken på vej mod mit livs møde.

Hvad var der i krybben?
Vi gik ikke så langt – faktisk tilbage til den lille 

stald, hvor vi plejer at holde til. Hyrderne åbnede 
forsigtigt døren på klem – og de så præcis, hvad der 
var blevet lovet dem: der sad en ung kvinde og en 
mand, som var lidt ældre. De sad begge tryllebundet 
og stirrede ned i en krybbe. Jeg siger jer – man skulle 
tro, de havde været to meget store og meget, meget 
sultne får, der netop havde fundet en krybbe med 
mad, som de kiggede ned i.

Nu skete det samme igen – mine små klove 
bevægede sig – ja jeg syntes jo ikke det var mig, 
der fi k dem til det, jeg fulgte ligesom bare med, 
hvis I forstår. Mine klove og mig gik hen til kryb-
ben, for måske kunne jeg også få lov både at se 
og smage de gode sager. Idet jeg passerede hyr-
derne, noterede jeg mig i forbifarten, at de havde 
lagt deres stave fra sig, og det gav mig lidt mere 
frimodighed. De var heller ikke optaget af mig – 
de knælede ned ved krybben – jeg kom helt hen 
foran dem og så, at de knælede for - et barn!
Englene havde haft ret: De fandt et barn. Og de 
to mennesker var helt optaget af deres lille dreng, 
der lå svøbt ind i et tæppe. Jeg kan ikke sige det 
med sikkerhed, men mon ikke det var min farmors 
smukke pels, der havde lagt uld til det tæppe?  Hvide 
uldtæpper går aldrig af mode – så min sorte uld 
er nok ikke i særlig høj kurs. Men tænk, her ligger 
verdens frelser netop i et uldtæppe, og netop her i 
den krybbe, som jeg plejer at spise af.

Jeg så den store hyrde
Var det ikke også det, min Mor sagde: Det er ikke 

så skidt at være et får, vi er måske ikke så kloge, vi 
bliver let væk, vi tænker os ikke så godt om – vi bliver 
tilmed slagtet hvert år, når der skal fejres påske. Det 
skal minde om, at de slagtede får, dengang Moses 
reddede folket ud af fangenskab – da var det vores 
blod på dørstolperne, der reddede deres liv. Vi får 
er til stede der, hvor tingene sker.

Nu ser jeg den store hyrde – han skal engang 
ofre sit liv én gang for alle, så der ikke skal ofres 
fl ere liv. Det er et sprog, et lille lam kan forstå!

Han leder os til alt godt
Ja – kære børn – jeg så det barn, som ændrede 

alt. Det kan vi alle få at se. Troen kan se alt det, 
som øjnene ikke kan. Englene er her stadig, og 
Jesusbarnet er her stadig. Han er den store hyrde, 
der leder alle sine får, også de sorte. Nogle gange 
bærer han os, nogle gange får vi et rap med hyrde-
staven, nogle gange rækker han den frem og deler 
vandene på vores vej, men han leder os derhen, 
hvor vi ikke kan gå selv. Derhen hvor englene bor, 
der hvor enhver tåre tørres af vores kinder, derhen 
til det sted, vi synger om i en salme:
”i et krystalklart hav af lys,
 forsvinder tidens nat og gys, 
forvandlet bliver hver gåde her 
til lovsangsjubel der.”

Han leder os hjem!

Det sorte fårs julefortælling
Julehistorie skrevet til børnekirke i Karlslunde Strandkirke 2014 af Birgitte Steffensen-Thomasen.

Englen fortalte hyrderne om noget meget stort: Der var født en frelser i Davids stad.
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Af Henriette Bjarne Hansen

Suh Jacobsen er hittebarn. 
Som spæd lagde hendes for-
ældre hende ud på gaden og 
forlod hende... 

Hvor længe Suh har ligget på 
gaden, ved man ikke, men – hun 
blev fundet. Og da hun var fem 
måneder gammel, blev hun adop-
teret af et dansk ægtepar. Hendes 
adoptivforældre gav hende den 
omsorg og pleje - og kærlighed, 
som var altafgørende for hendes 
overlevelse.

Tror du, at et spædbarn er i 
stand til at huske så grufuld en 
oplevelse?

– Ja, det er jeg overbevist om. 
Kroppens celler har en hukom-
melse og lagrer alle oplevelser. 
Nogle af disse oplevelser kan 
være så smertelige, at vi prøver at 
fortrænge dem, fordi vi ubevidst 
føler, at vi ikke vil overleve, hvis 
vi skal genopleve dem. Men krop-
pen erindrer det, og vi kan uden 
forvarsel risikere, at voldsomme 
følelser ”popper” op og næsten 
overmander os senere i livet, når 
vi oplever noget, der minder os 
om det oprindelige traume. 

 
Har du selv oplevet det?
– Ja, jeg har af og til haft nogle 

oplevelser, hvor jeg har kunnet 
mærke en dyb, dyb sorg, tristhed 
og alenehed. Det er en tilstand, 
som jeg ikke har haft lyst til at dele 
med nogen. Det eneste, der har 
kunnet give mig en forløsning, har 
været at kigge op på himlen eller 
stirre ud over havet. 

– Efter at jeg blev psykolog, og 
fi k kendskab til, hvor vigtigt det er 
at blive bevidst om, hvor de svære 
følelser kommer fra og få dem 
bearbejdet, søgte jeg en ekspert. 
Vedkommende lærte mig, at jeg 
skulle give mig selv lov til at sørge 
og græde, også selv om jeg ikke 
præcis vidste, hvad jeg sørgede 
og græd over. På den måde fi k 
jeg bearbejdet min sorg, og jeg 
fi k det bedre med mig selv.

Har du haft lyst til at tage til-
bage til Sydkorea og fi nde dine 
biologiske forældre? 

– Nej. Det har aldrig sagt mig 
noget. Jeg er glad for, at mine 
forældre altid har været åbne om 
hele min adoptions-historie, at 
jeg er et hittebarn og alt det der, 

for på den måde er det blevet en 
naturlig del af min identitet. Den 
rastløshed, som nogle adopte-
rede børn oplever - at de bare 
MÅ tilbage til deres hjemland og 
lede efter deres rødder, - har jeg 
heller aldrig oplevet.

Tænker du slet ikke på dine 
biologiske forældre. Hvordan de 
var, så ud, osv.? 

– Sjældent - men efter at jeg 
selv har fået børn, melder der 
sig dog af og til en nysgerrighed 
i forhold til arvelighed. Jeg kan 
se nogle af generne fra min 
mands familie slå igennem hos 
vores børn, men jeg aner jo ikke, 
hvad de har med sig fra mine 
biologiske forældre. Det kunne 
også være rart at vide, hvilke 
sygdomme mine børn (og jeg 
selv) er disponerede for, om der 
er arvelige sygdomme. Men må-
ske er det netop det, der holder 
os raske, at vi ikke véd noget og 
derfor ikke forventer at blive syge.

Hvordan har dit forhold til dine 
adoptivforældre været? 

– Jeg har haft et godt forhold 
til min mor og far og elsker dem 
begge meget højt. Jeg er lykkelig 
for, at jeg igennem dem har fået 
kendskab til kristendom og selv 
er blevet troende. 

– Igennem min opvækst så jeg 
meget op til min far. Han var en 
stærk, klog og passioneret mand, 
i særdeleshed i sit forhold til Gud. 
Det beundrede jeg ham for, og 
jeg delte på mange områder den 
måde, han defi nerede og udle-
vede sin tro på. 

Men da jeg blev ældre, begynd-
te jeg at stille spørgsmålstegn 
ved hans opfattelser, hvilket gav 
anledning til uoverensstemmel-
ser. Det var en stor sorg for min 
far, at vi efter hans opfattelse ikke 
længere delte samme tro, og han 
frabad sig derfor samvær med 
mig, indtil tingene ændrede sig.

Har de så ændret sig?
– Nej, det har de ikke. Min far 

og jeg har ingen kontakt til hinan-
den i dag. Jeg har ikke set ham i 
næsten tyve år…

Har du prøvet at genoptage 
kontakten til din far?

– Ja, en enkelt gang, men det 
endte desværre igen med et vold-
somt sammenstød. Nu er jeg nået 
til den konklusion, at skal der ske 

en ændring på tingenes tilstand, 
så må det nok starte hos min far.

– Jeg sender ham dog en gang 
om året billeder af mine børn, 
som han desværre aldrig har 
mødt, bl.a. for at lade ham vide, 
at jeg er åben over for en eventuel 
ændring af tingenes tilstand.

Savner du ham?
– Ja, ind imellem savner jeg 

at have en ”far” i mit liv, og at 
mine børn kunne have en morfar. 
Rent praktisk har jeg også ofte 
savnet en ”far” i familien - én man 
kunne gå til med ”far-ting” - og jeg 
ville da også ønske, at min mand 
havde en svigerfar, og mine børn 
en morfar. Til gengæld har jeg en 
fantastisk mor, som bestræber sig 
på at repræsentere både mor- og 
far-rollen, så godt hun kan.

Er din mand så blevet en slags 
faderfi gur for dig?

– Min mand minder slet ikke 
om min far, men han er af en 
støbning og personlighed, som 
giver mig den samme ro og 
tryghed, som jeg indtil bruddet 
fandt hos min far. Til gengæld 
er jeg opmærksom på ikke at 
lave overføringer fra min far til 
min mand - altså, at forvente, 
at min mand også ”svigter” mig, 
ligesom min far gjorde. Der sker 
nemlig ofte sådanne ubevidste 
koblinger hos kvinden i forholdet 
til hendes mand.

Hvad får man ud af at gå til 
psykolog? Kunne man ikke nøjes 
med at tale med en god ven?

– Hvis alle mennesker havde 
mindst 1-2-3 fortrolige, som de 
reelt snakkede med alt om, også 
det svære, så tror jeg, at hele 
menneskeheden ville have det 
langt bedre. Men der er visse 
ting, som en psykolog bedre kan 
byde ind med, fx konfrontation 
med uhensigtsmæssig adfærd 
- det er ofte noget, man tager 
mere til sig, når man hører det 
fra en psykolog end fra en ven/
slægtning, hvor man måske har 
mere tendens til at slå det hen 
eller reagere følelsesmæssigt på 
det og i stedet gå i forsvar.

Har du selv haft brug for at gå 
til psykolog?

– Ja. Jeg har oplevet, hvor 
smukt og befriende det kan være 
at turde lytte til sig selv og tage 
sine første spæde skridt ud i 

verden - som sig selv, som den, 
Gud egentlig har skabt os til at 
være. Jeg har ligesom mange 
af mine klienter været igennem 
den proces, det er at få ryddet 
op i kaos, smerte og sorg, og 
efter oprydningsarbejdet mærke 
den styrke og kraft, man nu har 
fået til at tage kampen op med 
resten af livet.

Hvad kan gøre dig ked af det?
– Når jeg tænker på, hvor 

mange børn, der bliver svigtet i 
deres opvækst, og som på grund 
af utilstrækkelige rammer har det 
svært med sig selv og andre. Al 
den ulykkelighed, der følger i køl-
vandet på det. Det gør mig virkelig 
bedrøvet at tænke på.

Hvad kan gøre dig rigtig glad?
– Når jeg i et øjeblik pludselig 

bliver meget bevidst om, hvor rigt 
velsignet jeg er med en dejlig og 
kærlig familie, gode venner og 
mange muligheder. Så fyldes jeg 
af stor taknemmelighed og fryd 
over alle de muligheder, det giver. 
Eller når min søn kommer med en 
kærligheds-erklæring til mig - så 
tænker jeg, at jeg må have gjort et 
eller andet rigtigt. Og at grine rig-
tig godt og meget sammen med 
gode venner - det er fantastisk og 
enormt livsbekræftende.

Hvad betyder Jesus for dig?

– Jesus og Gud er grundlaget 
for hele min måde at opfatte 
verden og relationer på, og jeg 
forsøger at lade min tro være 
udgangspunkt for alt, hvad jeg 
gør. Jeg oplever at mærke hans 
tilstedeværelse dybt i mit hjerte.

Selvom jeg har oplevet at være 
i tvivl om fortolkninger af Bibelen, 
kristen etik og moral osv., så har 
jeg aldrig tvivlet på hans eksi-
stens. Det er mit store ønske, at 
mit psykologiske virke, min væren 
i min familie og i mine andre re-
lationer må være et vidnesbyrd i 
sig selv om, at der fi ndes en Gud. 
En god Gud.

Var Jesus en slags psykolog?
– Det kan man vel på en måde 

godt sige. Jesus gav personer 
sin udelte opmærksomhed og 
talte præcis ind i deres situation, 
satte krystalklart fokus på deres 
problemstillinger og gav dem 
dét, der skulle til, for at de kunne 
komme videre. 

Psykologien er ganske vist en 
nyere videnskab. Men opfi ndel-
sen af vores forunderlige og kom-
plicerede psyke – og forbindelsen 
mellem psyke og soma (kroppen) 
– er noget, Gud har skabt. 

Flere af de psykologiske ind-
sigter eller redskaber, jeg bruger 
i mit arbejde, kan man faktisk 
fi nde i Bibelen. Fx er grundlaget 
for psykologien netop, at man 

via det talte ord skaber struktur 
og overblik over kaos, og det er 
jo netop dét, der beskrives i 1. 
Mosebog, hvor Gud ved at tale 
ind i universet skaber orden.

Hvad har du lært af de svære 
ting, du har gået igennem?

– At det er enormt vigtigt at 
have orden på sine prioriteringer 
- på hvad, der egentlig betyder 
noget, når alt kommer til alt. 

At det ikke altid er dét, jeg tro-
ede, der var vigtigst, som i sidste 
ende viste sig at være det. Det 
skærper min opmærksomhed på, 
hvad der skal have lov til at fylde i 
mit liv, og hvordan jeg vil prioritere 
min tid og min energi.

Hvad prioriterer du højest? 
– Min familie. Jeg kan ikke leve 

uden dem og den kærlighed, de 
giver mig, og den kærlighed, jeg 
får lov til at give dem. For mig er 
det dét, der giver hele livet og 
eksistensen mening - at få lov at 
opleve sig elsket og at være med 
til, at andre oplever det samme. 

Det er et grundlæggende be-
hov, vi alle har, fordi vi er skabt i 
Guds billede af Gud, som er selve 
kærligheden og fællesskabets 
kerne. 

Det ligger efter min overbe-
visning simpelthen i vores DNA.

Psykologen
kender smerten
fra sit eget liv

Suh Jacobsen har hjulpet mange mennesker gennem sin praksis og gennem den brevkasse, 
hun har i Udfordringen hver 2. uge på skift med Orla Lindskovs brevkasse. Avisen har netop 
samlet de bedste brevkasse-svar i en ny bog, som kan bestilles på Hosianna.dk for 148 kr. 

Psykolog Suh Jacobsen har selv haft et liv, der har gjort ondt. 
Som nyfødt blev hun efterladt på gaden som hittebarn...
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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:

BREV:           SVAR:

Kære Orla Lindskov
Jeg har ikke holdt Udfordringen 

ret længe. Tidligere har jeg lånt 
mig frem. Jeg har læst din Brev-
kasse med stor interesse. 

Jeg er fl ere gange stødt på or-
det salvedug. Jeg har bemærket, 
at ret mange har fået hjælp og 
helbredelse gennem en salvedug. 
Jeg har forstået, at en salvedug 
er et ret lille stykke stof, som der 
er blevet bedt over, og som er 
salvet med olie.

Jeg ved, at for Gud er alle ting 

mulige, og jeg tror på, at forbøn 
har en mægtig virkende kraft.

Jeg vil gerne, om du vil fortælle 
lidt om salvedugenes betydning 
og effekt. Desuden vil jeg gerne 
bede om at få tilsendt en sal-
vedug, da jeg gerne vil opleve 
bedring eller fuldstændig helbre-
delse, inden juletiden begynder. 
Jeg lider af gigt og har mange 
smerter. På forhånd tak.

Venlig hilsen
         B.

Kære B.
Med hensyn til salvedugene 

vil jeg gerne her understrege, 
at en salvedug i sig selv kun 
er et stykke tøj, som ikke har 
nogen kraft. Der er som sådan 
ikke noget ”magisk” ved selve 
salvedugen.

Den kraft, som salvedugen 
medbringer, skyldes den bøn og 
den tro på Jesus, som bliver knyt-
tet til salvedugen.

Da Jesus spyttede på jorden, 
lavede dynd og smurte det på 
den blindfødtes øjne, var det ikke 

dyndet i sig selv, der helbredte 
den blindfødtes øjne. Det var 
derimod troen på Jesus. 

Det er således i troen på Jesus 
og i bønnen til Jesus at den gode 
virkning af salvedugene ligger.

Jeg har sendt dig en salve-
dug, som jeg har salvet og bedt 
over om helbredelse af dine 
gigtsmerter.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig, fordi der er 

noget, jeg gerne vil have klarhed 
over.

Min mand døde for ganske kort 
tid siden. Han var blevet ramt af 
en livstruende sygdom, så han 
vidste selv, hvor det bar hen. Han 
havde mange smerter. Vi havde 
dog begge håbet og ønsket, 
at vi skulle komme til at opleve 

denne jul sammen og opleve den 
sammen med vores børn. Også 
selvom det så måske ville blive 
den sidste. Men sådan blev det 
altså ikke.

Min mand sagde ofte, at han 
troede, at årsagen til at han var 
blevet ramt af denne alvorlige 
sygdom var, at Gud var vred på 
ham på grund af ting og forhold i 
hans fortid.

Han mente dog, at han havde 
angret og bedt om tilgivelse. Men 
alligevel talte han igen og igen 
om, at Guds vrede nok havde 
ramt ham i form af denne sygdom.

Det med Guds vrede kører i 
mine tanker dag og nat. Kan du 
hjælpe mig til at få klarhed?

Venlig hilsen
Den Efterladte

Kære Efterladte
Det gør mig inderligt ondt at 

læse dit brev. Det gør mig ondt 
på jeres vegne, at I ikke fi k den 
kommende jul sammen.

Med hensyn til begrebet Guds 
vrede vil jeg forsøge at give dig 
klarhed.

Når der tales om Guds vrede, 
må den ikke sættes på niveau 
med den almindelige, menne-
skelige vrede. Den menneskelige 
vrede kan rumme både mangel 
på beherskelse og hævntørst. 

Taler man derimod om Guds 
vrede, er det noget helt andet. 
Begrebet Guds vrede findes 
ganske vist. Men Guds vrede er 
hellig vrede. 

At den er hellig betyder, at den 
er helt kærlig. Den er ubesmittet 
af menneskelige følelser, såsom 
hævntørst og gengældelse.

Vil man belyse Guds vrede, 
må man gøre det fra to sider. På 
den ene side må man se Guds 
vrede ud fra hans alvor og hans 
evige fjendskab mod synden, 

som er det, der ødelægger både 
mennesket og menneskesjælen.

På den anden side må man 
også se det ud fra lignelsen om 
den fortabte søn. 

Den afstand, Faderen har 
måttet tage fra sønnens adfærd, 
har ikke medført nogen form for 
hævn eller gengældelse. Hævn 
og gengældelse kunne et almin-
deligt menneske nok have følt sig 
fristet til på grund af sønnens liv 
og opførsel.

Den barske opfattelse af Guds 
vrede handler om, at man tror, 
Gud pisker og tugter mennesker 
til at tro og til at opføre sig bibelsk. 
Midlerne, han bruger til det, skulle 
så være ulykker, alle former for 
lidelse, herunder også sygdom. 
Det ville betyde, at Gud skulle 
bruge tvang til at få sin vilje med 
os mennesker. 

Med hensyn til sygdom er årsa-
gen til sygdom en anden:      

Sygdom kom ved Adam og 
Evas synd og ulydighed ind i ver-
den sammen med en hel række 

andre onder. Sygdom er således 
ikke et straffemiddel, som Gud 
bruger mod den enkelte. Gud er 
en kærlig Far. Han er uendeligt 
kærligere, end  den mest kærlige 
far her på jorden. 

Ville måske en normal, kærlig 
jordisk far gøre sit barn sygt, hvis 
det ikke makkede ret?

Det har jeg ikke fantasi til at 
forestille mig. Hvor langt mindre 
må vi så tænke sådan om Gud.

Gud køber os heller ikke til at 
være gode og bibelske ved at 
give os jordiske gaver, hvoraf 
en stor gave er et godt helbred. 
Han skulle så følgelig tage de 
jordiske gaver fra os igen, når vi 
ikke makker ret. Gud bruger ikke 
sig magtstilling i verden på så lav 
en måde. 

Jeg håber, at mit korte svar 
har hjulpet dig til klarhed over 
udtrykket: Guds vrede. Og jeg vil 
på trods af dit store tab ønske dig 
en glædelig jul.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Tusind tak for salvedug og 

forbøn for mine rygsmerter. 
Virkningen af forbønnen og 

salvedugen har givet mig en 
hel ny tilværelse. Nu er der kun 
en ganske lille smerte tilbage 
ved morgentid. Vil du bede 

Jesus om at tage den også?
Det ville være skønt at være 

totalt smertefri nu op til jul.
Kærlig hilsen S.

Kære Orla
Jeg skriver til dig på grund 

af noget meget glædeligt. Min 

fordøjelse har nu i 7 uger været 
god, siden du bad for mig sidst 
på et møde i Valby.

En stor tak fordi du har holdt 
ud og bedt for mig.

K.H. fra  S.

Kære Orla Lindskov!
Jeg havde nogle meget 

ømme og irriterede gummer, 
som du bad for sidst, jeg var 

til dit møde. Det problem er 
væk nu.

Jeg har heller ikke ondt i 
ryggen mere. Det blev også 

helbredt.
Tusind tak.

K.H. E.

Jeg lider af gigt Bøn virker

Han ønskede at opleve julen

En stor tak

Ikke ondt i ryggen mere

En ny tilværelse

Sygdom 
er ikke 
en straf
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Af Henri Nissen

- Jeg var fyldt 50 år, da jeg blev 
kristen. Jeg var konfirmeret 
og vidste lidt om Bibelen. Men 
jeg havde intet forhold til Gud, 
fortæller Inge Norling. 

- Jeg troede, at HVIS han 
fandtes, så kunne han i hvert fald 
ikke lide mig, for jeg havde jo gjort 
mange ting, som jeg godt vidste 
var ”forkert”. 

Så jeg prøvede bare at holde 
mig på afstand af Gud.

- Men en dag fi k min datter mig 
med ind i en frikirke i Vejle. 

Præsten stod og sagde, at 
Gud elskede alle mennesker. 
Den gik jeg og tyggede på hele 
eftermiddagen. Om aftenen var 
der igen møde. Og jeg gik derhen 
igen - frivilligt. 

Er det rigtigt?
- På mødet fortalte nogle deres 

”vidnesbyrd” om, hvordan de 
havde taget imod Gud. Men jeg 
troede bare, at man kunne gå op 
og sige sin mening, så jeg spurg-
te præsten Jørgen Christensen, 
om jeg måtte sige noget. Så fi k 
jeg mikrofonen og sagde: 

Du sagde i formiddags, at Gud 
kender og elsker alle mennesker. 
Er det sandt? 

Ja, sagde han. Det er da sandt. 
Men gælder det også mig? 
Ja, sagde han, det gælder alle 

mennesker. 
Men står det i Bibelen? 
Ja, det gør det da, svarede han.
På det tidspunkt havde jeg 

planlagt mit eget selvmord. Jeg 
var rigtig langt ude. Men nu sagde 
jeg den fornuftigste sætning, jeg 
nogen sinde har sagt i hele mit 
liv. Jeg sagde: Hvis det passer, 
at Gud elsker mig, så vil jeg også 
elske ham. Så skal det være det 
vigtigste i mit liv fra dette øjeblik.

Nu vil jeg vil gå hjem og læse 
i min bibel og fi nde ud af det her.

Champagne i fi ngrene
- Og alle omfavnede mig. Jeg 

vil aldrig kunne viske det øjeblik 
ud af mit liv. Det, der skete lige 
dér, kan jeg ikke forklare. Det var, 
som om der boblede champagne 
ned i mig og helt ud i fi ngerspid-
serne, husker Inge.

- Det var i 1984. Jeg har elsket 
Gud lige siden. Men jeg skulle 
jo først lære Gud at kende, og 
jeg var meget taknemlig for den 
hjælp, jeg fi k fra Jørgen Christen-
sen og hele menigheden.

Jeg var enormt glad, og jeg 
fi k god opbakning fra de andre i 
kirken. De lånte mig fx bøger og 
plader med kristen musik. En klog 
én sagde: Læs først Lukasevan-
geliet, før du læser alt det andet i 
Bibelen. Det var et godt råd. 

En stemme ovenfra
- Jeg var skilt og alene i mit 

hus, og jeg lå faktisk i mit badekar 
og bad euforisk til Gud, da jeg 
hørte en stemme: Du skal tage 
til Nordirland. Men der gik to år, 
inden jeg gjorde alvor af det. For 
jeg var noget forvirret. Men jeg 
havde en følelse af, at der var 
noget, jeg skulle gøre, som jeg 
ikke havde gjort.

Så tog jeg derover og kørte 
rundt en uge. Og selv om Nord-
irland jo var berygtet for terror, 
så mødte jeg så megen kristen 
kærlighed, som jeg aldrig havde 
mødt. Både fra katolikker og 
protestantiske retninger. Jeg var 
fx i et hus, hvor beboerne tilhørte 
fem forskellige kirkeretninger, og 
de gik i hver sin kirke. Men hver 
dag bad de tre gange sammen. 

Jeg havde nogle meget stærke 
åndelige oplevelser derovre.

Som Moder Teresa
- Jeg mødte også Moder Tere-

sas søstre i Skotland. Og derigen-
nem mødte jeg en katolsk præst. 
Jeg kunne ikke lide, at alt hvad 
han sagde, lød rigtigt. For jeg 

havde så mange fordomme om 
katolikker. Men i oktober 1986 
blev jeg selv optaget i den katol-
ske kirke. Jeg tror, det var Moder 
Teresas eksempel, der gjorde 
størst indtryk. Jeg fi k nu at vide, at 
jeg skulle tage hjem og leve som 
fattig og tage mig af de fattigste.

Det var svært at forklare, og 
jeg er blevet misforstået af så 
mange, men jeg solgte nu mit 
hus og fl yttede ind i gæstehuset 
på et kloster i Høsterkøb i Nord-
sjælland. Her faldt jeg til lidt til ro.

Boede blandt hjemløse
- En dag læste jeg en avis-

overskrift om, at man i Danmark 
smed levende mennesker i skral-
despanden. Det var om hjemløse.

Så forlod jeg klosteret for at gå 
ud på gaden og fi nde de men-
nesker, som man smed væk på 
den måde. I det næste halve år 
levede jeg selv som de hjemløse. 
Den første tid boede jeg på Ko-
fods skole, derefter på Kirkens 
Korshærs hjemløseherberg. Og 
ellers mange steder, hvor jeg 
kunne lægge mig ned og sove.

Jeg måtte ikke holde andagt 
på Kirkens Korshærs herberg, for 
de fi k statsstøtte... Det forstod jeg 
ikke, men sådan var det. Og det 
var hårdt, for man hørte jo alle 
de forfærdelige historier, og man 
kunne ikke gøre så meget. Så jeg 
måtte tage en pause. 

Jeg begyndte derfor at uddan-
ne mig et år på Sognediakonien 

på Diakonissestiftelsen. Det gav 
mig meget at lære noget bibelhi-
storie og kirkehistorie. Tænk fx på 
alt, hvad Paulus led og orkede, 
fordi han havde set Jesus i et syn. 
Han var jo fantastisk. 

”Gud, giv mig en gård!”
- Jeg sagde til min præst Lars 

Messerschmidt, at vi skulle få de 
hjemløse væk fra København. Ud 
på landet. På en gård. Vi skulle 
ikke have personale, der sagde, 
at vi ikke måtte holde andagter. 
Vi skulle selv gøre det, vi kunne, 
sagde jeg til min præst.

”Så må du jo bede Gud om 
sådan en gård,” sagde præsten. 

Så det gjorde jeg! I 1989 havde 
jeg holdt jul hos min søn i Viborg 
og ville besøge min datter i Vejle. 
Så jeg sad på banegården og bad 
om at få en gård til de hjemløse.

”Det skal bare være en gam-
mel gård, for ellers bliver ejeren 
bare sur, hvis vi roder. Den skal 
ligge i en skov, så vi kan gå nogle 
ture og tale om tingene. Der skal 
være noget jord til, så vi selv 
kan dyrke vores grøntsager og 
have nogle dyr. Og kan du ikke 
sørge for, at den ligger lige langt 
fra Viborg og Vejle, så jeg kan 
besøge mine børn,” bad jeg dér 
på banegården.

Så gik jeg ind og købte Jyl-
landsPosten fra dagen før. Her 
var en gård til leje. Selv om te-
lefonnummeret var til Sjælland, 
lå gården i Fasterholt - midtvejs 
mellem Viborg og Vejle...!

Men gården var stor og dyr, 
og ingen ville støtte mit projekt 
med penge. 

Men så kom der en tyv og stjal 
gårdens køkken og vandværk. Og 
så var den jo svær at leje ud. Jeg 
besøgte ejeren, som viste sig at 
være Danmarks femte rigeste 
mand. Han lod mig leje gården til 
et bofællesskab uden depositum 
og uden lejekontrakt et halvt år. 

Senere gik han desværre 

konkurs. Så kom der en ny ejer. 
Og vi havde ingen penge, så vi 
fældede juletræer og tjente til tre 
måneders husleje, og vi beholdt 
gården i ti år indtil 2006.

Andagt skabte ro
- I starten blev jeg daglig truet, 

og vi måtte ofte have bud efter 
politiet, husker Inge.

- Det var meget hårdt, og ofte 
tænkte jeg: Hvad gør vi nu? Men 
jeg tænkte nu aldrig, at jeg ville 
lukke stedet. Politiet ville ellers 
have, at jeg skulle lukke stedet. 
De ville ikke rende her og passe 
det for mig, sagde de til mig i 1982 
og 1983, hvor det var rigtig hårdt.

Så sagde jeg til alle beboere, 
at hvis de ville bo her, så skulle 
de med til andagterne. Det ville 
de ikke, sagde de. Så gav jeg 
dem et par måneder til at tænke 
over det indtil 1. marts. Så kom 
de allesammen med ind og bad. 
Og efter den tid gik der to år, hvor 
vi ikke havde bud efter politiet én 
eneste gang! Det hjalp.

Overtog et hotel
I 2001 fik Inge Norling mu-

lighed for at bruge det tidligere 
Arnborg Hotel syd for Herning til 
sine hjemløse. Desuden havde 
hun et andet arbejde i Viborg. 

Det var Y’s Men’s bevægelsen, 
der skaffede de fl este penge til 
købet af Arnborg Hotel, hvorefter 
der blev oprettet en fond til at eje 
stedet. Her er der 16 værelser, 
men et af værelserne er indret-
tet til bibliotek og med computer. 
Desuden er der to lejligheder i 
huset ved siden af.

Beboerne betaler selv 4.200 
kr. for at være her, og de hjælper 
82-årige Inge med arbejdet.

Ikke værdiløs
- Hvad kan du gøre for de 

hjemløse?
- Jeg kan afgifte dem for narko 

og alkohol. Jeg kan sørge for, at 

de får styr på deres liv igen. Jeg 
kan også fortælle dem, at jeg el-
sker dem, og at Gud elsker dem, 
siger Inge. 

- Vil de høre på det?
- Ja, de ønsker inderligt at tage 

imod det, men det kan godt være, 
at de falder tilbage i deres gamle 
liv nogle gange. Men så kommer 
de tilbage.

En hjemløs er jo ikke værdiløs. 
Han kan hjælpe andre. Men hvis 
ingen har brug for én, hvorfor 
skulle man så leve? Man fi nder 
glæden ved at gøre noget for 
andre, siger Inge.

- De hjemløse i dag er ikke blot 
dem, der går på landevejene, for 
de har selv valgt det liv. Der er 
mange andre hjemløse, der er 
kommet ud i problemer og ikke 
har et sted at være. Det kan fx 
være psykisk syge, voldsramte, 
kriminelle og narkomaner, som 
er bange for at være alene. 

2.000 hjemløse
Da Inge fyldte 60 år, sørgede 

kommunen for, at hun fi k førtids-
pension. De ville nemlig gerne 
have et sted som hendes, hvor 
hjemløse af alle slags kunne søge 
hen uden visitation og tilskud.

Inge er nu fyldt 82 år. Sidste år 
fi k hun en blodprop, så hendes 
krop midlertidigt blev lammet. I 
dag er hun helt genoptrænet og 
frisk, men hun er godt klar over, at 
der skal fi ndes en afl øser, inden 
det bliver for sent.

Over 2.000 hjemløse har boet 
hos Inge gennem årene. Mange 
ringer fortsat til hende og siger 
tak for den tid, de har tilbragt på 
hendes hjem. 

- Jeg har gennem de mere end 
25 år hørt mange forfærdelige 
livshistorier, fortæller Inge.

- Men jeg føler mig privilege-
ret over, at jeg kan hjælpe hver 
enkelt til et bedre liv og give dem 
det bedste, jeg selv véd; nemlig 
troen på Jesus Kristus.

Inge Norling 
blev mor for 
de hjemløse
Inge Norling var assurandør. Hun solgte bl.a. forsikringer i Skotland. Og 
penge var hendes ”gud”. Men for ca. 30 år siden fi k hun et helt nyt syn på 
samfundet og meningen med livet, og hun begyndte at tage sig af de hjem-
løse. Og det har hun nu gjort i over 25 år. Hun er nu 82 år.

En hjemløs er jo ikke 
værdiløs. Han kan 
hjælpe andre. Men 
hvis ingen har brug 

for én, hvorfor skulle 
man så leve? Man 

fi nder glæden ved at 
gøre noget for andre, 

siger Inge Norling.
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Vi vil i denne kronik fortælle 
om selve ligklædet fra Torino og 
ansigtsklædet.

Disse to klædestykker har i dag 
et meget stærkt budskab til en 
superkritisk generation, som for 
en stor del totalt afviser Bibelen.

Ligklædets historie
Joseph af Arimatæa køber et 

linnedklæde, et sindon, som han 
svøber om Jesu døde krop i den 
grav, der var tiltænkt ham selv.

Ca. 36 timer senere fi ndes gra-
ven tom, "...og klædet, som Jesus 
havde haft over hovedet; det lå 
ikke sammen med linnedklæ-
derne, men sammenfoldet på et 
sted for sig selv.” (Joh. kap.20, v.7)

Ansigtsklædet
Lad os først tage ansigtsklædet 

(sudarium), som nu befi nder sig 
i Oviedo i Spanien. Det passer 
identisk med ligklædet i Torino, 
begge indeholder samme type 
plantesporer fra Jerusalem, og 
det har samme blodtype som 
ligklædet. Der er over 50 sam-
menfaldende punkter mellem de 
to stykker klæde.

Ansigtsklædet blev fl yttet fra 
Jerusalem i 614 e. Kr. til Alexan-
dria, videre til Sevilla i Spanien 
og derfra til Toledo, for til sidst 
at komme til Oviedo i 718 e. Kr.  

Ligklædet
Næste gang vi hører om selve 

ligklædet er i Edessa. Vi hører, at 
portrættet af Jesus går under be-
tegnelsen akheiropoietos, ”ikke 
formet af menneskehænder”.

År 544 genfindes klædet i 
Edessas bymur og opbevares 
i de følgende 400 år i Edessas 
katedral.

I 943 hentes ligklædet til Kon-
stantinopel, hvor det ankommer 
i 944.

Den sidste beretning om lig-
klædet i Konstantinopel opbeva-
res på Det Kongelige Bibliotek 
i København og kommer fra 
korsfareren Robert de Clari, der 
studerer det i 1203. Han kender 
ikke dets skæbne efter byens 
fald i 1204.

Branden i kapellet 
I 1532 udbryder der natten til d. 

4. december brand i Chambéry-
kapellet i Savoyen, hvor klædet 
var anbragt. Efter branden påfø-
res ligklædet i 1534 lapper og et 
støttelagen. 

Denne reparation får afgøren-
de betydning for de misvisende 
kulstof 14-dateringer fra 1988, 
der daterede ligklædet til mellem 

1260-1390 e.Kr..
I 1578 kommer ligklædet til 

Torino, hvor der i 1694 bygges et 
specielt kapel til det, hvor det op-
bevares til skrivende stund i 2015.

Fotografi  af røntgen
I 1898 tager Secondo Pia det 

første billede af ligklædet.
Da han fremkalder fi lmen, er 

han ved at tabe glaspladerne 
på gulvet, da han ser et tydeligt 
negativbillede af Kristus, mens 
det fremkaldte billede var meget 
utydeligt – lysværdierne var byt-
tet om, noget som ikke kan ske i 
”virkeligheden”. 

I 1978 får en forskergruppe til-
ladelse til at undersøge ligklædet 
med den ypperste teknologi.

Den viser, at aftegningen af 
Kristus hverken er et fotografi , 
et maleri eller et røntgen-billede.

Uheldig fejldatering 
- af en reparation

Hvad så med dateringen fra 
1988; at ligklædet med 95% nøj-
agtighed er fra 1260-1390? 

De prøver, som kulstof 14-da-
teringen i 1988 dannede grund-
lag for, blev taget fra et mørkt 
yderområde af ligklædet, hvorfra 
prøven blev afklippet. 

Billeder er optaget med farve-
fi ltre i 1978 og afspejler områdets 
kemiske sammensætning og er 
kemisk forskelligt fra det øvrige 
klæde, som er rød-orange.

I 2005 påviser den anerkendte 
kemiker Raymond Rogers, at 
området, hvor materialet til kulstof 
14-dateringen er taget, ikke har 
samme kemiske og optiske egen-
skaber som det øvrige klæde.

Der er desuden iblandet bom-
uldsfibre i hørren. Disse fund 
sammenholdes med tidligere 
observationer.  

Konklusionen er: Klædet i 
prøvetagningsområdet afviger 
i både struktur og tykkelse fra 
selve ligklædet.

Dette område af ligklædet viser 
sig at udgøre en kunstfærdig re-
paration udført i 1500-tallet.

Derved falder kulstof 14-date-
ringen fra 1988 til gulvet, forstået 
på den måde, at man tog prø-
verne fra reparationsområdet fra 
1534, og her passer kulstof-14 
tidsangivelsen med 1260-1390, 
men dateringen siger ikke noget 
om, hvor gammelt selve hoved-
delen af ligklædet er.

Ny datering: Fra Kristi tid
Raymond Rogers’ videnska-

belige rapport fra 2004 afviser 
kulstof 14-dateringen fra 1988 

og tilsiger et langt ældre klæde. 
Se link: http://www.shroud.it/
ROGERS-3.PDF

Den seneste testning af selve 
ligklædets fi bre er fra 2013.

Den blev foretaget i Italien, 
hvor fi bre fra selve ligklædet blev 
undersøgt.

I 2014 kommunikerede jeg 
indgående med professor Guilio 
Fanti. Det centrale punkt i under-

søgelsen er fi brene fra ligklædet, 
som efter at være undersøgt af 
professor Giulio Fanti er bekræf-
tet at ligge +/- 400 år omkring år 0.

Undersøgelsen er gennemført 
med 95% nøjagtighed og gør 
dermed klædet samtidigt med 
tidsperioden for Jesu Kristi liv 
på jorden.

Se: http://shroudofturin.files.
wordpress.com/2013/09/aimeta-

fanti.pdf
Det gør, samlet set, at man ikke 

længere kan fæstne lid til kulstof 
14-prøverne udført i 1988.

Hvad viser ligklædet?
Naglet til korset: Der er sket 

en nagling gennem håndleddet, 
som var den romerske skik. Det 
blev gjort, fordi selve håndfl aden 
ikke kan holde til trækket og pres-
set ved en korsfæstelse. 

Pisket med 120 slag: Der er 
tydelige slag fra en fl agrum, en 
romersk pisk med jernkugler, 
samt af et romersk spydsår i 
siden (Joh. 19:31-37).

Ligklædet fra Torino viser, at 
den korsfæstede blev slået med 
120 slag af denne romerske pisk 
med jernkugler.

Man kan se fra slagene, at 
han er pisket af to mænd med 
forskellig højde.

Det højeste antal slag med en 
fl agrum, som et menneske maxi-
malt kan tåle, er 40, da fl ere slag 
medfører døden. Men Han skulle 
ikke dø her. Hans blod skulle sone 
et andet sted.

Retsmediciner bekræfter
Dr. Robert Bucklin, tidligere 

retsmediciner og patolog for Los 
Angeles County, studerede lig-
klædet og gav sin professionelle 
mening:

"Dette er et billede af en 180 
centimeter høj mand, 77 kilo, der 
døde en voldsom død. 

Kroppen har stiksår, knivstik 
og sår i håndleddene i overens-
stemmelse med en korsfæstelse. 

Der er over 100 mærker af 
piskning, og en punktering af 
brysthulen i overensstemmelse 
med en lanse eller et spyd-sår, 
der går gennem brysthulen og 
ind i hjertet.

Der er tegn på knæslid efter 
et fald. En stor nagle blev slået 
gennem begge fødder.

Det er klart, at personen døde 
af kvælning og hjertekollaps.”

Blodmærker i hår, fra hoved, 
skæg og mund er tydelige i lig-
klædet fra Torino.

Retsmedicinere ser også ty-
delige spor af, at Kristus selv har 
båret korset.

Aftrykket er som brændt 
ind i ligklædet

Aftegningen af Kristi legeme 
er brændt ind i de allerøverste 
lag af trådene på ligklædet - 0,03 
mm dybt. I et NASA VP-8 relief, 
lavet af et fotografi  af ansigtet i 
ligklædet, bemærkede forskerne 
to fl ade, knap-lignende objekter, 

som var placeret på øjnene for at 
holde dem lukket i døden. 

I 1979 identifi cerede den nu 
afdøde Francis L. Filas bogsta-
verne ’UCAI’ og et design, der 
ligner en hyrdestav eller lituus, 
i mønten over højre anatomiske 
øje ... Disse mønstre matcher en 
sjælden mønt, en lepton, som er 
blevet slået i Israel i løbet af Jesu 
tid og præget af Pontius Pilatus 
i 29-30 e.Kr.

Information til vor tid
Vi har at gøre med et klæde, 

som indeholder ufattelige og 
præcise informationer til vores 
tid, og som giver os en total an-
den virkelighedsopfattelse, fordi 
det bryder de kendte og normalt 
antagne naturlove. 

Det er alt for omfattende også 
at gå ind i, hvad ligklædet vil os i 
dag i denne kronik, men det kom-
mer vi ind på i en senere kronik.  

Af direktør Flemming Bo Pedersen
Foreningen til Udbredelse af 

Bibelens Arkæologi 
www.bibel-empiri.dk 

Email: fbp@aswtech.com

Ligklædet i Torino viser 
aftryk af en korsfæstet mand
Moderne mennesker afviser ofte, at relikvier fra Jesu tid i kirker og klostre skulle være ægte. 
Men Ligklædet i Torino er noget helt specielt. Her gennemgås dets ufattelige historie og de videnskabelige opdagelser. 

I 1898 tog Secondo Pia det første billede af ligklædet. Da han frem-
kaldte fi lmen, så han et utydeligt negativbillede af Kristus. Senere har 
digital teknologi gjort det muligt at skabe et skarpere billede. 

En kunstnerisk fremstilling af 
ligklædet viser den mishandlede 
og korsfæstede Jesus.

Evangelierne fortæller, at en rig mand, Josef af Arimatæa, fi k udleveret 
liget af Jesus efter korsfæstelsen og lagde det i sin egen gravhule. 
Efter at Jesus var opstået, fandt Maria Magdalene og disciplene ligklæ-
det foldet sammen i den tomme grav, hvor liget havde ligget...
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I 1968 fik jeg en lammelse højre 
side. Jeg havde haft møder Jylland og 
faldt om på færgen fra Juelsminde til 
Kalundborg. Jeg blev kørt til hospitalet 
i Kalundborg og to dage efter overført 
til Hvidovre Hospital. 

To måneder efter blev jeg fl yttet til 
"Hjemmet og Samfundet for vanføre" 
i Hornbæk, hvor jeg lå i fem måneder. 
Så blev jeg kørt hjem med besked om, 
at jeg aldrig ville få min førlighed igen.

En morgen kl. 4 stod jeg op for 
at bede. Jeg var ulykkelig over min 
tilstand, og jeg bad bl.a. om at blive 
helbredt. Jeg blev også mindet om 
Stella og hendes familie i Bulgarien, 
men jeg kendte ikke noget til deres 
nuværende tilstand. 

Klokken otte spiste min hustru og 
jeg morgenmad, da telefonen ringede. 
Det var Ingemar Martinson fra Slaviska 
Missionen. Han vidste, at jeg kendte 
Stella godt, og fortalte mig, at hun 
var i store vanskeligheder. Hvorpå jeg 
svarede: "Det ved jeg godt, for jeg har 
bedt for hende i dag til morgen. Han 
svarede: "Så må det være dig, der skal 
hjælpe dem ud!" 

Det var jeg nu ikke indstillet på med 
mit handikap. Men min brave hustru 
svarede: "Men Gud talte jo til dig i mor-
ges. Kan du bare ignorere det? Derefter 
ringede jeg til SAS og bestilte plads på 
første fl y til Wien, hvorefter jeg lejede 
et Folkevogns-rugbrød.

Jeg sendte et telegram til Stella: 
"Rufe Wien!" Men da det kom frem, 
stod der: "Rufe mich!" Jeg havde 
underskrevet med et pseudonym, så 
de vidste ikke, hvor i verden de skulle 
ringe hen. Men endelig ringede de, 
og vi aftalte, at vi skulle mødes på en 
jernbanestaton i Jugoslavien, hvor 
bulgarere havde lovlig indrejse. 

Efter tre dages venten kom de ende-
lig. Tre voksne og tre børn. Jeg havde 
haft god tid til at lægge mine planer. 
En lille grusvej op ad bjerget mod den 
østrigske grænse måtte være ideel. På 
den kommunistiske side tog tolderen 
med glæde imod mine 100 US dollars. 
Men den østrigske tolder nægtede os 
indrejse.

Vi bakkede tilbage ind i Jugoslavien, 
men da sad bilen fast i den regnvåde 
lervej. En offi cer med 16 soldater kom 
og arresterede mig. Som chauffør blev 
jeg kommanderet ud af bilen og stod 
med et gevær i ryggen, da der lød et 
ordentlig brag, og jeg tænkte: "NÅ, 
sådan var det at dø!" Men jeg var ikke 
død, derimod havde Gud helbredt mig 
ved et lynnedslag. 

Nu kommanderede offi ceren alle sol-
daterne til at vende bilen, så vi kunne 
køre ned. Derefter kørte vi til en præst 
i byen, som jeg kendte godt.

Det var nu midt på natten, og de var 
gået i seng. Jeg spurgte, om de kunne 
fi nde husly til disse seks mennesker, 
mens jeg bad om et tæppe og nøglen 
til kirken, som lå ved siden af hans hus. 
Der måtte jeg ind og bede. Klokken ét 
om natten kendte jeg Guds plan, men 
jeg turde aldrig selv have udtænkt den.

Da klokken var to, bankede jeg på 
døren til præstens lejlighed, og han 
spurgte, hvad jeg nu ville. Mit svar var, 
at vi skulle have en stærk kop kaffe, og 
så køre kl. 2,30. Han mente nok, at jeg 
var temmelig urimelig, men konen stod 
op og lavede kaffe til os.

Klokken tre var vi på grænsen. Tol-
derne undersøgte bagagen. Der var 
kun én taske med lynlås. Det var alt, 
hvad de bragte med. På grund af min 
lammelse, havde jeg ikke kunnet bære 
nogen bagage, men jeg havde min 
tandbørste i lommen. Tolderen på den 
kommunistiske side så aldrig de seks 
mennesker, der sad i bilen! Han talte 
kun til mig, efter han havde undersøgt 
deres taske med to hanke og en lynlås. 
Derefter sagde han, at vi kunne køre. 

Nu kørte vi langsomt over mod 
den østrigske grænsekontrol. Vi var 
spændte på, hvordan det ville gå. Nu 
var klokken 3,15 om natten. En østrigsk 
tolder så, at vi kørte i en bil på østrig-
ske nummerplader, så han vinkede 
blot med hånden og lod os køre ind 
i den vestlige verden. HVILKEN BE-
FRIELSE! 

Så kørte vi mod Wien, og da mor-
genen gryede, stod vi ud ved en 
græsmark, hvor vi bøjede vore knæ 
og takkede vor himmelske Fader for 
de undere vi havde oplevet. 

Kom ikke og sig til mig, at der ikke 
fi ndes nogen Gud!

Guds ledelse
- i hverdagen

Af Hans Kristian Neerskov

H.K. Neerskov
I hæftet ”Guds ledelse”

Hosianna.dk 

Men hvad betyder 
ligklædet for os i dag?

Takket være ligklædet har vi nu et næsten fotografi sk billede af, hvordan Jesus så ud. Billedet til venstre 
viser en grafi sk 3D-drejning af billedet på ligklædet, mens billedet til højre er farvelagt med naturlige farver 
og brune øjne (som er normalt i Mellemøsten). Jesus var 180 cm høj og vejede ca. 77 kg 

Af redaktør Henri Nissen

Hvad betyder det for os i dag, at 
et ca. 2.000 år gammelt ligklæde 
viser et aftryk af både forsiden 
og bagsiden af en korsfæstet 
mand, hvis sår og brud på krop-
pen stemmer overens med Ny 
Testamentes beretninger om 
Jesus?

For forfatteren og juristen Poul 
Hoffmann var der ingen tvivl længere:

”Kun ved at gøre vold på realite-
terne og al sund fornuft kan man 
nægte, at dernede i Torino ligger 
Kristi ligklæde, verdens mest be-
tydningsfulde arkæologiske objekt, 
med et autentisk fotografi  af Jesus 
og afgørende vidnesbyrd om hans 
lidelse, død og opstandelse nøjagtig 
som skildret i Ny Testamente. 

Det er vidnesbyrd, der ville holde 
i enhver civiliseret retssal, og som 
efter enhver rimelig definition må 
karakteriseres som videnskabelige 
beviser.”

Dansk ekspert 
Sådan skrev forfatteren Poul Hoff-

mann efter at have læst læge Niels 
Svenssons bog ”Det Sande Ansigt” 
(Gyldendal 2007).

Svensson er medlem af forsker-
gruppen Shroud Science Group, 
som har undersøgt ligklædet på alle 
tænkelige måder.

I hans bog kan man nærmere stu-
dere nogle af de mange fakta, som 
er kommet frem gennem de mange 
undersøgelser.

Hvad bør Ligklædet så fortælle 
os i dag?

1. At Jesus har levet
Enhver snak om, at Jesus slet ikke 

har levet, må naturligvis ophøre. I 
forvejen fi ndes over 10.000 kopier fra 
oldtiden af beretningerne om Jesus. 

Så hvis man tvivler på, at Jesus 
har eksisteret, taler man nu mod 
bedre vidende.

2. Bibelen taler sandt
Ny Testamente fortæller, at Maria 

Magdalene tidligt påskemorgen 
opdagede, at graven var tom. Hun 

mødte derefter Jesus og fortalte det 
begejstret til de tvivlende disciple. Pe-
ter og Johannes løb ud til den tomme 
grav og bemærkede også ligklædet:

”Så nåede Peter frem, og han gik 
derind. Han så også ligklæderne og 
lagde mærke til, at det klæde, som 
Jesus havde haft over sit hoved, ikke 
var anbragt ved siden af ligklæderne, 
men lå foldet sammen på et sted for 
sig selv.” (Johs. ev. 20, 6-7)

Den slags tilfældige og åbenbart 
ubetydelige detaljer er Bibelen fyldt 
med, og de bekræfter netop, at be-
retningerne er sande og troværdige. 

3. Jesus blev pint ihjel
Ligklædet er en bekræftelse på, 

at Jesus virkelig blev mishandlet 
af romerske soldater på den mest 
bestialske måde og derpå offentligt 
korsfæstet, ganske som evangelierne 
fortæller. 

Han overlevede ikke, som musli-
merne påstår. Han døde virkelig. 

Hvis man synes, at Mel Gibsons 
”Passion”-fi lm er for skrap, så be-
kræfter mærkerne på ligklædet, at 
han ikke overdrev...

Og det mest gribende er, at Jesus 
udstod al denne umenneskelige pine 
og hån - selv om han med overnatur-
lige mirakler eller blot almindelighed 
snuhed kunne have undgået døden. 

Han gik frivilligt i døden for at sone 
vores skyld.

4. Jesus blev opvakt
Kristendommens kerne er, at 

Jesus var Guds søn, sendt til verden 
julenat, født af Maria, for at sone 
alle menneskers synd ved at dø på 
korset. Og at han genopstod efter 
tre dage. 

Forskerne mener, at ”billedet” er 
opstået ved en - endnu ukendt  - 
meget kortvarig radioaktiv stråling 
indefra kroppen og ud. Trådene er 
ikke forkullede, men kun svedet på 
overfl aden. Og ud fra hvor dybt de er 
brændt, kan man måle den brøkdel af 
et sekund, strålingen varede.

I Bibelen fortælles, at Jesus blev 
genopvakt ved Guds kraft. 

I Efeserbrevet 1, 20 står der om 
Guds kraft, som de kristne også op-
lever, at: ”Det er den samme mægtige 

kraft, som Gud brugte til at oprejse 
Kristus fra de døde.”

Jesu opstandelse var dét, der over-
beviste folk om, at ”han var virkelig 
Guds søn” som en romersk offi cer 
udbrød. Tusindvis blev omvendt, og 
kristendommen bredte sig på få 
generationer til hele den da kendte 
verden.

Til trods for modstand, forfølgelser 
og løgnehistorier (som fx det oprekla-
merede Da Vinci Mysterie) har mod-
standerne ikke kunnet fjerne troen 
på Jesus. Selv i vores tid dukker nye 
beviser op, som viser, at evangelierne 
alligevel er troværdige. 

Det afgørende er imidlertid, at man 
ikke nøjes med at diskutere beviser, 
men tager imod budskabet om Jesus 
- og tror til frelse.

Bøger om ligklædet:
• Niels Svensson:

Det sande ansigt
Jesus og ligklædet i Torino
Gyldendal.

• Niels Christian Hvidt:
Mirakler – møder mellem himmel 

og jord. 300 sider. Farve-illustreret. 
Gyldendal. Kr. 295,-

Hjemmesider:
• w w w . s h r o u d . c o m

Amerikansk. Barrie Schwortz, foto-
graf på STURP-holdet, medlem af 
Shroud Science Group. Den mest 
omfattende hjemmeside.

• www.sh roudun i ve rs i t y. com 
Amerikansk. Russell Breault, 
medlem af Shroud Science Group. 
Forsknings- og uddannelsessite.

• w w w . s i n d o n e . o r g 
Kirken i Torino. Ligklædet set fra 
den kirkelige synsvinkel. Italiensk, 
engelsk, fransk.

• w w w . s i n d o n o l o g y . o r g
Canadisk. Mario Latendresse, 
Ph.D. i  computervidenskab. 

Film:
• www.shroud-enigma.com/index.

php
David Rolfe, fi lminstruktør, medlem 

af Shroud Science Group, har skabt 
fl ere BBC-fi lm om ligklædet, som kan 
downloades fra hans hjemmeside.

Hvis man tvivler på, at Jesus har levet og genopstod, så er her noget at tænke over.

”Kom ikke og sig 
til mig, at der ikke 
fi ndes nogen Gud!”
Hans Kristian Neerskov, der var med til at smugle 
bibler ind bag jerntæppet, fortæller om en fl ugt.
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Manny og Jinkee Pacquiao ses her foran Jerusalems gamle bydel. Bokseren lagde billedet ud på 
de sociale medier med teksten: ”Lev sådan, at dine børn og børnebørn vil følge dit eksempel, så 
også deres liv må bringe ære og herlighed til Gud. Må Gud velsigne jer alle.”

VM-bokser går i Jesu fodspor
Bokselegenden Manny Pacquiao og hustruen Jinkee har besøgt Det hellige Land og deler deres stærke indtryk på de sociale medier.

Den fi llippinske bokser, hvis 
efternavn udtales ’pakjaw’, var 
så overvældet over sit fjerde 
besøg i Jesu fødeland, Israel, 
at han lagde adskillige bibeltek-
ster ud på Instagram.

Manny Pacquiao er bokseren, 
der har tjent mange millioner og 
kun har haft to nederlag i over 60 
kampe. Han har VM-titler fra otte 
forskellige vægtklasser. Han har 
også en nyere politisk karriere, 
da han i 2010 blev valgt ind i det 
fi lippinske senat.

Bokseren har tidligere fortalt 
om sin tro på Gud. På et tidspunkt 
fi k hans enorme succes ham ud 
i et liv med alkohol og utroskab - 
samt kirkegang om søndagen(!) 
Men så hørte Manny en dag Guds 
stemme. 

- Da jeg hørte Guds stemme, 
rystede og nærmest smeltede 
jeg. Han stemme var ti gange 
højere end torden, og han sagde 
til mig: ’Mit barn, mit barn, hvorfor 
er du trådt ved siden af?’ 

Det blev begyndelsen til et helt 
nyt liv for bokseren, hvor han 
blandt andet begyndte at læse og 
studere Bibelen hver dag.

Besøget i Jesu fødeland gjorde 
da også stort indtryk på bokseren 
og hans hustru, Jinkee. De delte 
deres billeder og tanker med an-
dre på de sociale medier.

Foran Jerusalem
På et af billederne ses Manny 

med armene om hustruen Jinkee 
med udsigt til Jerualems gamle 
bydel. Han har tilføjet teksten: ’Lev 
sådan, at dine børn og børnebørn 

vil følge dit eksempel, så også de-
res liv må bringe ære og herlighed 
til Gud. Må Gud velsigne jer alle.’

Her tilføjede han et vers fra 
Ordsprogenes Bog 23:26: Min 
søn, lyt til mit råd og tag ved lære 
af mit eksempel.

Hvor Jesus underviste
Et andet billede er en selfi e, 

hvor Manny med egne ord ”sid-
der på det sted, hvor Jesus 
underviste folket hver dag”. Han 
forklarer, at stedet minder ham 
om, at ’vi må være trofaste og 
lydige imod Gud’.

Han citerer også Johannes-
evangeliet 8:47, hvor det hedder: 

”Den, der tilhører Gud, lytter til 
hans ord. Men I lytter ikke til Guds 
ord, fordi I ikke er hans børn.”

Manny skriver et andet sted: 

Fordi Gud er kærlighed, giver 
han os mulighed for at dele hans 
kærlighed med andre. Må Gud 
velsigne jer alle. 

Gravhaven eller -kirken
Bokseren kone var især meget  

berørt af at se Gravhaven. 
- Gravhaven er et alternativ til 

den berømte Gravkirke, hvor man 
kan mindes, hvordan vor Herre 
Jesus Kristus blev korsfæstet og 
opstod fra de døde. Gravhaven 
er et smukt sted, hvor man kan 
fi nde mange ting, der alle hører til  
i forbindelse med, at Jesus døde.

 Det passer godt sammen med 
det, vi læser i de fi re evangelier. 
Vi vil opfordre dig til at åbne din 
Bibel og se, hvad den siger om 
disse vigtige kristne sandheder, 
skriver Jinkee.

- Gud talte til mig og sagde, at jeg var trådt ved siden af, siger bokseren Manny Pacqiao. 
Nu studerer han Bibelen hver dag og ønsker at leve efter Guds vilje.

I Gravhaven i Jerusalem hænger der i dag et skilt med teksten: 
He is not here - for He is risen. (Han er ikke her, for han er 
opstået). Det var, hvad englen sagde til Maria Magdalene, ifølge  
Mattæusevangeliet 28,6.

Facebook om at ’Julen starter med Jesus’
På facebook er der oprettet en side med titlen 
’Julen starter med Jesus’. Her kan man få gode 
idéer til at komme tilbage til den originale jul. 

Også en hjemmeside www.julenstartermedjesus.
dk indeholder materialer og kommentarer. Det sker 
efter engelsk forbillede. Her er en række kirker og  

kristne organisationer gået sammen om at få fokus 
tilbage på juleevangeliet om Jesus og den afgørende 
betydning, det har - eller kan få - for hvert enkelt 
menneske og for et retfærdigt og næstekærligt 
samfund. 

I Danmark er det Udfordringen, der har taget 
initiativet.

Den smukke, fredfyldte gravhave gjorde stort indtryk på Jinkee Pacquiao. 

- Da jeg hørte Guds 
stemme, rystede og 
nærmest smeltede jeg.
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Julegaveidéer  
    -B-Bøger  a Udfordringens forlagøger  a Udfordringens forlag  

Kæmp & Vind i BØN 
”Bed og du skal få” siger Jesus i 
Matthæusevangeliet. Men hvor-
dan beder man egentlig til Gud? 
Og betyder det noget, hvordan 
man beder?
Denne bog er en grundbog om 
bøn og forklarer bl.a.:
- Hvad bøn er
- Hvad bøn gør
- Hvilke type bøn, der fi ndes
- Hvordan man kan lytte til Gud, 
mens man beder.

Elisabeth Alves: 
Kæmp & Vind i Bøn
(Nr. 6) 220 sider. 198 kr. 

Der er ingen grund til at miste troen på 
Gud pga. evolutions-teorien. 
Karsten Pultz opdagede, hvor utrovær-
dig teorien i virkeligheden er, og 
hvordan der manipuleres med beviser i 
bl.a. tv-programmer og skolebøger. (Læs 
omtalen side 22 i avisen uge 48)

Spørg Suh
De bedste brevkasser - fra vugge til grav

 Suh Bjerg Jacobsen har svaret på hundredvis af spørgsmål i 
sin psykolog-brevkasse i ugeavisen Udfordringen. Mange har 
fået hjælp gennem hendes vise svar. Hun har en særlig inte-
resse for spændingsfeltet mellem psykologi og teologi. Læs 

interviewet med Suh på side 9.

I denne bog bringes 35 udvalgte svar, som samtidig dækker 
hele spektret - fra vugge til grav. Læseren vil kunne nikke gen-

kendende til mange problemstillinger – og måske blive 
lidt klogere på livet. 

Nr. 1, Paperback, 115 sider. kr. 148,00

Følg 4 venner med hver deres overnaturlige 
evne i kampen mod mørket.

Forestil dig nogle unge, der opdager, at de har en 
særlig evne. De bliver ført sammen og kommer ind i 
en kamp mod onde kræfter ... 
Forfatter og skolelærer Vibeke Binderup debuterer 
her med en romanserie i fantasy-genren. ”Evnerne”  
er fra Helligånden, men bøgerne er skrevet i et sprog 
som kan læses af alle - uanset om man kender til de 
bibelske nådegaver eller ej. 
Paperpack. 186 / 56 sider (Nr. 3 / 4)

Romanserie af Vibeke Binderup:

Evnen I
Evnen II - Mørkets forklædning

Pr. stk. kr. Pr. stk. kr. 148148,oo,oo

Suh Bjerg Jacobsen 
er autoriseret psykolog, cand.psych. 
klinisk psykolog fra Københavns 
Universitet 2000. Hun er gift og 
mor til 2 drenge.

Exit Evolution
Hvorfor evolutionsteorien ikke holder - 
og hvorfor det har betydning
Af Karsten Pultz
Nr. 2, Paperback, 176 sider, kr. 198,00

kr. kr. 198198,oo,oo

kr. kr. 148148,oo,oo

Mama Heidi 
- Afrikas Moder Teresa 
Heidi Baker er blevet kaldt 
”Afrikas Moder Teresa”, fordi 
hun har taget sig af tusindvis 
af forladte og misbrugte børn i 
Mozambique. Denne interview-
bog giver et indblik i hende og 
ægtefællen Rollands liv i Afrika, 
hvor de bl.a. har oplevet adskil-
lige mirakler. 

Henri Nissen: 
Mama Heidi
(Nr. 10) 166 sider. 199 kr. 
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Fri af fortiden - håb for fremtidenFri af fortiden - håb for fremtiden
Med åndelig indsigt og kundskab i 
sjælesorgen viser Edith og Niels Peder 
Johannesen vej til indre helbredelse.

8 skridt tilbage til fremtiden  
Frank og & Catherine Fabiano tager fat 
om rødderne til dine problemer - med 
både psykologisk og åndelig indsigt. 

Livsfarlige følelserLivsfarlige følelser
Af dr. Don ColbertAf dr. Don Colbert
Stress, vrede, frygt, angst og 
depression - negative følelser 
kan blive en tikkende, tidsind-
stillet bombe. Men du behøver 
ikke blive deres offer. (Norsk)

kr. 249,00
kr. 249,00

Bedre helse på naturlig visBedre helse på naturlig vis
Af dr. Don ColbertAf dr. Don Colbert
Du kan begynde at foretage 
sunde valg - én dag af gan-
gen. Du kan gøre meget for 
din sundhed, og det er på tide 
at prioritere den. (Norsk)

kr. 249,00
kr. 249,00

Nyt livet og lev lengerNyt livet og lev lenger
Af dr. Don Colbert Af dr. Don Colbert 
Stress ned! Bliv fri for frygt, be-
kymring og usunde vaner. Forstå 
sandheden om stresshormoner.
Norsk udgave. 

1515 1616

Åndelig udvikling

Det du ikke vet, Det du ikke vet, 
kan ta livet af digkan ta livet af dig
Af dr. Don Colbert Af dr. Don Colbert 
Få viden som kan give dig Få viden som kan give dig 
et godt liv og helbred. Af den et godt liv og helbred. Af den 
kristne læge, som selv blev syg kristne læge, som selv blev syg 
af stress - og rask igen. (Norsk)af stress - og rask igen. (Norsk)

Kan incest tilgives?Kan incest tilgives?
Jonna Theedes livshistorie er en 
opmuntrende fortælling om at fi nde tro og 
tilgivelse og blive sat fri af fortiden.

kr. 149,00
kr. 149,00

Frihed til Sjæl og ÅndFrihed til Sjæl og Ånd  

kr. 168,00kr. 168,00kr. 148,00kr. 148,00

  Giv en julegave som varer længe... 

kr. 249,00
kr. 249,00

1717 1818

Dr. Chauncey W. Crandall
Opvakt fra de døde
Hvad fi k en anerkendt hjertespecialist, ud-
dannet på Yale, med nogle af de rigeste og 
mest magtfulde patienter i USA, til at tro 
på overnaturlig helbredelse? I denne bog 
fortæller lægen den gribende beretning 
om sin åndelige rejse. Den begyndte, da 
han magtesløs måtte se sin egen søn dø 
af blodkræft. En dag beder Crandall for en 
død patient. Og han vågner mirakuløst op...! 

216 sider. Normalpris kr. 228,00

1111

Josh McDowell

Uforfærdet
For første gang afslører Josh 
McDowell hele den dramatiske åndeli-
ge forvandling, der skete, da han så sin 
fortid i øjnene og lagde alt fuldstændig i 
Guds hænder. 
Det er en historie om at overvinde 
skam, sorg og fortvivlelse og tage imod 
ægte kærlighed. Det er en beretning 
om Guds nåde: Når man er udsat for 
det værste, livet har at byde på, kan 
man alligevel komme ud på den anden 
side som hel, fri – og uforfærdet.

256 sider.  (Nr. 7)

kr. kr. 19199,oo9,oo

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

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

Også Etta Cameron, H.C. 
Andersen, Søren Kierkega-
ard og mange andre forlod 
verden ved at lade deres 
tro på livet efter døden blive 
mejslet ind i sten.
Det har inspireret forfatteren 
Daniel Øhrstrøm til at skrive 
opstandelsessalmer - med 
hver sin særlige gravsten 
som grundsten.

Med bogen følger også en 
CD med musik af:
Sofi a Hedia, Ann Falden, 
Janne Mark, Sabina Ma-
thew, Silas Eriksen, Anders 
Bruun, Hans Poulsen, Klo-
ster, Mikael R. Andreasen, 
Margretha Højgaard Poul-
sen, Solrun Stig, Kristine 
Bruun Jørgensen, Kenneth 
Kühn, Tobias Grumstrup 
Øhrstrøm, Daniel Øhrstrøm, 
Louise Tuxen, Louise Adrian 
og Fangekoret. 

Daniel 
Øhrstrøm (f. 
1979), er kul-
turjournalist 
på Kristeligt 
Dagblad, 
foredragsholder og medfor-
fatter til bl.a. bestsellerne 
”Den forbudte frelse” og ”Mit 
livs øjeblik”. 

Flot kraftig bog + CD med 
opstandelsessalmer og 
smukke fotos. 92 sider
Kr. 249,- (Nr. 9)

å

Opstandelsessalmer Bog+CDOpstandelsessalmer Bog+CD
kr. kr.  199 199,oo,oo

Jefferson Bethke

Jesus  > Religion
Dette er bogen om, hvorfor Jesus er så 
meget bedre end at anstrenge sig og 
gøre mere for at prøve at blive god nok.
I 2012 blandede Jefferson Bethke sig i 
kulturdebatten med sit passionerede og 
provokerende digt: ”Why I Hate Religion, 
But Love Jesus.”  Den 4 minutter lange vi-
deo blev en sensation, idet den blev set på 
YouTube af 7 millioner på 48 timer.
I bogen uddyber Bethke de kontraster, han 
nævner i digtet - og understreger forskellen 
mellem præstation og nåde, lov og kær-
lighed, fortvivlelse og håb - og selvfølgelig 
religion og Jesus! 

248 sider (Nr. 8)

1414
1313

99

EkstraordinærtEkstraordinært
Denne bog er et kort til din for-
vandlingsrejse. Du er bestemt 
til et liv, som langt overgår de 
sædvanlige defi nitioner på suc-
ces eller tilfredsstillelse. 

Slås som en pigeSlås som en pige
Lisa fanger her essensen af 
Guds hjerte over for hans 
dyrebare døtre. Denne bog vil 
oplyse, styrke og ikke mindst 
påvirke mange. 

kr. 198,00

2020

kk

Lisa & John Bevere kr. 198 pr. stk.Lisa & John Bevere kr. 198 pr. stk.

kr. 198,00
kr. 198,00

2121

Kys & Knuste hjerterKys & Knuste hjerter
Hvorfor vente med sex til 
ægteskabet? Hvad sker der, 
når vi deler det mest intime? 
Lisa Bevere deler sin viden og 
personlige erfaringer.

kr. 198,00
kr. 198,00

1919

v
trtr
m
DD
D
oo
h
skr. kr. 249249,oo,oo

Bogen om 
Charles Ndifon, 
afrikaneren, som 
helbreder syge i 
Jesu navn og som 
har ændret mange 
danskeres syn 
på det åndelige. 
Kendt fra TV2s 
serie ”Åndernes 
Magt”. 224 sider. 
Rigt illustreret. 
Interviews med 
helbredte. 
Videnskabelige 
undersøgelser. 

Henri Nissen: Åndens Magt 
- Helbredelse ved bøn
Indbundet. Kr. 98,00

5959

1212

kr. 229,00kr. 229,00

Gratis ved bestilling af anden vare. Skriv 
på bestillingen, hvis du ønsker bogen.
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Evas døtre 
Fire kvinder i hver sin ge-
neration kæmper for troen 
på Gud, kærligheden og 
det gode liv. Kr. 299,00

Den assyriske spion / Den assyriske spion / 
Jonatan Tylsgaard LarsenJonatan Tylsgaard Larsen
Historisk spændingsdrama fra 
omkring 700 f.Kr., hvor Assyrien 
kæmpede for sin status som ver-
densmagt. 578 sider!

kr. 299,95
kr. 299,95

To verdener / Graham PowellTo verdener / Graham Powell

To verdener øver deres 
indfl ydelse på os samtidig, hvad 
enten vi er klar over det eller ej.  
Det er tåbeligt kun at leve for 
den synlige verden...

kr. 228,00

Mellem himmel og jord / Mellem himmel og jord / 
Rolf Slot-HenriksenRolf Slot-Henriksen

Hvordan er det at dø? Hvad oplever 
en døende? Er der et liv efter døden? 
Findes der himle, helvede, engle...?

kr. 148,00
kr. 148,00

4343

4141

Jesus i stjernerne / Jesus i stjernerne / 
Henri NissenHenri Nissen

Grundig research viser, at de 
ældgamle stjernetegn inde-
holder et overraskende, men 
tydeligt budskab om en frelser.

 kr. 148,00

4646

krkr kk

Interessante bøger om særlige emnerInteressante bøger om særlige emner

Indtil vi fi nder hjem
Følg 3 svenske søstre, 
som immigrerer til Amerika 
i 1897.  De længes efter 
et rigtigt hjem, men lærer 
undervejs, at også rejsen 
har et formål. Om mod, tro 
og kærlighed. Kr. 249,00

Exodus / Dr. Lennart MöllerExodus / Dr. Lennart Möller

Er det virkeligt muligt, at de 
bibelske tekster fra Abraham 
til Sinai (1. Mosebog 11,27-2. 
Mosebog 40,38) er autentiske 
historiske dokumenter?

Noahs Ark - Historien og det Noahs Ark - Historien og det 
store fund / Henri Nissenstore fund / Henri Nissen

Læs alt om det store kinesiske 
fund. Der medfølger et ekstra 
kapitel i et hæfte med seneste 
nyt i sagen.

Kinas kristne revolution / Kinas kristne revolution / 
Kim SchouKim Schou

Kina oplever fl ere revolutioner 
i disse år - økonomisk, kultu-
relt, socialt og politisk; men i 
høj grad også religiøst.

 kr. 299,00
 kr. 299,00

4747

 kr. 198,00
 kr. 198,00

4949

 kr. 298,00
 kr. 298,00

4848

Leotas Have / Francine RiversLeotas Have / Francine Rivers
Noget gik helt galt i Leotas forhold til 
datteren.  Misforståelser og sårede 
følelser har ødelagt alt. Er Leotas bar-
nebarn måske nøglen til den forsoning, 
hun beder om?

kr. 249,00
kr. 249,00

4242

Giv en julegave som varer længe...

– og 39 andre indlæg 
fra min blog

Poul Henning Krog

Udfordringen

Poul Henning Krog
Kære Hr. Tyv
40 hverdagsfortællinger af læge 
og præst Poul Henning Krog. Her 
kan man læse mange muntre fort-
ællinger, blandt andet om at være 
modtager af fartbøder, om proble-

mer både med snorkelyde af høj decibelstyrke og 
med en kolerisk plantageejer, der formaster sig til 
at fyre forfatteren og hans familie på grundlag af en 
lidt sjusket bundtning af julegraner. Formålet er at 
bringe Gud på banen i hverdagen.  

156 sider. Kr. 150,00 

Romaner, stjerner og ny viden ...Romaner, stjerner og ny viden ...
Romaner af
Lynn Austin

3636

Læs Joel C. Rosenbergs politiske thrillerserie i 5 bind, der allerede har toppet New 
York Times’ bestsellerlister. Den fantastiske historie handler om Wall Street-
strategen Jon Bennett og CIA-agenten Erin McCoy, hvor endetidens storpolitiske 
temaer blandes med action og stærke personlige oplevelser. 

Bind 1: Den Sidste Jihad - Bind 2: De Sidste Tider - Bind 3: Det Endelige Valg
Bind 4: Kobberrullens Hemmelighed - Bind 5: Dødt Løb

3737 3838 3939

  Thrillerserie i 5 bind af Joel RosenbergThrillerserie i 5 bind af Joel Rosenberg

4040

Pr. stk. kr. Pr. stk. kr. 19199,oo9,oo

2424

4545

Dåben i Helligånden /Dåben i Helligånden /
H.K. NeerskovH.K. Neerskov

Kort og klar forklaring på 
hvordan man bliver døbt med 
Helligånden. 

kr. 75,00
kr. 75,00

4444

2727232327272222
Christiansfelder Adventstjerner
Christiansfelder-stjernerne er kendt over hele verden, hvor de i advents- og juletiden 
bruges som udsmykning i hjem, kirker, institutioner og butiksvinduer, samt udendørs. 
Stjernen er symbol på Bethlehemsstjernen, men også på Jesus som Morgenstjernen. 
Fås i følgende udgaver:

Hvid i papir som samlesæt 40 cm i diameter 250 kr. (nr. 25) - eller 60 cm i diameter 275 kr. 
(nr. 26) 
Gul i papir som samlesæt 40 cm i diameter 250 kr. (nr. 27) eller 60 cm i diameter 
275 kr. (nr. 28)

Hvid plastik samlesæt 40 cm i diameter 460 kr. (nr. 29) 
Hvid plastik samlesæt 68 cm i diameter 495 kr. (nr. 30) - eller med ophæng 750 
kr. (nr. 31)

Hvid plastik samlesæt 13 cm i diameter 100 kr. (nr. 32) - eller samlet 130 kr. (nr. 33)
Adapter til lille adventstjerne (13 cm) 100 kr. (nr. 34) 

Ravi Zacharias
Kan man leve uden Gud?
Med skarp logik, stor indsigt og in-
teressante eksempler søger forfatte-
ren at give et svar på dette spørgs-
mål. Resultatet er et overbevisende 
forsvar for den kristne tro. Forfatte-
ren ønsker at vise, hvor nødvendigt 
det er for vores liv og hverdag at se 
realiteten af Guds eksistens.

Ravi Zacharias er professor og 
bestsellerforfatter. Han underviser 
bl.a. i apolegetik på Oxford Universi-
tet. (Bestil nr. 58)

Indbundet. 267 sider. Kr. 249,00 

5858
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✁ Undgå forhøjet porto, klip langs den stiplede linje

Jeg bestiller:
Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Bestillingen skal sendes til (skriv tydeligt navn og adresse):

Navn: ___________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________  

Postnr./By:  ____________________________

Telefon _______________ E-mail: ____________________________________________________

(Obs! Du kan også bestille og betale via www.hosianna.dk)

Hosianna
Udfordringens
Bøger & Musik

51-2015

Bøgernes Bog
Bøgernes Bog - læs din bibel med større udbytte Bøgernes Bog - læs din bibel med større udbytte 
er et vigtigt redskab til dette.er et vigtigt redskab til dette. På en enkel og praktisk 
måde hjælper den læseren - hvad enten vedkommende 
er en garvet eller ny bibellæser - til at få baggrundsviden, 
forståelse og overblik over de enkelte bøgers indhold og 
budskab. Seriøs vejledning og et væld af oplysninger gør 
bibellæsningen endnu mere spændende.
Af Gordon Fee & Douglas Stuart 
Kun kr. 148,- Normalt 228 kr. (Så længe lager haves)

Bibel Studie Metoder 
Af Rick Warren
At studere Bibelen - 12 enkle trin-for-trin-metoder At studere Bibelen - 12 enkle trin-for-trin-metoder 
til personlig tilegnelse og vækst.til personlig tilegnelse og vækst.

Denne letforståelige bog viser tolv forskellige metoderDenne letforståelige bog viser tolv forskellige metoder  
til at udforske rigdommene i Guds Ord, og mindst én til at udforske rigdommene i Guds Ord, og mindst én 
af dem er garanteret lige, hvad du mangler - en tilgang af dem er garanteret lige, hvad du mangler - en tilgang 
der passer dig, lige dér, hvor du er nu.der passer dig, lige dér, hvor du er nu.
En praktisk manual af forfatteren til “Det målrettede liv”.En praktisk manual af forfatteren til “Det målrettede liv”.
282 sider, kr. 249,-282 sider, kr. 249,-

5656

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

Udfordringens webshop

Hosianna.dk
 har over 1.000 titler fra mange forlag.

Bestillinger inden kl. 12 tirsdag d. 22. 12. Bestillinger inden kl. 12 tirsdag d. 22. 12. 
når ifl g. postvæsnet frem inden jul,når ifl g. postvæsnet frem inden jul,

hvis varerne ikke er udsolgt. hvis varerne ikke er udsolgt. 

 Forstå din bibel bedreForstå din bibel bedre

5757

 Flot stor bog med bordvers 
Idé og illustrationer af Maria Schmidt

Tak for mad - Bordvers for børn
Flot og kraftig papbog med alle de kendte bordvers 
på  farvestrålende tegninger, som passer til teksten.
Udkommer 10. december - kan forudbestilles.
28 sider. A4 størrelse. Papbog. Kr. 198,00 (Nr. 50)

Bibelhistorier som Manga-teg eserieBibelhistorier som Manga-teg eserie

5151

MANGA MOSEBØGER genfortæller 1. 
Mosebog - 2. Mosebog kapitel 15. 
MANGA MONARKER er historien fra 
de gamle skrifter om Israels konger.
MANGA PROFETER om GT’s profeter.

I MANGA MESSIAS er Jesus 
hovedpersonen.

MANGA METAMORFOSE er fortsæt-
telsen, der følger apostlenes liv.

Pr. stk. kr. 139,95 - Guds Ånd bruger 
Guds Ord til at gøre 

os lig Guds Søn.
Rick Warren

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK
Kun 29 kr. 
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Bibelen i ny , fl ot og læsevenlig desig !Bibelen i ny , fl ot og læsevenlig desig !
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Maria Schmidt er mor til 3, billedkunst-
lærer og har nu virkeliggjort sin drøm 
om en bog med alle de kendte bord-
vers fra barndommen. Læs omtalen 
side 21.

Douglas 
Stuart, 
professor 
i GT

Gordon 
Fee, teolog, 
anerkendt 
ekspert i NT 

5252 5353 5454 5555

Find bogen her!Find bogen her!
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Af Henri Nissen

Selv om julen i vores ma-
terialistiske tid er blevet 
kemisk renset for åndeligt 
indhold, så kan det ikke 
skjules i julen: Jesus er 
det vigtigste, der er sket i 
verdenshistorien.

I alle kirker og i vores gam-
le julesalmer mindes vi om 
verdens vigtigste begivenhed.

Vi behøver blot at tænke på 
årstallet for at vide, at det nu 
er ca. 2015 år siden, at Jesus 
blev født. Selv tidsregningen 
er indrettet efter denne helt 
skelsættende begivenhed.

Alle andre historiske holde-
punkter blev mindre vigtige, 
da Jesus kom til verden.

En ukuelig tro
Evangeliet om ham bredte 

sig i løbet af kun et par gene-
rationer til hele den daværende 
kendte verden - og fik det 
brutale romerske verdensrige 
til at bryde sammen! 

Uanset hvor mange totali-
tære regimer, der siden har 
forfulgt kirken, så har man 
aldrig kunnet udrydde troen. 
Tværtimod - jo mere, man 
forfølger de kristne, des fl ere 
bliver der! 

Stadig fl ere kristne
Kristendommen er heller 

ikke i tilbagegang, som vi ofte 
tror i Vesten. Selv i det kom-
munistiske Kina er ca. 10 pct. 
nu kristne - trods forfølgelser.

Ca. 33% af verdens godt 
7 mia. er kristne. Men i dag 
bor 75 % af verdens kristne 
i Afrika, Asien, Syd- og Mel-
lemamerika. 

I Vesten er mange kun 
kristne af navn og har ikke 
en levende tro. Men selv når 
man kun regner dem med, der 
personligt bekender sig som 
kristne, så er det stadig ca. en 
halv milliard mennesker! 

Du er ikke alene, hvis du 
også tror på Jesus...

Historisk begivenhed
Ofte fremstilles det i Vesten, 

som om man knapt nok ved, 
om Jesus har levet. Men det 
er helt skævt. 

Jesu liv og betydning er 
bevidnet gennem over 24.000 
oldtidsmanuskripter! Heraf 
5.000 komplette manus af  
Ny Testamente på græsk og 
10.000 på latin, samt 9.300 
på andre sprog fra de første 
ca. 300 år efter Kristus.

Til sammenligning findes 
der kun 30 kopier af Platons 
skrifter, kun 9 af Josephus’ 
værk om den jødiske krig 
og 8 kopier af Herodots ma-
nuskripter. Cæsars galliske 
krige, som alle historikere 
anerkender, kender vi kun fra 
10 kopier. 

Jesus er også omtalt i hi-
storikeren Josephus’ skrifter.

Enhver påstand om, at 
Jesus ikke har levet, eller at 
Ny Testamentes bøger skulle 
være forfalskede, holder ikke.

Ny Testamente er en tro-
værdig kilde. Og ganske ene-
stående i verdenshistorien.

Stjernerne fortæller
Selv stjernerne fortæller om 

Jesus! Det var ikke tilfældigt, 
at de ”vise mænd” fra Østen 
dukkede op i den lille fl ække 
Betlehem. 

Den mærkelige stjerne, 
som der fortælles om i Mat-
tæus-evangeliet i forbindelse 
med Jesu fødsel, er mere end 
et eventyr. Den var der!

Med computerprogrammer 
kan man nemlig nu skrue 
stjernehimlen tilbage og se, at 
der netop omkring Jesu fødsel 
var en hel række af specielle 
konjunktioner (dvs. at to eller 
fl ere planeter kom tæt på hin-
anden - set fra jorden). 

De fl este forskere er i dag 
enige om, at den store stjerne 
må have været, da Venus, 
Jupiter og Regulus flere 
gange omkring år 3-2 f. Kr. 
var så tæt sammen, at de så 
ud som én mægtig stjerne. 
(Når det ikke var år 0 skyldes 
det, at der senere gik uorden 
i kalendersystemet.) 

Det har været så stor en 
astronomisk begivenhed, at 
det har blæst turbanen af 
datidens astrologer! 

At det foregik i Løvens 
stjernebillede forklarer, hvorfor 
”de vise mænd” dukker op i 
jødernes land og ikke i Rom.

Løven er Judas stjernebil-
lede. (Judas Løve - se fx 1. 
Mosebog 49,9 eller Hoseas 
bog 5,13).

Judas stamme boede i 
den sydlige del af Israel, hvor 
Jerusalem ligger. Derfra blev 
de vise mænd af skriftkloge 
ledt videre til det nærliggende 
Betlehem - for det var dér, 
Messias ifølge Gamle Testa-
mente skulle fødes. (Se fx 
Mikas bog 5,1-8).

Mange ledetråde
Østens vise mænd var 

astrologisk kyndige, fremgår 
det, og derfor har de også 
kendt til de ledetråde til en 
Messias-skikkelse, der fi ndes 
i de gamle stjernetegn. 

Desværre kan vi ikke her 
beskrive alle detaljer. Men det 
er ret påfaldende, hvor meget 
tegnenes symboler og navne 
ligner Bibelens profetier. Det 
kan ikke være tilfældigt. 

Hvad enten de vise mænd 
fra Østen var astrologer, 
magi’er eller Zarathustra-
præster, så har det haft en 
speciel stor betydning for 
dem, at det var de to stærkest 
lysende planeter, Jupiter og 
Venus, der mødtes i nærhe-
den af Regulus i Løvens tegn. 

Kongernes konge og 
Himmeldronningen

Jupiter er nemlig fra æld-
gammel tid blevet betragtet 
som Konge-planeten (gu-
dernes gud) pga. størrelsen 

set fra jorden. Venus kaldes 
den lysende morgenstjerne i 
Bibelen og forbindes i astro-
logien med modergudinden 
– Isthar hos babylonerne, Isis 
hos egypterne, den nordiske 
Freja, den græske Aphrodite, 
osv. Altså en meget vigtig 
stjerne/gudinde for alle – og 
forbilledet var formentlig Eva 
- eller Noas hustru, som blev 
moder til alle folk.

For datidens astrologer be-
tød mødet mellem Jupiter og 
Venus, at gudernes Gud ville 
forene sig med Himmeldron-
ningen - og at Jomfruen ville 
blive med barn. Og dette spe-
cielle barn skulle ifølge stjer-
nebillederne være både gud 
og menneske. En helt, som 
frelser den lænkede kvinde 
fra uhyret ved selv at blive 
såret og hugget i hælen... 
Alle disse billeder er kendt 
fra de gamle stjernetegn, før 
astrologien kørte af sporet på 
grund af græsk indfl ydelse.

Stjernen stod stille!
Astronomiske computer-

programmer viser, at Jupi-
ter og Venus mødtes første 
gang d. 12. august år 3 f. Kr. 
Derefter kom Jupiter den 14. 
september i konjunktion med 
Regulus, en anden konge-
stjerne. Jupiter fortsatte så 
forbi Regulus, men stand-
sede – „stjernen stod stille“ 
skriver Mattæus (2,9) – for 
derefter at gå tilbage og pas-
sere Regulus igen den 17. 
februar år 2 og endelig en 
tredje gang den 8. maj. 

En bemærkelsesværdig 
sløjfeformet bevægelse!

Og så kommer det helt 
store show, da både Jupiter, 
Venus og Regulus igen mø-
des med en minimal afstand 
(nemlig 3/60 grad, månens 
diameter er til sammenligning 
½ grad.) Det sker præcis kl. 
20.02 den 17. juni år 2 f.Kr.

De to planeter har set ud 
som én mægtig lysende 
stjerne på aftenhimlen. Hvis 
vismændene befandt sig på 
vej fra Jerusalem øst for Bet-
lehem, mens den tredobbelte 

stjerne viste sig på aftenhim-
len i vest, så kan det bogsta-
veligt talt have set ud, som 
om stjernen stod over byen 
og stalden, hvor jomfru Maria 
fødte Jesus-barnet!

„Da de så stjernen, var de-
res glæde meget stor“, skriver 
Mattæus (2,10). Det forstår 
man. Det har været deres 
livs oplevelse og bekræftelse.

De vise astrologer har 
kunnet rejse tilfredse hjem 
og fortælle om en ny verdens-
hersker – og få generationer 
senere var troen på Jesus  
Kristus også kommet til deres 
Irak, Iran eller Indien.

Svar til dem, 
der ikke søgte

Stjernernes dans, som fi k 
Østens hedenske astrologer 
til at søge efter Jesus, er et 
vidunderligt eksempel på, at 
Gud rækker ud til alle. 

Gud er ikke blot en lokal 
gud for jøderne, selv om de 
var hans udvalgte folk, som 
havde indgået en pagt med 
Gud. Nej: „Jeg havde svar 
til dem, der ikke spurgte, jeg 
var at fi nde for dem, der ikke 
søgte mig,“ står der i Esajas 
bog kap. 65.

Astrologi som religion ad-
vares der imod i Bibelen. Og 
med god grund, for kanaanæ-
erne m.fl . ofrede deres små 
børn i stjernedyrkelse. 

Stjernerne skal ikke dyrkes 
- og de skal heller ikke styre 
vores liv via horoskoper. De 
er kun tegn, fortæller Bibelen.

Tænk, at Betlehems-stjer-
nen fra tidernes morgen var 
fastlagt i stjernernes baner 
som et tegn. Derfor kunne 
også betlehemsstjernen i 
„tidens fylde“ bekræfte, at 

Jesus var verdens frelser.
Han var Judas Løve, og 

han var også barnet (Coma) 
i Jomfruens stjernebillede. 

Ja, alle stjernetegnene 
fortæller i virkeligheden bibel-
historie om Jesus - selv om 
de var kendt allerede på Jobs 
tid – formentlig over 2.000 år 
før Kristus. (Se Jobs bog.)

Historiens centrum 
Alt dette viser os, at Jesus 

ikke blot var en stor profet og 
fi losof. Nej, han var forudsagt 
i årtusinder. Ikke blot i Gamle 
Testamentes skrifter, men 
også i andre folks skrifter og 
i stjernetegn, som var fælles 
for alle de gamle kulturer. 

Jesus er det vigtigste, der 
er sket i verdenshistorien. 
Han er Guds svar til alle dem, 
der spørger om en mening 
med livet i vores materialisti-
ske og ateistiske tid. Han er 
”vejen, sandheden og livet”. 

Han er ethvert menneskes 
mulighed for at få tilgivelse - 
og evigt liv efter døden. Selv 
om vi ikke har fortjent det, 
tager Gud imod os, når vi 
bare tror på hans udvalgte 
og udsendte - Jesus Kristus. 

Betlehemsstjernen viser 
at Jesus er enestående
Troen på Jesus er ikke bare 
én ud af mange religioner. 

Selv vores kalender, astronomien 
og stjernebillederne fortæller 
om, da Jesus Kristus blev født...

Han er enestående i
verdens historie.

Alt dette viser os, at 
Jesus ikke blot var 

en stor fi losof. Nej, 
han var forudsagt i 
årtusinder.  Han er  

verdenshistoriens 
centrum.

Jeg er Alpha og 
Omega – begyndel-
sen og enden. Den 

der tørster vil jeg 
give af livets vand.

Jesus i Johs. Åbenbaring 

Læs mere om Betlehemsstjer-
nen og bibelske symboler i de 
gamle stjernebilleder i Henri 
Nissens bog ”Jesus i Stjerner-
ne”, som Udfordringen udgav i 
2006. 128 sider, 148 kr. 
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Jule-tællebog for de mindste
”En Stjernenat” er en bog for de 2-5-årige, som genfortæller 
juleevangeliet. 

Vi følger hyrdedrengen og hans fårefl ok julenat, hvor de midt om 
natten vækkes af en stor fl ok engle og fi nder det nyfødte Jesusbarn. 

I historien indgår tælleelementer, der gør læsningen ekstra sjov, 
og de smukke, farverige illustrationer skaber en glad ramme om 
fortællingen. 

Bogen er skrevet af Jan Godfrey. Den engelske forfatter har 
skrevet en række børnebøger, hvoraf fl ere er oversat til dansk.

”En stjernenat” er udgivet af Unitas Forlag og koster kr. 69,00.
Lisbeth

Travlhed - nej tak!
”Da tiden gik i stå” er en lille 
bog om børnehavebarnet Ma-
thildes oplevelse af december.

Når man først får den lille bog i 
hånden, synes den ikke af meget, 
men de 16 tynde sider rummer 
en levende fortælling om pigen 
Mathilde.

Det er december, og mor og 
far har altid travlt. Klokken er 
altid mange, uanset om den viser 
noget med 8, 5 eller noget helt 
andet. Det er Mathilde træt af. 

Så meget, at hun kun ønsker sig 
én ting til jul. Nemlig at tiden går 
i stå, som hun tænkte den gjorde 
i fortællingen om Jesusbarnet 
henne i børnehaven.

Bogens pointe er således at 
tage sig tid til hinanden, lytte til 
budskabet fra Gud og fi nde ro 
midt i travlheden.

Den lille fi ne historie med søde 
illustrationer fås for kun 35,00 kr. 

Den er skrevet af Ole Bjerglund 
Thomsen, illustreret af Lea Letén 
og udgivet af Unitas Forlag.  

”Tag mig med”-bøgerne er 
aktivitetsbøger for de 3-6-årige 
med 4 puslespil og en bibel-
fortælling.

Bøgerne har en smart hank, 
den kan bæres i, og indeholder 
fire puslespil med 16 brikker. 
Mens den voksne læser historien 
højt, kan barnet lægge puslespil-
let. De to bøger handler begge 
om nogle af de mirakler, Jesus 
gjorde, da han levede på jorden:

Da Jesus gjorde en mand helt 
rask: Jesus gjorde mange men-
nesker raske. Han kunne gøre 
dem raske udenpå - hvis de for 
eksempel var blinde eller døve. 

Og han kunne gøre dem raske 
indeni - når han tilgav dem alt det, 
de havde gjort forkert. Det var der 
ingen andre, der kunne. Sådan 
gjorde han engang en mand helt 
rask. Både udenpå og indeni. 

Da Jesus standsede stormen:
Jesus havde 12 disciple, som 

fulgte med ham overalt, hvor han 
gik. Engang da de sejlede på 
søen, fi k de sig en stor forskræk-
kelse. Først var de bange for at 
drukne. Så gjorde Jesus noget, 
som de slet ikke kunne forstå. 

Bøgerne er i kraftigt pap og 
koster 99,95 kr.  De er udgivet af 
Forlagsgruppen Lohse.

Puslespil - lige til at tage med

NY UDGAVE AF BIBELEN PÅ HVERDAGSDANSK.
VÆLG DIN BIBEL PÅ WWW.HVERDAGSDANSK.DK
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- Tilbage i 90’erne var jeg fri-
villig leder på adskillige ju-
niorlejre igennem Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler, 
fortæller Maria Friis Schmidt. 

- Her fi k jeg altid som opgave at 
skrive bordvers ned på store, far-
verige stykker karton, så børnene 
kunne se, synge og lære sangene 
for fuld udblæsning i spisesalen. 

Det faste ritual med at sige ”Tak 
for mad” før vi spiste, oplevede 
jeg, at børnene elskede. 

Bordbøn derhjemme
- I mit barndomshjem bad min 

far altid en meget kort og præcis 
bøn, før vi spiste sammen. Det 
var kun i weekenderne, eller når 
vi fi k gæster, at vi sang sammen, 
husker Maria. Og det var ikke 
altid, at kammeraterne forstod:

- Dengang kunne mine klas-
sekammerater, ofte i et drillende 
tonefald, spørge ind til, om vi 
bad bordbøn eller aftenbøn der-
hjemme? For dem var det en 
mærkelig, uvant tradition, som fi k 
mig til at fremstå som ”hende den 

kristne”. Jeg følte mig anderledes, 
også i kraft af, at jeg naturligvis 
også kom på sommerlejre, gik i 
juniorklub og kom i kirke nu og 
da, fortæller Maria. 

Men hun synes fortsat, at det 
er positivt at takke for maden:

Vigtigt at sige tak
- I dag giver jeg traditionen 

videre til mine egne børn. Vi syn-
ger sammen, før vi spiser, og det 
giver en dejlig start på måltidet, 
fortæller Maria, som er 32 år 
og gift med Paul Friis Schmidt. 
De bor i Horsens sammen med 
børnene Josva på 8 år, Filip på 6 
år og Lisa på 10 mdr. 

- Jeg synes, det er vigtigt at 
lære børnene at sige Gud tak. 

Det gælder ikke kun, når vi 
taler om maden, men også når 
vi taler om livet generelt. 

Når jeg putter børnene om 
aftenen, takker vi Gud for stort og 
småt. For dagen i dag, for at han 
passede på mig, da jeg cyklede 
hjem, for vennerne, familien og 
for at Gud er med os og elsker os 
– alle dage, indtil verdens ende.

Fik diabetes
- For fi re år siden fi k jeg kon-

stateret diabetes type 1, og mit liv 
slog en kolbøtte, og alt blev vendt 
op og ned. 

Jeg gik på sidste semester på 
lærerseminariet og skulle bl.a. 
afslutte min billedkunst-lærerek-
samen samtidig med, at jeg skulle 
lære alt det, der følger med, når 
man får en kronisk sygdom. 

Da jeg kom ud på arbejdsmar-
kedet, gik der ikke længe, før jeg 
begyndte at få stress-symptomer. 
Men det var ikke før året efter, at 
jeg endelig kastede håndklædet 
i ringen og sygemeldte mig helt. 

Brug for at sige tak
- Pludselig sidder jeg hjemme 

og har kun mine egne tanker at 
tumle med, og ideen om at lave 
en bog med bordvers for børn 
blev født, fortæller Maria. 

- Jeg havde brug for at blive 
mindet om, at jeg skal huske at 
sige Gud tak. Tak for den mad, 
som jeg ofte ikke havde lyst til 
at spise, fordi det mindede mig 
om, at jeg havde diabetes og 

skulle fi nde nålen frem og måle 
blodsukker. 

Jeg gav mig til at tegne og 
male! Jeg fandt alle de bordvers 
frem, som børnene elskede at 
synge på juniorlejr, og tilføjede de 
nye, som mine egne børn havde 
lært i børneklubben. 

Billederne i bogen skulle være 
fulde af detaljer, liv, glæde, humor 
og alvor, for børn elsker ”at læse” 
billeder og ”genkende sig selv” i 
de sjove situationer, de ser. 

Udkommer op til jul
Bogen kom til at indeholde 

store fl otte farvetegninger, som 
hver folder sig ud over to sider. 
Forskellige sjove, men også 
kendte og højtidelige bordvers er 
trykt på tegningerne. 

Bogen er trykt på tykt pap, så 
den kan holde til at blive brugt af 
mange børn med fedtede hænder 
ved spisebordet.

Forlaget mente ikke, at bogen 
kunne nå at udkomme før jul, da 
der ikke var trykkerier i Danmark, 
der kunne trykke bogen på pap, 
som Maria ønskede. Men så gik 

den kreative og energiske Maria 
selv i gang med at fi nde trykkerier 
i udlandet. Og det lykkedes.

Bogen udkom derfor i be-

gyndelsen af december og 
kan nu købes på hjemmesiden 
Hosianna.dk. 

Henri.

Maria siger ’Tak for mad!’
- Jeg synes, det er vigtigt at lære børnene at sige Gud tak, siger Maria Friis Schmidt. Hun havde en 
drøm om en bog med de bordbøns-sange, som hun selv havde sunget på børnelejre.

Bogen indeholder både sjove og højtidelige bordbønssange, som synges til højtiderne. Her er det en kendt julesang af Vilhelm Gregersen, som rører mange hjerter hver jul. Hvad hedder den...?

- Vi synger sammen, før vi spiser, og det giver en dejlig start på 
måltidet, fortæller Maria, som er 32 år og mor til tre.

Konkurrence: 
Hvad hedder julesangen?
Hvad hedder julesangen, som familien på tegningen synger 
nogle vers fra? – Send dit svar til mail@udfordringen.dk, sms 
det til 2197 1111 eller skriv til Udfordringen, Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld senest d. 31.12.15. Husk også at skrive dit 
navn og din adresse. Så er du med i lodtrækningen om fem af 
Marias nye bøger.



1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

Udfordringens juleavis - december 2015   KRYDSORD . 22

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 50:
Harald Zimmer 
Bergthorasvej 53
5210 Odense NV

Kodeord: Adventskrans

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 torsdag den 
31. december 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!

Torsdag den 19. November 
Uge 47 • 2015 • Årg. 43 

... den kristne ugeavis

... den kristne ugeavis

Kæmpe læsersucces!
1. oplag er udsolgt.2. oplag på lager nu.

www.scandinavia.as
Har du interesse for veterankøretøjer, 
og kunne du tænke dig at kombinere 
dette med et Kristent fælleskab, så klik ind på:www.KV316.dk

Træf & fælleskab
er en del af klubben.

Kristent fællesskab & veterankøretøjer

- 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 Norden
tilbage 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 HBPartiets 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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Af Poul 
Henning Krogh

Et  fami l i e -
medlem for-
t a l t e  he r  i 
foråret om en 
ven, der havde fået dermato-
myositis, som er en kronisk 
betændelse i skeletmusku-
laturen. I løbet af tre måne-
der var vennen gået fra at 
være rask til at sidde på et 
plejehjem.

Susanne har været tæt på 
sygdommen, idet hendes lil-
lesøster Mette fik den som 
barn. Den kom snigende. Til at 
begynde med fi k den 12-årige 
Mette tunge arme, stive lår-
muskler og en klodset gang. Da 
familien en dag var på skovtur, 
og Mette gentagne gange var 
snublet, besluttede man, at nu 
måtte der gøres noget.

Rammer 1 af 100.000
Mette kunne efterhånden 

meget vanskeligt rejse sig fra 
en stol eller komme ind og ud 
af en bil. Forværringen tog til. 
Efter et større udredningsforløb 
på Odense Sygehus fi k Mette 
en meget sjælden diagnose: 
dermatomyositis. Sygdommen 
rammer 1 ud af 100.000.

Dermatomyositis er en al-
vorlig bindevævssygdom, som 

rammer den tværstribede mu-
skulatur og huden. Ofte er det 
skulderens og sædets muskler, 
der bliver betændte og gradvist 
svækkes. Huden får et rødligt 
eller violet udslæt, hyppigst 
i ansigtet, på skuldrene og 
armene. Udslættet er ofte klø-
ende, og hårtab er almindeligt. 
Hovedproblemet er nedsat kraft 
i overarmene, lårene og nak-
ken samt udtalt træthed. Der 
kan være ledsmerter, feber, 
synkebesvær og vejrtræknings-
problemer – altså sygdomstegn 
fra indre organer.

Meget medicin - og 
mange bivirkninger

Lægerne forklarede, at Mette 
skulle igennem en større be-
handling med binyrebarkhor-
monet Prednisolon. Hun skulle 
formentlig behandles livslangt 
med dette præparat, og de 
måtte regne med, at Mette 
ville få mange bivirkninger på 
grund af den meget høje dosis. 
Prednisolon kunne mindske 
symptomerne, men ikke hel-
brede sygdommen. Mette ville 
blive lav af vækst, overvægtig 
og skulle ikke regne med at 
kunne få børn.

Livet gik videre. Apotekeren 
fra Rudkøbing ringede og for-
klarede, at Odense Sygehus 
havde lavet en fejl. Den dosis 
Prednisolon til et barn kunne 

umuligt passe. Men dosisen var 
rigtig. I denne periode var Mette 
samlet set indlagt i Svendborg 
og Odense i mere end to måne-
der, og hun var væk fra skolen 
i et halvt år.

Dødelighed 50 procent
Behandlingsmulighederne 

er forbedrede, siden Mette fi k 
diagnosen for over 40 år siden. 
Dengang var dødeligheden op 
imod 50 procent. I dag er den 
væsentligt mindre. Det med 
dødelighed vidste Mette hel-
digvis ikke.

Mette kunne kun lige komme 
op ad skoletrappen, hvis hen-
des veninde bar hendes taske. 
Senere har veninden fortalt 
Mette, at hun troede, Mette 
ville dø. I dag forventes fuld 
helbredelse for 50 procents 
vedkommende, mens resten 
enten dør eller har vedvarende 
aktiv sygdom med tilstødende 
komplikationer.

Mette, du vil blive rask
Der var mange, som bad for 

Mette rundt omkring i ind- og 

udland. Under en gudstjeneste 
i Svendborg, hvor Mette deltog 
under en udgang fra sygehuset, 
oplevede præsten under bøn, at 
Gud gav ham en sætning, som 
var en hilsen til Mette: Mette, 
du vil blive rask, og fra i dag vil 
helbredelsen starte.

Mette kæmpede sig igennem 
dagene med stærkt indskræn-
ket bevægelighed. Da det var 
værst, var ti skridt det muliges 
kunst. Heldigvis kom der me-
get få og ikke særligt alvorlige 
bivirkninger af medicinen og 
ingen symptomer fra de indre 
organer. Det fantastiske var, at 
Mette fi k det bedre fra kontrol 
til kontrol. Hver gang var der 
fremgang, hvilket ikke var no-
get, overlægen var vant til at se 
med denne sygdom.

Nedtrapning af den stærke 
medicin kom derfor på tale ret 
tidligt i forløbet, og langsomt 
blev der reduceret i dosis. På 
trods af dette blev der ved med 
at være en forbedring. Efter et 
år kom Mette til en sidste kon-
trol, hvor overlægen erklærede 
hende for fuldstændig rask.

Overlægen syntes, det var et 
fantastisk positivt forløb, og han 
havde undervejs undret sig over 
en så hurtig fremgang til trods 
for nedtrapningen. En anden 
pige i Danmark fi k sygdommen 
på samme tidspunkt som Mette, 
og hun endte i kørestol.

I dag er Mette fortsat rask, 
og det med børnene – tja, 
Mette har i dag tre af dem og 
tre børnebørn.

Når underet sker
Mange kristne kan fortælle 

andre og lignende historier 
om helbredelser. Jeg kender til 
ateistiske videnskabsfolk, der 
under rejser til Brasilien har set 
så mange overnaturlige ting, at 
de ikke blot fi k deres horisont 
udvidet – det gav ligefrem så 
meget stof til eftertanke, at 
de ændrede deres grundsyn 
på tilværelsen. De kunne ikke 
benægte det, som skete for 
øjnene af dem: Blandt andet 
så de blindfødte børn få synet 
igen. Forkrøblede løb rundt. Og 
synlige kræftknuder forsvandt 
øjeblikkeligt. For de 750 mil-
lioner karismatiske kristne i 
verden er sådanne oplevelser 
en del af livets virkelighed.

Større end vi forstår
Har utallige af sådanne beret-

ninger påvirket mit liv? Ja.
Har jeg selv bedt for syge, der 

er blevet raske både momentant 
og over tid? Ja.

Har jeg bedt for syge, der 
fortsat er syge? Ja.

Har jeg selv en ægtefælle, 
der fortsat har sygdommen 
fi bromyalgi? Ja.

Er jeg glad og taknemlig for 
det danske sundhedsvæsen? 
Ja.

Skal troen, håbet og kærlig-
heden ikke bevares i paradok-
sernes verden?

Bliver Gud ikke netop større, 
når han ikke passer ind i vores 
opfattelser af alting?

Mettes mirakel

Som barn fi k Mette en alvorlig 
bindevævssygdom, som har 
en 50 procents dødelighed. 

De andre 50 procent risikerer 
mange alvorlige komplikatio-
ner og vil ikke kunne få børn. 
Men det gælder ikke i Mettes 

tilfælde. Hun blev erklæret 
fuldkommen rask, har tre 

børn og tre børnebørn. Det 
skyldes Guds indgriben, 

mener lægen Poul Henning 
Krogh. (Modelfoto).

Min svigerinde risikerede at dø ung eller ende i kørestol. Men hun blev helt rask, fortæller læge Poul Henning Krogh.

Bogen Kære Hr. Tyv indeholder 
40 blogs af  Poul Henning Krogh, 
bl.a. ’Mettes mirakel’.

Sygdommen kom sni-
gende. Til at begynde 
med fi k den 12-årige 

Mette tunge arme, 
stive lårmuskler og en 

klodset gang. 

Gud gav præsten 
en sætning, som var 
en hilsen til Mette: 
Mette, du vil blive 

rask, og fra i dag vil 
helbredelsen starte.
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Iben Iben 
Thranholms Thranholms 

klummeklumme

Iben Thranholm er 
cand. teol., journalist 
og en kendt samfunds-
debattør. Hun er fast 
klummeskribent i 
Udfordringen hver uge. 

I adventstiden tager de fl este danskere forskud 
på julens glæder. Vi går til julefrokoster med 
bugnende buffeter, øl og snaps i stride strømme, 
julemarkeder med gløgg og æbleskiver, julepynt, 
indkøb af gaver, sløjfer, bånd, glimmer, glitter og 
julemusik.  December måned består af et væld af 
arrangementer, som der skal god planlægning til 
at nå. Julemåneden er nok den mest fortravlede 
måned på året.

Jagten på den helt rigtige jul stresser også. Sær-
ligt forventningerne til en selv om det perfekt pyn-
tede hjem og julebord, hvor familien samles i skøn 
forening. Julen kan næsten føles som en eksamen 
hvert år i det danske begreb om hygge.  

Hvis man gerne vil lette sig selv for forventnings-
presset og sænke aktivitetsniveauet en smule, kan 
det være en god idé at prøve at fi nde tilbage den 
form for jul, som kristne holdt, før forbrugsfesten fi k 
overtaget for mange i julen.  

Det, som traditionelt set er adventstidens mening, 
er glæden ved den tålmodige forventning om noget 
helligt. Glæden ved at kunne blive velsignet midt i 
den mørkeste tid på året. 

Når kirkens bånd på adventskransen altid har 
farven lilla, er det fordi advent oprindelig var en 

faste- og bodstid. Man spiste derfor også fi sk, ikke 
gås, and eller fl æskesteg juleaften, fordi man afstår 
fra kød under fasten.

Fasten handler om at tømme sig for noget for at 
gøre mere plads til Gud. Forsagelse behøver ikke 
kun at handle om at afstå fra mad og drikke - det vil 
nok være svært for mange, sådan som vi fejrer jul i 
Danmark - men også om at skære ned på aktiviteter. 
I stedet for at styrte rundt fra den ene fest til den 
anden, kan man prioritere at sætte tid af til stilhed. 

Man kan beslutte sig for at gå i kirke alle fi re 
adventssøndage. Det giver en times fred, hvor man 
ikke skal forholde sig til juleræset, men fi nde ind til 
den indre fred og bare tage imod det, som evangeliet 
fortæller, og som kulminerer med juleevangeliet. 

Adventstiden handler om at gøre sig parat til at 
modtage Gud selv for at opnå en tæt forening og for-
trolighed med ham. Det megen jule-hurlumhej giver 
nok en kortvarig glæde, men glæden ved at modtage 
det hellige tilfredsstiller vores dybeste behov som 
mennesker på lang sigt. At vælge en stille stund til 
fordel for et julearrangement er således ikke spild af 
tid, men den bedste julegave du kan give dig selv. 

Glædelig jul. 

Prioritér stilheden i julen

Den 11. december stiftede 7 
medlemmer af Folketinget på 
tværs af det politiske spektrum 
et netværk for at styrke tros- 
og religionsfriheden i dansk 
udenrigs- og udviklingspolitik.

I sammenligning med andre 
rettigheder har tros- og religi-
onsfriheden til tider oplevet en 
stedmoderlig behandling, mener 
netværket, som ønsker at løfte 
tros- og religionsfriheden op på 
niveau med de øvrige menne-
skerettigheder. Det gælder både 
hjemligt og i den danske udenrigs 
og udviklingspolitik. 

Ifølge FN’s menneskerettig-
hedskonvention artikel 18, skal 
alle have ret til at tænke og tro, 

som de vil. 
Udover politikerne er Dansk 

Missionsråd og Institut for Men-
neskerettigheder inviolveret i 
netværket. 

- Rigtig mange mennesker 
i verden bliver chikaneret, dis-

krimineret eller ligefrem forfulgt 
pga. deres tro eller manglende 
tro. Mange af verdens værste 
konfl ikter hænger tæt sammen 
med manglende trosfrihed. Det 
vil vi sætte fornyet fokus på med 
dette netværk,” siger Daniel Toft 

Jakobsen (S.) som er formand 
for netværket.

- Jeg er glad for, at så mange 
partier allerede er repræsenteret 
i netværket. Trosfrihed for kristne, 
muslimer, ateister og alle andre 
er heldigvis noget som vi kan 

samles om at fremme på tværs 
af partier på Christiansborg, 
mener han.

De stiftende medlemmer af 
netværket var: Daniel Toft Ja-
kobsen (Soc.dem.), Mette Bock 
(Liberal Alliance), Christian Juhl 

(Enhedslisten), Ulla Sandbæk 
(Alternativet), Yildiz Akdogan 
(Soc. dem), Mette Hjermind 
Dencker (Dansk Folkeparti), Chri-
stina Egelund (Liberal Alliance). 

 Henri.

Netværk af politikere vil beskytte forfulgte kristne og andre religiøse

Daniel Toft Jakobsen (Soc.) Yildiz Akdogan (Soc.)Mette Bock (Liberal Alliance) Ulla Sandbæk (Alternativet)Mette Hjermind Dencker, (DF) Christian Juhl (Enhedslisten) Christina Egelund (Liberal Al.) 

Forfølgelsen af kristne ta-
ger til i fl ere lande. I 40 af de 
værste 50 lande, er islamisk 
ekstremisme hovedkilden til 
forfølgelsen. Men også organi-
seret korruption, stammefejder 
og ’diktatorisk paranoia’ kan 
være årsager til forfølgelse af 
kristne, oplyser menneskerets-
organisationen Åbne Døre i sin 
verdensrangliste for 2015.

Her er det værst
De 10 lande, hvor kristne mø-

der størst pres og mest vold, var: 
Nordkorea, Somalia, Irak, Syrien, 
Afghanistan, Sudan, Iran, Paki-
stan, Eritrea og Nigeria.  Mexico, 
Tyrkiet og Aserbajdsjan er nye 
på top 50 listen, mens Marokko, 
Bahrain og Niger er faldet ud.

Islamisk pres
Selv om den voldelige isla-

miske jihad i Mellemøsten har 
domineret overskrifterne, er det 
’snigende pres’ fra islamiserin-
gen i afrikanske lande det mest 
påfaldende på Verdensranglisten 
2015. Der spores en markant 
øget forfølgelse af kristne sam-
fund i mange afrikanske stater. 

Det øgede pres i afrikanske 
lande er tydeliggjort af, at Kenya 
og Djibouti er steget mest på 
listen. Men også Tanzania og 
Eritrea er kommet højere op i 
forhold til sidste år. Sudan, Eritrea 
og Nigeria er nye på top 10-listen 
med en betydelig højere ’forføl-
gelseskarakter’ end sidste år.

Nye lande på listen
Mexico er blandt de nye lande 

på listen. 
– Når kristne forkynder fred, 

antikorruption og antivold, så bli-
ver de til fjender, siger informati-

onschef Stig Magne Heitmann fra 
Åbne Døre til KPK. Han nævner 
også, at det religiøse liv i lokal-
samfundet ofte er synkretistisk, 
og det giver konfl ikter, når kristne 
ikke vil deltage i disse fester. 

Hinduistisk vold
Verdens største demokrati, 

Indien, hører til landene med 
alvorlig forfølgelse. Indien fik 
en hinduistisk ekstremist som 
statsminister i maj 2014. Han har 
tidligere betegnet kristne som frit 
vildt, og regeringen fi k hurtigt ud-
sendt signaler om, at ikke-hinduer 
bør holde lav profi l.

Indien har erklæret den 25. 
december som nationaldag. Det 
betyder, at kristne får svært ved 
at fejre julen til minde om Kristi 
fødsel, hedder det i rapporten.

Henri.

Kristne er de mest forfulgte i verden

Verdensranglisten viser, hvor troen koster mest. Øverst på listen står Nordkorea, Somalia og Irak. 
Sådan læses kortet: Sort markerer Absolut forfølgelse. Rød: Ekstrem forfølgelse. Orange: Alvorlig 
forfølgelse og Gul: Moderat forfølgelse. Se mere på www.forfulgt.dk/forfoelgelse/verdensranglisten.
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Af Henri Nissen med 
tilladelse af Hans Berntsen

– For nogen tid siden besøgte 
jeg – i forbindelse med opta-
gelserne til en DR-produktion 
om alternativ behandling – et 
forbønsmøde i København, 
fortæller Lasse Spang Olsen.

- Jeg havde tidligere hørt om 
Hans Berntsens møder og været i 
telefonisk kontakt med en rund og 
behagelig nordjysk dialekt, som 
tilhørte Hans Berntsen, og - som 
det skulle vise sig, - også var i 
stand til at indlede mødet på en 
humoristisk og indlevende facon,  
fortæller Lasse Spang Olsen.

- Til min store overraskelse in-
deholdt den slet ikke den ”blinde 
religiøsitet”, der kan virke naiv 
og nærmest skræmmende for 
en ikke troende som mig, skriver 
Lasse Spang Olsen om sit indtryk 
fra mødet, der foregik i Køben-
havns Kristne Kulturcenter.

- Tværtimod snakkede Hans 
afslappet om ganske almindelige

ikke – religiøs i nogen forstand. 
Men jeg er meget åben for 

tanken og især for den nytte, 
man kan have af troen; og det 
var da også i den henseende, jeg 
befandt mig på mødet. 

Forskere: Forbøn virker
- To forskere på Aarhus Univer-

sitet havde netop påvist, at forbøn 
faktisk beviseligt kan kurere visse 
sygdomme – og at troen bogsta-
veligt kan fl ytte – om ikke bjerge 
– så smerter osv. Og jeg må sige, 
at det, jeg skulle opleve på det her 
møde, var vældig inspirerende.  

De fl este, der læser det her, 
har sikkert selv oplevet lignende 
møder; men jeg havde aldrig i min 
vildeste fantasi troet, at sådan 
noget fandtes i virkeligheden – og 
da slet ikke i København NV. Jeg 
havde rig lejlighed til at interviewe 
adskillige af de mennesker, der 
var på mødet – og som senere fi k 
en tanke med på vejen fra Hans 
og Jesus – og derefter gik derfra 
befriet for de skavanker, de nu var 
kommet derhen med

er i pillen, da det kun er 25% af os 
alle sammen, de virker på – men 
stort set alle får alligevel fjernet 
hovedpinen af sådan en pille.

Hypnose, akupunktur, healing 
og helbredende virkninger er 
med sikkerhed delvis baseret på 
hjernens egen evne til at sætte 
behandling i gang i kroppen; så 
det er en oplagt tanke, at også 
forbøn er en faktor, der sætter 
gang i vores egen evne til at 
helbrede os selv – fordi vi TROR, 
det virker.

Men jeg troede 
jo ikke på det...

- Men nu er der jo det ved det, 
at jeg jo ikke tror, det virker at 
bede Jesus om hjælp. Eller det 
TROEDE jeg i hvert fald ikke, 
så placebo ville i givet fald IKKE 
sætte gang i nogen virkning ved 
Hans’ (eller Jesu) behandling. 

Men naturligvis skulle jeg da 
også prøve at blive bedt for – 
og jeg må sige, at det er en af 
de mest underlige ting, jeg har 
oplevet

og det var helt sikkert ikke mig, 
der skubbede det. 

Jeg kender ikke Jesus særlig 
godt – selvom jeg måske har 
snakket med ham, eller en anden 
tilsvarende, da jeg blev korsfæ-
stet i Påsken - men at sige, at jeg 
og Jesus ikke sådan er i daglig 
kontakt, er i hvert fald ikke nogen 
underdrivelse. 

Så da ”nogen” pludselig gjorde 
mit helt eget ben længere, må jeg 
sige, at jeg blev overrasket. Det 
var i ordets bedste betydning: 
forunderligt. Dén oplevelse har 
forandret mit liv. 

På vej til tro...
- Det kan godt være, at det 

lyder naivt og forenklet – og det er 
det nok også. Men det tidspunkt, 
jeg oplevede det her forbøns-
møde, faldt samtidig med, at jeg 
havde nogle andre oplevelser 
med – hvad en troende nok ville 
kalde Gud, eller Jesus – og jeg 
må sige, at dén tid i mit liv drastisk 
ændrede mit forhold til det at tro. 

Jeg vil stadig ikke kalde mig

Lasse Spang Olsens
ben voksede ud 
under forbøn af
Hans Berntsen:

Den oplevelse forandrede mit liv
Film- og stuntmanden Lasse Spang Olsen har prøvet næsten alt - selv at lade sig korsfæste. Men én oplevelse har forandret hans liv. 
Det var, da Hans Berntsen under en tv-optagelse bad for hans ben - og det voksede ud, fortæller han i Mission Danmarks blad. 

Nyt tv-program 
om forbønnens 
helbredende kraft

På søndag den 11. januar deltager DR med Lasse Spang 
Olsen i et forbønsmøde i Pinsekirken i Vejle. Ligeledes deltager 
2 forskere, som taler med de syge både før og efter forbønnen.

Lasse Spang Olsen skriver: - Jeg synes også, det kunne 
være vældig interessant at gentage et eksperiment, de lavede 
i Aarhus forrige år, hvor de havde nogle personer i en MR-
scanner, imens der blev bedt for dem.

Det viste med al tydelighed, at der skete en masse i hjer-
nen på dem der blev bedt for – når en RIGTIG prædikant gik 
i forbøn for dem. Men ikke når en ”almindelig” person læste 
den samme bøn.

Og sjovt nok var det ikke kun de troende, der oplevede en 
betydelig virkning. Også ikke-troende forsøgspersoner mær-
kede virkning af forbønnen.

Efter mødet i Vejle gennemfører vi dette forsøg på Aalborg 
Universitetshospital, fortæller Lasse Spang Olsen.

Stuntmanden Lasse Spang Olsen undersøgte i seks udsendelser på DR alternative behandlings-
former. Til hans overraskelse oplevede han selv en helbredelse, da den kristne forbeder Hans 
Berntsen bad for hans ben. Det fortalte han selv om i en artikel i Udfordringen i januar 2015.
En af deltagerne i programmet fortalte i uge 33/2015 undrende om, hvordan hun undgik amputa-
tion af en arm, efter at der ganske enkelt var blevet bedt for armen...  

Udfordringen bringer jævnligt 
beretninger om syge, der har 
oplevet overnaturlig helbre-
delse gennem bøn. 

På hjemmesiden udfordringen.
dk kan man fi nde nogle af disse 
artikler under fanebladet TEMA 
og /helbredelse. 

På samme side fi ndes også en 
henvisning til nogle af de mest 
brugte forbedere, som gerne og 
helt gratis og uden forbindende 
tilbyder bøn for syge. 

I Danmark er den mest kendte 
nok Hans Berntsen. En tidligere 
Volvo-direktør fra Aalborg, som 
opdagede, at mange blev raske, 
når han bad for dem i Jesu navn. 

Hans Berntsen og hans netop 
afdøde hustru Inge har bedt for 
tusindvis af danskere på møder 
over hele landet, og mange er 
også blevet hjulpet simpelthen 
ved at lytte til Berntsen på tv. 

For tiden bringer Københavns 
Kristne TV jævnligt programmet 
med Berntsen på www.kkr-tv.dk.

Brevkasse giver svar
Udfordringen bringer hver 2. 

uge en brevkasse (side 8) med 
forbederen Orla Lindskov, der 
svarer på spørgsmål om overna-

turlig helbredelse.
Mange andre ukendte kristne 

beder også for syge. Og Udfor-
dringen bliver jævnligt kontaktet 
af mennesker, der har oplevet 
det utrolige. Det er kun nogle 
få af disse, der ønsker at stå of-

fentligt frem, og som vi derfor kan 
skrive om. 

På Udfordringens web-shop 
Hosianna.dk kan man bestille en 
gratis bog om helbredelse: ”Ån-
dens Magt. Helbredelse ved bøn.”    

Henri.

På Udfordringen.dk kan man klikke sig frem til oplysninger om, 
hvor man kan få gratis forbøn. Enten gennem telefon, tv eller 
ved at deltage i et møde med en kristen forbeder.
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- Jeg havde tidligere hørt om 
Hans Berntsens møder og været i
elefonisk kontakt med en rund og
behagelig nordjysk dialekt, som
ilhørte Hans Berntsen, og - som

det skulle vise sig, - også var i
stand til at indlede mødet på en
humoristisk og indlevende facon,
ortæller Lasse Spang Olsen.

- Til min store overraskelse in-
deholdt den slet ikke den ”blinde
religiøsitet”, der kan virke naiv
og nærmest skræmmende for 
en ikke troende som mig, skriver
Lasse Spang Olsen om sit indtryk 
ra mødet, der foregik i Køben-

havns Kristne Kulturcenter.
- Tværtimod snakkede Hans

afslappet om ganske almindelige

faktisk beviseligt kan kurere visse 
sygdomme – og at troen bogsta-
veligt kan fl ytte – om ikke bjerge 
– så smerter osv. Og jeg må sige, 
at det, jeg skulle opleve på det her
møde, var vældig inspirerende.  

De fl este, der læser det her, 
har sikkert selv oplevet lignende
møder; men jeg havde aldrig i min
vildeste fantasi troet, at sådan 
noget fandtes i virkeligheden – og
da slet ikke i København NV. Jeg
havde rig lejlighed til at interviewe 
adskillige af de mennesker, der
var på mødet – og som senere fik fi
en tanke med på vejen fra Hans 
og Jesus – og derefter gik derfra 
befriet for de skavanker, de nu var 
kommet derhen med

forbøn er en faktor, der sætter
gang i vores egen evne til at 
helbrede os selv – fordi vi TROR, 
det virker.

Men jeg troede 
jo ikke på det...

j

- Men nu er der jo det ved det, 
at jeg jo ikke tror, det virker at
bede Jesus om hjælp. Eller det 
TROEDE jeg i hvert fald ikke,
så placebo ville i givet fald IKKE
sætte gang i nogen virkning ved
Hans’ (eller Jesu) behandling. 

Men naturligvis skulle jeg da 
også prøve at blive bedt for – 
og jeg må sige, at det er en af 
de mest underlige ting, jeg har
oplevet

Så da ”nogen” pludselig gjorde 
mit helt eget ben længere, må jeg 
sige, at jeg blev overrasket. Det
var i ordets bedste betydning: 
forunderligt. Dén oplevelse har 
forandret mit liv.

På vej til tro...
- Det kan godt være, at det

lyder naivt og forenklet – og det er
det nok også. Men det tidspunkt,
jeg oplevede det her forbøns-
møde, faldt samtidig med, at jeg
havde nogle andre oplevelser 
med – hvad en troende nok ville
kalde Gud, eller Jesus – og jeg
må sige, at dén tid i mit liv drastisk 
ændrede mit forhold til det at tro. 

Jeg vil stadig ikke kalde mig

På søndag den 11. januar deltager DR med Lasse Spang 
Olsen i et forbønsmøde i Pinsekirken i Vejle. Ligeledes deltager 
2 forskere, som taler med de syge både før og efter forbønnen.

Lasse Spang Olsen skriver: - Jeg synes også, det kunne
være vældig interessant at gentage et eksperiment, de lavede 
i Aarhus forrige år, hvor de havde nogle personer i en MR-
scanner, imens der blev bedt for dem.

Det viste med al tydelighed, at der skete en masse i hjer-
nen på dem der blev bedt for – når en RIGTIG prædikant gik 
i forbøn for dem. Men ikke når en ”almindelig” person læste
den samme bøn.

Og sjovt nok var det ikke kun de troende, der oplevede en
betydelig virkning. Også ikke-troende forsøgspersoner mær-
kede virkning af forbønnen.

Efter mødet i Vejle gennemfører vi dette forsøg på Aalborg 
Universitetshospital, fortæller Lasse Spang Olsen.

afslappet om ganske almindelige kommet derhen med oplevet Jeg vil stadig ikke kalde mig

Udfordringen torsdag den 13. august 2015 HELBREDELSE . 3 

Af Mette Østergaard

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

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

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

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

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

- Jeg tror, der er mere mellem 

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

Dødsangsten er væk
Hvad med din nattesøvn, nu 

hvor du ikke oplever smerter?  

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

- Jeg tænkte, hold da op, det 
her er ikke Hans, der gør det her, 
det var en meget overvældende 
oplevelse. Jeg satte ikke ord på 
med det samme, om at det var 

se om du kunne blive fuldstændig 
helbredt? 

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

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

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

”Fred med Gud”
Dr. Billy Graham har formuleret ”Synderens Bøn”, som tusinder har bedt for at få fred med Gud 

og få evigt liv efter døden.

Forudsætningen for bønnen forklarer Billy Graham sådan:
- Bibelen siger, at vi mennesker slet ikke lever op til Guds hensigt med os. Vores liv afspejler 

ikke alt det gode, han havde i tankerne. Det går galt for os, fordi vi lever adskilt fra ham. Vi er 
syndere. - Men der er en vej tilbage.

Jesus kan gøre alt nyt for dig, hvis du tager imod ham på denne måde:
1.  Indrøm, at du har brug for ham. Sig fx: ’Jeg er en synder’.
2.  Vær villig til at opgive din synd. 
3.  Tro, at Jesus Kristus døde for dig på korset, og at han stod op fra graven.
4.  Giv dit liv til Jesus og bed Ham lede dig ved sin Helligånd.

Synderens Bøn:
Kære Jesus, jeg ved, at jeg er en synder. Jeg beder dig tilgive mig. 
Jeg tror, at du døde for min synd og at du opstod igen. Jeg vender mig fra min synd og beder 

dig komme ind i mit hjerte og mit liv. Jeg vil have tillid til dig og følge dig som min Herre og Frel-
ser. I dit navn.

Amen

Hvis vi beder denne bøn, må vi tro det, som Bibelen siger: 
”Enhver som påkalder Herrens navn skal frelses.”  (Romerbrevet 10:13 i Ny Testamente.)

Det kan ikke forklares, men – det kan erfares...
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Møder & Arrangementer

Ferie & Rejser

Oplevelser med Gud
og fælles lovsang

Kom med til

Helligånds-aftner i Søstrehuset
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Fredag d. 8. Januar kl. 19-22
Fredag den 12. Februar kl. 19-22

Fredag den 11. Marts kl. 19-22
Aftner med personlige vidnesbyrd, interviews, 

lovsang man kan synge med på, profetiske ord, 

personlig forbøn, kaffe og fællesskab i ovensalen.

Åbent for alle. – Arrangør: Udfordringen 

Sundhed

Butik med bl.a.: Helse-produkter, dødehavs-produkter, 
honningkager, adventsstjerner, skiftende maleri-udstillinger.

Café med: Nybagt brød/kager og friskbrygget kaffe/te.
Mulighed for kaffe og rundvisning i Christiansfeld ved udfl ugter.

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. Normalt åben 10-16.
Tlf. 30 96 53 14 Email: Mette@Morgenstjernen.com

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB

JULEN 2015

Fra søndag 20/12
til søndag 03/01

Bedemøde 

onsdag 23/12 kl. 19:30

Gudstjeneste

Søndag 27/12 kl. 10:30

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

IPSICC
Interna  onal Psychotherapeu  c School in Chris  an Culture

A  older kursus/seminar:

Lørdag 30. januar 2016 i Hillerød

 Emne: Egenomsorg – en kompetence

 Hvordan passer jeg på mig selv - frivillig såvel som 
 professionel - i en hek  sk hverdag, hvor jeg stø  er  
 og giver omsorg  l andre?  

Lørdag 30. april i Aarhus

 Emne: Skal vi al  d  lgive?

For yderligere informa  on og  lmelding send en email  l:
Vibeke Møller:  vibeke@ipsicc.org

Interna  onal leder for IPSICC:  Vibeke Møller, læge og 
psykoterapeut MPF, www.ipsicc.org 

Søndag d. 20. december 2015 kl. 19.00 

Orla Lindskov Christensen:

Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg

Orla Lindskov taler og beder for syge

Fik du tilmeldt dig 
Dialogweekenden 

20.-22. marts på Familiehøjskolen ved 
Herning? Der er stadig ledige pladser.

Se www.aegteskabsdialog.dk

25.-27. okt. på Fredericia Sømandshjem 
Gør noget godt for Jeres ægteskab

Fik i tilmeldt jer 
Dialogweekenden

11. - 13. marts på
Virksund Kursuscenter

Fik I tilmeldt Jer 
Dialogweekenden?

NATIONAL BEDEUGE
18 -22 januar 2016

Inspirerende dage med undervisning, 
inspiration og forbøn for bl.a. vort land, for 

flygtningesituationen og for Israel. 
Anders Ova, Susanne Krogh, Christina Leinum, 

Hans Henrik Lund, Peter Tinggaard 
med flere medvirker.

BEDEHUS.DK

Kolding Internationale Højskole
International Apostolic Bible College

iabc.dk   ·   info@iabc.dk   ·   75 52 47 99

 

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 

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                  

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

Pilgrimsrejse til Rom 
Jubelåret 2016. d. 24-30. maj 
Pris: 7400 kr. på Hotel Casa per Feie Suore di Santa Elisabette, 
www.csse-roma.com 
Pilgrimspræster: pastor Jan Hansen og pastor Benny Blu-
mensaat. Rejseleder: Maria Truelsen. Tilmelding: 24602308 
eller: mariatruelsen@mail.tele.dk 

Wien og Bratislava
Enestående chance for storbyferie i 
Bededagsferien. Se kendte steder i 
Wien og Bratislava med lokal dansk-
talende guide. Dato: 22. - 24. april

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

Grib 
chancen 

– tilmelding 
senest 14/1

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

Kommende møder: 
8.1.+12.2+11.3. 19.00 Christiansfeld: Helligåndsaften i Søstrehuset.
4.3. 15.00 Brande Baptistkirke: Mama Heidi - Afrikas Moder Teresa.
15.3. 10-12.00 Noahs Ark i Skt Nicolajs bibel-café i Aabenraa 
19.4. Y’s Men Nicolai Huset, Aabenraa. Jagten på Noahs Ark
24.4. 14.30 Kristkirken, Kolding: Jagten på Noahs Ark.
Første mandag hver måned kl. 19-21: Bøn for Danmark, Christiansfeld
Udfordringen, Jernbanegade 1, Christiansfeld.

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06
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Af Hanne Ingemansen Juhl

Drømmen i januar 2011 be-
gyndte som et mareridt. Men 
den endte med frihed og et 
budskab om håb.

”I drømmen oplever jeg, at jeg 
er indeni et edderkoppespind. 
Jeg er deprimeret, ked af det, 
jeg kæmper for at komme ud 
af edderkoppespindet, men 
kan ikke... 

Spindet klistrer og klæber 
sig op ad min krop... Der er en 
edderkop, som spinder på sit 
spind, den bliver ved og ved, så 
edderkoppespindet bliver tæt-
tere og tættere omkring mig... 

Jeg bliver mere og mere 
desperat, der er så mange 
destruktive følelser i mig, at det 
nærmest ikke kan beskrives 
med ord. Jeg kan ikke skrige, for 
min hals er tør som en ørken... 

Efter at have kæmpet længe 
uden noget håb, sker der plud-
selig noget...

Skåret fri af nettet
Der sker dét, at der kommer en 

udefra og skærer et hul i spindet, 
et hul der har form som et kors i 
edderkoppespindet. Så hullet har 
ligesom to revner, en vandret og 
en lodret, som danner et kors, 
og derefter kan jeg gå igennem 
hullet.

Da jeg var kommet igennem 
korset, var jeg fri. Helt fri af det 
klæbrige edderkoppespind, helt 
fri af min depressivitet, helt fri 
af alt, hvad der før havde været 
tungt og trist. For nu kunne jeg 
være HELT FRI til bare at være 
mig selv!! ”

I næste øjeblik vågner jeg af 
drømmen. Jeg kan mærke, at det 
var en speciel drøm, en drøm fra 

Gud. Det er en drøm, som jeg bli-
ver nødt til at fortælle om til andre, 
for den har et fantastisk budskab 
til mennesker, til dig, fra Gud.

Vi kan få frihed
Drømmen er bl.a. et billede på 

mit tidligere liv, hvor jeg næsten 
var kronisk deprimeret. Det er  
efterhånden en del år siden. I 
dag kan jeg leve mit liv i frihed 
igennem Jesus Kristus.

Jeg kan se og opleve, at drøm-
men ikke ”bare” handler om mit 
liv alene, men også om mange 
andre menneskers liv. 

Der er r igtig mange men-
nesker, som lever inde i et ”ed-
derkoppespind”. Mennesker med 
depressioner, arbejdsløshed, 
stress, misbrugsproblemer, en-
somhed, skilsmisse, håbløshed 
osv... i lange baner...

Jeg synes, det er enormt fru-
strerende, så nemt det er for os 
mennesker (inkl. mig selv) at blive 
bedraget med løgne. Løgne som 
umiddelbart ikke ligner løgne, de 
ser ud til at ligne sandheden, men 
i virkeligheden er de falske!!

Både i drømmen, jeg havde 
dengang, og i mit nuværende 
jordiske liv kan jeg leve i frihed 
ved at gå igennem korset, dét 
kors JESUS hang på i påsken.

Når du griber ind...
Der er en del personer, vi kan 

læse om i Bibelen, som også har 

oplevet depression eller en anden 
form for indre nød. Bl.a. David fra 
Det Gamle Testamente. 

Han skriver i Salme 142 vers 8 
(fra Bibelen på hverdagsdansk): 
”Hjælp mig ud af det her fængsel, 
så jeg atter kan takke og tilbede 
dig.” 

Så David kender også til at 
være fanget, sådan som jeg 
har haft det tidligere i livet, og i 
drømmen. 

David vil gerne takke og tilbede 
Gud, men oplever, at der er noget, 
som forhindrer ham i at gøre det. 

Men så vender David sig al-
ligevel til Gud i sin nød, for han 
starter Salme 142 med: 

”Jeg råber højt til Herren, tryg-
ler ham om nåde. Jeg udøser min 
nød for ham, betror ham mine 
problemer. Når jeg er modløs og 
opgivende, viser du mig den vej, 
jeg skal gå…” 

Så selvom David har svært ved 
at takke og tilbede, så forstår han 
alligevel, hvor han kan fi nde hjælp 

og vejledning, nemlig hos Gud. 
Og David forventer, at Gud 

hjælper ham, for der står til sidst 
i Salme 142:

”Når du griber ind og redder 
mig…” Der står ikke: ”Hvis du 
griber ind…”

Bankede på hos Jesus
Dengang jeg var nede i depres-

sioner, havde jeg heller ikke altid 
lyst til at søge Gud, ligesom David 
fra Det gamle Testamente. Men 
jeg forsøgte, så godt jeg kunne. 
Jeg bankede på hos Jesus og 
blev ved med at søge hjælp hos 
Jesus, igen og igen. 

Det gjorde jeg bl.a. ved at læse 
i min bibel og synge/lytte til san-
ge, hvor Jesus er i centrum. Jeg 
brugte også tid på bøn, modtog 
forbøn hos andre mennesker og 
deltog i fællesskaber, hvor Jesus 
bliver ophøjet. 

Forandringen væk fra depres-
sionerne skete ikke på et øjeblik, 
men over en tid på fl ere år.

Han forstår os
Jeg ved godt, også fra mit eget 

liv, at livet ikke altid kører på skin-
ner med glæde 7 dage om ugen, 
365 dage om året. 

For vi træder ved siden af og 
falder ved ting, vi gør forkert, 
både mod andre og nogle gange 
mod os selv.

Men jeg tror alligevel, at hvis 
vi tager et valg og vælger at sige 
100 % JA til Jesus, og lader ham 
være vores frelser og herre i vo-
res liv, så velsigner han os!

Vi må tilgive andre, bede om 
Guds tilgivelse og tilgive os selv.

Vi må vende os om til Jesus 
og ligesom sige til ham: ”Her er 
jeg…”. Jesus vil gerne hjælpe 
os videre fremad, det gjorde han 
for mig, så kan han også hjælpe 

dig videre. 
Så siger du måske, at ”der er 

ingen mennesker, som kan forstå 
mig…” 

Ja det kan være rigtigt, at du 
måske sidder i en situation, hvor 
mennesker kan have svært ved 
at forstå dig, for vi mennesker har 
en begrænset fatteevne. Men der 
er det så endnu mere aktuelt, at 
vi lader Helligånden komme til, 
fordi Jesus forstår, hvordan du 
kan have det. 

Jesus kan tale direkte til dig 
ved hjælp af Helligånden, han 
kan også gøre det ved hjælp af 
Bibelen, igennem andre menne-
sker eller på en helt fjerde måde. 

Så kan vi gå igennem Jesu 
kors og leve på den anden side 

af korset. På den side af korset, 
hvor den dybe glæde fi ndes, og 
den ægte fred, som kun Jesus 
kan give os. 

Der behøver ikke være et klæb-
rigt edderkoppespind omkring os!

Jesus har vundet sejren til os 
mennesker, han har gjort det 
fuldbragt på korset, for at vi kan 
leve som frie mennesker!

Hannes drømHannes drøm
I drømmen blev Hanne Ingemansen Juhl mere og mere desperat, for alt så håbløst ud. Men så kom hjælpen.

- Bibelens David kendte også 
til depression. Men han vidste 
også, at Gud ville hjælpe ham 
ud af fængslet, siger Hanne. 

Der behøver ikke 
være et klæbrigt 

edderkoppespind 
omkring os!

I drømmen viklede edderkoppespindet sig tætttere og tættere om mig, og jeg blev mere og mere desperat. Men så kom der en og skar to revner som et kors i edderkoppespindet. Da jeg gik ud gen-
nem korset, var jeg helt fri, fortæller Hanne Ingemansen Juhl. Hendes oplevelser er illustreret af kunstneren Anna Rahbek.

Både i drømmen og 
i mit nuværende jor-
diske liv kan jeg leve 

i FRIHED ved at gå 
igennem korset.

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

Book allerede i dag.

BO CENTRALT  
I KØBENHAVN

 

BEST WESTERN
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Brug for annonce?  Ring 73 56 15 06

Diverse

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

Så ring tilSå ring til  
Udfordringens Udfordringens 
kontor mellemkontor mellem

kl. 10:00 og kl. 15:00kl. 10:00 og kl. 15:00  
påpå  tlf. 74 56 22 02tlf. 74 56 22 02

Stillinger

Ferie

KLF, Kirke & Medier søger
ildsjæl til 30 timer/uge

På vores hjemmeside klf.dk kan du læse om
en spændende stilling som koordinator for
kidsandmedia dk og som kommunikationsmedarbejder
i KLF. Brænder du for bevidst mediebrug for både børn 
og voksne, og er du god til at nå ud med et budskab, så 
er denne stilling måske noget for dig.

Arbejdssted: Korskærvej 25, 7000 Fredericia.

Ansøgningen sendes til generalsekretær Mikael Arendt 
Laursen på mal@klf.dk (mrk. ”Koordinator”) senest den 
15. januar 2016 kl. 12.00.

d b d

Løgumkloster E erskole, Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster 
tlf. 7474 3652  .  e-mail: lme@lme.dk  .  www.lme.dk

viceforstander?
Vil du være vores nye

Har du lyst l e erskolehverdagen? 
Kan du lide administra on og ledelse? 
Så har Løgumkloster E erskole en spændende s lling.
Vi søger en engageret og udviklingsorienteret viceforstander 
med administra ve kompetencer.

Se 
opslag på
 lme.dk

ELMEBO
Et rigtigt hjem!

Vi søger en pædagog/hjemmevejleder på fuld 
tid til at indgå i vores tværfaglige team af 
dygtige medarbejdere til hverdag og fest – og 
på ture.

Du har en kristen livsholdning og 
deler vort menneskesyn: Alle mennesker er 
værdifulde. Du har flair for pædagogik. Du 
har sikkert en pædagogisk uddannelse, men 
brænder efter at udvikle dig 
sammen med dygtige kolleger.
Er du vores nye kollega? 

Ansøgningsfristen er 18. januar kl. 12 med 
ansættelsessamtaler senere på ugen.
Ansættelse pr. 1. marts 2016 eller efter aftale.
Kontakt Jette og Preben Nielsen på mobil 
20 21 18 60 eller jp@elmebo.dk.

Læs opslaget og mere om Elmebo på 
www.elmebo.dk/stillingsopslag.

Elmebo er 
et kristent 

bofællesskab, 
et hjem for 
10 voksne 

med nedsat 
funktionsevne.

Bofællesskabet Elmebo, Elmevej 4A, 4293 Dianalund

SØGES
VOLONTØRER 

Jeg tror de kan mærke, at det kristne gør en forskel 
Lea, volontør 2015 ” 

KFUMs Soldaterhjem søger knivskarpe og  
engagerede volontører til ansættelse  
1. januar 2016.   

Læs mere på: 
job.kfums-soldaterhjem.dk 

Randers Kristne Friskole søger ny lederRanders Kristne Friskole søger ny leder

Vil du være med  l at gøre Randers Kristne Friskole  l den bedste kristne friskole i Danmark og stedets 
børnehave og vuggestue  l byens bedste børneins  tu  oner, så læs videre.

Randers Kristne Friskole (RKF) tæller 200 elever og 28 ansa  e, heraf 15 lærere. Skolen deler matrikel 
og arbejder tæt sammen med børnehaven og vuggestuen, som har henholdsvis 30 og 12 børn, og som 
beskæ  iger 13 medarbejdere. Fra 1. august 2016 mangler vi en skoleleder, der vil gå forrest i det daglige 
arbejde med at gøre RKF  l et godt sted at være og et godt sted at lære, og som vil indgå i det eksisterende 
ledelses-trekløver med lederen for dagins  tu  onerne samt viceskolelederen.

RKF er en skole, der arbejder fuldt og helt ud fra det kristne livsgrundlag. Det forventer vi også, at du gør. 
Derudover forventer vi, at du: 

• Er tydelig i din ledelsess  l og en stærk kommunikator
• Har visioner, samt mod og vedholdenhed  l at føre dem ud i livet
• Kan mo  vere og gå foran med gejst og humor 
• Kan se guldet i medarbejderstaben og ved, hvordan det fremelskes
• Kan indgå som en naturlig del af dine medarbejderes pauserum
• Brænder for det gode skoleliv – fagligt såvel som socialt
• Vil arbejde på at gøre RKF synlig i kirkerne i Randers som det helt oplagte skolevalg
• Vil tænke børnehave og vuggestue ind som en del af den daglige dri   og følge engageret med her

Med hensyn  l baggrund og erfaring er vi åbne for den re  e person. Men vi forventer, at du har et
indgående kendskab  l skoleverdenen samt erfaring med ledelse og gode resultater her. 

Vi  lbyder dig:
• En velfungerende skole og et børnemiljø i posi  v udvikling med god økonomi
• En medarbejderstab med høj faglighed, masser af menneskelig varme og det kristne livs- og 
• menneskesyn som daglig puls
• Et sted med gode fysiske rammer og helt unikke udendørs muligheder i form af store grønne arealer
• Stort poten  ale i lokalområdets mange levende kirker og menigheder
• En arbejdende bestyrelse, der brænder for RKF

Kan du se dig selv i ovenstående, så skynd dig at sende en ansøgning. 

S  llingen ønskes besat pr. 1. august 2016. Ansøgningen skal være skolen i hænde senest søndag 7. februar.
Ansæ  elsen sker i henhold  l gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Ansøgning med bilag sendes  l bestyrelsesformand, Bo Bergen Aagren på mail: aagren@outlook.com
For yderligere oplysninger kontakt Bo Bergen Aagren på telefon: 2544 4231.

  

Organist til Ansgars Kirken, Aalborg
Vi søger en organist, som brænder for sammenhængen mellem 
musik, gudstjeneste og menighedsliv. En organist, som med 
højt fagligt niveau kan fastholde kvaliteten i kirkemusikkens 
klassiske tradition samt være ankermand i processen med en 
vedvarende fornyelse af det musikalske udtryk. 

Ansættelsen er på fuld tid med tiltrædelse 1. marts 2016 eller 
snarest derefter. Ansøgningen med relevante bilag sendes til 
8365fortrolig@sogn.dk senest den 26. januar 2016 kl. 12:00. 

Yderligere oplysninger ved henvendelse til: 
Menighedsrådets formand Heine Bach, 
mobil: 30 37 52 19
Det er også muligt at tage kontakt til kirkens 
sognepræster: 
Anders Jensen, mobil: 29 33 06 86. 
Uffe Kronborg, mobil: 50 40 54 08.
Se mere på www.ansgarskirken.dk 
eller www.jobnet.dk

Seniordage på Aggershøj
»Et kald for hele livet« 

Den 23.-26. maj, 30. maj- 
2. juni og 6.-9. juni 2015
Gør noget godt for dig selv 
og tilbring et par gode senior-
dage i vores idylliske tidsboble 
på Ærø – herskabsvillaen & 
feriehjemmet Aggershøj.  
Udover bibeltimer ved sø-
mandsmissionær Simon Am-
brosen og hyggeligt samvær 
ser vi fx den bibelske have, 
søfartsmuseet og Marstal. 
Så tag bibelkredsen, naboen 
og ægtefællen med!

1695 kr. pr. person ved  
4 personer i bilen. 

Prisen er inkl. fuld for-
plejning og færgebillet.

Tilmelding senest den 20. 
april, tlf. 62 53 13 49 eller 
ssa@somandsmissionen.dk

Arrangør: Sømandsmissionen

www.aggershoj.dk

Film med tankevækkende /
kristent indhold

Se det spændende udvalg af DVD’er på 
www.Hosianna.dk

Mangler du nye 
medarbejdere?

Indryk en stillingsannonce

i Udfordringen

  Ring 7356 1506



Kristne TV-kanaler

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

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

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

 

Er julens budskab kun for danskere?
Vi er endnu 
engang nået til 
én af årets store 
festmåneder. 
En måned 
som for 
manges ved-
kommende 
følger denne 
traditionsrige 
opskrift:

- En knivspids nisseøl
- 7 meter guirlander eller englehår

- 3 kilo gran og en grensaks
- Sognets største and

(kan udskiftes med kalkun ved 
større selskaber)

- 2-24 familiemedlemmer
(afhængig af hvor intensiv

smag du ønsker)
Det hele æltes godt sammen og 

lunes herefter foran brændeovnen 
til skorpen er fin.

Resultat: god dansk julehygge

Budskabet lever
Medier, reklameblade og varehu-
se, gør hvad de kan for at overdøve 
og udvande julens egentlige bud-
skab. Heldigvis er fortællingen 
om Jesus, Guds søn - som kom til 

jorden julenat, for at frelse synde-
re - endnu ikke druknet helt i hyg-
ge, gaver, og jagten på den perfek-
te jul.
På trods af at fortællingen er 2000 
år gammel, og for længst er blevet 
overhalet af nyere, mere kønsneu-
trale og religionsforskrækkede 
fortællinger, så er det stadig den 
dag i dag, en fortælling som brin-
ger håb, liv og tro ind i en mørk 
verden.

1000 år
Kristendommen har fulgt os læn-
ge. Måske så længe at det for no-
gen kan virke som en selvfølge at 
være kristen i et ’kristent’ land.
Det er omkring 1000 år siden at vi 
som folk mødte evangeliet. 1000 
år siden vi fik lov til at møde Ordet 
om at Gud elsker alle mennesker 
og at han, gennem sin Søn, har ba-
net vejen til himlen for os.
Det er stort...det er fantastisk... 
det er ubegribeligt, at Gud på den 
måde ville ofre sit eget kød og blod 
for os. Det kan om noget sprede 
ægte juleglæde og hygge.

45.000 døde
Men Guds plan om at nå alle folke-

slag med evangeliet er endnu ikke 
nået. Faktisk har 29% af jordens 
befolkning aldrig hørt om Jesus.
For at stille det en smule hårdere 
op, så betyder det at 45.000 men-
nesker dør hver dag, uden nogen-
sinde at have hørt ét eneste ord 
om Jesus og hans frelse - de går 
fortabt!

Der er håb
Ikke desto mindre er der hver dag 
nye muslimer, hinduer, buddhi-
ster og ateister, som hører om Je-
sus for første gang. På trods af at 
mange af dem lever i lukkede lan-
de, områder, eller familier, hvor 
forkyndelse af Guds ord er 
strengt forbudt, så når 
Evangeliet alligevel 
frem.

Hvordan
Via radio og tv når 
vi, hver dag, ud til 
i hundredtusind-
vis af mennesker. 
Vi bringer håb og 
fred til mennesker 
som lever et liv i 
frygt, krig og fattig-
dom. Vi deler bud-

skabet om frelseren som kom til 
jorden julenat, fordi han elsker 
alle mennesker.

Vil du, i denne velsignede juletid, 
være med til at bede for de mange 
millioner mennesker, som endnu 
ikke kender Jesus Kristus, og som 
faktisk går fortabt, hvis ikke vi når 
ud til dem i tide? 

Norea Mediemission arbejder ak-
tivt på at nå unåede med ordet om 
Jesus. Læs mere om Noreas arbejde 
på norea.dk

Julegudstjeneste 
sendes direkte på 
KKR/TV og internet

For første gang sendes der via 
KKR/TV direkte fra julegudstje-
nesten i ’Kirken i Kulturcenteret i 
København’ den 24/12 kl. 14-15.  
Festlig gudstjeneste med overra-
skelser til børnene, julefortælling 
samt julesange akkompagneret af 
Niels Engell med orkester, gospel-
kor og solister som Marcel – kendt 
fra Melodigrandprix 2015.  
Hele gudstjenesten tolkes til en-
gelsk. Med KKR/TVs box kan man 
se gudstjenesten på TV, ellers på 
internet www.kkr.dk.

Julegudstjenesten i Kirken i Kulturcentret i København transmitteres i år direkte. Se den på KKR-TV 
eller på www.kkr.dk den 24.12 kl. 14.00

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre morgenandag-
ten på DR K. Den direkte radio-
transmission af Morgenandagten 
fra Domkirken i København led-
sages af stemningsfulde billeder.

Gudstjenester på 
DR K i december

Gudstjenester i december på DR K 
hver søndag kl. 14 er fra Herning 
Kirke, med både Herning Kirkes 
Drengekor og Midt Vest Pigekor. 
Gudstjenesterne er fordelt mellem 
de to sognepræster, Bo Knudsen 
og Jens Moesgaard Nielsen, og bi-
skop i Viborg Stift Henrik Stubkjær.
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Lyt til nummeret ’O Come All Ye Faithful’ 
ved at scanne QR koden til venstre

Musik
TJEK

- Det er simpelthen det vildeste, der nogensinde 
er sket her i stalden!

- Julen er en festlig tid, hvor 
man hygger sig med familie 
og venner. Og mindes at Jesus 
valgte at blive menneske for 
vores skyld. Alle har noget at 
glæde sig over.

Det siger den 17-årige Mathias 
Lanting. Han har i fl ere år sunget 
i Haderslev Drengekor og har to 
gange været med til at synge for 
kongefamilien. Og ikke mindst ju-
len er højsæson for korsangerne.

Drengene synes, at korlederen 
kræver meget af dem. Men korets 
øveprogram blev alligevel sat lidt 
i perspektiv, da de besøgte de 
berømte drenge i Wiener Sänger-
knaben i efterårsferien...

Der skal være tid til sang
I sammenligning med dren-

gene i Wien bruger koret fra 
Haderslev ikke særlig meget tid 
på at øve. 

- Drengene i Wiener Sänger-
knaben bor sammen, mens de er 
10-14 år. De går i skole, og så har 

de korøvelse to timer hver dag. 
De ser kun deres familier et par 
gange om året! fortæller Mathias.

I Haderslev Drengekor skal 
man bare øve én gang om ugen 
- og så have individuel undervis-
ning med en stemmepædagog. 

Men der er så også lige en ugent-
lig øveaften mere, når man synger 
i Domkoret om søndagen.

Mathias vil ikke undvære koret, 
selv om det tager meget tid for en 
dreng, der går i 2.g på Haderslev 
Katedralskole. For der er jo også 
andet, der skal passes. Volley-
ball, for eksempel. Vennerne fra 
gymnasiet og dem fra efterskolen. 
Så er der ungdomsklubben i Lu-
thersk Mission. Og møderne i Kri-
steligt Forbund for Studerende...

Den bedste julesang
- Vi sang til en international 

gudstjeneste i Kolding sidste 
søndag. Der var fl ere engelske 
sange og også Halleluja fra Hän-
dels Messias. Jeg kan bedst lide 
at synge What Sweeter music 
og så Oh come all ye faithfull, 
fordi de sange passer bedst til 
mit toneleje.

Synger nytåret ind
Lige nu indspiller drengekoret 

en jule-cd, som dog først udkom-

mer næste år. Så er der en stor 
julekoncert den 16. Og sidst, men 
ikke mindst: Den 21. december 
kommer Danmarks Radio for at 
lave optagelser.

- Drengekoret skal synge Glo-
ria af Mendelsohn, og pigekoret 
skal også synge nogle sange, 
fortæller Mathias. Det bliver så 
sendt, lige når nytåret er skudt 
ind. 

Skrækkeligt tøj
Haderslev Drengekor optræder 

med hvide skjorter og sort slips.  
Og det er forfærdeligt at have på, 
mener Mathias. Men det er så en 
ulempe, man må tage med. Der er 
så mange fordele ved at synge i 
koret, blandt andet rejserne.

Det populære drengekor med 
55 sangere i alderen 9-58 har 
inden for de seneste år holdt kon-
certer i England, Norge, Sverige, 
Tyskland og Østrig. 

Lisbeth

Mathias og drengene 
synger julen og nytåret ind

- Man må jo leve med det her 
forfærdelige kortøj, hvis man 
vil synge, siger Mathias.

Hvad får en fl ok drenge til at iføre sig ’pingvinkostumer’ og synge mange timer uge efter uge? 

Simon Marquardt
- Julen betyder utrolig meget 

for mig, fordi jeg i fællesskab med 
folk, jeg elsker, fejrer Kristi fødsel. 

Tro mig, når jeg siger, at jeg er 
glad for gaver, det er bare ikke 
dét, der er vigtigt. For mig er det 
vigtige i denne tid fejringen og 
fællesskabet. 

Gaver og god mad er dog en 
lækker bonus.

Simon går i 3. g på Haderslev 
Katedralskole.

Celine Gregersen
- Som efternøleren i en fl ok på 

fi re søskende betyder julen særlig 
meget for mig, da det er i denne 
tid, at hele familien samles. Det er 
en glædens tid, hvor der ikke bli-
ver sparet på kram og kærlighed. 
Det er en tid, hvor jeg vælger at 
lægge al hverdagens travlhed til 
side og nyde tiden sammen med 
familien. 

For mig har det at give og 
modtage gaver også en hel særlig 
betydning. Da det minder mig om, 
at det var ved denne tid, at alle 
mennesker blev givet den største 
gave nogensinde, at Jesus, ver-
dens frelser blev født. Samtidig 
har det også en stor betydning at 
modtage gaver. Da vi har et valg 
om at modtage den store gave, vi 
blev givet, da Jesus gav sit liv for 
vores skyld.

Jeg tænker, ikke mindst i denne 

Kristoffer Hørning
- Julen er en super hyggelig 

tid. Vi mindes, at Jesus blev født. 
Og så er der alt samværet med 
familien. Det er også hyggeligt 
med gaverne.

Julen er simpelthen et lys midt 
i mørket.

Jeg bor i Haderslev, men jeg 
arbejder pt på Sjælland. Jeg er i 
lære som tømrer. Det er en me-
sterlære, som jeg begyndte på 
for halvandet år siden. Jeg bliver 
færdig til marts 2018.

Undervejs skal jeg så på sko-
lebænken i Aabenraa i alt seks 
gange á seks uger.

Maria Strøm
- Jeg er i øjeblikket i gang med 

mit andet sabbatår efter gym-
nasiet, og det bruger jeg på at 
være vikar på Haderslev Kristne 
Friskole. Jeg er i gang med at 
søge visum til Israel, så jeg kan 
blive kirkevolontør i Tel Aviv. 

I juletiden får jeg på en særlig 
måde lov til at genopleve glæden 
over, at Jesus blev menneske for 
vores skyld og brød med dødens 
magt. 

”Jeg er verdens lys. Den, der 
følger mig skal aldrig vandre i 
mørket, men have livets lys” (Joh. 
8,12). Sådan siger Jesus, og det 
er det, der gør julen til en helt 
speciel fejring for mig. 

Midt i alle de skønne traditioner 
og særlige ting, vi fylder juletiden 
med, har vi vores centrum: at Gud 
har tændt et lys for os mennesker. 
Det giver mig frimodighed til også 

Hvad betyder julen for dig?
Udfordringen har spurgt nogle unge fra Haderslev, hvad julen betyder for dem.

at glæde mig, når julelysene er 
brændt ned og de sidste gaver 
pakket op.

tid vi er i nu, at det er vigtigt, at vi 
vender vores opmærksomhed fra 
os selv og prøver at række ud til 
dem omkring os. Det er mit største 
ønske for denne jul. 

Celine går på H.F. i Haderselv.

Rend Collective er et band fra Nordirland, der startede 
som en gruppe venner, der tog ned på den irske kyst og 
spillede akustisk guitar. 

Visionen var klar: autentisk - ikke performance, ingen sce-
nerier. Som forsangeren skriver: ”We use an arsenal of the 
weird, wonderful, whimsical music toys that we’re still not too 
old to love, our native Irish folk instruments, some good old-
fashioned rock’ n’ roll guitars…”(http://rendcollective.com/bio/). 

Denne kreative vildhed høres på dette album. Velprodu-
cerede dissonanser og instrumentering - denne samling af 
julesange, der har fået ekstra, meningsgivende titler. 

Lyden er folk, lystig, selv rocket, men i genkendelige me-
lodier. Som titlen på albummet afslører, sidder vi rundt om et 
bål, og fl ammerne forener glæden og intensiteten.

“Joy to the world” et eksempel på, hvor tydeligt det er, at 
de er dygtige musikere, der arbejder kreativt med hvert enkelt 
nummer. Sang-arrangementerne er originale og vokalerne 
udtryksfulde. De gør det utrolig nemt for de lyttere, der ikke 
nødvendigvis holder af traditionel julemusik.

Hvad Rend Collective gør på dette album er ikke noget nyt. 
Masser af kunstnere genindspiller julesange; men dette album 
skiller sig ud i mængden, og jeg mærker en glæde over, at den 
kristne scene formår at byde verden musik af denne kaliber. 

Ligesom de fl este romantiske Nick Cave-sange indeholder 
et element af smerte, har enhver fyldestgørende anmeldelse 
også lidt konstruktiv ris. Men: Det er kun negativt, hvis det 
ikke bliver en bestseller på i-tunes.

Autentisk 
campfi re jul!
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Klummen

Af Eva M. Jørgensen

Der står Yeshua på huen og 
Jesus på væggen i Maja Louise 
Callesens værelse i Svendborg. 
Hun er 17 og har knap nok væ-
ret kristen et helt år, alligevel 
gennemsyrer troen på Jesus 
de fl este områder af hendes liv.

Maja Louise har ikke haft en 
nem barndom.

- Jeg kan ikke huske så meget 
fra den. Det meste jeg ved fra 
min opvækst, er noget, jeg har 
fået fortalt eller læst i rapporter 
fra kommunen. Blandt andet, at 
der var en periode i min barndom, 
hvor den eneste, jeg snakkede 
til, var min mor, forklarer Maja 
Louise, som også kun talte med 
nogle enkelte mennesker i skolen.

Da hun blev teenager og i 
årene derefter, var hun meget 
optaget af at finde meningen 
med livet. Det sendte hende ud 
ad okkultismens sti. 

Mere end det sorte hul
- Jeg var overbevist om, at der 

var mere end bare det sorte hul, 
jeg var i - fyldt med depression 
og selvmordstanker. I 2013 lærte 
jeg nogle mennesker at kende, 
som var meget involveret i New 
Age. Og jeg blev virkelig grebet af 
det. Så jeg begyndte at læse en 
masse om chakraer, buddhisme, 
shamanisme, hvordan man kan 
blive clairvoyant og meget, meget 
mere, forklarer hun og fortsætter:

- I starten virkede det helt 
uskyldigt, og det var, som om 
jeg fi k det bedre. Men det vendte 
rigtig hurtigt, og jeg faldt tilbage i 
depression, selvskadende adfærd 
og selvmordstanker. Jeg begyndte 
at blive skræmt af lyde af fodtrin, 
lyde oppe på loftet, og jeg op-
levede ofte, når jeg skulle sove, 
at jeg kunne mærke nogen ligge 
bag ved mig og trække vejret. De 
uhyggelige oplevelser blev kun 
værre og værre.

Sidste chance
Maja Louise forstod ikke, hvad 

der skete med hende, men hun 
begyndte at opleve nogle mær-
kelige tilskyndelser. 

- Det startede med en følelse 
af lyst til at læse i Bibelen. På da-
værende tidspunkt havde jeg ikke 
en bibel, så det blev ikke rigtig til 
noget, fortæller den 17-årige pige.

Det fortsatte ned ad bakke, og 
Maja Louise var tæt på at opgive 
livet fuldstændigt.

- Jeg husker, hvor ofte jeg 
knækkede sammen i gråd og 
råbte ud, at jeg bare ønskede at 
dø. Pludselig kom den stærke fø-
lelse igen, at jeg skulle lære Jesus 
at kende. Jeg sagde til mig selv, at 
nu er det sidste chance. Hvis jeg 

ikke får det bedre af at lære Jesus 
at kende, så slutter jeg mit liv, for 
jeg kunne bare ikke mere.

Mørket forsvandt
Så begyndte Maja Louise, som 

på det tidspunkt var 16 år, at se 
videoer på nettet om Jesus og 
læse om ham.

- Og med det samme oplevede 
jeg, at alt mørket forsvandt, og de 
ubehagelige ting stoppede. Det 
var, som om jeg havde levet under 
en sort kappe, som blev fjernet, 
da jeg åbnede op for Jesus, for-
klarer hun.

En dag stødte hun ind i nogle 
videoer med Torben Søndergaard 
og oplevede, at hun skulle kontak-
te ham. Han satte hende i kontakt 
med nogle kristne, og Maja Louise 
blev døbt på sin 17 års fødselsdag 
i juni sidste sommer, to uger efter 
hun var blevet kristen.

Du er elsket...
At blive kristen ændrede på 

mange måder Maja Louises liv 
fuldstændigt. 

-  De ting jeg kunne lide at gøre 
før, frastøder mig nu. Nu ønsker 
jeg at leve på en måde, der glæder 
Gud. I starten tænkte jeg meget 
over, hvorfor det lige var mig, som 
Jesus kom og rørte – og hvad han 
egentlig ville med mig. En aften 
hørte jeg en stemme i mit indre 
sige: ”Det er fordi du aldrig har følt 
dig elsket. Men du skal vide, at der 
er nogen, der elsker dig.” I starten 
havde jeg svært ved at tro det. For 
hvem kunne dog elske mig? Med 
tiden gik det op for mig, at jeg ikke 
bare skulle være Jesus’ lille slave, 
men at han faktisk ville mig det 

godt og bekymrede sig for mig. 
Jeg begyndte at mærke, hvem 
Gud er, forklarer Maja Louise 
omhyggeligt. Også i hendes fa-
milieliv fi k Maja Louises nye tro 
stor betydning. Selvom hun boede 
i hus med sin far, havde hun ikke 
talt med ham i fl ere år.

Fik kærlighed til sin far
- Jeg oplevede, at Gud sagde, 

at nu var det tid til, at jeg skulle 
snakke med ham. Jeg bad Jesus 
hjælpe mig, og så tog jeg det før-
ste skridt og gik ud og talte med 
ham. For første gang i mit liv op-
levede jeg at kunne kigge på min 
far med kærlighed og tilgivelse i 
hjertet, fortæller Maja Louise og 
forklarer, at det har været med til 
at gøre hele hendes familiesitua-
tion anderledes. 

Andre mennesker nyder også 
godt af Maja Louises forvandling.

- Jeg begyndte at stole på Gud 
og tage imod hans kærlighed. 
Det har resulteret i, at jeg i dag 
kan føle kærlighed til andre men-
nesker. Især har jeg fået et hjerte 
for hjemløse og misbrugere. Dem 
som verden kaster bort som vær-
diløst affald. Derudover oplever 
jeg også, at folk kommer og spør-
ger ind til, hvem ham der Jesus 
egentlig er. For jeg har ændret 
mig enormt meget på rigtig kort 
tid. Ikke fordi jeg valgte at ændre 
mig, for jeg har ingenting gjort for 
at ændre mig. Men fordi jeg lagde 
mit liv i Guds hænder og lod ham 
forme mig, forklarer hun.

Hun ønsker af hele sit hjerte, 
at de mennesker, vi lever iblandt, 
skal komme til at kende Jesus.

Verden har brug for Guds 
kærlighed 

- Mit håb for fremtiden er, at 
mange flere mennesker må få 
et personligt møde med Jesus. 
At folk på blive sat fri fra Satans 
lænker. Verden har brug for at 
opleve Guds nåde og kærlighed. 
Og hvordan kan verden det, når 
de kristne bare sidder inde i en 
bygning og ikke går ud i verden, 
hvor de fortabte er? Jeg ønsker 
sådan, at kirken bliver genopret-
tet, og at vi kommer tilbage til det, 
kirken oprindeligt var, med Jesus 
som Herre. At se Helligånden røre 
mennesker på en så stærk måde, 
at de vender om til Gud.

Sandheden er en person 
Hun håber også, at andre unge, 

som bliver fanget i det okkulte, 
får hjælp fra modne kristne. Hun 
understreger, at vi ikke er skabt til 
at klare alting alene.

- Og så tror jeg, det er vigtigt, at 
vi husker på, at Sandheden ikke 
er en undervisning. Sandheden 
er en person, og hans navn er 
Jesus. Kom til ham, han er den 
eneste, der kan sætte dig fri. Vi 
kan ikke sætte os selv fri. Men 
når vi bygger et personligt, intimt 
kærlighedsforhold til Jesus, så 
oplever vi, at lænkerne falder af.

Maja Louise går i tiende klasse 
i Svendborg og er hver onsdag i 
praktik i en café for hjemløse. Hun 
hører ikke til i en menighed, men 
har et godt netværk af kristne 
omkring sig.

Artiklen blev bragt i Udfordrin-
gen første gang i februar 2015.

Det seneste år har vendt op og ned på 17-årige Maja Louise Callesens liv. Før levede hun i et sort
hul med depression og selvmordstanker. I dag ved hun, at hun er et elsket barn af Gud.

Mørket forsvandt, da Maja 
Louise søgte efter Jesus 

Maja Louise Cal-
lesen er i dag 18 
år. Hun har skrevet 
Yeshua på sin hue, 
fordi det føltes 
trygt – og fordi 
hun ved, at det er 
Jesus, som har 
givet hende håb og 
glæde, da alt så 
mørkest ud.

Man tegner dem begge med et stort hvidt skæg, men 
selvom de kan minde om hinanden, så er der afgørende 
forskelle…og det er jeg glad for! 

Når man er et barn, er julen lidt af en optur: Man får en lind 
strøm af store gaver og masser af god mad. ”Kan det blive 
bedre?” tænker mange børn måske. Og det kan det måske ikke, 
men når man bliver ældre, så mister julen lidt af sin magi. Julen 
er en hyggelig tid, men jo ældre jeg bliver, des gladere bliver 
jeg for, at Jesus og julemanden ikke er den samme person. 
Når man ser på ateismens triste kynisme og de kommercielle 
supermarkeder, så kan man nogle gange næsten få det indtryk, 
at vi faktisk fejrer julemanden – eller hans gaver(!).

Derfor vil jeg da gerne lige påpege nogle væsentlige forskellige 
på de to (hvis du skulle være i tvivl!):

Gerninger og gaver
Hvis du har været sød, så får du gaver af julemanden, siger 

man. Heldigvis er Gud meget bedre end det: Han giver dig 
ufortjent gaver af enhver slags. Da Jesus blev født, var det ikke 
for at dømme verden, men for at frelse verden. Han kom for at 
give dig noget, som du ikke fortjener: Evigt liv og fællesskab 
med ham selv.

Hellig og farlig
Julemanden er lidt som en ufarlig bamse, der godt nok er 

fl ink, men også er rimelig uskadelig. Gud derimod er hellig og 
stærk. Gud er farlig, forstået på den måde, at han har alt magt. 
Heldigvis er Gud også kærlighed, og kombinationen af magt og 
kærlighed er umulig af overgå. 

Håb hele livet
Julemanden fi ndes selvfølgelig ikke. Men Gud er levende. Gud 

er ikke nogen fjern fantasifi gur, som er fundet på, for at vi kan 
glemme hverdagen. Gud har skabt os. Gud græder 
med os og er med os i vores hverdag. Guds 
Ånd, Helligånden, er sendt til os for at trø-
ste, opmuntre og vejlede os i hverdagen. 
Derfor kan du gå ind til fremtiden med 
løftet hoved, for Gud giver dig nyt håb i 
enhver situation. Og dét er der grund 
til at fejre! 

Gud og 
julemanden

FIND OS PÅ FACEBOOK

Af Henrik Engedal

Ung Udfordringt
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Undersøgelser viser, at vi umiddelbart helst hjælper men-
nesker, der minder om os selv.  

Min mand arbejder på et værested, og han skulle i den forbin-
delse gå rundt til byens butikker og bede om gaver til deres jule-
banko. På værestedet kommer nogle mennesker, som er kendt for 
deres problemer med afhængighed af forskellige rusmidler. Nogle 
af dem jokede med, at han måske ville få svært ved at få nogle 
gaver, da de havde ry for at gå og rapse i butikkerne. 

I en herretøjsbutik fornemmede han at blive målt med øjnene, da 
lederen hørte hans ærinde, og han fi k følgende besked: ”Du kan 
komme igen i morgen, så lægger vi noget klar til dig”. Næste dag 
dukkede min mand op igen, og ekspedienten vidste ikke, hvad det 
drejede sig om. Han gik ud for at forhøre sig, kom tilbage, greb et 
par strømper i kurven og sagde – Værsgo. 

En anden butik forhandlede fi n brugskunst, og han blev straks 
vist op til ejeren af butikken. Her blev han taget imod med glæde, 
og han var lidt forundret over den varme velkomst. - Jo, forklarede 
den kvindelige ejer. – Der var engang, jeg faldt på min scooter, og 
olien strømmede ud. Der var ingen, der hjalp mig… lige indtil nogle 
af brugerne fra dit værested kom og hjalp mig op og fi k ordnet olien 
på scooteren. Jeg føler, jeg har en gæld til de mennesker, og den 
vil jeg gerne betale nu!

Den første mødte ønsket om en gave med skepsis og nedladen-
hed. Den anden så en anledning til at gøre noget godt. Den første så 
ynkelige mennesker, som ikke var værd at give en god gave til. Den 
anden så nogle mennesker, der på trods af deres livsvilkår havde 
overskud til at vise barmhjertighed. De havde ikke vurderet hende 
efter, om hun var en af deres egen slags. De havde reageret på et 
behov og hjulpet så godt, de kunne. Barmhjertige samaritanere?

Da Jesus gik på jorden, dømte han ikke folk på tøj eller status. 
Han vurderer os ikke ud fra vores skrøbe-
lighed. Han ser til hjertet. Og han elsker 
en glad giver. Han giver sig selv til os, 
som har så lidt at give tilbage. Lad os 
fejre julen ved at give med et glad hjerte. 

En glad giver

Af Karin Juul Jensen
Indehaver af Break Point Consult 

og foredragsholder

I  den traditionelle ’Char-
lie Browns Christmas’ fra 
1960’erne genfortæller Charles 
Schultz jule-evangeliet gen-
nem Linus. Nu kommer en ny 
’Radisefi lm’, skabt af Schultz’ 
søn og sønnesøn.

Allerede dengang midt i 
1960’erne var det kontroversielt 
at bruge en bibeltekst. Men 
søndagsskolelæreren Charles 
Schultz stod fast, og næsten halv-
delen af USA så fi lmen, skriver 
redaktør Jesse Carey i en artikel 
i RELEVANT Magazine.

Nu har tegneserien så forkyndt 
juleevangeliet år efter år gennem 
fem årtier.

The Peanuts Movie
Den nye fi lm om Søren Brun og 

hans venner giver karaktererne liv 
med digital animation. Og fornyel-
sen virker godt, mener anmelder 
Christa Banister fra Crosswalk.

- Der er ikke noget værre, end 

når ens barndoms favoritter bliver 
alt for moderne. Jeg forventede 
nærmest, at Linus skulle slæbe 
rundt på en iPad i stedet for sin 
sutteklud. 

Men bortset fra en velkommen 
opgradering i animation (3D-
formatet virker faktisk godt her) 
og popstjernen Meghan Trainor 
på soundtracket, er alt ved The 
Peanuts Movie forfriskende lo-fi .

Anmelderen fortsætter:
- The Peanuts Movie er skrevet 

at Schultz’ søn og sønnesøn. 
Det er reelt to historier, der er 

skrevet fi nt sammen til en fi lm. 
Den ene foregår i ’den virkelige 
verden’ og handler om Charlie 
Brown og hans venner. Den 
anden er en fantastisk alternativ 

virkelighed om hunden Snoopy, 
hans alter-ego the Flying Ace 
samt fuglen Woodstock.

Filmens karakterer har altid 
noget vigtigt at sige om godhed 
og venskab. Og den nye anima-
tionsfi lm viderefører Schultz’ tra-
dition med at fortælle evangeliet, 
vurderer Christa Banister. 

The reason for the season
Charles Schultz selv fortalte 

om sin tro, fx gennem den fi gur, 
som stolt forkynder ’the reason for 
the season’ (hvorfor vi fejrer jul).

Schultz har også forklaret, 
hvorfor karakteren Charlie Brown 
så tit optræder som taberen:

- Når du har taget imod Jesus, 
er det ikke ensbetydende med, 
at alle dine problemer automatisk 
bliver løst.

Men det vigtigste er, at Guds 
nåde aldrig forandres:

- Det er lige meget, om vi no-
gensinde kommer til at sparke til 
den bold, eller om vi falder hver 

gang, vi prøver på det. For Gud 
vil  altid være der, sagde Charles 
Schultz.

Den bedste gave
The Charlie Brown Christmas 

Special er lidt ligesom fi lmen It’s 
a Wonderful Life. Der er noget helt 
specielt ved disse gamle julefi lm, 
som rører vores sjæl og varmer 
os om hjertet, skriver Jesse 
Carey. De minder os nemlig om, 
at Jesus er bedre end selv den 
bedste gave, vi overhovedet kan 
give eller få til jul.

Husk på den frimodighed, 
som vi ser hos Charlie Brown og 
Charles Schultz, og del den med 
andre. Det handler om Jesus. 
Med Linus’ ord: ”Det er det, julen 
handler om, Charlie Brown”, slut-
ter artiklen af Jesse Carey.

Den nye Peanut-fi lm kan ses 
i danske biografer fra 25. de-
cember.

Bodil

’Radiserne’ i ny 3D fi lm -
og julens budskab er med
Charlie Browns Christmas bliver i år afl øst af ’The Peanuts Movie’.

- Men englen sagde til dem: ”Frygt ikke...for i dag er der født jer 
en frelser...”, fortæller Linus til venstre. Herover understreger han 
overfor sin ven: ”Det er derfor, vi holder jul, Charlie Brown.” 
Fra den gamle tegnefi lm ’Charlie Browns Christmas’.

Det fungerer fi nt med den nye Peanuts animationsfi lm, vurderer en anmelder.

Den nye animations-
fi lm viderefører 

Schultz’ tradition med 
at fortælle evangeliet. 
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