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Det er en særdeles aktiv mand, 
der den 27. februar fylder 80 år. 

Opvæksten var på Nørrebro 
i København. Johny Noer blev 
student og senere uddannet som 
journalist på Kolding Folkeblad. 
Som 21-årig interviewede han en 
fransk-jødisk forfatter, der fortalte, 
at ”det er sandt, at Jesus lever, 
og at han er jødernes Messias”. 
Disse ord forvandlede Johny, og 
han begyndte - til sine journa-
listkollegers forskrækkelse - at 
forkynde evangeliet, hvor han 
kom frem.

Præst i Paris
Johny har været præst i Apo-

stolsk Kirke i Kgs. Lyngby og 
senere for en lille evangelisk 
menighed tæt ved Montmartre i 
Paris. Her mødte han sin Gisèle, 
og de blev gift i 1975. 

Gisèle har mange år efter 
skrevet en bestseller-bog, ”Dug-
dråber”, som fortæller om parrets 
begivenhedsrige liv, med en 
børnefl ok på 16. 

Unge kristne i 70’erne
I 70’erne virkede Johny Noer 

sammen med en række af da-
tidens kendte skikkelser: Johs. 
Facius (internationale forbedere), 
René Hartzner (Mission Øst), 
Jørgen Vium Olesen  (Forlaget 
Scandinavia, Udfordringen), Ove 
Stage (Friskolebevægelsen), Chr. 
Neerskov (bibellærer og den 
kolde krigs bibelsmugler) og Rino 
Lange (Operation Josua). 

Bevægelsen ”Unge Kristne” 
(som bl.a. en kold nat i 70’erne, 
med 120 mand dækkede hele 
landets pornovinduer med pla-
katen ”kærlighed er ren”). Der 
blev købt og renoveret et hus, 
”Soli Deo Gloria” i Knabrostræde 
i København. Derfra blev der over 
en femårig periode gjort en intens  
missionsindsats på Christiania. 

Via Bulgarien til Israel
 I 1977 forlader Noer-familien 

Danmark. Med et fi remastet mis-
sionstelt, med plads til 400, rejste 
Johny og familien med en konvoj 
af traktortrukne sigøjnervogne 

gennem Europa. 
Efter at være blevet arresteret 

i Bulgarien nåede han i 1995 
til Israel. Og her opførte han i 
”Sultan Pool”, i Jerusalems amfi -
teater, sin musical: ”The Temple 
shall be built again” (komponist: 
Signe Walsøe). Og et par år 
senere på ørkenamfi teateret ved 
Dødehavet, musicalen ”Masada” 
(komponist: Bo Nielsen). 

Sammen med sine hebraisk-
talende sønner og døtre - ledet 
af Benjamin og Lee - deltog han 
i regelmæssige  overlevelsesture 
med jødiske og arabiske teen-
agere. Det skete i en halv snes 
år i ”Zins skrækkelige ørken” 
under banneret ”Desert Peace 
Expeditions”.

Efter en toårig retssag måtte 
han i 2014 forlade Israel. Det var 
på grund af Pilgrim Konvojens 
ørkenplacering, ved Den gamle 
karavanevej, ved grænsen til 
Jordan. 

Hjælper fl ygtninge
Han bor nu i Korinth i Græken-

land, hvorfra han leder arbejdet, 
”Ecclesia Refugium”. Det er en 
begyndende indsats, for at bringe 

kristne syriske og irakiske fl ygt-
ninge fra Jordans million-teltlejre 
under tag.  

Johny Noer har skrevet bø-
gerne: ”Disse unge kristne”, ”Den 
lille Hvide”, ”Når kvinder bryder 
brødet”, ”Pilgrim Convoy”, og 
på det seneste: ”Folkekirken og 
vielse af homoseksuelle” samt 
”Prisgivet”. 

Han  udgiver den 26. februar 
bogen, ”Retsprotokollen”, som 
fortæller om statens manipula-
tioner og overgreb, i forbindelse 
med loven om homovielser i fol-
kekirken.

Retssag mod staten
Johny står også bag forenin-

gen ”Med Grundlov Skal Land 
Bygges”. Denne forening fører 
sammen med nogle folkekirke-
medlemmer retssag mod staten 
med påstand om grundlovsbrud 
i forbindelse med loven om ho-
movielser i folkekirken. Denne 
sag kommer for landsretten i 
København den 31. marts i år.

  Martin Nissen

Foto: Johny og Gisèle Noer

Johny Noer 80 år
Den aktive journalist har netop stævnet Manu Sareen i 
forbindelse med loven om kirkelig vielse af homoseksuelle.

Den 18. juni 2014 sker det 
værst tænkelige. På vej ind i 
Statsfængslet i Vridsløselille 
falder Helge Pahus om med 
akut hjertestop.

Få minutter før havde den pen-
sionerede præst fra Karlslunde 
Strandkirke siddet bag rattet ude 
på motorvejen. Med en passager 
ved sin side. Og han var i højt 
humør.

Nu står de andre frivillige i 
Alpha-teamet pludselig med et 
liv mellem hænderne. Et liv, som 
fra starten har været trofast i 
fængselsarbejdet. Et liv, som de 
hver især har en historie med, og 
som de elsker.

Trods en 112-fejl og med for-
stærkning fra fængselspersona-
let lykkedes det at bringe ham 
tilbage til livet.

Christel Kirk Brubacher var 
selv med, da det skete. Hun for-

tæller Helge Pahus’ dramatiske 
historie i bogen ”5 uger der blev 
væk”.

Sådan var det at dø
Bogen fortæller, hvordan Helge 

Pahus oplevede hændelsen i 
fængslet, den efterfølgende blod-
prop i hjernen og tiden, der fulgte. 
For hvordan er det at dø og blive 
genoplivet? Hvad sker der inde 
i én, når man skal kæmpe sig 
tilbage? Hvad med tiden, der for-
svandt? Og kan man tage døden 
tur/retur, uden at det ændrer én?

Christel Kirk Brubacher var 
medlem af Alpha-teamet og der-
for med inde i fængslet den aften, 
Helge Pahus faldt om, ligesom 
hun kørte med ambulancen ind 
til Rigshospitalet.

Bogen koster 75 kroner, fylder 
59 sider og er udgivet på Forlaget 
Mediacellen.

Bodil

Fik livet tilbage 
efter et hjertestop

Helge Pahus faldt om med akut hjertestop ved Vridsløselille 
Statsfængsel. ”Fem uger der blev væk” fortæller, hvordan han 
oplevede det at dø og derpå kæmpe sig tilbage til livet.

Ny bog om Helge Pahus:

 ”Det er sandt, at 
Jesus lever, og at han 
er jødernes Messias”.

Ny leder i Alpha Danmark
Den 46-årige præst Claus Mester 
afl øser Levi Dørken på posten som 
landsleder i Alpha Danmark. 

Claus Mester starter den 1. marts 
på kontoret i Århus, hvor han vil være 
nogle dage om ugen, samtidig med at 
han afvikler præstetjenesten i City Kir-
ken København hen over sommeren. 
Alpha Danmark forbereder en stor 
kampagne i september 2016, hvor 
drømmen er, at 300 kirker slår dørene 
op for Alpha-kurset. Man håber, at 
kristne over hele landet inviterer ven-
ner og bekendte med på kursus - og 
at mange kirker griber anledningen. 

Alpha-kurserne er kendt verden 
over som et introduktionskursus til 
den kristne tro. Over 27 millioner mennesker har deltaget på Alpha-
kursus, som har været afholdt i 169 lande og på 112 forskellige 
sprog. 

”Det er en ære at få muligheden for at betjene hele vores land 
med et så godt og gennemprøvet koncept, og jeg glæder mig til 
at arbejde med de mange forskellige kirker – både dem, som har 
afholdt Alpha-kurser gennem mange år, og dem, som gerne vil i 
gang med de første kurser. Der er så meget positiv energi omkring 
Alpha kurser, og indtil nu har jeg kun mødt positive arrangører og 
kursister, som har lyst til, at endnu fl ere nysgerrige og interesserede 
får en god introduktion til den kristne tro”, siger den nye landsleder.

Bodil 

Claus Mester stopper 
som præst i København 
for at blive landsleder af 
Alpha Danmark. 

Mange mødte også Jesus 
på Krop-Sind-Ånd messe
I weekenden deltog I Mesterens Lys og Areopagos på Krop-
Sind-Ånd-messen på Frederiksberg. Både messegæster og 
andre udstillere fandt vej til standen.   

 - Vi bad for cirka 350 personer, og vi har haft mange gode 
samtaler med både messegæster og de andre udstillere. Og så 
lavede vi som noget nyt fi re daglige meditationer, som vi fi k god 
respons på. En af deltagerne fortalte, at hun tidligere kun havde 
kunnet mærke Jesus på 'energi-planet', men gennem meditationen 
fi k hun en personlig relation til Jesus, fortæller missionspræst Ole 
Skjerbæk Madsen.

Læs mere om I Mesterens Lys på side 16-17.
Bodil

Sidste weekend deltog missionspræst Ole Skjerbæk Madsen 
med en stand på Krop-Sind-Ånd messen på Frederiksberg, 
hvor fl ere var til forbøn.
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Af Karin 
Juul Jensen
Foto: Den blå 
fotograf

Tina og Max 
kæmper for æg-
tepar, bl.a. som danske ledere 
af 2=1. 2=1 er et internationalt 
netværk af ægtepar i over 90 
lande, som rådgiver og under-
viser andre par.

- Hvordan startede jeres kamp 
for ægtepar?

- Egentlig startede det med 
en vision, som stadig står me-
get klar for os: Gud tilbage til 
familien!

Det var ellers ved at gå helt 
galt med Max og Tinas ægteskab 
for 19 år siden. De blev kære-
ster på efterskolen og havde 
været gift i 7 år. Max var med 
i lovsangsgruppen, og Tina var 
på gaden med evangelisations-
teams. Hver for sig levede de 
deres liv med Gud, men han fi k 
ikke plads i deres fælles liv.

- Det endte med, at vi gled 
fra hinanden i en grad, så at 
alle mine følelser for Max døde, 
fortæller Tina. Max fortsætter:

- Det, der blev afgørende for 
os var, at vi begyndte at bede 
sammen og lod Gud blive en del 
af vores fælles liv i ægteskabet. 
Vi var med på kurset Ægteskab 
for livet, og fi k der redskaber til 
at vende vores liv rundt. Vi lærte 
at se vores forskelligheder som 
en styrke i stedet for et irritati-
onsmoment. 

- Ja, det blev så stort for os, at 
vi nu siger til par, vi hjælper, at jo 
mere forskellige de er, jo bedre. 
Tænk på, hvor mange flere 
kompetencer, der kan komme i 
spil. Mange betragter deres æg-
teskab som en konkurrence. De 
siger fx: ”Du passer ikke børnene 
lige så godt som mig”, eller: ”Du 
burde tjene fl ere penge”. Vi skal 

lære at se ægteskabet som et 
team i stedet for en konkurrence. 

En ubrydelig pagt
- Hvorfor er det så vigtigt 

for jer, at ægteskaber bliver 
bevaret?

- Først og fremmest er det, 
fordi vi læser i Bibelen, at Gud 
har indstiftet ægteskabet som 
en hellig pagt. Mennesker, som 
står frem for Guds ansigt og lo-
ver at elske og ære til døden os 
skiller, indgår i den pagt, som er 
ubrydelig, siger Max.

 Tina fortsætter:
- Den er et billede på Gud 

og kirken, og hvis vi bryder den 

pagt, bliver det også et meget 
ringe vidnesbyrd. Lige nu er der 
stort set ingen forskel på skils-
misseprocenten for kristne og for 
ikke-kristne, og det er sørgeligt. 

- For det andet, siger Max, 
er der ingen lykkelige skilsmis-
ser. Vi har arbejdet 18 år med 
mennesker, som kæmper med 
konsekvenser af dårlige ægte-
skaber. For dem, der er endt i 
skilsmisse, er det ret tydeligt, at 
de er tyngede. De siger måske 
umiddelbart, at det er, fordi de 
oplever, at andre kristne fordøm-
mer dem. Men vi oplever, når vi 
kommer mere i dybden, at der er 
en bevidsthed om noget andet: 
At Gud prikker til dem om, at det 
de har valgt ved at indgå et nyt 
ægteskab, ikke var hans vilje for 
dem. Det er det, der giver dem 
uroen.

- Hvorfor tror I, der er så man-
ge, der vælger at gå fra hinanden 

selv blandt kristne?
Tina svarer uden betænk-

ningstid: 
- Det skyldes bl.a. de mange 

kompromisser. Vi har fundet på alt 
for mange bortforklaringer på de 
ret simple instruktioner, vi fi nder 
i Bibelen. Det sjette bud siger: 
”Du må ikke bryde ægteskabet”. 
Så kommer vi med en masse 
forklaringer på, hvorfor lige dette 
tilfælde er en undtagelse fra reg-
len. Men velsignelsen er ikke i at 
give folk en slikkepind og sige, at 
Jesus elsker dem alligevel, når 
deres liv er ved at falde fra hin-
anden. De har brug for Guds ord. 

- Desværre er der mange, som 
er blevet bange for at tale Guds 
ord tydeligt. Nu kommer vi selv i 
en frikirke og er glade for det. Når 
vi ser overordnet på den lære, 
der er rundt omkring, fi nder vi 
mennesker, som holder Guds ord 
i hævd blandt Indre Mission, og 
vi kan nogen gange savne den 
samme fasthed og klarhed i de 
frikirkelige miljøer. 

Oplever I så ikke, at folk føler 
sig fordømt, når I har dem til 
samtaler?

- Nej, udbryder Tina. - Faktisk 
siger folk ofte, at de kan mærke, 
at vi elsker dem og vil dem det 
rigtig godt. Vi ønsker, de skal fi nde 
helt ind til Jesus, og det han har til 
dem i deres liv. Frihed og glæde 
og kærlighed. Og den fi nder de i 
Jesus – ikke i dårlige undskyld-
ninger og nye ægteskaber. 

I bønnekrig for andre par
Når I hjælper mennesker, 

hvor meget fylder formaning så i 
forhold til forbøn?

- Det er helt klart forbøn, der 
fylder rigtig meget, siger Max. 
Vi har en bedegruppe på nettet, 
der mødes en gang om ugen, og 
der går vi i bønnekrig for de men-
nesker, vi har på vores bedeliste. 

- Jeg har et eksempel på 

en mand, der kontaktede os 
sidste år, hvor konen var fl yttet 
med børnene. Han skrev, at han 
godt vidste, det var hans skyld. 
Han savnede dem så meget og 
havde omvendt sig fra det, han 
havde gjort. Hendes menighed 
og omgangskreds sagde, han 
skulle lade hende være, og de 
skulle fortsætte hver deres liv. 
Han skulle komme videre. Han 
spurgte: ”Jeg ønsker, vi skal fi nde 
sammen igen. Tror du på mig?” 
Og jeg svarede: ”Ja, jeg tror på, 
at det Gud ønsker er, at jeres 
ægteskab skal blive helbredt.” 

- Jeg mødte aldrig manden, 
men han skrev ind imellem, når 
han var frustreret, og det var 
svært. For det er hårdt at stå i 
tro. Jeg svarede ”ro på”, og så 
bad vi ellers. Så endelig i sommer 
skrev han en sms: ”Nu er konen 
fl yttet hjem igen sammen med 
børnene”. 

Tina får tårer i øjnene. 
– Der er så mange, der kom-

mer til os og siger, vi er de eneste, 
de har mødt, der er villige til at 
bede for dem, indtil Gud griber 
ind. Og det er sørgeligt, at det er 
kommet så vidt i Danmark. Men 
hvor er det også stort at stå i en 
tjeneste, hvor vi gang på gang får 
lov til at se ægteskaber og familier 
genoprettet til Guds ære. 

Undervisning 
der gør en forskel

- Hvad er det helt konkret, I 
arbejder med?

- Åh, vi har gang i mange ting, 
forklarer Max. Gennem 2=1 kører 
vi i vores hjem kurserne ”Ægtepar 
for livet” og ”Forældre for Livet”. 
De varer hhv. 13 og 9 uger. For-
løbet er baseret på at lære men-
nesker at leve med Jesus og leve 
efter Guds Ord i alle områder af 
deres familieliv. Ca. 20 procent af 
deltagerne på kurserne er familier 
i krise, resten er helt ”almindelige” 
par, som bare gerne vil investere 

i deres ægteskab. Hver måned 
har vi derudover åbne møder i 
vores hjem for ægtepar, der søger 
inspiration og fælleskab, ofte har 
vi talere udefra.

- Vi er også rundt i verden og 
undervise og tale. Vi var i USA 

for nylig og faldt der i snak med 
nogle om, hvordan præster kan 
gøre mere for ægtepar både i 
prædikener og i menighedslivet. 
Det førte til en invitation til at 
komme til Australien og tale.  

Hvad kræver det at være leder 
på ægteskabskurset?

- Det kræver, at man har lært 
at lade Gud få den centrale plads 
i sit ægteskab og beder sammen. 
Man skal kunne åbne sit hjerte for 
andre, være ærlig og bruge sit 
eget liv som eksempel og turde 

undervise Guds Ord, som det 
står. Det er virkelig en åndelig 
kamp at stå i gabet for andre 
mennesker på den måde. Og 
ofte møder vi meget modstand 
også blandt kristne, fordi vi siger 
tingene meget klart og tydeligt, 
som vi læser dem i Bibelen. 

- Men vi oplever samtidig også, 
at der er fl ere, der får respekt for 
resultaterne i 2=1s arbejde. Nogle 
præster er begyndt at sende par 
fra deres menighed til os, fordi vi 
kan hjælpe dem videre. De kan 
komme i en sørgelig tilstand, 
men efter kurset er de begyndt 
at hænge sammen, og der kan 
bygges videre på det fundament, 
de har fået her hos os, siger Tina. 

- Hvis du sidder derude og 
kæmper alene for dit ægteskab, 
så kontakt os, afslutter Tina.

- Vi ønsker ikke, nogen skal stå 
alene, for Gud kan genoprette alt, 
tilføjer Max.

Tina og Max kan kontaktes 
på tinaogmax@hotmail.com, 
el ler læs mere om 2=1 på 
www.2equal1.com

 Tina og Max 
kæmper for 

andre ægtepar
Tina og Max Jalks ægteskab var efter 7 år ved at gå i stykker. 

Men rådgivning, bøn og fællesskab med Gud hjalp dem 
igennem krisen. I dag hjælper de andre par. 

- Det, der blev afgø-
rende for os, var, at vi 

begyndte at bede sam-
men og lod Gud blive 
en del af vores fælles 

liv i ægteskabet. 

– Der er så mange, 
der kommer til os og 
siger, vi er de eneste, 

de har mødt, der er 
villige til at bede for 

dem, indtil Gud griber 
ind.

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

Kun 199,- Hosianna.dk
Eller bestil på 7456 2202



I fortsættelse af sine 3 tidligere 
besøg i Danmark kommer Päivi 
Heikkilä fra Finland endnu en-
gang tilbage for at undervise 
om ”bøn for byerne”. 

Seminaret "Bøn for Byerne" 
foregår i Kristent Center/Apo-
stolsk Kirke i Slagelse lørdag den 
27. februar fra 10-17.

Hendes bog over emnet, "Her-
ren vil give jer Byen", som er 
oversat til dansk og udgivet 
af "Udfordringen", sælges på 
dagen. 

Dagen efter, søndag den 28. 
februar taler hun ved gudstjene-
sten i Pinsekirken i Korsør. 

- Päivi Heikkkila har en apo-
stolsk/profetisk tjeneste med blik 
for Guds plan med Norden og 
dets kald til Europa, siger Rakul 
Kristiansen, som er med til at 
arrangere møderne.

- Hun brænder samtidig for at 
se den 5-foldige tjeneste genrejst 
i menigheden og har netop udgi-
vet bogen "The 5 Fold Ministry 
and the Church" på engelsk. 

Henri.

100 børn til Gospel-kids Festival
Mere end 100 glade børn mødte fredag den 23. januar op midt 
i København for at være med på Gospel-kids Festival i mis-
sionshuset Bethesda.

Der blev øvet, danset og hygget både fredag aften og hele lørdag. 
Lørdag aften stod børnene klar til at give koncert sammen med 
festivalbandet. Godt 200 gæster var mødt op for at høre koncerten, 
som var afslutningen på festivalen.

1. februar åbnede tilmeldingen til Gospel-kids Festival i Jylland. 
Det foregår på Hedemølle Efterskole ved Bjerringbro og er for alle 
sangglade børn i 0.-7. klasse. Det foregår den 8.-9. april.

Den sidste weekend i februar er der Gospel-kids Festival på 
Bornholm.

Bag Gospel-kids Festival står Indre Missions musikarbejde, 
Gospel-kids og DFS. LM Kids er medindbyder.

Niels Christian

Bibelskoledag om radikal tro
Lørdag den 20. februar holder Børkop Højskole bibelskoledag 
med temaet ”Radikal tro”.

Eftermiddagen og aftenen på Indre Missions Bibelskole vil byde 
på fælles undervisning og undervisning ved højskolens linjelærere, 
inden Jan Brus Pedersen fortæller, hvordan han gik fra besættelse 
af dæmoner til at blive befriet af Jesu radikale budskab.

Undervisningen begynder klokken 13, og programmet rundes 
af i løbet af aftenen med lovsang.

Niels Christian

Ægteskabskonference i Aalborg

Heikkilä underviser 
i bøn for byerne
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En hel dags konference for 
ægtepar med talere fra ind- og 
udland venter til april i Aalborg 
Menighedscenter.

- Programmet vil være pakket 
med lovsang, undervisning, læk-
ker mad, tid til fællesskab og små 
overraskelser, lover arrangø-
rerne af ægteskabskonferencen. 

Flere lokale kirker og orga-
nisationer i Aalborg står bag 
konferencen.

To af underviserne er et dansk 
par, Max og Tina. 

- Efter 7 års ægteskab og med 
tre børn i huset, hang Max og Ti-
nas forhold i en tynd tråd. Udmat-
telse, skænderier og afmagt blev 
dagligdag. Udadtil var de ”den 
perfekte unge familie på første 
række i kirken”. Som en sidste 
udvej tog de på ægteskabskurset 

”Ægtepar for Livet”. Det blev et 
totalt vendepunkt. Siden da har 
de i nu 18 år undervist par i ind 
og udland, og trænet andre til 
at gøre det samme. De er brugt 
som undervisere i kirker, på lejre 
og konferencer og derudover 
ledere af 2=1 i Danmark.

Enkel strategi
Strategien er enkel: Gud til-

bage til familien, så familien kan 
blive et fyrtårn for andre. Gud kan 
og vil genoprette ægteskaber. 

Det engelske par Rowland 
og Folake underviser også på 
konferencen.

De er pastorer for Word of 
Life Chrisitan Fellowship, en 
menighed hørende hjemme un-
der Kensington Temple Network 
i London. De er også ledere af 
2=1i East London og er besty-

relsesmedlemmer i 2=1 UK. De 
har undervist på før-ægteskabs-
kurser, ægteskabskurser og på 
diverse konferencer og desuden 
være rådgivere over de sidste 15 
år. Rowland og Folake har været 
gift i 26 år og har tre børn.

Det tredje ægtepar, der un-
derviser på konferencen, er Roy 
og Elaine. De er kendt af mange 
danskere allerede på grund af 
deres mange besøg i Danmark 
over de sidste 12 år. De blev gift i 
1989 og har tre voksne børn. De 
er oprindeligt fra Nordirland, men 
er nu bosat i Ungarn og rejser 
over hele Europa.

Roy og Elaine underviser med 
gennemsigtige liv og humor. 

- Men tag ikke fejl: der bliver 
delt livgivende principper lige 
ud af posen, lover arrangørerne.

Hele konferencen vil foregå 

Flere lokale kirker og organisationer i Aalborg arrangerer fælles konference den 16. april.

Arrangører
Bag ægteskabskonferen-

cen står:  
Aalborg Menigheds Cen-

ter
Apostolsk Kirke
Apostolic International 

Fellowship
Bethel kirken
2=1 Danmark
Koinonia Fellowship Aal-

borg
Frikirken International 

Church
Den Kreative Skole

Ægteskabskonferencen 
den 16. april sætter fokus 
på strategien ”Gud tilbage 
til familien”.

på engelsk, og alt bliver tolket 
til dansk.

Konferencen foregår fra 9.30 
til 18 og foregår i Aalborg Me-
nighedscenters lokaler på Gas-
værksvej i Aalborg.

I onsdags startede fasten med askeonsdag, hvorfra der er 
fyrre dage til påskesøndag. I de senere år er der herhjemme 
kommet mere fokus på, hvordan man overholder fastereg-
lerne, og hvad fasten betyder, end for blot et par årtier siden.

 Under min opvækst i 70’erne og 80’erne handlede fasten 
mest om fastelavnsboller og tøndeslagning. Altså i virkelighe-
den det stik modsatte af fastens oprindelige betydning, hvor det 
ikke handler om kager og fest, men om forsagelse og askese.

Årsagen til at danskerne nu er blevet mere opmærksomme 
på fasten, er formodentlig, at vi generelt er blevet mere sund-
hedsfokuserede. De sidste år har mange sundhedseksperter 
netop prædiket fastekure, detox og mad-minimalisme, så der 
er uden tvivl en afsmitning i forhold til åndelig sundhed. Fasten 
bliver pludselig en oplagt mulighed for også at stramme op i 
sind og ånd og for at rense ud på fl ere planer. Samtidig har 
dansk kultur udviklet sig til en terapi- og selvudviklings-kultur, 
hvor det handler om konstant at arbejde med at blive en bedre 
udgave af sig selv.  

Selvom fasten klart har stærke elementer af selvransagelse, 
er ideen at give mere plads for Gud og blive mindre selvfoku-
seret. Derfor ligger fristelsen i at blive for optaget af, hvilken 
mad man må spise i fasten, og se den som en forlængelse af 
sundheds og selvudviklingsbølgen. Al opmærksomheden kan 
i så fald ende med at blive rettet imod en selv i stedet for Gud, 
og så går man helt fejl af formålet med fasten.

Derfor var også forfriskende at høre pave Frans indlede 
fasten askeonsdag med budskabet om, at barmhjertighed ikke 
kun er noget åndeligt, men også bør udtrykkes meget konkret 
gennem at yde nogle tjenester og at dele ens ejendom eller 
penge med folk, der er mindre bemidlede. 

I stedet for at rette al opmærksom indad i fasten kan det 
være mindst lige så gavnligt og rigtigt at rette den udad og ofre 
noget på andre. Det kan være tid, penge eller opmærksomhed, 
som man kan dele ud af. Så grib til lommerne i denne faste, 
og tænk på andre i stedet for dig selv.

Grib til 
lommerne i fasten

Jan Brus Pedersen



Udfordringen søndag den 14. februar 2016 INDLAND .  5

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

200,-2

BOGNYHED:
EN BØNNEKRIGERS HEMMELIGHED

Læserrejsen bliver gennemført
Felix Rejser oplyser, at læserrejsen til Israel med Rhoda og 

Stig Christensen som rejseledere bliver gennemført. Der er nu 15 
tilmeldte, men det er stadig muligt at tilmelde sig.Menighedsfakultetet i Aarhus 

inviterer til studieintrodukti-
onsdag torsdag den 25. februar.

 På studieintroduktionsdagen 
kan alle interesserede høre om 
MFs bacheloruddannelse i teo-
logi og se Menighedsfakultetets 
faciliteter.

For kirkens skyld
’Teologi for kirkens skyld’ lyder 

Menighedsfakultetets slogan. Det 
viser både MFs tilgang til teolo-
gien og ønsket om at uddanne 
ledere til kirken og arbejdet med 
at formidle evangeliet og opbygge 
menigheder. 

- Denne vinkel appellerer til 
mange unge kristne, som vælger 
at tage deres bacheloruddan-
nelse på Menighedsfakultetet, 
på trods af at de ikke får SU, men 
må nøjes med stipendier på under 
den halve værdi af SU. 

Vores kirkelige tilgang til teo-
logistudiet og vores fokus på 
at udvikle de studerende både 
fagligt, åndeligt og menneskeligt 
tæller højere for mange end stør-
relsen af den økonomiske støtte, 
de modtager, vurderer landsse-
kretær Nils Andersen. 

Klædt på til jobbet
 Søren Rønn har studeret teo-

logi på MFs bacheloruddannelse 
siden 2013 og udtaler:

’Jeg ønsker at blive klædt på til 
et fremtidigt job såvel intellektuelt 
som åndeligt; derfor har jeg valgt 
at studere på Menighedsfakul-
tetet. Jeg fi nder undervisningen  
vedkommende, opbyggelig og på 
et højt fagligt niveau. 

Danmark har brug for dygtige 
teologer, og jeg er overbevist om, 
at netop Menighedsfakultetet kan 
gøre mig til den bedst mulige 
teolog.’

Program for intro-dag
Efter velkomst og kaffe kl 10 er 

der rundvisning på Menighedsfa-
kultetet/TORVET. 

Klokken 11.15 kan man deltage 
i undervisningen i faget ”Bibel-
kundskab Ny Testamente”. 

Menighedsfakultetet sørger 
for frokost klokken 12. Herefter 
vil BA-studerende fortælle om 
hverdagen på studiet.

Klokken 12.45 er der et oplæg 
ved studieleder Carsten Vang 
med titlen ”Hvorfor teologi på 
Menighedsfakultetet?” Han vil 
komme ind på spørgsmål som 
Hvad kan jeg bruge en BA i 
teologi til? Hvilke muligheder er 
der på MF for dem, der studerer 
teologi på Aarhus Universitet? 

Herefter vil studiekoordinator 
Brian Kærslund Hansen fortælle 
mere om BA-uddannelsen, og 
der vil være mulighed for at stille 
opklarende spørgsmål til studie-

ledelsen. 
Tilmelding senest d. 22. februar 

på bkh@teologi.dk 
Bodil

Intro-dag om teologistudie uden SU 

Kristelig Sygeplejeforening 
uddeler omsorgspris
Dansk Kristelig Sygeplejeforening søger lige nu kandidater til 
at modtage foreningens Omsorgspris 2016.

Det er anden gang, at foreningen uddeler prisen, og den går til 
en sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller en social- og 
sundhedshjælper, som på en særlig måde viser høj faglighed, 
medmenneskelighed og nærvær.

- Vi har opfordret landets sygehuse, hjemmesygepleje-områder 
og hospices til at fi nde egnede kandidater til prisen. På den måde 
håber vi, at plejepersonale i hele landet vil være med til at sætte 
fokus på kernen i sygeplejen, værne om værdierne i faget og give 
en kollega anerkendelse for at være en god rollemodel, skriver 
foreningen i en pressemeddelelse.

Der er mulighed for at foreslå en modtager af omsorgsprisen frem 
til den 26. februar. Herefter vil bestyrelsen fi nde en modtager blandt 
forslagene. Prisen vil blive overrakt ved foreningens landsmøde og 
temadag den 4. marts.

Niels Christian

Et weekend-kursus kan gøre 
godt for parforholdet og fore-
bygge skilsmisser.

Det mener arrangørerne af  
PREP-parkursus, som netop gen-
nem forebyggelse vil nedbringe 
de høje skilsmissetal. PREP står 
for Prevention and Relationship 
Enhancement Program - dvs. et 
forebyggende program til udvik-
ling af parforholdet.

Dårlige vaner i parfoldet
PREP nævner følgende år-

sager til, at parforhold kommer 
under pres:

Man fl ygter fra hinanden i mod-
gang. Mangler evnen til at tale 
sammen. Mister respekt og sym-
pati for partneren. Får problemer 
med partnerens personlighed 
samt oplever stress i dagliglivet.

Skilsmissestatistik
Tidligere har Danmarks Sta-

tistik udgivet følgende omkring 
parforhold og skilsmisser:

19.435 ægtepar blev skilt i 
2014. Det er det højeste antal 
skilsmisser i Danmark på et år, 
og det er 23 pct. fl ere end det 

gennemsnitlige antal skilsmisser 
de seneste ti år. Tallet for 2015 er 
endnu ikke offentliggjort.

Andelen af skilsmisser blandt 
de 20-29-årige er dobbelt så høj 
som i resten af befolkningen.

Den højeste forekomst af skils-
misser sker i ægteskabets sjette 
år. Knap halvdelen af skilsmis-
serne sker i ægteskaber, der har 
varet mindre end ti år.

Mindre end hver tiende skils-
misse sker i ægtepar, der har 
nået at fejre sølvbryllup.Andet 
ægteskab opløses hyppigere og 
efter kortere tid end folks første 
ægteskab.

Kommunikation kan læres
For at vende udviklingen er 

det vigtigt, at et par lærer at 
tale sammen med respekt og 
kærlighed. Som par må man se 

sine udfordringer, problemer og 
forskelligheder i øjnene. Samtidig 
må den ene ægtefælle lære at 
respektere den anden, som han 
eller hun er, forklarer terapeut 
Gitte Lykke.

Temaer på PREP-weekend
Et PREP-kursus foregår over 

en weekend med overnating og 
fuld forplejning. 

Under weekenden vil ægtepar-
rene arbejde med deres egne 
udfordringer i forhold til:

Forventninger og roller, Kom-
munikation, Faresignaler, Pro-
blemafklaring, Problemløsning, 
Tilgivelse, Seksualitet og sensua-
litet, Værdier, Venskab, Hygge og 
humor, oplyser Gitte Lykke.

Næste PREP-kursus foregår 
18.-20. marts.

Bodil

Skilsmisser kan forebygges

19.435 ægtepar blev skilt i 
2014. Men skilsmisse kan 
forebygges gennem rettidig 
omhu for ægteskabet, mener 
arrangørerne af PREP-kurser.

Et parkursus kan rette op på de vaner, som er farlige for ægteskabet.

Terapeut Gitte Lykke er med til 
at arrangere PREP-kurser.

Manglende SU afskrækker ikke unge fra at vælge Menighedsfakultetets kirkelige tilgang til studiet.

Børn af alkoholikere kan få
tilbudt hjælp inden 30 dage

Organisationen TUBA har fået 
tildelt en central rolle i et nyt 
landsdækkende behandlingstil-
bud til børn og unge fra familier 
med stof-og alkoholmisbrug. 

Børn og unge fra familier med 
misbrugsproblemer kan fremover 
få terapi og rådgivning indenfor 30 
dage. Det er samme vilkår som 
voksne misbrugere. 

Mindst 21 steder i landet kan 
TUBA fremover tilbyde det nye 
behandlingstilbud. Det er gjort 
muligt med en bevilling over fi re 
år på 70 mio. kr.

Det glæder Henrik Appel, landsleder i TUBA.
- Vi er stolte af at få tildelt så fornemt et hverv, som det er at stå 

centralt i det her behandlingstilbud, siger Henrik Appel.
Socialstyrelsen, der har forvaltet pengene, har fokuseret på, at 

TUBA har et godt samarbejde med kommuner, og at organisationen 
har stor faglig og organisatorisk kapacitet. 

Organisationen kan konstatere, at fl ere søger hjælp. Fra 2014 til 
2015 er antallet af henvendelser til TUBA steget med 29%.

De kommende afdelinger modtager unge under 25 år. De unge 
skal ikke henvises til tilbuddet, men kan henvende sig direkte til 
en afdeling.

TUBAs tilbud er gratis og anonymt.
- Vi er taknemmelige for det store fokus, der er kommet på børn 

af misbrugere og deres behov for hjælp, men vi skal heller ikke 
være blinde over for, at efterspørgslen efter kvalifi ceret hjælp er og 
bliver stor, siger Henrik Appel.

Niels Christian
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LEDER

Af Bodil Lanting

                        Af Tomas Lindholm 

Lærer, skolepræst
Tidl. præst i Frikirken Salem

Dagens tekst: Luk. kap. 22:24-32

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Lederskab i Guds rige
24Disciplene diskuterede også hvem af dem, der var bedst 

egnet som leder. 25Da sagde Jesus til dem: »Denne verdens 
magthavere hundser med dem, de har under sig, og selv en 
diktator ynder at kalde sig folkets velgører. 26Sådan skal I ikke 
opføre jer. De, der er ledere iblandt jer, skal være villige til at 
tjene dem, de er ledere for. De, som har højest rang iblandt 
jer, skal stå på lige fod med dem, som har den laveste rang. 
27Ude i verden er det sådan, at den, der bliver beværtet, er 
større end den, som tjener ved bordet. Men jeg er iblandt jer 
som den, der tjener.

28I har trofast stået sammen med mig i mine prøvelser. 
29Med den autoritet, som min Far har givet mig, lover jeg jer 
nu, 30at I skal få lov til at sidde til bords i mit rige, ja, I skal få 
lov til at sidde på troner og regere over Israels 12 stammer.«

Jesus forudsiger, at Peter vil tage afstand fra ham
31Jesus henvendte sig nu til Simon Peter: »Simon, Satan 

vil friste jer til fald, 32men jeg har bedt om, at du ikke skal 
miste troen. Når du senere hen angrer og omvender dig, da 
styrk de andre disciple.«
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AAff BBooddiill LLaannttiinngg

En kærlighed, som
altid tror det bedste
I enhver relation er der ”huller” i kommunikationen som vi selv, ofte ubevidst, fylder 
med forklaringer. Vi kan vælge at tro det bedste - eller det værste.

1. Korintherbrev kap. 13 kaldes 
for kærlighedskapitlet i Biblen. 

Vers 7 består af et lille græsk 
ord, som Paulus sætter sam-
men med fire andre græske 
ord. På dansk oversætter vi det: 
”Den tåler alt, tror alt, håber alt, 
udholder alt” eller ”Kærligheden 
er fuld af tillid, tålmodighed og 
udholdenhed!”.

En af de vigtigste rutiner i 
et kærlighedsforhold, er at vi 
udfylder huller! Vi tror det bed-
ste – eller forventer det værste!

Jamen, sådan er det. – Du 
modtager en sms fra din mand. 
”Jeg kommer senere hjem fra 
arbejde i dag, så jeg er nødt til at 
afl yse vores aftale med Hanne 
og Henning!” 

I sådan en kort besked, står 
der ingen forklaring, og den 
slags kommer der masser af 
både i parforhold og i alle mulige 
andre relationer... og så udfylder 
vi selv hullerne. ”Nå, men det er 
jo typisk – helt utroligt, at han 
er så dårlig til at planlægge, nu 
har han vidst, at vi havde den 
her aftale i tre uger, og så kan 
han alligevel ikke få snøvlet sig 
færdig”.... 

Ja, nu digter jeg bare. – Men 
du kan måske selv forestille dig, 
hvilke tanker du ville få!

Prøv at spørge dig selv, hvor 
du har mest tendens til at be-
væge dig hen? 

- Det her handler jo både 
om kærlighed i forhold til ens 
ægtefælle og til andre menne-
sker! Tror du det bedste – eller 
forventer du det værste?

Når det fungerer bedst
Det er faktisk interessant, at 

undersøgelser af ægteskaber, 
som fungerer, viser, at ægtefæl-
lerne tror godt om hinanden. 
Faktisk viser undersøgelser, at 
succesfulde ægteskaber tror 
for meget om hinanden. At den 
ene af dem faktisk tillægger den 
anden værdier og egenskaber, 
som de andre ikke engang selv 
tror på, at de har. 

Man kunne måske godt tale 
om, at ”kærligheden gør blind” 

her, men jeg tror ikke, at det 
er det, der er tilfældet. Jeg tror, 
det handler om, at de her men-
nesker har truffet et væsentligt 
valg – om at tænke godt om 
andre. Om at tro det bedste! 

Når de udfylder huller, så tæn-
ker de: ”Nå, så har han sikkert 
igen været lidt for sød af sig og 
hjulpet alle kollegaerne – måske 
har han måttet køre en hjem 
eller lignende, måske er han 
ude og købe blomster til mig, og 
måske har han bare lyst til, at 
vi to skal være sammen i aften, 
i stedet for at bruge tid med 
Hanne og Henning – dem kan 
vi jo altid lave en ny aftale med!”

Tør du træffe et valg?
Kan du se, at det kan gøre en 

forskel? Og er det et valg, du 
tør træffe – det med at tro godt 
om andre?

Ifølge Paulus og i øvrigt fl ere 
andre af Det Nye Testamentes 
forfattere, så er det sådan, 
kærlighed fungerer optimalt. 
Det er sådan, kærlighed er. Den 
forventer ikke noget igen, den 
elsker bare, betingelsesløst. 
Den tror bare det bedste om 
andre... 

Er den kærlighed, som du 
lever i, fuld af tillid, tålmodighed 
og udholdenhed? Er det en 
kærlighed, der tåler alt, tror alt, 

håber alt og udholder alt? 
Jeg tror, at Jesu kærlighed 

var sådan. Jeg tror ikke, han 
tænkte dårligt om nogen – fak-
tisk retter han ofte disciplene, 

hvis de ytrer sig negativt om 
nogen andre. Jeg tror, man kan 
øve sig i det!

Guds fred ...og god fornøjelse 
med projektet! 

Denne uges prædiken er fra netkirken.dk  og er ikke baseret på 
søndagens tekst i følge kirkeåret i den danske folkekirke. Denne 
bibeltekst kan læses herunder.

Denne uges prædiken er fra netkirken dk og er ikke baseret på

Hvordan vi tænker om hinanden har stor indfl ydelse på relationen.

Valentins Dag er højsæson for dyrkelse af kærligheden og 
parforholdet. Samtidig spørger både gifte og ugifte: Er jeg 
lykkelig? Og kan jeg måske gøre noget for at få det bedre? 

Når FN skal kåre verdens lykkeligste nation, sker det ud fra 
kriterier som økonomi, helbred, mulighed for at foretage valg, 
sociale forhold, gavmildhed og korruption. Danmark har i nogle 
år været verdens lykkeligste land. Men nu er vi overhalet af 
Schweiz og Island og ligger på en tredjeplads.

Tilbagegangen skyldes blandt andet, at mange danskere 
føler sig ensomme. Vi kunne gøre det bedre med den sociale 
støtte – også på tværs af generationerne, vurderer en lyk-
keekspert.

Flere internationale undersøgelser viser, at gifte mennesker, 
især mænd, er sundere end ugifte. Ifølge en engelsk undersø-
gelse er ægtepar generelt lykkeligere end ugifte – og kristne 
hører til de lykkeligste blandt verdens trossamfund. Ud over 
glæden ved troen på en kærlig Gud er der naturligvis også  
sociale faktorer i forbindelse med menighedslivet. 

Nu viser en ny sociologisk undersøgelse blandt farvede i 
USA, at der også er en sammenhæng mellem kirkegang og 
ægteskabelig lykke: Hvis et ægtepar går regelmæssigt i kirke, 
er der nemlig større sandsynlighed for, at de også er lykkelige.

Der er både økonomiske og sundhedsmæssige fordele ved 
at være gift. Muligheden for at foretage valg er nok større blandt 
singler, men både gifte og ugifte kan få glæde af det sociale 
fællesskab i menigheden. I kirken taler vi også om vigtigheden 
af at dele vore ressourcer med andre. Og vi kan sige tak, fordi 
vi stort set ikke kender til korruption. 

Men er lykke så det samme som den salighed, Jesus 
talte om i Bjergprædikenen i Mattæusevangeliet 5:3-12? Nej. 
Jesus kalder både de sørgende og de forfulgte ”salige”. Det 
samme gælder dem, der lider under uretfærdighed og prøver 
at bekæmpe den. 

De ”salige” er dem, der tror på Jesus. De oplever sorg, de 
tørster efter retfærdigheden og de forfølges på grund af deres 
tro. Men de er Guds børn og borgere i Himmeriget.

Her i fastetiden må vi have fokus på alt det gode, vi har, og 
sige tak for det. Sige tak også til de mennesker, som på for-
skellig vis er en del af vores liv. Bede Gud give 
vore politikere visdom til at træffe de rigtige 
beslutninger. Og sige tak, fordi vi må være 
borgere både i Danmark og i vort himmelske 
fædreland med en herlig arv i vente.

Hvad giver lykke?
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Spændende historiske og vi-
denskabelige fakta, som viser, 
at Bibelens syndfl odsberetning 
ikke blot var et eventyr, men en 
historisk begivenhed.

Læs mere om Noahs Ark 
  - HISTORIEN OG DET STORE FUND
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Af Peter Kyhl Revsbech

Gymnasieelev på 
Munkensdam Gymnasium, 

Kolding

Den berømte fysiker Albert 
Einstein revolutionerede fy-
sik med sine opdagelser i 
starten af det 20. århundrede. 
Flere af hans opdagelser er 
imidlertid ikke bare interes-
sante for fysikere, men også 
for almindelige menneskers 
verdensopfattelse.

Tvillingeparadokset
Albert og Børge fødes som 

tvillinger på Jorden i en fjern 
fremtid. Albert bliver astronaut 
og tager i en alder af 20 år på 
sit livs rumrejse rundt i Mæl-
kevejen. Børge bliver bager 
med begge ben på Jorden. Når 
Albert kommer hjem fra sin 
rejse, kan de sammen fejre rund 
fødselsdag. 

Albert fejrer, at hans biologi-
ske alder er nået 30 år, mens 
Børge har fået grå strejf i skæg-
get, og hans biologiske alder 
er nået 40 år. Det lyder som 
science fi ction, men faktisk er 
det i teorien fuldt ud muligt. Ein-
steins relativitetsteori indfører 
en helt ny forståelse af begre-
berne tid og rum. For at forstå 
den, spiller lys en stor rolle.

Lysets historie
I starten af det 20. århund-

rede kendte man godt til at 
beskrive lys som en bølgebe-
vægelse. Der var bare et stort 
spørgsmål, som lagde op til 
en del undren: ”Hvad bevæger 
lyset sig igennem?” 

De andre bølger, man kendte, 
bevægede sig som ”forstyr-
relser” i et såkaldt medie. Hav-
bølger er egentlig bare ”forstyr-
relser” i et ellers stille hav, og 
lydbølger er blot trykforskelle 
i luften. 

Hvis der ikke er noget hav, 
er der heller ingen havbølger, 
og i det lufttomme verdensrum 
kan der ikke eksistere lyd. Lys, 
derimod, kan godt bevæge sig 
igennem verdensrummet. Det 
kan tilsyneladende bevæge 
sig tusindvis af lysår igennem 
det rene ingenting. Det er helt 
modstridende med den forstå-
else, man havde af bølger før 
Einsteins tid. De fl este fysikere 
mente derfor indtil 1905, at ly-
set bevæger sig igennem et 
usynligt medie, som de kaldte 
æteren. 

Æteren gennemtrængte hele 
universet og havde ingen an-
dre egenskaber end at kunne 
transportere lys. Der var ingen 
beviser for, at æteren eksiste-
rede, men det virkede på den 
anden side umuligt, at lys skulle 
bevæge sig gennem ingenting. - 
Æterteorien viste at være en af 

fysikkens gennem tiden mange 
mislykkede teorier. 

Michelson-Morley forsøget
I 1887 lavede to fysikere et 

forsøg, der skulle bekræfte 
æterteorien. Forsøget i sig selv 
er ret spændende, men det 
er de bemærkelsesværdige 
resultater, der har givet det til-
navnet ”The most famous failed 
experiment”. 

Forsøget gik ud på at måle 
lysets hastighed i forskellige 
retninger. De gik nemlig ud fra, 
at hastigheden måtte måles 
forskelligt, alt efter hvordan 
Jorden bevæger sig igennem 
æteren. Det gjorde de ud fra en 
ide om, at lysbølger opfører sig 
som fx havbølger. 

Hastigheden af en havbølge 
- målt fra et skib - må jo være 
forskellig alt efter hvilken vej, 
du sejler. Da man gik ud fra, at 
Jorden bevægede sig gennem 
æteren, måtte lysets hastighed 
altså også være forskellig i for-
skellige retninger. Det viste sig 
at være fuldkommen forkert - ly-
sets hastighed var den samme i 
alle retninger, ligegyldigt hvilken 
vej Jorden bevægede sig.

- Der fi ndes altså ingen æter, 
og alt lys bevæger sig med den 
samme hastighed ligegyldigt 
hvem, du spørger. Hvis en bil 

tænder forlygterne, vil chauf-
føren i bilen og en hare, der 
sidder stille i vejkanten altså se 
lyset bevæge sig med samme 
hastighed. 

Det virker fuldstændig ulo-
gisk, og det gjorde det også 
for datidens fysikere. De fl este 
mente, at der måtte være sket 
en måle-fejl i Michelson-Morley 
forsøget. I 1905 udgav Albert 
Einstein imidlertid en artikel, 
som tog udgangspunkt i for-
søgets mærkelige resultat og 
forklarede, hvilke konsekvenser 
dette har for tid og rum. Artiklen 
indførte en ny fysisk teori, som 
blev kaldt den specielle relati-
vitetsteori. 

Einsteins specielle 
relativitetsteori

I sin teori tog Einstein ud-
gangspunkt i, at lysets hastig-
hed måles ens for alle iagtta-
gere i stedet for at bortforklare 
resultatet, som man tidligere 
havde gjort. Det kan lade sig 
gøre blot med gymnasiemate-
matik at regne sig frem til de 
konsekvenser, som Einsteins 
antagelse har. Konsekvenserne 
er ret abstrakte, men kan lidt for-
simplet opremses på følgende 
måde: 

Tiden går langsommere for 
observatører i bevægelse end 

for observatører, der står stille. 
Denne effekt kaldes tidsfor-
længelse.

Er man selv i bevægelse, 
opfattes afstande i bevægelses-
retningen kortere end hvis man 
stod stille. Denne effekt kaldes 
længdeforkortelse.

Vi vil nu prøve at se på, 
hvordan teorien kan forklare et 
tilsyneladende umuligt fysisk 
fænomen.

Partiklen der ikke
burde være her

Cirka 10 km oppe i atmosfæ-
ren dannes nogle små partikler, 
kaldet myoner. De dannes med 
enormt store hastigheder – 
meget tæt på lysets. De er dog 
meget ustabile, og deres levetid 
er cirka 2,2 mikrosekunder. 

Vi  tager en myon med 
99,87% af lysets hastighed 
som eksempel (hvilket ikke er 
unormalt). Ved at rejse i 2,2 
mikrosekunder, skulle man tro, 
den kom omtrent 660m ned 
imod Jorden. Man ”burde” altså 
ikke kunne måle nogle af disse 
myoner på Jorden. Myonen når 
alligevel uden problemer ned til 
os, og der måles massevis af 
dem på Jorden hver eneste dag. 

Lysets hastighed
Det virker måske underligt, 

at man gider skrive ”99,87% af 
lysets hastighed” – hvorfor er de 
sidste 0,13% så vigtige? Det er 
de, fordi lysets hastighed er en 
meget speciel størrelse. 

Relativitetsteorien viser, at 
det er umuligt at opnå lysets 
hastighed for alt andet end lys. 
I takt med, at man nærmer sig 
lysets hastighed, bliver det svæ-
rere og sværere at accellerere, 
og effekter som tidsforlængelse 
får større og større betydning.

Vi på Jorden kan forklare 
dette med tidsforlængelsen. 
Myonen bevæger sig hurtigt, og 
dens tid går derfor meget ”lang-
sommere” end vores. Når vi på 
Jorden mener, at en bestemt 
myons levetid på 2,2 mikrose-
kunder må være sluppet op, 
oplever den selv, at der kun er 
gået cirka en fyrretyvendedel af 
den tid. Den når derfor sikkert 
ned på Jorden.

Den opmærksomme læser 
vil måske indvende, at hastig-
heder skal ses i forhold til en 
betragter. Så hvad nu hvis du 
sætter dig oven på myonen 
og fl yver ned på Jorden med 
den? Så ser den jo ikke ud til 
at bevæge sig overhovedet i 
forhold til dig, så hvordan kan 
den overleve turen, når nu dens 
tid ikke længere forlænges? Her 
kommer længdeforkortelsen 
i spil. Idet du og myonen nu 
bevæger jer hurtigt i retning 
mod Jorden, bliver afstande i 
denne retning (altså afstanden 

til Jorden) nu næsten 20 gange 
kortere! Din og myonens hastig-
hed forbliver altså den samme, 
men I oplever kun afstanden 
til Jorden som 510 meter, og 
I lander derfor sikkert, inden 
myonen forsvinder. 

Betydning for din GPS
Den specielle relativitetsteo-

ris effekter spiller kun en væ-
sentlig rolle, når man nærmer 
sig lysets hastighed. 

De hastigheder, vi normalt 
oplever på Jorden, er altså slet 
ikke store nok til, at vi mærker 
Einsteins teori. Men er teorien 
så kun forbeholdt abstrakte 
tankeeksperimenter og unød-
vendigt præcise ure? Faktisk 
nej! Det moderne GPS-system 
er stærkt afhængigt af relativi-
stiske beregninger til at kunne 
være så præcist, som det er 
i dag. 

Men der hvor relativitetsteo-
rien for alvor betyder noget for 
os på Jorden, er i vores egen 
verdensopfattelse. Den viser os, 
at størrelserne tid og rum ikke 
er så simple, som vi måske tror, 
og at vi sommetider kan komme 
frem til noget revolutionerende, 
hvis vi tør stille spørgsmålstegn 
ved det tilsyneladende selvføl-
gelige.

De af relativitetsteoriens ef-
fekter, vi har berørt her,  er 
alle beskrevet i den specielle 
relativitetsteori. Denne teori 
er blot en mindre del af den 
endnu mere abstrakte generelle 
relativitetsteori, som Einstein 
fremførte i 1915.

 Peter Kyhl Revsbech har skrevet 
studieretningsprojekt om Ein-
steins teori.

Hvad er tid og rum?
For hundrede år siden præsenterede Albert Einstein sin relativitetsteori. Den har ført til fl ere teorier om universets opståen.
Men hvordan kan vi forstå relativitetsteorien, og hvad betyder den for vores dagligdag?

Fysikeren Albert Einstein (født 1879) voksede op i en jødisk familie i Tyskland. Han modtog i 1921 Nobelpri-
sen for sin forskning i fotoelektrisk effekt men er især kendt for relativitetsteorien fra 1915. Einstein måtte 
immigrere til USA under nazitiden og han døde New Jersey i 1955. Bladet Illustreret Videnskab markerede 
relativitetsteoriens jubilum med denne udgave sidste år.

Tiden går langsom-
mere for observatører 

i bevægelse end for 
observatører, der står 

stille. Denne effekt 
kaldes tidsforlæn-

gelse.
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Kære Suh
Jeg er en kvinde midt i fyrrerne. 

Har mand og to børn, er glad for 
mit arbejde og synes, jeg normalt 
er velfungerende. 

Nogle gange er det dog som 
om, at jeg får en psykologisk 
”mavepuster”, hvor jeg er sendt 
til tælling i fl ere dage. Jeg bliver 
modløs, opgivende, nærmest 
depressiv. 

Jeg har selv analyseret mig 
frem til, at det oftest sker i forbin-
delse med konfl ikter med andre. 

Jeg havde et meget proble-
matisk forhold til mine forældre i 
opvæksten med mange konfl ikter 
– kan det have noget med det 
at gøre? Det tænker jeg i hvert 
fald selv. 

Men hvorfor denne handlings-
lammelse? Hvordan kommer jeg 
bedst og hurtigst ovenpå igen?

Venligst Mathilde

Kære Mathilde
Det lyder meget sandsynligt, at 

din oplevelse med at få en ”mave-
puster” engang imellem skyldes 
nutidige situationer, der trigger 
nogle gamle sår fra din fortid. 

Når du har haft en opvækst 
med mange konfl ikter med din 
mor eller far (eller begge), og 

hvis du generelt har manglet 
oplevelsen af at være elsket og 
af at være god nok, så har denne 
følelsesmæssige oplevelse sik-
kert sat sig dybt i dig. 

Sammen med lagringen af 
denne følelse dannes der sam-
tidig antagelser og fortolkninger: 
”Jeg er et dumt barn”, ”jeg er 
ikke værd at elske” eller lignende. 
Det sker selvfølgelig ikke bare, 
fordi ens forældre ind imellem 
har mistet besindelsen og råbt ad 
en – men hvis det er den måde, 
man overvejende er blevet mødt 
på, vil det danne udgangspunkt 
for den måde, man forstår sig selv 
på. Bliver denne forståelse ikke 
korrigeret af andre, bliver det til 
en sandhed, som man lever ud 
fra også som voksen.

Senere kan der heldigvis ske 
det, at den pågældende i mødet 
med andre relationer derfra får 
så stor en anerkendelse, bekræf-
telse og kærlighed, at sårene 
efterhånden læges, og mistilliden 
til andre og sig selv efterhånden 
svinder. 

Det følelsesmæssige ar er der 
dog stadigvæk, og når der plud-
selig sker noget, som minder om 
situationen i barndomshjemmet, 
kan hele systemet med minder 

og gammelt alarmberedskab 
med et blive re-aktiveret. Man kan 
sige, at dit system i farten glem-
mer at skelne imellem de gamle 
konfl ikter med dine forældre og 
den nuværende konfl ikt med en 

ven/kollega/chef osv. Da der i din 
opvækst virkelig var omfattende 
negative konsekvenser af kon-
fl ikterne, er den følelsesmæssige 
reaktion på de nye konfl ikter (der 
minder om) forståelige. 

Det du kan gøre for at hjælpe 
dig selv videre derfra er en øget 
bevidsthed om alt det her. Brug 
din tilsyneladende veludviklede 
analytiske sans til at blive op-
mærksom på, hvor lighederne 

mellem de gamle konfl ikter og 
de nye er – men OGSÅ på, hvor 
forskellene er. 

Allervigtigst er det, at du sørger 
for at være meget bevidst om, 
hvor forskellene på konsekven-
serne af de gamle og på de nye 
konfl ikter er. Sig det meget gerne 
højt for dig selv, eller snak med 
din mand/en god ven om det – det 
er meget hjælpsomt at få det sagt 
højt, både selv og også at høre 
det fra en anden. 

Omvendt, hvis du ved, at der 
er en konflikt i farvandet, så 
kan du hjælpe dig selv ved at 
forberede dig mentalt på den. 
Skærp opmærksomheden på, 
at du går ind i konfl ikten som et 
voksent menneske, og at du ikke 
er følelsesmæssigt afhængig af 
de pågældende mennesker (som 
du var af dine forældre, da du var 
barn). Sig evt. højt for dig selv: 
”Uanset udfaldet af konflikten 
ændrer det ikke på, hvem jeg er 
– elsket af mand og børn”. 

På denne måde hjælper du dig 
selv med at fl ytte fokus tilbage 
på den stærke og almindeligvis 
velfungerende person, du er 
blevet til i dag.

Hilsen Suh

Kære Suh
Min mand og jeg har nu i fl ere 

år forsøgt at blive gravide, men 
uden held. Det bliver mere og 
mere hårdt at kæmpe, prøve, 
håbe, og vores forhold lider også 
under det. 

Samtidig er der fl ere og fl ere af 
mine veninder, der overhaler mig 
indenom, nogle af dem var endda 
ikke engang gift, da min mand 
og jeg startede med at prøve på 
at få børn. 

Jeg er begyndt at isolere mig, 
og jeg trækker mig mere og mere 
fra de situationer/sammenkom-
ster, hvor jeg kan risikere at møde 
gravide kvinder og småbørns-

familier. Så føler jeg mig ensom 
og deprimeret og får det endnu 
værre. Det er blevet en ond spi-
ral, og jeg ved ikke, hvordan jeg 
skal få den brudt. Håber, du kan 
hjælpe mig.

Venlig hilsen G. 

Kære G.
Det er en rigtig svær situation 

for dig og din mand at være i. Alle, 
der har prøvet noget lignende 
ved, hvor hårdt det er. 

I længes sådan efter at få et 
barn, og for hver måned der går, 
hvor det stadig ikke lykkes, sti-
ger fortvivlelsen og måske også 
angsten for, at det aldrig vil ske. 

Der er både sorg, savn, vrede, 
smerte - mange svære følelser. 

Det er svært at rådgive i en 
sådan situation, for din/jeres 
uforløste længsel kan jeg jo des-
værre ikke fjerne, og det er heller 
ikke noget, som I gør ”forkert” og 
dermed aktivt kan ændre på.  At 
blive ”overhalet indenom” kan 
forstærke de svære følelser og 
måske også tilføje dem et stænk 
af uretfærdighed? I kom jo først 
med at blive gift og prøve på at få 
barn  – så burde det jo også være 
jer, det skete for først!? 

Når du bliver konfronteret med 
andres graviditet eller lykke over 
at være blevet forældre, står det 
i skærende kontrast til din egen 
situation, og det forstærker derfor 
dine følelser af savn og længsel 
(ligesom når man fx holder grøn 
og rød op mod hinanden, så for-
stærker de hinanden, fordi det er 
komplementærfarver). 

Så det er ikke så mærkeligt, at 
du trækker dig fra disse situatio-
ner, det er jo en virksom måde at 
reducere den følelsesmæssige 

smerte på. Men desværre har det 
en anden negativ effekt: Du bliver 
ensom og føler dig deprimeret. 

For at bryde denne onde spiral, 
hvor din smerte afholder dig fra 
fællesskab med de venner, som 
netop skulle være ressource-
personer for dig, er du nødt til 
– engang imellem – at lade be-
hovet for fællesskab være mere 
styrende for dine handlinger end 
din smerte. 

Men hvis det skal lykkes, er du 
nødt til at gennemtænke, hvordan 
du kan minimere smerten lidt. 
Sørg fx for at være sammen med 
de gravide veninder i ”små doser”, 
dvs. ikke for ofte, så det udmatter 
dig for meget. Sørg også gerne 
for, at det er én og én ad gan-
gen, hvor det er nemmere for dig 
måske at turde åbne dig omkring, 
hvordan du har det. Er der mange 
gravide kvinder sammen, falder 
samtalen uvægerligt ofte på disse 
emner, og du har større risiko for 
at føle dig udenfor. 

Du kan også, hvis du ikke all-
lerede har prøvet det, tillade dig 

selv at give mere ærligt udtryk 
for, hvor misundelig du er på 
de andres maver/børn. Det skal 
selvfølgelig siges med en respekt 
for de andres glæde, men nogle 
gange kan det at få lov til at sætte 
ord på de følelser, der fylder al-
lermest indeni, give en lettelse, 

så det bliver nemmere at være til 
stede i den selvsamme situation 
bagefter. 

Jeg håber, det snart må lykkes 
for dig og din mand at få jeres 
store ønske om et barn opfyldt.

Hilsen Suh

Vi kæmper for at få et barn

Hvordan kommer jeg ovenpå igen?

Allervigtigst er det, at du sørger for at være meget bevidst om, hvor forskellene på konse-
kvenserne af de gamle og på de nye konfl ikter er. Sig det meget gerne højt for dig selv, eller 
snak med din mand om det.

Sørg fx for at være sammen med de gravide veninder i ”små 
doser”, dvs. ikke for ofte, så det udmatter dig for meget. Sørg 
også gerne for, at det er én og én ad gangen, hvor det er 
nemmere for dig måske at turde åbne dig omkring, hvordan 
du har det.
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Ny app sat ind i 
kampen for parforholdet
Små beskeder og hjerter til partneren er et par af funktionaliteterne i app’en YouTwo.

Af Niels Christian Melgaard

Et nyt tilbud til par føjer sig 
ind i rækken af prepkurser og 
samtaler hos parterapeuter. 
Det er en app til smartpho-
nen, hvor der kan gives hjer-
ter for forskellige ting, man 
gør for hinanden og sendes 
beskeder, som kun partneren 
får at se.

Bag app’en står Martin Backs 
fra Hvide Sande. En familiefar, 
der på syvende år er gift med Kri-
stine, og sammen har de tre børn.

Inspirationen til at gøre noget 
for at hjælpe par med at kæmpe 
for forholdet kom, da han en dag 
stod i køkkenet i hjemmet i Hvide 
Sande. 

- Jeg står ude i køkkenet og 
tager opvasken for tredje gang. 
Min kone er inde i stuen. Imens 

jeg vasker op, tænker jeg, at hvis 
bare jeg vidste, at hun satte pris 
på det, så ville det motivere mig 
mere, siger Martin Backs.

Virkeliggør idé
Episoden fandt sted for to et 

halvt år siden, og i marts sidste 
år tog tankerne for alvor form som 
en idé, der kunne virkeliggøres.

Martin Backs skød selv de 
nødvendige midler i projektet og 
hyrede en udvikler til appen. Der-
udover tog han kontakt til Center 

for Familieudvikling for at få 
professionelle øjne på projektet.

- Det var vigtigt for mig, at det 
ikke kun var noget, der groede 
i min egen have, siger Martin 
Backs.

Bidrage til noget positivt
- Forhåbentlig kan den bidrage 

til, at vi bliver klogere på hinan-
den. Nogle kritikere har meldt sig, 
og de mener, at man ikke bare 
kan putte partneren ned på en 
telefon. Jeg tror på, at telefonen 
kan bidrage til noget positivt, 
siger Martin Backs.

Martin Backs mener, at par-
forholdet er værd at kæmpe for.

- Jeg tror på, at den nære 
relation er vigtig. Det handler om 
betingelsesløs kærlighed. Med 
min kristne baggrund bliver jeg 
mødt af denne kærlighed. Jeg 
bliver mødt trods fejl og mangler. 

Det ønsker jeg at fremme, siger 
Martin Backs.

Den nære relation
På hjemmesiden har udvikler-

ne lagt et statement ud, der lyder 
”When a relationship is broken 
don’t throw it out – fi x it.” Det er 
der en særlig grund til.

- Et parforhold er ikke altid lyse-
rødt. Jeg tror på , at vi har godt af 
at kæmpe for den nære relation, 
siger Martin Backs.

Gennem den seneste tid har 
fl ere medier interesseret sig for  
og omtalt den nye app.

- Jeg håbede, at medierne 
også var interesseret i det. Det 

glæder mig utroligt meget. Det 
er også grænseoverskridende. 
Det er stukket helt afsted på det 
sidste. Flere har lagt vægt på 
min kristne baggrund, og jeg tror 
også, det er på grund af, at jeg 
er kristen, at idéen er begyndt at 
vokse i mig, siger Martin Backs.

En række par har haft app’en i 
en 14 dages testperiode i forbin-
delse med udviklingen.

- En funktionalitet, mange har 
meldt begejstret tilbage om, er en 
lille besked, der dukker frem på 
telefonen, når partneren sender 
et hjerte eller en besked.

YouTwo-app’en bliver lanceret 
på Valentins Dag, 14. februar.

App’en YouTwo kan hentes fra Valentines Dag, 14. februar.

Den nære relation og Guds betingelsesløse kærlighed til mennesker er 
værd at fremme, mener Martin Backs. Foto: Jesper Rais

Kunst og kreativitet er ikke 
bare underholdning eller be-
skæftigelsesterapi, men en 
dybt seriøs måde at udforske 
og lære om de helt store ting i 
tilværelsen på.

Nu forstår konfirmanderne i 
landsbyen Horne på Sydfyn 
bedre fortællingen om Via Do-
lorosa - og det med at ”tage sit 
kors op”.

For en dag i slutningen af 
januar måtte de selv slæbe det 
ene af deres syv meter høje, 
og temmelig tunge, kors de 400 
meter fra præstegården og hen 
til kirken. 

- Det er derfor, man skal have 
kunsten med ind i kirken - og 
involvere menigheden i kunstne-
riske processer. Teologi er nemlig 
ikke kun tanker og principper. 
Teologi skal også opleves og 
mærkes! Og det kan konfi rman-
derne i deres ømme skuldre - i 
et par dage endnu, siger billed-
kunstner Karsten Auerbach.

Kors af skrot 
Lige nu er det højsæson for 

hans kunstprojekter for konfir-
mander. 

Det begyndte for fem år siden, 
da sognepræst Fritze Steiner-
Johnsen spurgte Karsten Auer-
bach, om han kunne lave en  
to-tre timers workshop, hvor 

konfi rmanderne lavede hvert de-
res kors ud af skrot og skrammel.

Siden er der kommet henven-
delser fra mange folkekirker i 
hele landet. Også om længere 
forløb, hvor Karsten Auerbach 
skaber større værker sammen 
med konfi rmanderne.

Ingen vej uden om korset
Grundideen er, at kunstneren 

udtænker de overordnede æste-
tiske rammer for kunstværket og 
sammen med præsterne sikrer 
det religionspædagogiske og teo-
logiske indhold i konfi rmandernes 
kreative proces.

Nu står der tre kæmpestore 
kors ude foran Horne Kirke, Fyns 
eneste rundkirke, og er meget 
synlige både dag og nat.

Konfirmanderne begyndte 
forløbet med at læse fortællingen 
om de to røvere, der blev kors-
fæstet sammen med Jesus:

Den ene røver hånede Jesus, 
mens den anden forsvarede og 
troede ham.

Det inspirerede dem til at lave 
et krucifi ks i midten, mens de to 
kors på siderne repræsenterede 
det gode og det onde i tilvæ-
relsen.

De kom også i tanke om, at der 
skulle spejle på korsene: 

”Det er jo vigtigt at vi også kan 
se det gode og det onde i os selv.” 
sagde en af dem.

- Hvis nogen tror, at en kon-
fi rmandstue er et sted med dyre 
designermøbler og ældre men-
nesker, der spiser wienerbrød og 
drikker tynd kaffe, kan de godt tro 
om. Det er et værksted, hvor unge 
arbejder hårdt med tro, skrev 
Horne-præsten Jesper Svärd 
undervejs på sin facebookprofi l 
og lagde et foto op af det pæne 
lokale, der pludselig var blevet 
fyldt med tømmer, værktøj, jern-
skrot og skidt på gulvet i fi re uger. 

- I troen er der ingen vej uden 
om korset, sagde han nogle uger 
senere under kyndelmisseguds-
tjenesten, da konfi rmanderne og 
menigheden sammen indviede 
de tre kors.

- Nogle piger har kors på som 
smykker, men ellers har vi ikke 
så mange kors at se på i dag-
ligdagen. Derfor står der nu tre 
kors her udenfor. Så vi kan gå og 
meditere på dem og tænke på, 
hvad de betyder.

Korsinstallation
I Dyrup kirke har Karsten Auer-

bach lige afsluttet to workshops 
for konfi rmander fra 7-8 sogne i 
Odense. 

Den ene gang var de over 200 
om at bygge en installation af fl yt-
tekasser, ler og skrammel rundt 
om kirkens alter på kun én time.

Kasserne blev clipset sam-
men til en kæmpe væg sådan, 

at nogle af dem kunne skubbes 
ud og efterlade korsformede 
åbninger. Det blev de under den 
efterfølgende ungdomsguds-
tjeneste, hvor Odenses ung-
domspræst Susanne Haastrup 
Holst afsluttede sin prædiken 
med at invitere konfi rmanderne 

til at gå ind gennem korsene.
- Jeg oplevede «Golgatha live-
opstandelsens morgen»” fortæl-
ler sognepræst Lisbeth Hoff-
mann Petersen fra Hjallese Kirke 
begejstret. ”… en sort mur af 
papkasser, bemalet med illustra-
tioner af al verdens ondskab, blev 

gennembrudt, og et skarpt lys 
skinnede ud gennem korset. Bag 
åbningen hinsides viste der sig 
smukke lerfi gurer og skrotkors.”

I dette forår besøger Karsten 
Auerbach også kirker i Værløse, 
Tinglev og Hjallese.

Korsteologi for
krop og sanser
Konfi rmander slæbte kors 400 meter, for teologi skal opleves og mærkes.

Konfi rmanderne bar korset fra præstegården til kirken.

De tre kors ved Horne Kirke er en del af Karsten Auerbachs kunstprojekt for konfi rmander.



10 . UDLAND Udfordringen søndag den 14. februar 2016

Af Bodil Lanting

Kristne er blandt de lykkeligste 
troende i Storbritanien, mens 
ikke-troende er mindst tilfredse 
med deres liv, viser en ny un-
dersøgelse.

Storbritanniens premiermini-
ster David Cameron introduce-
rede for fl ere år siden forskellige 
undersøgelser af folks lykkeni-
veau. Målet var at få et overblik 
over, hvad der betyder noget for 
borgerne, ud over de rent økono-
miske forhold, skriver MailOnline.

I Danmark kender vi til FNs 
World Happiness Report, som 
fl ere år i træk havde danskerne i 
top som verdens lykkeligste folk. 
Nu er Danmark dog kun nummer 
tre på listen efter Schweiz og Is-
land. I ”Lykkerapporten” vurderer 
borgere fra alle verdens lande de-
res livskvalitet ud fra bl.a. sociale 
forhold, helbred, valgmuligheder 
og vurdering af korruption.

Nu har Storbritanniens Offi ce 
for National Statistics set på, 
hvor lykkelige landets borgere 
er i forhold til deres religiøse til-
hørsforhold.

Troende scorer højest
Den netop offentliggjorte un-

dersøgelse bygger på svar fra 
304.740 personer i perioden april 
2012 til marts 2015.

The Office for National Sta-
tistics oplyser, at kristne (fra 
alle kirkeretninger) har en gen-
nemsnitlig livskvalitet på 7.60 på 
en skala fra 1 til 10. Hinduerne 

scorede samme point, mens ikke-
religiøse i gennemsnit lå på 7.41 
og ”andre religiøse grupper” på 
7.31.

Som svar på spørgsmålet om 
livet er værd at leve, scorer jøder 
og kristne højest, henholdsvis 
7.90 og 7.86. Her lå de ikke-
religiøse lavest på skalaen med 
et gennemsnit på 7.58. 

Når det gælder ”lykke generelt” 
var det igen hinduer og kristne, 
som scorede højest, mens de 
ikke-religiøse scorede lavest.

Aldersforskelle
Undersøgelsen har også set 

på de adspurgtes geografiske 
og aldersmæssige fordeling samt 
deres helbredssituation.

Statistikken viser, at folk i 
aldersgruppen 65-79 er de mest 
lykkelige, mens de 45-59-årige 
oplever den dårligste livskvalitet.

Ifølge psykiater Dr. Paul McLa-
ren fra The Priory Hospital i 
Brighton kan tro fungere som 
en beskyttende faktor for mange 
mennesker.

- Sammen med troen er der 
som regel en stærk social støtte, 
og vi ved, at det har en beskyt-
tende virkning mod psykologiske 
traumer, forklarer McLaren til The 
Telegraph.

Ægteskab gi’r lykke
I 2013 offentliggjorde The Of-

fi ce for National Statistics resul-
tatet af en undersøgelse af lykke 
i forhold til samlivsformer blandt 
160.000 briter.

Denne undersøgelse viser, at 
ægteskab gør mennesker mere 
lykkelige end penge, børn og 
uddannelser.

Samtidig viser det sig, at sam-
boende par og singler har ten-

dens til at være de mindst lyk-
kelige. De højestuddannede og 
de rigeste er mest tilbøjelige til at 
lide af uro. Også blandt ugifte er 
der fl ere, som føler sig urolige  og 
mangler livskvalitet, mens et godt 
helbred var den vigtigste faktor  
for høj livskvalitet.

Børn gør livet værd at leve - 
men giver ikke lykke, lyder en 
anden konklusion fra Storbritan-
nien ifølge MailOnline.

Aktive kirkegængere
er de lykkeligste

Også et studie fra The Austin 
Institute for the Study of Family 
and Culture i december 2014 har 
fundet et stærkt link mellem lykke 
og religion.

I denne undersøgelse vil 45 
procent af dem, der går i kirke 
hver uge beskrive sig selv som 
”meget lykkelige” mod kun 28% af 
dem, der aldrig går i kirke. 

I modsatte ende af skalaen vil 
fi re procent af dem, der aldrig 
går i kirke betegne sig selv som 
”meget ulykkelige”. To procent 
af dem, der går i kirke ugentligt, 
siger det samme.

- Højere grad af kirkegang 
svarer til en højere livskvalitet, 
selv når vi medregner vigtighe-
den af religiøs tro i menneskers 
liv. Dette resultat antyder, at 
egentlig integration i et religiøst 
støttenetværk kan være årsag til 
den større lykke, som er blevet 
observeret blandt religiøse men-
nesker, konkluderede undersø-
gelsen dengang.

Kristen tro og ægteskab 
gør mennesker lykkelige
Flere undersøgelser i Storbritannien har set på, hvad der gør mennesker lykkelige.

Premierminister David Cameron har taget initiativ til at under-
søge, hvad der gør mennesker lykkelige. Tro, ægteskab og godt 
helbred scorer højest i fl ere undersøgelser.

1700 på pinsebevægelsens 
leder-konference i Oslo
LED 16, Pinsebevægelsens årlige lederkonference i Oslo sidste 
weekend, slog deltager-rekord med 1700 deltagere. Det er en 
fordobling i forhold til den første LED-konference i 2011.

Årets tema var ”Jesus synlig for neste generasjon”. Hovedtaler 
var Dave Niblock fra Life Church i Leeds. Blandt de øvrige talere 
var Scott Wilson og Joakim Lundqvist, skriver KPK.

Under LED 2011 satte Pinsebevegelsen sig som mål om at etab-
lere 50 nye menigheder før 2020. Under dette års konference kunne 
man byde velkommen til syv nye menigheder. Dermed er 39 nye 
menigheder kommet til siden målsætningen, skriver Korsets Seier.

De 39 inkluderer både nyplantede menigheder og menigheder, 
som har tilsluttet sig pinsebevægelsen.

– 20 menigheder er blevet plantet siden 2011, og omtrent lige så  
mange er under plantning, siger Pinsebevegelsens leder Sigmund 
Kristoffersen til Korsets Seier.

Bodil

EU: ’IS begår folkemord mod kristne’
EU parlamentet har den 4. februar fordømt 
Islamisk Stat for at begå folkemord. Re-
solution (2016) 0051 fastslår, at IS begår 
”systematisk massemord af kristne og 
andre religiøse minoriteter”.

Resolutionen nævner kristne grupper 
blandt de religiøse og etniske minoriteter 
som IS ”dræber, slagter, slår, udsætter for 
afpresning, kidnapper og torturerer”. Kvinder 
bliver gjort til slaver og udsat for seksuel vold, 
tvangs-omvendt, tvunget ind i ægteskab 
eller traffi cking, mens kirker og moskeer 
bliver ødelagt. Resolutionen beder verdens-
samfundet gribe ind hurtigst muligt.

Disse forbrydelser svarer til det, der 
betegnes folkemord ved The International 
Criminal Court og i FN konventionen af 1948 om forebyggelse og straf 
af folkemord.

Både pave Frans I og ærkebiskoppen af Canterbury har fordømt IS for 
deres forfølgelse af kristne og andre mindretal. Men i USA har Obama-
regeringen trods mange opfordringer fra verdens religiøse ledere afvist 
at betegne IS’ angreb som folkemord.

Efter vedtagelsen af resolutionen i EU har viceformand i det norske 
Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, bedt Norges udenrigsminister 
Børge Brende fordømme folkemordet i Mellemøsten. 

Resolutionen i EU havde den svenske Kristendemokrat og EU-parla-
mentsmedlem Lars Adaktusson som fortaler, skriver KPK.

Bodil

Abort-tilhængere protesterer over 
Doritos’ Super Bowl reklame
Pro-choice-gruppen The National Abortion Rights Action 
League har via Twitter klaget over en Doritos reklame under 
søndagens Super Bowl, fordi reklamen ”giver personlighed” 
til en ufødt baby.

I den 30 sekunders reklame er en højgravid kvinde til ultralýds-
scanning. Imens spiser manden en pakke chips, og det får kvinden 
til at klage over hans opførsel. Idet manden holder en chips over 
moderens mave, ser man babyen på scanningsbilledet række ud 
efter den. Bevægelsen gør ondt på moderen, som griber chipsen 
og smider den væk. Hvad der sker herefter, får alle i rummet til at 
skrige, og tilskuerne får opfattelsen af, at babyen springer ud af sin 
mors mave for at få fat i chipsen.

Doritos reklamen var tænkt som et humoristisk indslag ligesom 
de fl este andre Super Bowl reklamer. Men pro-choice folkene fi nder 
et pro-life budskab i reklamen, som ikke morer dem.

I et tweet hævder abort-tilhængerne, at Doritosreklamen har brugt 
”anti-choice metoder ved at menneskeliggøre fostre”.

Bodil

Mens mor bliver scannet, spiser den vordende far en Doritos 
chips, og babyen på billedet rækker ud efter den. Skærmprint.

Af Bodil Lanting

Både parforholdet og familie-
livet har gavn af kirkegang, 
konkluderer to sociologer i 
bogen ”Soul Mates”.

To amerikanske forskere, W. 
Bradford Wilcox og Nicholas Wol-
fi nger, har undersøgt parforhold 
gennem hundrede interviews 
blandt sorte amerikanere og lati-
noer i fl ere amerikanske byer. Der 
fi ndes omkring 50.000 menighe-
der for sorte og latinoer i USA. 36 
procent af de sorte amerikanere 
og 29 procent af latinoerne går 
regelmæssigt i kirke.

Wilcox og Wolfi nger beskriver 
resultatet at deres undersøgelse 
i bogen ”Soul Mates: Religion, 

Sex, Love, and Marriage Among 
African Americans and Latinos”. 

Ægteskabet står stærkt
- En afgørende årsag til at så 

mange farvede familier trives, er 
at de ofte er mere religiøse end 
gennemsnits-amerikanere, siger  
W. Bradford Wilcox. 

Kirkerne har samtidig en god 
statistik, når det gælder det lave 
antal af børn født uden for ægte-
skab, et højere antal vielser og 
lykkeligere parforhold blandt sorte 
og latinoer, forklarer Wilcox.

Den nye undersøgelse viser, at 
56 procent af de sorte amerika-
nere og 68 procent af latinoerne 
mener, at det er bedre at være gift 
end single. De to minoritetsgrup-
per værdsætter nemlig i høj grad 

både familieliv og parforhold.
Ifølge undersøgelsen er 80% 

af lationerne og 78% af de sorte 
amerikanere, hvor ægtefællerne 
følges ad til kirke, lykkelige i deres 
parforhold.

Tro gør mænd bedre 
På grundlag af undersøgelsen 

fastslår sociologerne, at ”delt tro 
giver moral og social og ånde-
lig solidaritet. Det ser ud til, at 
religion er særlig vigtig, når det 
gælder at vende mænds hjerter 
og tanker til deres hustruer eller 
partnere.”

Bradford Wilcox er professor 
på University of Virginia, mens 
Nicholas Wolfi nger er professor 
på University of Utah.

Også Norge bør 
fordømme IS’ overgreb 
i Mellemøsten, mener 
stortingsmedlem Hans 
Olav Syversen (KrF).

’Kirkegang styrker parforholdet’
Sociologisk undersøgelse:

Parforholdet trives især, når man følges i kirke, viser ny undersøgelse.

Undersøgelsen om farvedes 
parforhold præsenteres i 
bogen ”Soul Mates. Reli-
gion, Sex, Love and Marriage 
Among African Americans and 
Latinos”.
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Af Bodil Lanting

130.000 personer har nu skre-
vet under på et brev, som 
opfordrer en domstol i Texas 
til at droppe tiltalen mod de to 
pro-life aktivister bag de hem-
melige optagelser om Planned 
Parenthoods salg af fostervæv. 

I sidste måned afgjorde en stor-
jury i Harris County, at en Planned 
Parenthood-klinik i Houston ikke 
handlede i modstrid med hverken 
statens eller de føderale love ved 
at sælge organer fra aborterede 
fostre. I stedet rejste juryen tiltale 
mod de to abortmodstandere fra 
Center for Medical Progress 
(CMP) for at have forvansket of-
fentlige dokumenter.

Samtidig blev grundlæggeren 
af CMP, David Daleiden, tiltalt 
for at have forsøgt at købe men-
neskeligt væv.

Underskriftindsamlinger
David Daleiden og hans med-

arbejder Sandra Merritt risikerer 
op til 20 års fængsel, hvis de 
kendes skyldige. Umiddelbart 
efter tiltalen lød de første prote-
ster mod Harris County-juryen 
med opfordringer til at droppe de 
”grundløse anklager”.

En underskriftindsamling gen-
nem pro-life hjemmesiden LifeSi-
teNews, nåede op på over 27.000 
underskrifter i løbet af 15 timer og 
fi k over 110.000 underskrifter på 
en uge. Samtidig kører en anden 
underskriftindsamling til fordel for 
abortmodstanderne på LifeNews 
on GoPetition.com.

”Jeg er forfærdet over beslut-
ningen om at vende det blinde 

øje til de klare video-beviser 
på, at Planned Parenthood ”hø-
ster” kropsdele af fuldt udviklede 
aborterede babyer og sælger 
dem for profi t. Endnu værre er 
den beslutning at rejse tiltale 
mod David Daleiden og Sandra 
Meritt, som på heltemodig vis 
gennemførte deres undersøgelse 
mod Planned Parenthood med 
brug af accepterede metoder i 
forbindelse med undercover un-
dersøgende journalistik”, hedder 
det i henvendelsen til domstolen.

I forrige uge meldte Daleiden 
og Merritt sig selv til myndig-
hederne i Harris County. Ifølge 
Associated Press har anklagerne 
tilbudt Sandra Merritt at slippe 
med en tilsynsordning, men 
hendes advokater har ikke kom-
menteret sagen.

Falske anklager
David Daleidens sag skal for 

retten den 28. marts. 

- Vi mener, at tiltalerne er faktu-
elt og juridisk utilstrækkelige. Som 
vi siger det i Texas, så er det ”bare 
hat og intet kvæg”, siger en af 
Daleidens advokater til reportere 
i en You Tube video.

Planned Parenthood hævder, 
at David Daleiden optrådte som 
en ansat fra firmaet BioMax, 
der indsamler fostervæv. David 
Daleiden skal have tilbudt abort-
klinikken mindst 1.600 dollars for 
organer fra et foster, men han 
havde aldrig til hensigt at købe 
disse organer, understreger hans 
advokater.

Advokaterne for både Daleiden 
og Merritt indrømmer, at de to har 
anvendt falske kørekort i forbin-

delse med videooptagelserne, 
men det har ikke været ud fra et 
ønske om at bedrage Planned 
Parenthood.

Præsidentkandidat raser
Carly Fiorina er blandt de 

mange, der er rystede over tilta-
len mod de to abortmodstandere.

- Jeg vil ikke give en øre til 
Planned Parenthood, hvis jeg 
bliver præsident, udtaler hun.

Nu truer venner af Planned 
Parenthood med også at rejse 
tiltale mod Carly Fiorina.

Præsidentkandidat Carly Fiorina er rystet over, at tiltalen mod 
Planned Parenthood nu er blevet erstattet af tiltale mod de to 
aktivister, som dokumenterede salg af aborterede fostre.
Skærmprint: Fox News.

Vrede over tiltale mod 
abortmodstandere i USA
I stedet for at undersøge Planned Parenthoods lovovertrædelser er der nu rejst tiltale mod de 
to personer, som har lavet undercover-optagelser på abortklinikkerne.

David Daleiden afslørede gru-
fulde forhold på nogle af USAs 
abortklinikker. Nu er han tiltalt 
for dokumentfalsk.

Videoer om Jesus-troende jøder 
afvist fra israelsk internetportal
Videointerviews produceret af den messiansk-jødiske institu-
tion Israel College of the Bible (ICB) og internetportalen Walla! 
blev fjernet efter pres fra anti-messianske organisationer.

I november blev ICB kontaktet af Walla!, som var blevet interes-
seret i noget materiale produceret af ICB. Det blev til en aftale om 
at lave fem videointerviews, hvor messianske jøder fi k mulighed for 
at fortælle, hvordan de både kan tro på Det gamle Testamente og 
på Jesus som Messias. Sammen med uddybende artikler skulle 
disse fi lm lægges ud på Wallas! hjemmeside, skriver Ordet og Israel.

Men allerede efter offentliggørelsen af de første to fi lm i decem-
ber sidste år, begyndte presset mod Walla! Da de antimessianske 
organisationer til sidst truede med forbrugerboykot, gav Walla! efter 
og fjernede videoer og artikler fra hjemmesiden.

På ICB undrer man sig over, at messianske jøder ikke er omfattet 
af ytringsfrihed i et demokratisk land som Israel. Samtidig glæder 
man sig over, at der nu har været stor mediefokus på ”navnet 
Yeshua”.

Bodil

”Afvist” står der tværs over billedet af Walla! -værten og den 
messiansk-jødiske Erez Soref, som producerede materiale 
om det at være jøde og samtidig Jesus-troende.

Norske Aleksander Helmers-
berg (39) fi k sidste tirsdag Livs-
vernprisen 2016 for sit arbejde 
med sprog-app’en ”Milla Says”, 
som skal lette kommunika-
tionen mellem Downs-børn og 
deres pårørende. 

Aleksander Helmersberg har 
opkaldt app’en efter sin fi re-årige 
datter, som har Downs. Udfordrin-
gerne ved at kommunikere med 
hende fi k ham til at opsige sit 
job i efteråret 2014 for at udvikle 
sprogapp’en.

- For mig handler det om, at 
Milla skal blive den bedste ver-
sion af sig selv. Og det arbejde 
må jeg tage på mig, forklarer 
Helmersberg. 

Han kritiserer samtidig det, han 
kalder ”sorteringsdebatten”:

- Jeg bryder mig ikke om den 

debat, for jeg er selv en del af 
den. Milla er en del af den. Det 
ender med, at forældrene står 
tilbage som de store tabere, siger 
han med henvisning til den pris, 
det har for forældrene at vælge 

at beholde et barn med Downs.
Aleksander Helmersberg kom 

til at skabe en mediestorm i 2014, 
da han havde skrevet et indlæg 
på Facebook efter et negativt 
indslag på radioprogrammet Ra-

dioresepsjonen om mennesker 
med Downs syndrom.

Set, hørt og forstået
– Alle mennesker har brug for 

at blive set, hørt og forstået. ”Milla 
Says” er et positivt bidrag til at 
gøre det muligt, sagde generalse-
kretær i Menneskeverd, Liv Kjersti 
S. Thoresen som begrundelse 
for at give prisen til Aleksander 
Helmerberg. 

Organisationen Menneskeverd 
uddeler hvert år Livsvernprisen 
til personer eller institutioner, 
som har bidraget til at værne om 
menneskeværdet.

Flere norske politikere var 
blandt de 130 deltagere ved 
prisoverrækkelsen sidste tirsdag 
på Hotell Bristol i Oslo.

 KPK/Bodil

Ny app hjælper til at forstå Downs-børn 

Fireårige Millas far, Aleksander Helmersberg, modtog Livsverns-
prisen for sin app ”Milla Says”. Foto: Bjarte Østebø, KPK.

Messianske jøder og kristne 
palæstinensere mødtes på Cypern
I slutningen af januar mødtes 30 kristne palæstinensere og 
messianske jøder til konference i Lanarca på Cypern. Forso-
ning, teologi og enheden i troen på Jesus var på dagsordenen.

Lausannegruppen for forsoning i Israel/Palæstina stod bag 
konferencen. Udtalelsen fra Lanarca understreger enheden mel-
lem palæstinensere og jøder, som tror på Jesus, og opfordrer 
begge parter til at udleve denne enhed midt i en tid med konfl ikt 
og splittelse. 

”I tider med spændinger og voldelig konfl ikt lider relationerne, 
alt imens mistænkeliggørelse, beskyldninger og gensidige afvis-
ninger trives. I sådanne tider er det endnu mere vigtigt, at vi, som 
bekræfter enheden i Kristus, opretholder etiske standarder for 
vores liv, som er vores kald værdige – både hvad angår holdninger, 
handlinger og ord.”

Den anerkender, at ”vi har meget forskellig teologi mht. landet og 
også meget forskellige perspektiver på dagligdagen for alle, som 
bor i landet – både hvad angår det sociale, politiske og økonomiske.” 
hedder det i udtalelsen.

”Det er vigtigt, at et statement som dette bliver læst og nærstu-
deret af både messianske jøder, kristne palæstinensere og andre, 
som beder og arbejder for forsoning i konfl ikten mellem Israel/
Palæstina. Det er kun ved at tage Jesu’ bud om at elske vores 
fjender seriøst, at vi kan se forandringens kraft i hans budskab slå 
igennem i vores liv og samfund”, understreger Dr. Richard Harvey, 
der er messiansk jøde.

Konferencen på Cypern var støttet af Den Danske Israelsmission. 
En ny konference er planlagt til januar 2017.

Bodil

Den messianske jøde Richard Harvey (tv) i samtale med pa-
læstinenseren Munther Isaac. Foto: Christian Medom Jensen.
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Interview med Larissa Murphy 
af Delia Holtus, Lydia 

Larissa og Ian var unge og 
forelskede og i færd med at 
planlægge deres bryllup. Men 
så kom Ian ud for en slem tra-
fi kulykke og fi k en traumatisk 
hjerneskade. Da han vågnede 
op af koma, kunne han ikke 
kommunikere. I interviewet 
nedenfor fortæller Larissa om 
den tid, og hvorfor hun alligevel 
giftede sig med Ian.

Da du fi k beskeden om Ians 
ulykke, var du til en fest. Kan du 
beskrive dette øjeblik?

Jeg deltog faktisk i en polter-
abend for en veninde, da Ians far 
ringede. Ians mor var også med, 
og det var hende, der tog imod 
opringningen. Derefter kom hun 
hen til mig, lagde hånden på min 
skulder og sagde: ”Larissa, vi er 
nødt til at gå. Ian har været ude for 
en bilulykke. Han ligger på opera-
tionsbordet på sygehuset i Pitts-
burgh.” Vi havde netop sunget en 
lovsang med refrænet: ”Jeg vil 
stole på dig, hvad der end sker; 
jeg vil stole på din store nåde.” 
Det var også de ord, som fyldte 
mit hoved, da jeg fi k beskeden. Vi 
tog straks af sted. Sygehuset lå 
cirka to timers kørsel væk.

På turen til sygehuset bad jeg: 
”Gud, jeg beder dig, lad det ikke 
være hjernen.”

Men da var det egentlig alle-
rede for sent …

Ja, det viste det sig at være. Ian 
blev opereret for en massiv, trau-
matisk hjerneskade. Da jeg måtte 
komme ind til ham, lå han i koma, 
og lægerne gav os kun ringe håb. 
To dage senere viste hans hjerne 
ingen reaktion ved fi re ud af fem 
test. Man tilrådede os at kontakte 
en bedemand og begynde at 
planlægge begravelsen.

Men vi håbede stadig, at Gud 
ville helbrede ham. I Bibelen har 
Jesus udvirket mange mirakler, 
og han er den samme i dag, i går 
og i al evighed. Jeg bad meget 
de første dage. Andres forbøn 
var en stor støtte for mig. Vi sad 
omkring Ians seng og spillede 
hans yndlingsmusik. Det måtte 
kun ske på bestemte tidspunkter. 
Resten af tiden sad vi i ventevæ-
relset på intensivafdelingen. Time 
efter time. Vi boede der praktisk 
talt og forlod så godt som aldrig 
hospitalet.

Hvordan klarede du ventetiden 
og uvisheden?

Jeg følte hele tiden Guds nær-
hed. Denne følelse opstod ved, 

at vi på en meget åbenlys måde 
var afhængige af ham. Men 
naturligvis var der også angst 
og usikkerhed. Jeg kunne sim-
pelthen ikke med hjertet forstå, 
hvordan det kunne ske. Jeg er 
taknemmelig for, at jeg ikke i læn-
gere tid var fyldt med bitterhed og 
fortvivlelse, også selv om disse 
følelser sikkert er en naturlig del 
af sorgprocessen. 

Ians forældre var ligeledes en 
stor hjælp for mig. De havde i 
modsætning til mig været kristne 
længe og havde brugt mange år 
på at lære Guds Ord bedre at 
kende. De hjalp mig til at sætte 
min lid til Gud i stedet for at vende 
mig bort fra ham.

Ian lå i koma i cirka to år, før 
han til sidst vågnede op. Til trods 
for hans fysiske begrænsninger 
giftede du dig med ham …

Da vi besluttede os for at 
gifte os, havde Ian sandt nok 
fysiske begrænsninger, men han 
kunne kommunikere med mig 
igen. Hans personlighed havde 
ikke ændret sig. Han havde for 
eksempel bevaret sin sans for 
humor! Ian var min bedste ven, 
og jeg ville ganske enkelt ikke 
leve uden ham. Jeg stolede på, 
at Gud ville hjælpe os til at få et 
lykkeligt ægteskab. Jeg ville dele 

mit liv med ham. Jeg ville hellere 
have ham, som han var, end slet 
ikke have ham.

Hvordan havde I lært hinanden 
at kende?

Vi gik på college sammen. Da 
var vi begge tyve år og studerede 
kommunikationsvidenskab, og vi 
lærte herefter hinanden bedre 
at kende gennem fælles venner. 

Hvordan var Ian før ulykken?

Han så flot ud og havde et 
charmerende smil. Desuden var 
han vittig og intelligent. Han var 
en, man gerne ville være sam-
men med. Senere bemærkede 
jeg hans dybe længsel efter at 
lære Gud og hans Ord bedre at 
kende. Jeg var endnu ny i troen 
og havde aldrig haft sådan en 
ven før. Jeg tænkte, at et venskab 
med ham ville hjælpe mig til at 
vokse i troen. Vi var venner, før 
vi fi k et fast forhold til hinanden.

Det ligger alt sammen omkring 
ti år tilbage. Hvordan ser jeres 
hverdag ud i dag?

Jeg arbejder fuldtids i mar-
ketingafdelingen i en bank. Ian 
deltager i løbet af dagen i forskel-
lige former for terapi. For tiden 
arbejder han på at lære at gå 
igen. Derfor går han til fysioterapi 
hver dag. Han glæder sig altid til, 
at jeg kommer hjem fra arbejde. 
Om aftenen tilbringer vi ofte tid 
sammen med vore familier. Vi har 

Når kærligheden 
holder hvad den lover

Larissa og Ian, et ungt amerikansk par, havde mødt hinanden på college. De var unge, forelskede og i fuld gang med at planlægge deres bryllup, 
da Ian kom ud for en slem trafi kulykke og fi k en traumatisk hjerneskade. Alligevel valgte Larissa at gifte sig med ham.

Før ulykken var Ian en ung, fl ot og intelligent fyr, fortæller Larissa. Trods hjerneskaden husker han 
tiden sammen med Larissa før ulykken.

Ian og Larissa 
Murphys ægteskab er 
ikke som de fl estes. 
Under bryllupsforbe-
redelserne kom Ian 
ud for en ulykke, som 
efterlod ham med en 
hjerneskade. Alligevel 
valgte Larissa at gifte 
sig med ham.
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Find bøger om ægteskab og kærlighed på Hosianna.dk  

Kresten Holmsgaard
Elsk!
Vi er kaldet til at elske 

kr. 99,95
kr. 99,95

kr. 250,00
kr. 250,00

J & S. Eldregde
Kærlighed & Krig
At fi nde vej i ægteskabet

kr. 198,00
kr. 198,00

Lisa Bevere
Kys & Knuste hjerter
Hvorfor det er vigtigt at vente

Bob Goff
Kærligheden gør noget
Opdag et utroligt liv

kr. 199,00
kr. 199,00

Bestil på Bestil på tlf. 7456 2202tlf. 7456 2202
Por o kun Por o kun kr. 29,-kr. 29,-

*Ved levering i DK*Ved levering i DK

kr. 249,95
kr. 249,95

Gary Chapman
Kærlighedens 5 sprog
Lær at vise kærlighed 

S. & A. Kendrick
Kærlighedsprøven
Tør du elske ubetinget i 40 dage?

kr. 219,00
kr. 219,00

ti niecer og nevøer under fem år. 
Vi elsker begge at bruge tid sam-
men med dem.

Hvad er jeres største udfor-
dringer?

Ians handicap kan være meget 
nedslående. Jeg overvældes ind

imellem af en følelse af, at det 
altid vil være sådan, at ingenting 
nogensinde vil ændre sig. Men 
det passer ikke. En dag vil vi få 
en ny, fuldkommen krop. Jeg tror, 
den største åndelige udfordring 
for os er at tro på, at Gud er der for 
os. For Ian er der desuden hver 
dag mange praktiske udfordringer 
såsom at sætte sig op i sengen 
om morgenen, at tage skjorten 
på, at stå op i forbindelse med 
at lære at gå … Alle disse ting er 
vanskelige for ham.

Kan Ian huske jeres fælles tid 
sammen før?

Ih ja! Hans langtidshukommel-
se fejler ikke noget. Han husker 
meget bedre tiden før ulykken 
end tiden efter. Han husker ty-
deligt starten på vores forhold, 
da vi var nyforelskede, lykkelige 
og sorgløse. Men der er ting, der 
skete senere, han ikke husker, 
for eksempel da vi fl yttede ind i 
vores første hus. Det kan være en 
udfordring, at han ikke længere 
husker ting, som har bragt mig 
meget glæde. Det forbavsende 
er dog, at de virkelig vigtige ting 

bliver siddende! Hver gang en 
ny niece eller nevø kommer til 
verden, forankres det straks i 
hans hjerne, og han indprenter 
sig barnets navn. Det er skønt!

Hvad er vigtigt for dig for at 
holde jeres ægteskab ved lige?

At være sammen med Ian. Ian 
har det bedst, når vi er hjemme 
og slapper af eller snakker eller 
læser … Han er lykkeligst, når vi 
er sammen, også selvom vi ikke 
laver det samme.

Om søndagen går vi i kirke, og 
to gange om måneden er vi med 
i en bibelkreds. Om morgenen 
sætter vi tid af til bøn, ikke sam-
men, men vi læser den samme 
bibeltekst. Ian bruger en lydbibel, 
da det er anstrengende for ham 
at læse. Han beder også for mig 
og overtager på denne måde det 
åndelige ansvar for mig.

Hvordan affi nder du dig med, 
at der er mange ting, du må 
undvære, som er en selvfølge 
for andre?

Det er svært. At sammenligne 
med andre kan stjæle glæden fra 
en. Jeg beder ofte ud fra Romer-
brevet 12,15: ”Glæd jer med de 
glade; græd med de grædende.” 
Når jeg betragter andre ægteska-
ber, gør det mig ked af det, fordi 
jeg forestiller mig, hvordan vores 
liv kunne have været, hvis Ian 
ikke havde haft alle disse ting at 

slås med. Men jeg vælger at se 
på vores liv fra den taknemmelige 
side. Jeg er taknemmelig for, at 
mit liv er forbundet med Ians liv. 
Jeg er taknemmelig for, at jeg ikke 
skal gå igennem det hele alene. 
Jeg koncentrerer mig om det, 
som er sandt og evigt.

Hvordan har jeres billede 
af Gud ændret sig siden Ians 
ulykke?

Jeg fornemmer Guds troskab 
meget stærkere end før. Jeg ser 
mere klart, hvordan han bekymrer 
sig om os og drager omsorg for 
os. I ham er der en rigdom af gode 
gaver; jeg behøver kun række 
hånden frem. Og én ting ved jeg: 
Gud er god! Det var han før Ians 
ulykke, og det er han stadigvæk.

Mange ser dig som en helt-
inde. Har du også fået negative 
reaktioner på din beslutning om 
at blive hos Ian?

Nej, egentlig ikke. Umiddelbart 
efter at vi havde besluttet os for 
at gifte os, blev vi stillet nogle få 
svære spørgsmål, men det var 
fra mennesker, som holder af os. 
De ville sikre sig, at vi virkelig øn-
skede at gifte os og ikke følte os 
presset til det, fordi vores historie 
var blevet kendt i offentligheden. 
Jeg tror, at hvis man tilbragte tid 
sammen med os, ville man kunne 
se, hvor megen kærlighed Ian 
giver mig, og hvor meget dette 

hjælper mig i denne proces. Vores 
forhold er ikke en ensrettet gade.

Har der været øjeblikke, hvor 
du alvorligt har overvejet at for-
lade Ian?

Det første år af vores ægteskab 
var hårdt. Der var dage, hvor jeg i 
tankerne pakkede mine kufferter, 
fordi jeg tænkte: Jeg kan ikke 
gennemføre det, jeg er ikke stærk 
nok … Men jeg blev hver gang 
fyldt af den dybe vished om, at vi 
har givet hinanden dette løfte, og 
Gud vil hjælpe os. Jeg kan altså 
ikke påstå, at jeg aldrig har haft 
sådanne tanker, men jeg har in-
derst inde altid vidst, at jeg aldrig 
ville forlade ham.

Hvordan viser Ian sin kærlig-
hed til dig?

Åh, han er fantastisk! Han vil 
altid gerne være, hvor jeg er. Jeg 
tror, det er en af de største gaver, 
for dette ønske har ikke noget at 
gøre med, om jeg har gjort noget 
for ham. Han vil bare gerne være 
sammen med mig. Han bærer 
ikke nag. Han er altid meget 
kærlig og generøs over for mig.

Engang sagde jeg til Ian på 
Valentinsdag: ”Jeg er så lykkelig! 
Prøv at forestille dig, hvordan det 
bliver, når vi skal leve sammen i 
fuldkommen glæde i Himlen.” Ian 
svarede: ”Jeg kan næsten ikke 
vente med at dele det med dig!” 
Jeg var perpleks. Han elsker mig 

så meget, at han næsten ikke 
kan vente med at leve i himmelsk 
glæde sammen med mig! Han 
glæder sig til, at vi ser hinanden 
i fuldkommenhed, når vi kommer 
hjem til Gud. Den kærlighed er 
dybere end den, jeg skænker 
ham. Men det gør ham ikke noget.

Hvordan har din forståelse 
for mennesker med handicap 
ændret sig?

Ian har åbnet mine øjne for, 
hvor anderledes man går gennem 
dagen, når man må leve med et 
handicap. Tidligere, da Ian stadig 
var rask og rørig, kørte jeg forbi 
huse uden at tænke nærmere 
over, hvad jeg så. Nu kører jeg 
forbi de samme huse og tænker: 
Der ville vi aldrig kunne komme 
ind med en kørestol. Det er så-
dan nogle erfaringer, vi gør os 
dagligt, ofte i forbindelse med 
små ting. Pludselig indser jeg, 
hvor begrænset man er på mange 
områder, når man er handicappet.

Hvad håber du, fremtiden vil 
bringe?

At vi en dag kan stifte vores 
egen lille familie! Jeg forestiller 
mig, hvor fantastisk det vil være 
at se små Ian’er løbe omkring! 
Ian som far – det ville være 
skønt! Og jeg håber, at vi vil få et 
lykkeligt liv sammen og klare de 
opgaver, Gud giver os.

Hvad vil du gerne give videre 
til læserne?

Mit ønske er, at de, som læser 
vores historie, ikke ser på os 
og vores beslutning med beun-
drende øjne, men ser Gud. Han 
tilbyder os et fællesskab med sig. 
Han kan helbrede os og genop-
rette os. Han giver os nyt mod i 
svære tider, især der, hvor vi skal 
beslutte os for at elske et andet 
menneske. Vi er skabt af Gud til 
at elske hinanden.

Hele Ian og Larissa Murphys 
historie står at læse i deres 
bog ”eight twenty eight” . Titlen 
refererer til deres bryllupsdato 
og skriftstedet Rom. 8:28.

Ian og Larissa blev gift den 20. august  2010 - fi re år efter ulykken. De bor idag i Pennsylvania og håber, at deres historie kan opmuntre andre til at holde fast i Guds løfter og i kærligheden.
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Tilbage til
Fremtiden

Leif Rasmussen  

 PORTO:

på alle ordrer i Danmark

Kun 29 kr. 

Lær dine børn de danske bordvers...
I Danmark synger man i mange kristne hjem et bordvers til Gud som tak for maden. Hver familie har sine favoritter. 
Men måske kan man ikke lige huske teksten på ”Den brune ko”. Eller de voksne kender ikke den sang, som en af
børnene har hørt hos vennerne. Men nu er der hjælp at hente!

Maria Schmidt har nemlig samlet alle de kendte bordvers i den fl otte, kraftige papbog ”Tak for 
mad”. Med sine egne tegninger har den 32-årige billedkunstlærer illustreret de 11 bordvers. 

- Traditionen med at sige Gud tak for maden med et bordvers giver jeg i dag videre til mine egne 3 
børn. Vi synger sammen, før vi spiser, og det giver en dejlig start på måltidet. 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, siger Maria. 

Bogen indeholder også ”fadervor” og bibelske skriftsteder, som ligger til grund for, at vi siger Gud 
tak for maden. 

Kniber det med at huske en af melodierne, eller er der en sang man ikke kender, kan de høres på 
hjemmesiden www.bordversforbørn.dk

Kraftig A4 papbog, 28 sider.  Ny pris - kr. 98,-

Maria Schmidt har indsunget 
alle bordversene fra bogen 
på bordversforbørn.dk

Vibeke Binderup

EVNEN II
Mørkets forklædning
Evnen II fortsættter, hvor Evnen I 
slutter. De 4 venner, Peter, Sofi e, Seba-
stian og Johanne, bliver igen involveret i 
en overnaturlig kamp mod onde kræfter.

De unge opdager, at mennesker ikke altid er, 
hvad de giver sig ud for at være. At de onde 
kræfter nogle gange angriber indefra - gen-
nem dem, vi regner for venner/allierede. Og 
at hjælpen kan komme fra en uventet kant. 
I de endelige sammenstød får de brug for 
deres egne evner - og andres - for at stå det 
onde imod.
Paperback, 156 sider. kr. 148,-

Vibeke Binderup

Evnen I
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...

Peter, Sofi e, Sebastian og Johanne har 
umiddelbart ikke meget tilfælles. De er 
ikke lige gamle og hænger ikke ud med de 
samme kammerater. Men de har hver især 
en særlig evne, som er ved at tage pippet fra 
dem..., indtil de fi nder sammen og fi nder ud 
af, hvordan disse evner fungerer. Og hvad de 
skal bruges til...

Skolelærer Vibeke Binderup debuterer her 
med en roman i fantasy-genren, som handler 
om de åndelige gaver.
Paperback, 186 sider. kr. 148,-

Päivi Heikkilä

Herren vil
give jer byen

Päivi Heikkilä er en fi nsk forbønsleder, 
som fl ere gange har været i Danmark. 

Hun kalder de kristne i Norden til åndelig 
kamp for samfundet. Og hun er selv gået 
foran ved at inspirere til bedegrupper i kom-
munerne. I 2008 samledes 10.000 forbedere 
fra alle kommuner i Finland til en Kristusdag.

I denne bog underviser og fortæller hun 
om sine egne erfaringer med forbøn for bl.a. 
borgmesteren, byrådet, vandforsyningen, de 
unge, eller imod en heksefestival. Bogen er 
fyldt med relevante bibelcitater.
Paperback, 191 sider. kr. 148,-

Suh Jakobsen

Spørg Suh
De bedste brevkasser - fra vugge til grav.

Suh Bjerg Jakobsen har svaret på hundre-
devis af spørgsmål i sin psykolog-brevkasse 
i ugeavisen Udfordringen. Mange har fået 
hjælp gennem hendes vise svar. Hun har 
en særlig interesse for spændingsfeltet 
mellem psykologi & teologi og arbejder 
metodisk aktivt med at integrere den 
kristne tænkning i terapien. I denne bog 
bringes 35 udvalgte svar, som samtidig 
dækker hele spektret - fra vugge til grav. 
Læseren vil kunne nikke genkendende til 
mange problemstillinger - og måske blive 
lidt klogere på livet...
Paperback, 115 sider. kr. 148,-
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Anmeldt af 
Edith Theis-Nielsen

Ligesom Bjørnlunds foregå-
ende bog om det armenske 
folkedrab anmeldt 2/1.2014, 
er denne bog fremragende. 
Selv om det er oprivende 
igen at læse om det armen-
ske folkedrabs rystende 
grusomheder i endnu fl ere 
detaljer, viser det værdien 
i at hjælpe – uanset hvad. 

Mens den foregående bog 
handlede om den politiske og 
historiske baggrund for tyrkernes udryddelse af armenierne, så er 
fokus i denne bog enkeltpersoners indsats vævet ind i folkedrabets 
historie samt deres forhold til Osmanner rigets myndigheder. Bjørn-
lund citerer både danske og udenlandske kilder samt enkeltperso-
ner, for især missionærer fra mange lande fortalte i detaljer, hvad 
der skete i praksis. Det store noteapparat og listen over anbefalet 
litteratur vidner om meget grundig research.

Hvem var de?
De fl este af Armeniens hjælpere var kvinder på en tid, hvor det 

ikke var almindeligt, at kvinder engagerede sig uden for hjem-
met. Derfor er bogen spændende, da Bjørnlund har været rundt 
i missions-arkiver, dagbøger, gamle blade og aviser for at se på, 
hvordan kvinderne i slutningen af 1800-tallet kom på banen og 
dermed forsøgte at frigøre sig fra de traditionelle kvinderoller. 

Bjørnlund skriver om fl ere kendte og mindre kendte kvinder, der 
blev udsendt af Kvindelige Missions Arbejdere (KMA) og Danske 
Armeniervenner (DA) samt disse organisationers opståen, rødder 
og fokus. Han fortæller, at KMA havde fokus på mission, mens DA 
snarere var en moderne hjælpeorganisation. Mange missionærer 
havde vigtige lederopgaver og gjorde en nærmest umenneskelig 
indsats, hvilket førte til, at enkelte overvejede selvmord. Efter 1919 
fortsatte fl ere dog med at hjælpe overlevende armeniere i Libanon 
og Syrien.

Samarbejde i marken
Bjørnlund fortæller om de enkelte kvinder, deres indbyrdes rela-

tioner, forholdet mellem KMA og DA og om det udbredte samarbejde 
og fællesskab med udenlandske missionærer og deres organisatio-
ner; om livet på missionsmarken midt i et folkedrab og arbejdet med 
hospitaler, skoler og forældreløse. Blandt missionærerne var der 
delte meninger om det at missionere, men da folkedrabet stod på 
sit højeste, handlede det for alle om først og fremmest at hjælpe så 
mange som muligt til at overleve under de dybt fortvivlende forhold. 
Missionærerne var på første række øjenvidner til det armenske 
folkedrab og har efterladt værdifuld dokumentation om det. 

Matthias Bjørnlund: På herrens mark
266 sider • 300 kr. • Kristeligt Dagblads Forlag

Modige kvinder
under folkemord 

Tema: Ready to fight!
Vinterlejr

19-21 februarwww.vinterlejr.com

Anmeldt af Niels Jørgen Vase

En bibelhistorisk roman af 
forfatteren til Hildegard: det 
var med store - men ikke helt 
ubekymrede - forventninger, 
jeg gav mig i gang med læs-
ningen af de knap 500 sider.

Vi møder i begyndelsen af 
Anne Lise Marstrand-Jørgen-
sens roman Dronningen af 
Saba & Kong Salomon en 
ca. 15-årig pige kaldet Makeda, 
som er alene på jagt efter en 
gepard. Altså en ganske usæd-
vanlig pige - men det må hun 
også være, for det er hende, der 
langt senere bliver Dronningen 
af Saba. 

Og hvordan er hun så: kvin-
den, der hos Marstrand-Jør-
gensen kommer til at stå som 
Kong Salomons ligemand? 

Forfatteren har flere over-
raskelser til læseren, hvad det 
angår: for det første er hun helt 
sort; dernæst er hun min. 12 år 
ældre end Salomon, for et sted 
siges det, at hun er gammel 
nok til at kunne være Salomons 
mor; endvidere at hun ikke er 
særlig køn, men har charme 
- ”evnen til at fordreje mænds 
hoveder” - og endelig at hun 
slet ikke er dronning, men kun 
kongedatter, da hun besøger 
Salomon, og kongedatter er hun 
blevet, fordi hun har myrdet den 
tidligere konge! 

Fri fantasi - men 
ikke helt urealistisk

Hvad Bibelen ikke fortæl-
ler noget som helst om, men 

hvad der ud fra den måde, 
Bibelen omtaler Salomon på, 
ikke forekommer fuldstændig 
usandsynligt, er, at Makeda får 
et barn sammen med Salomon. 

Og Salomon - hvilket billede 
tegner Marstrand-Jørgensen 
så af ham? Også her har for-
fatteren et par overraskelser: 

han er kraftig, for ikke at sige 
fedladen, og så er han kynisk 
beregnende. Når man ser bort 
fra hans visdom er det i det hele 
taget svært at fi nde sympatiske 
sider i forfatterens udgave af 
den vise konge. Sympatien lig-
ger hos Makeda, ”Dronningen 
af Saba” .

Interessant fortælling
Det er en særdeles interes-

sant historie, Marstrand-Jørgen-
sen fortæller, og hun kommer 
vidt omkring. Der ligger virkelig 
grundig research til grund for 
denne genfortælling af den 
3000 år gamle historie, og hun 
formår at gøre den levende og 
får især Makeda til at stå stærkt. 

Selvfølgelig kommer hun 
også meget ind på religiøse 
emner og spørgsmål og herun-
der dem, Makeda konfronterer 
Salomon med. Hvordan svarer 
en vis konge så på, hvad fx ond-
skab er? 

”Mit svar er, at Herrens øjne 
er alle vegne og ser alt, både 
ondt og godt. I dem fi nder du 
svar.”

Mere erotisk en poetisk
Anne Lise Marstrand-Jør-

gensens roman Dronningen af 
Saba & Kong Salomon er god, 
men ikke helt på højde med 
Hildegard. 

Den er ikke så poetisk be-
skrivende, og undervejs er der 
adskillige gange tale om, hvad 
jeg vil betegne som stilbrud, når 
Marstrand-Jørgensen forfalder 
til en frivol sprogbrug, som den 
kendes fra hverdagsdansks 
omtale af det, der findes og 
foregår under bæltestedet, 
hvilket selvfølgelig også gælder 
i forbindelse med de ikke så få 
erotiske scener.

Dermed skulle potentielle 
læsere være advaret, men 
kan man klare det, så læs den 
endelig! Den er stort tænkt og 
stærkt følt.

Roman om forholdet mellem Kong Salomon og dronningen af Saba byder på overraskende
karakterbeskrivelser. Forfatteren kommer vidt omkring i sin fortælling om de bibelske skikkelser.

Bibelhistorisk roman 
med overraskelser

Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Dronningen af Saba & Kong 
Salomon • 479 sider • 299,95 kr. • Gyldendal
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Af Lars Mollerup-Degn
Landsleder og dialogsekretær
www.areopagos.dk

Jeg var målløs, da jeg læste 
Udfordringens ”debatside” den 7. 
februar! Halvdelen af siden var en 
artikel om ”Farlige religiøse bud-
skaber på helsemessen i Gram”. 

Det var vanskeligt at se, om 
der var tale om et debatindlæg 
eller en redaktionel artikel, for 
den indeholdt helt kritikløst citater 
fra to personers debatindlæg i 
lokalavis og på Facebook, men 
var samtidig underskrevet af 
Udfordringens egen skribent, 
som om det var en journalistisk 
bearbejdet og researchet artikel.

Jeg kan ikke tro, at Udfordrin-
gen vil lægge navn til den stribe 
af usandheder, fejlagtige antyd-
ninger og misforståelser, som ar-
tiklen indeholder og regner med, 
at det derfor skal forstås som et 
debatindlæg for skribentens egen 
regning? Efter telefonisk samtale 
med pågældende skribent kan 
jeg forstå, at der stort set ikke 
er foretaget undersøgende re-
search på artiklens indhold, og 
at en række indlysende forkerte 
informationer blot er bragt videre, 
uden at undersøge nærmere eller 
at spørge de folk, man hænger 
ud, om deres forståelse af sagen.

Artiklen har alene været dre-
vet af et ønske om at advare og 
skabe klarhed i den forvirring som 
opstår, når folk blander religiøse 
forestillinger og ikke kan skelne 
mellem sandt og falsk. Det er 
mig en gåde, hvordan frembrin-
gelse af åbenlyst faktuelle fejl og 
usande påstande om medkristne, 
skulle hjælpe til at skabe klarhed?

Christfulness©
Helt ukritisk fremføres Andreas 

Slot-Henriksens påstand, at Chri-
stfulness© er ”en kristen udgave 
af det hinduistiske ”Mindfulness”. 
Det er på fl ere punkter det rene 
vrøvl, og det er at bringe falsk 
vidnesbyrd mod sin næste at 
påstå noget sådant! 

Christfulness© betyder ”Kristi 
fylde” og beskriver en tilstand el-
ler en tilgang til livet, som handler 
om at være og blive en Jesu 
discipel, at leve i Kristus, at lade 
Kristus leve i mig, at forstå, at vi 
hører sammen med alle kristne i 
Kristus og at se Kristus i mit med-
menneske. Det er ren Paulus, og 
det er helt og aldeles bibelsk! 
Enhver, som kan tænke selv, 
kan forvisse sig om dette ved at 
læse introduktionshæftet, som 
defi nerer Christfulness-begrebet, 
og erfare det ved at følge den 
248-siders store Christfulness-
bønnebog, som over 4 uger 
leder brugerne gennem en klas-

sisk tidebønstradition med bøn 
3 gange dagligt, indeholdende 
Davidssalmer, bibellæsning, fri 
bøn m.v. Begge bøger kan købes 
på www.christfulness.dk un-
der menuen Ressourcer/Bøger. 
Mange i de nyåndelige miljøer 
kender ikke til andagtstradition, 
og målet med Christfulness© 
bønnebogen er at hjælpe folk 
ind i en sådan praksis. Således 
står der forklaret i forordet, at vi 
bruger en nytestamentlig tekst 
som antifon (omkvæd) til de gam-
meltestamentlige Davidssalmer 
”sådan at salmerne tolkes i lyset 
af troen på den korsfæstede, 
men genopstandne frelser, Jesus 
Kristus.” Og om begrundelsen for 
at bede dagligt, står der: ”Fordi 
en vis disciplin omkring vores 
bønspraksis indøver en gavnlig 
rytme, og fordi brugen af de 
bibelske tekster knytter vores 
trospraksis sammen med Jesus 
og hans første disciple; vi beder 
sådan som de! Og vi udtrykker 
et fællesskab med alle disciple 
af Jesus op gennem kirkens 
historie, fordi de også har bedt 
i denne tradition”. Hvordan man 
kan få det til at blive okkultisme 
eller hinduisme er mig en gåde!!

Slot-Henriksen slår sig på or-
det Christfulness©, som naturlig-
vis minder om ordet mindfulness. 
Han forstår bare ikke, at Christ-
fulness© netop er et forsøg på 
at synliggøre for mennesker, der 
enten selv opsøger eller af deres 
arbejdsplads pålægges at delta-
ge i mindfulness, at der fi ndes en 
anden vej; at der i kristen tradition 
fi ndes erfaringer, som kan give 
det samme, som mindfulness 
(tilstedeværelse, fokuserethed, 
ikke-dømmende opmærksomt 
nærvær i dine gøremål og dine 
relationer), og at det er at fi nde 
netop i Kristi fylde, som også 
giver så meget andet i tillæg. Når 

Slot-Henriksen er skeptisk over 
for Christfulness©, er det fordi 
han mener, det er ”en kristen 
udgave af det hinduistiske mind-
fulness (en gren af yoga)”. Igen 
noget sludder og vrøvl. Christful-
ness© er ikke en kristen udgave 
af mindfulness, men står i sin 
egen ret. Mindfulness er desuden 
ikke hinduistisk, men buddhistisk 
i sin oprindelse. Det er nemlig det 
7. led i buddhismens 8-foldige vej. 
På Sanskrit hedder det Smriti. 
Sanskrit er det oprindelige sprog, 
som en del både hinduistiske og 
buddhistiske skrifter er forfattet 
på, men det gør ikke sproget i sig 
selv religiøst, lige så lidt som latin 
eller hebraisk er det i en kristen 
sammenhæng. Slot-Henriksen vil 
måske mene, at det er et fedt, om 
det er buddistisk eller hinduistisk; 
men det er det selvfølgelig ikke, 
og hvis man ikke skiller skæg og 
snot for sig, fremstår man som 
om, man ikke ved, hvad man 
taler om og vil aldrig blive taget 
alvorligt at de mennesker, som 
kender til mindfulness, og som 
man – formoder jeg – gerne vil 
have i tale og tages alvorligt af. 
Det er lige som hvis folk kritiserer 
kristendommen med henvisning 
til noget, Jehovas Vidner eller 
Scientology siger. Vil vi så tage 
deres kritik og udtalelser alvor-
ligt? Nej vel! Vi vil tænke, at de 
ikke aner, hvad de taler om. Det 
samme vil bekendte med mindful-
ness tænke om en forvrøvlet kritik 
som den, der frembringes af Slot-
Henriksen, og som Udfordringen 
gør sig til mikrofonholder for.

Sloth-Henriksen er også fal-
det over, at der præsenteres 
et ”Christfulness-mantra” på 
christfulness.dk. Han mener, at 
mantraer pr. defi nition har at gøre 
med hjernevask, okkultisme og 
at sætte sig selv i trance, hvor 
man åbner sig for onde ånders 

magt. Det er en utrolig forsimplet 
og fordomsfuld tolkning. Vi, der 
arbejder med Christfulness© og 
forkyndelse i nyåndelige miljøer 
er fuldt bevidste om de åndelige 
kræfter, der er på spil. Derfor 
kender vi også til værdien af for-
bøn og at bede om beskyttelse, 
ligesom kristne har gjort det i 
årtusinder før os. Ordet mantra 
stammer i sin grundform ganske 
rigtigt fra sproget Sanskrit og be-
tyder ”redskab for tanken”. Vi har 
i Vesten lært ordet at kende igen-
nem østlige religiøse bevægelser, 
hvor man bruger gudenavne og 
hellige sætninger – med fælles-
betegnelsen mantraer – på den 
måde, som Sloth-Henriksen be-
skriver, selv om hans beskrivelse 
som sagt både er forsimplet og 
fordomsfuld. Men mantra er for 
længst blevet optaget i alminde-
ligt dansk sprogbrug, helt løsrevet 
fra religiøs kontekst, hvor det 
ifølge Den Danske Ordbog (www.
ordnet.dk) har betydningen ”prin-
cipiel idé, begreb eller forestilling, 
der vedblivende og utrætteligt 
fremhæves som vigtig for ens 
virke eller adfærd”. Beslægtede 
ord er ”kongstanke” og ”motto”. 
Og det er sådan, man skal forstå 
Christfulness-mantraet fra hjem-
mesiden. Og det mantra – eller 
motto – der præsenteres der, 
er en gammel kristen bøn, der 
kaldes ”Sankt Patricks brynje” og 
netop er en bøn om beskyttelse, 
om at Kristus vil være foran, 
bagved, ved min side, under mig, 
over mig og i mig. En bøn om at 
leve i Kristi fylde, omsluttet af 
ham, fyldt af ham, beskyttet af 
ham. Det er det, vi ønsker i vore 
egne liv, og det er det, vi ønsker 
at invitere andre ind til. Vi synes, 
det er helt fi nt at gentage denne 
bøn igen og igen, at fremhæve 
den ”vedblivende og utrætteligt” 
og derved vaske sin hjerne og sin 

tanke ren for falske gudebilleder, 
misforståelser og vrangforestil-
linger om sig selv og andre. Det 
er, hvad Christfulness© går ud på. 
Det er at forkynde evangeliet i et 
sprog og en kulturel iklædning, 
som forstås og opleves relevant 
i en nyåndelig sammenhæng. 
Det er kontekstuel mission, og 
det leder mennesker til kristne 
fællesskaber og til discipelskab 
af Jesus Kristus. Det er vores 
mission og intension. Og vi tro-
ede – og tror stadig – at det er en 
mission, vi deler med Udfordrin-
gen og mange af jeres læsere. 
Derfor har vi brug for forbøn og 
medarbejderskab, ikke at vi 
kristne falder hinanden i ryggen 
og binder hinanden alt muligt ondt 
på ærmet, som ikke har hold i 
sandheden.

Et sandhedsvidne?
Sloth-Henriksen bruger som 

udgangspunkt et møde med en 
person på alternativmessen på 
Gram Slot, som sandhedsvidne 
for, hvad Christfulness© står for. 
Vedkommende har afvist at blive 
bedt for eller blive konfronteret 
med Bibelens tale, med den 
begrundelse, at han nu har lært 
at meditere i Kristus-energien via 
Christfulness. Som det er tydelig 
dokumenteret ovenfor, er fokus i 
Christfulness© ikke at lede folk 
væk fra at læse i Bibelen, tværti-
mod! Og vi henviser igen og igen 
til Bibelen i vore materialer og 
vores undervisning. Men vi kan 
naturligvis ikke tage ansvar for, 
hvis folk misforstår eller vælger 
at forstå begrebet anderledes, 
lige så lidt som Sloth-Henriksen 
kan drages til ansvar for alle de 
forskellige måder, hans prædiken 
og undervisning bliver opfattet og 
forstået på. Når jeg læser histo-
rien, tænker jeg umiddelbart, at 
det lyder som en person, der har 

følt sig presset til noget, han ikke 
havde det godt med, og derfor 
har forsøgt sig – med det sprog 
han nu har og kender – at komme 
uden om en forbøn i Sloth-Hen-
riksens stand på messen. Jeg er 
glad for, at han tilsyneladende er 
begyndt at bruge inspiration fra 
Christfulness til sin meditations-
praksis. Det er vores erfaring, at 
det over tid vil føre ham ind i en 
stadigt tættere og mere levende 
relation til Jesus Kristus og den 
kristne tradition, og langsomt vil 
hans sprog og udtryk også ændre 
sig til det, vi andre er fortrolige 
med. Lad os fryde os over, at 
han er begyndt en vandring og 
i sin bøn og meditation søger 
Kristi Fylde, og lad os bede om, 
at Helligånden igennem hans 
bøn og længsel vil fuldende den 
gode gerning, som Han selv har 
begyndt.

Fakta:
Christfulness© er et projekt 

i Areopagos/I Mesterens Lys, 
som har til formål at præsentere 
kristent discipelskab af Jesus 
Kristus som både en individuel 
og relationel trospraksis.

Christfulness© har sit ud-
gangspunkt i en erfaring af, at 
Kristus er med os, og munder ud 
i et liv i Kristus.

Christfulness© blev første gang 
præsenteret af I Mesterens Lys 
på Mystikkens Univers i novem-
ber 2011. 

I Mesterens Lys/Areopagos 
ejer varemærket Christfulness© 

og brug af begrebet på anden 
måde eller med anden intension 
end beskrevet i hæftet Christ-
fulness©, udgivet af Areopagos 
og I Mesterens Lys i 2012, er 
ikke tilladt, og Areopagos og I 
Mesterens Lys kan ikke drages til 
ansvar for anden eller vildledende 
brug af begrebet.  

Christfulness© har intet med 
hinduisme eller okkultisme at gøre

”Jeg forstår det ikke... Og jeg 
bliver SÅ ked af det”, skriver 
Andreas Sloth-Henriksen på 
Facebook efter at have oplevet 
religionsblanderi på helse-
messen på Gram Slot sidste 
weekend.

På helsemessen i Gram deltog 
ikke færre end 1650 mennesker 
og 86 udstillere, skriver Jydske-
Vestkysten. 

Et særligt trækplaster var den 
norske prinsesse Märtha Louise 
og hendes kollega Elisabeth 
Nordeng, som fortalte om deres 
forhold til engle. Prinsessens 
budskab er, at mennesker kan 
kontakte Guds engle og få bud-
skaber fra dem. Men det er et 
bedrag, skriver Martin Nissen i 
et indlæg i Haderslev Lokalavis.

Bedraget af ”engle”
Martin Nissen advarer om, at 

mennesker kan få kontakt med 
dæmoner, der udgiver sig som 
lysets engle.

”...disse dæmoner bliver ikke 
gode dæmoner, fordi de bliver 
præsenteret af en prinsesse. Jeg 
håber da ikke, at danskerne lader 
sig bedrage af en prisesse, som 

er bedraget.
Ja, engle og dæmoner fi ndes. 

Gud og Satan fi ndes. Men hvorfor 
ikke søge Gud, som giver liv og 
kærlighed og tilgivelse gennem 
omvendelse og tro på Jesus 
Kristus?” skriver Martin Nissen 
og slutter sit indlæg med at pege 
på Jesus Kristus som Vejen, 
Sandheden og Livet.

Hinduistisk inspiration
Andreas Sloth-Henriksen er 

skeptisk overfor den folkekirkelige 
Ole Skjærbæk Madsens såkaldte 
"Christfullness", som er en kristen 
udgave af det hinduistiske "Mind-
fullness" (en gren af yoga). 

På den stand, Andreas Sloth-
Henriksen havde med tilbud om 
forbøn, fi k de besøg af en mand, 
som var begyndt med at meditere 
i den såkaldte "Kristus-energi" via 
"Christfullness". 

”Derfor måtte vi ikke bede for 
ham eller velsigne ham, for nu var 
han i balance med sig selv og var 
lykkelig - derfor skulle han heller 
ikke åbne sin Bibel eller vide mere 
om Jesus, for det var lige meget, 
når nu han kunne dyrke "Kristus-
energien", for tæller Andreas 
Sloth-Henriksen.

Buddhistisk Klang-massage 
På helsemessen kunne man 

bl.a. modtage Klang-massage, 
hvor man slår på nogle skåle 
over kroppen i en bestemt rytme. 
Klangskålene stammer fra den 
buddhistiske kultur fra Himalaya. 
Tibetanerne fortæller, at skålene 

egentligt kun blev brugt til opbeva-
ring og ofring af mad til Buddha!

Men disse ting kan let lede folk 
væk fra det rene evangeliuem, 
hvor Jesus Kristus er den eneste 
vej til frelse, mener Andreas 
Sloth-Henriksen og advarer sam-
tidig mod brug af Tarotkort, selv 

om det sker i Jesu navn. 
- "Mesteren Kristus" og "Me-

steren Jesus" i healerkredse er 
dæmoner på samme måde som 
fx. Reiki - det har INTET med 
Jesus Kristus (Messias) at gøre, 
understreger han.

Okkulte tarotkort
Andreas Sloth-Henriksen be-

skriver de tarotkort, som blev 
fremstillet af Aleister Crowley.

”Ser du på tarotkortene på bil-
ledet, kan du endda se, de er de-
signet af "Aleister Crowley", som 
var en af de ledende skikkelser 
inden for 1900-tallets satanisme 
og okkultisme, og som faktisk 
omtalte sig selv som "Dyret 666". 
Han var bla. også ophavsmand 
for den sataniske bibel .... så 
hvor mon inspirationen til kortene 
kommer fra..? 

...det åndelige aspekt i den her 
okkulte verden åbner ikke bare 
små døre i den åndelige dæmoni-
ske verden, det åbner ladeporte”, 
advarer Andreas Sloth-Henriksen 
i sit indlæg på Facebook efter 
helsemessen.

Bodil

På side 2 fortæller Andreas 
Sloth-Henriksen om menne-
sker, som kom til den kristne 
stand på helsemessen i Gram. 
Her greb Gud ind og helbredte 
i forbindelse med forbøn. 

Farlige religiøse buskaber på helsemessen i Gram
Er Christfullness ikke forklædt yoga og hinduisme? Okkultisme åbner ladeporte for den dæmoniske verden, mener Andreas Sloth-Henriksen.

Ole Skjerbæk Madsen bruger i sin bog ”Visdomsbilleder” tarotkort til at forklare den kristne 
visdom. Men de oprindelige tarotkort blev fremstillet af en ledende satanist i 1900-tallet, fortæller 
Andreas Sloth-Henriksen. Han mener ikke, man kan blande tingene. 

Artiklen i sidste uge, som Lars Mollerup Degn henviser til.

Lars Mollerup Degn forklarer, at Christfullness er et kristent alternativ - bl.a. til mennesker, der kommer i berøring med Mindfullness.
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Først blev jeg glad, da jeg 
læste Udfordringen fra Fastelavn 
Søndag om, at der blev bedt for 
mange mennesker på helsemes-
sen i Gram, men derefter blev jeg 
rigtig ked af det, da jeg læste den 
uddybende artikel om samme 
messe. 

Jeg er enig i, at den åndelige 
verden, som vi møder på alter-
nativmesser, naturligvis ikke er 
neutral. Jeg har også måttet gå 
til Jesus med mennesker, som 
blev påvirket af urene ånder. Men 
jeg savner kærligheden overfor 
medudstillere og besøgende i 
omtalen af dem i artiklen; man 
stirrer sig blind på farerne og 
dæmoniserer menneskene – og 
overser tilknytningspunkter for 
evangeliets forkyndelse. 

Paulus på Areopagos tog ud-
gangspunkt i alteret for den 
ukendte Gud og anerkendte athe-
nernes religiøse iver og forkyndte 
Jesus Kristus med ord hentet fra 
samtidens religiøse fi losofi  (Ap. 
Gern. 17).

Jeg bliver også trist over den 
mistænkeliggørelse, mit arbejde 
bliver udsat for. Mit arbejde sker 
ud fra samme tankegang som 
den, Paulus giver udtryk for i 1. 
Kor.9,19-23: dette med at være 
en jøde for jøder og en uomskå-
ren for uomskårne, ja alt for alle 
for dog blot at frelse nogle. Så lad 
mig korrigere de falske oplysnin-
ger i artiklen.

Christfulness er ikke 
Mindfulness

Allerførst: Mindfulness er ikke 
hinduistisk, men et begreb, som 
stammer fra buddhismen; det er 
en træning i opmærksomt nær-
vær som en del af den såkaldt 
”rette otteledede vej”, som fører 
til oplysning. 

Da jeg lancerede Christful-
ness, gjorde jeg udtrykkeligt 
opmærksom på, at et buddhistisk 
menneskesyn kan blive formidlet 
gennem moderne vestlig Mind-
fulness, men at andre af praksis-
serne, som bruges i Mindfulness, 
er fælles med andre terapeutiske 
praksisser og også med kristen 
meditativ praksis, nemlig op-
mærksomhed på åndedræt og 
krop. 

Disse praksisser er dog ikke 
nok, hvis vi skal tale om en kristen 
trospraksis, for den må leve ud af 
relationen til Jesus Kristus. 

Derfor lancerede jeg begrebet 
Christfulness som en komple-
mentær praksis. Christfulness 
rummer en lang række velkendte 

kristne trosudtryk: bøn, bibellæs-
ning, tidebøn, meditation, nadver, 
diakoni. I øvrigt er Christfulness 
inspireret af et bibelsk udtryk: 
”Kristi fylde” (engelsk: ”fullness 
of Christ”) eller Guddomsfylden 
i Kristus.

Tarotkort
Vedrørende brugen af tarotkort. 

Jeg bruger ikke Crowleys kort, 
som illustrerer artiklen – og det er 
heller ikke de oprindelige kort. De 
oprindelige tarotkort er spillekort 
fra renæssancens Italien. Den nu-
værende billed-cyklus stammer 
fra Frankrig fra omkring år 1500. 
I de følgende århundreder fik 
kortene en åndelig tolkning; nogle 
knyttede dem sammen med den 
jødiske mystik Kabbalah. 

Denne tolkning blev tydelig-
gjort af Arthur Waite i det mest ud-
bredte sæt, the Ridar-Waite Deck. 
Han ønskede at give kortene og 
den jødiske mystik en kristen tolk-
ning. Det er denne tradition, jeg 
har brugt som tilknytningspunkt. 

Jeg deler refl eksioner over kor-
tene med deltagerne i mine fore-
drag og viser, hvordan vi derved 
ledes til Guds åbenbaring af sig 
selv i Jesus Kristus, i skabelsen 
og i frelsen. Jeg bruger kortene 
som et sprog, ligesom når en 
dansk missionær i Afrika lærer 
det lokale sprog og den lokale 
kultur for at formidle evangeliet. 
I en selvstændig artikel giver jeg 
en prøve på min undervisning ved 
hjælp af Tarot. 

I øvrigt er nogle af billederne 
på kortene hentet fra Johannes’ 
Åbenbaring og kristne skrifter fra 
Middelalderen.

I øvrigt svarer min brug af tarot-
kort meget til Henri Nissens brug 
af stjernebilleder til at forkynde 
evangeliet, men det gør jo ikke 
ham til astrolog.

Lad os lytte til hinanden
Hvornår begynder kristne at 

lytte til hinanden i stedet for at 
mistænkeliggøre hinanden? Det 
er i orden at drøfte rigtigheden 
af det, vi gør i en kontekstuel for-
kyndelse af evangeliet, men det 
er ikke i orden at så tvivl om den 
andens tro og intention.

Broderlig hilsen fra
Ole Skjerbæk Madsen

Af Ole Skjerbæk Madsen

På den seneste Krop Sind 
Ånd messe benyttede jeg mig 
ved et foredrag af, at hvert 
trumfkort i Tarot svarer til et 
hebræisk bogstav. Jeg valgte 
så at stave det hebræiske ord 
”Messiah” (Messias = Kristus) 
med billeder fra tarotten. Det 
ser sådan ud:

Her følger så min forkyndelse 
i kort form (dvs. alle mellemreg-
ninger, der fører til min endelige 
tolkning af kortet, er udeladt):

Når jeg tolker ord ved hjælp af 
billederne, forstår jeg det første 
bogstav som motiv eller forud-
sætning. 

Det første bogstav er ”Mem” 
som svarer til kortet ”Den hængte 
mand”, som altså viser motivet 
for Kristi gerning. Billedet viser, 
at Guds vilje, magt og majestæt 
er anderledes end eller ”omvendt” 
orienteret af begreberne i vores 
politiske og sociale virkelighed. 
Manden på billedet er forankret i 
himlen, og billedet henviser til den 
tjenende kærlighed, som giver sig 
selv for den anden. 

Kortet viser, at motivet for 
Messias’ gerning er Guds Søns 
selvhengivende kærlighed, jfr. 
Fil. 2,5-11 eller som Grundtvig 
skriver i ”Hil dig frelser”:

Hvad har dig hos Gud bedrøvet,
og hvad elsked du hos støvet,
at du ville alt opgive
for at holde os i live,
os dig at meddele hel?

Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;

heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.

Messias er en kongetitel. Or-
det betyder ”den Salvede” og 
henviser til, at konger blev salvet 
med olie til deres gerning. Olien 
er et billede på Helligånden. Det 
passer godt med, at ordets sidste 
bogstav, Heh, er ”Kejseren”. 

Det sidste bogstav opfatter 
jeg som ordets virkning. Messias 
udøver et kongedømme eller en 
regeringsmagt. Derfor var det 
kernen i Jesu budskab: Guds 
rige er nær! 

Når jeg arbejder med ordene 
på denne måde betragter jeg det 
midterste bogstav som udtryk 
for subjektet eller omdrejnings-
punktet; her er der to bogstaver. 
Kortene, der svarer hertil, er 
”Dommen” og ”Eneboeren”.

Dom på græsk er ”krisis”, som 
betyder skelnen. Kristi gerning 
handler om ”krisis”. I skabelsen 
siger Kristus som Guds Ord: 

”Der blive lys!” Der kan i ska-
belsen skelnes mellem lys og 
mørke. Og da han blev menne-
ske, fremkaldte det også skelnen 
mellem lys og mørke: ”Og dette 
er dommen, at lyset er kommet til 
verden, og menneskene elskede 
mørket frem for lyset, fordi deres 
gerninger var onde.” (Johs. 3,19). 

Men denne dom er ikke tyran-
nisk. Det er her, ”Eneboeren” 
kommer ind i billedet.

Som indledning til sin gerning 
som Messias trak Jesus sig til-
bage i ørkenen – en praksis, som 
han fortsatte med; han trak sig til-
bage til øde steder for at bede. På 
det øde sted var Messias alene 
med Gud og lod sig gennemvæde 
af Guds barmhjertighed i en sta-
dig tilbagevenden til motivet for 
sin menneskevordelse.

Hvad der gælder Messias, 
gælder os. Messias udfolder 
sit kongedømme ved at antage 
disciple, elever; det er derfor, jeg 
taler om Jesus som Mesteren. 
Han er lærer og mester, og vi er i 

mesterlære. Når Jesus forkynder: 
Guds Rige er nær! følges det af 
opfordringen: Omvend jer! Altså 
en nyorientering i tilværelsen. 
Han bliver forbilledet for en tje-
neste i kærlighed.

Vores udgangspunkt begynder 
med at lære af Kristus og lade os 
motivere af hans selvhengivende 
kærlighed (Den hængte mand). 

Vores mål er at tage ansvar for 
vort liv og vore medmennesker 
og medskabninger sammen med 
Kristus (Kejseren). 

For at opnå dette mål vi lære at 
skelne (Dommen). Og hvis denne 
skelnen skal rumme Guds nådes 
dybder og kalde på Guds billede 
i medmennesket, må vi stadig 
på ny følge Eneboerens vej til 
fordybelse:

Jeg hviler i stilhedens rum i 
mit hjerte og fi nder mig selv som 
elsket af Gud.

Ud fra stilhedens rum ser jeg 
mit medmenneske og min med-
skabning uden dom og fremel-
sker Guds nærvær i dem.

Ole Skjerbæk: Sådan bruger 
jeg tarotkort i forkyndelsen

Ole Skjerbæk 
bruger ikke 
satanisten 
Crowleys 
kort fra 1900, 
men en 
billed-cyklus, 
der stammer 
fra Frankrig 
omkring år 
1500.
De oprinde-
lige tarotkort 
er spillekort 
fra renæs-
sancens 
Italien.

Jøde for 
jøde og 
græker for 
græker...

Debatindlæg er udtryk for for-
fatterens egen holdning - ikke 
nødvendigvis Udfordringens. 
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Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

Udfordringen udkommer hver søndag!

Stillinger / Volontører

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

Så ring til Udfordringens kontor
mellem kl. 10:00 og 

kl. 15:00 på 

tlf. 74 56 22 02 
- Tast 1 for abonnement

Er du et af vores nye ansigter
på Jakobskolen?

Vi søger to barselsvikarer
pr. 4. april 2016

Vi er en lille kristen privatskole på Frederiksberg.
Vi søger en lærer og en pædagog, som ønsker at 
være med til at bære Jakobskolens kristne værdier 
videre.

Du skal være med til fortsat at gøre Jakobskolen til et 
trygt og godt sted for vore elever.

Du må gerne have en god portion humor, gode 
samarbejdsevner, engagement og lyst til at indgå i et 
positivt fællesskab.

Lærervikariatet indeholder omkring 22 lektioner med 
3. klasse i dansk samt idræt og evt. svømning samt 
billedkunst.
Vikariatet løber fra 11.04 frem til slutningen af marts 
2017 og er på ca. 82 %

Pædagogvikariatet er som medhjælp i 0. kl. + SFO fra 
uge 14 til og med uge 25. Ca. 90 %

Jakobskolen ligger tæt med Forum Metrostation og har
150 elever. Der er 57 tilmeldt SFO’en. 

Yderligere oplysninger om Jakobskolen kan fås på 
skolens hjemmeside www.jakobskolen.dk og ved 
henvendelse til Hartvig Jensen, tlf. 35 37 22 66.
Ansættelse sker efter overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC. 

Ansøgning stiles til Hovedstadens Privatskolers 
bestyrelse, jakobskolen@jakobskolen.dk og skal
være os i hænde snarest muligt og inden 22.02.2016.

- et trygt sted at være - et trygt sted at lære

Alme Skole – en kristen friskole 
BØRNEHAVEKLASSELEDER søges pr. 1. august 2016
Se s  llingsopslag på www.almeskole.dk
Ansøgningsfrist 3/3 kl. 12.00. Ansæ  else e  er 
gældende overenskomst mellem FM og LC. 
Alme Skole, Almevej 51, 3230 Græsted. Tlf. 48318596 
• mail: peter.skov.thomsen1@almeskole.dk

Måske det 
bedste år 
i dit liv? 

Et år i Hong Kong med 
gæstfrihed, tidebøn og 

samtaler med folk fra hele 
verden! 

Bliv vært i Ascension House 
i Hong Kong i et åbent 
bofællesskab for rejsende 
fra hele verden.  

Vær en del af et levende møde mellem Øst og Vest, hvor du 
får sat mange sider af din person i spil. 

Du vil sammen med en anden volontør komme til at skabe et 
gæstfrit og respektfuldt fællesskab med gæsterne ud fra 
husets tydelige kristne profil. 

Et år i Ascension House giver dig: 

 international tværkulturel erfaring 
 indsigt i østlig religiøsitet 
 dialogkompetence 
 en hverdag med kristen spiritualitet og mission 

Vi forventer, at du : 

 har åbenhed, godt humør og et lyst syn på livet 
 har gode samarbejdsevner og fleksibilitet 
 har lyst til at dele din tro - og har en dialogisk grund- 

holdning i mødet med andre religioner 
 har mod til at skabe et konkret mødested for menne- 

sker mellem øst og vest 
 er mellem 21 og 30 år 

Tidsrum: 1. juli 2016 – medio juli 2017. 
Du betaler 10.000 kroner. Til gengæld får du rejse, kost og 
logi. 

Mere detaljeret information samt ansøgningsske- 
ma finder du på areopagos.dk eller ved at ringe til 
Dorthe Davidsen Langås på 30 27 50 37. 

Ansøgningsfrist: 1. marts 2016 

Bliv kulturvolontør i Kina! 
 

Brænder du for 
kultur og 

kreativitet? 
Så har du en fantas sk 
mulighed for at blive 
volontør på TCG Nordica i 
Kunming i det sydlige 
Kina! 
 
TCG Nordica er en café og 
et anerkendt kulturcenter, 
hvor kinesisk og vestlig 
kultur mødes.  
Her arrangeres koncerter, 
fores llinger, uds llinger, 
film- og li eratura ener.  
                                          
Det er et sted, hvor  
mennesker mødes og  

bliver udfordret l refleksion over livs- og menneskesyn 
udtrykt gennem forskellige former for kunst.  

TCG Nordica har skandinaviske volontører, og Areopagos 
vil gerne sende 2 personer fra august 2016 l juni 2017. 

 
Du får: 

medansvar for kulturprogrammet på centeret 
undervisning i bl.a. kinesisk kunst, kultur og sprog 
mulighed for at få udløb for dine krea ve sider 
erfaring i kultur- og religionsmøde 

 
Du er: 

interesseret i kunst, musik, drama eller lign. 
kirkeligt engageret 
social og selvstændig 
klar l at indgå i et ungt team 
 

Areopagos dækker flybillet, visum, logi,  
samt rejseudgi er i forbindelse med  
opstartskursus. Du betaler vaccina oner, 
kost og udgi er l fri dsak viteter og 
eventuelle andre rejser. Vores erfaring er, at  
man har brug for omkring 25.000 kr. l  
dækning af egne udgi er.  
                
                   Ansøgningsfrist: 1. april 2016 
            Læs mere på areopagos.dk 
 
     Eller kontakt Dorthe Langås på 30 27 50 37  

 

Ferie & Rejser

Israel – påskerejse Hurtig tilmelding! 20.3. -  28.3.
Israel – landbrugsrejse Hurtig tilmelding! 12.4. -  19.4.
Holland – klassisk og nyt Hurtig tilmelding! 27.4. -  2.5.
Tyrkiet – i Paulus’ fodspor 29.4. -  8.5.
Wolfsburg – biler og bøffer 6.5. -  8.5.
Israel – med Samaria Hurtig tilmelding! 10.5. -  19.5.
Rumænien – landet du aldrig glemmer 30.5. -  9.6.
Øland og Sydsverige  
 – natur og danske spor 13.6. -  18.6.
Grønland – unikke oplevelser 22.6. -  29.6.
Armenien – ældste kristne nation
  Hurtig tilmelding! 16.9. -  24.9.

Kontakt os på 
7592 2022 eller 
fxr@felixrejser.dk
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Stillinger

Giv et abonnement til en god ven
Et abonnement på Udfordringen er en gave som varer længe! 
Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02.  
Du kan få tilsendt et gavekort som kan gives sammen med et nummer af Udfordringen.

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 5:

Trine Nymann
Finnedalsvej 3
2770 Kastrup 

 Kodeord: Ærkehertug

Du kan også vinde, hvis du fi n-
der kodeordet i denne uge, ved at 
sammensætte 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 
18. februar 2016. 

(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!

d i g

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.

Løs ugens kryds og tværs - og vind et gavekort!

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

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

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.
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Møder & Arrangementer

Kunst

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

til Helligåndens aften 
HVER SØNDAG AFTEN kl. 19.00  
Bus 21 holder udenfor - gratis kaffebord kl. 18.30  
Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse 
Forbøn til frelse - Åndsdåb og syges helbredelse 

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB

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

FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

Brug for en annonce?  
Ring 73 56 15 06

Kirken i 
Kulturcenteret
Frokostmøder - Hør spændende foredrag om tro og liv:

17. februar kl. 11.30 til ca. 13.00: Josef Kristensen

24. februar kl. 10.30 til ca. 13.00: Jørgen Christensen

2. marts kl. 11.30 til ca. 13.00: Birthe og Vagn Folkerman

Som afslutning kan der købes kaffe og frokost
i husets café: Café Kant.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:

28. februar kl. 14.00: Hans Berntsen
Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Josef Kristensen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Jørgen Christensen

Kom og vær med  l ”Mindes du Sangen” 
En oplagt mulighed for alle, der elsker at synge med på de gamle 
evangeliske sange i et glad og varmt fællesskab. Koret ”Evangeliets 
Gyldne Sange” medvirker. Alle er velkomne.
Søndag d. 13/03 kl. 19.00: Saltum/Ingstrup Bap  stkirke
Søndag d. 20/03 kl. 19:00: Kronborgvejens Kirkecenter,
 Kronborgvej 66, Thisted
Fredag d. 15/04 kl. 19:00: Kirken i Kulturcenter Vendsyssel, 
 Sæby Landevej 417, Tårs 
Fredag d. 29/04 kl. 19:00:  Randers Adven  stkirke, 
 Frederiksborg Allé 25, 8920 Randers
Søndag d. 29/05 kl. 19:00: Kristent Centrum, Perikumvej 2, Aalborg

Lørdag  20. februar kl. 14.00
Søndag  21. februar kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge    INÅR TROEN MØDER ØJET
   wwww.galleri-emmaus.dk

Svar på annoncen sendes til: Udfordringen, Jernbanegade 1,
6070 Christiansfeld - Mærket ”Billet-mrk. 05-01”

Fuld diskretion 

Personlige

Venskab søges
Ærlig kristen mand på 72 år, røgfri, afholdsmand. Mit største 
ønske her i livet er et rigtig godt venskab med en oprigtig, enlig 
kristen kvinde. Har nok været udsat for en alvorlig trafi kulykke 
for 50 år siden, men klarer mig selv. Jeg bor i grænselandet 
nær Flensborg/Tyskland. Jeg ønsker mig et venskab med en 
kristen kvinde, som vil gå ture sammen med mig i Guds natur. 
Kom og besøg mig. 

Billet-mrk. 05-01

Mød Udfordringens redaktør
11.3 19.00 Christiansfeld: Helligåndsaftner i 
 Søstrehuset, Nr.gade 14, Christiansfeld
4.3. 15.00 Brande Baptistkirke: Om Mama Heidi.
15.3. 10 Noahs Ark i Skt Nicolajs bibel-café i Aabenraa 
19.4. Y’s Men klubben, Nicolai Huset, Aabenraa. Jagten på Noahs Ark
24.4. 14.30 Kristkirken, Kolding: Jagten på Noahs Ark.
10.5. 19.00 Galten-Stjær IM, Østerbro 6,Stjær 8464 Galten: Noahs Ark. 
12.5. 19.30 Bolderslev og Hjortkær IM i Bolderslev Miss.hus. Forkyndelse.
Første mandag hver måned kl. 19-21: Bøn for Danmark, Christiansfeld.
Udfordringen, Jernbanegade 1, Christiansfeld.

”Hvorfor?!” 

Tag med på årets vinterseminar og hør om lidelse set 
ud fra et buddhis sk, kristent, nyåndeligt og  

psykologisk livssyn. Vi får besøg af Erik Meier Carlsen,  
Jens Munk, Svend Kjærgaard og Peter V. Legarth. 

  
Lørdag den 5. marts 2016 kl. 9.30-17  

i Studenternes Hus i Aarhus.  
Læs mere - og lmeld dig - på areopagos.dk!   

 

IPSICC
Interna  onal Psychotherapeu  c School in Chris  an Culture

A  older kursus/seminar:

Lørdag 30. april i Aarhus

 Emne: Skal vi al  d  lgive?

 Underviser: Vibeke Møller, læge og psykoterapeut

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 

Fokus på seksuelle, emo  onelle, fysiske og åndelige 
overgrebsproblema  kker.

IPSICC uddanner psykoterapeuter og starter nyt hold i 
Kolding den 30.7. - 6. august 2016, se www.ipsicc.org. 

Uddannelsen er evalueret og opfylder kriterierne for 
psykoterapeu  sk uddannelse i Dansk Psykoterapeut-
forenings optagelsesregler.

Interna  onal leder for IPSICC: Vibeke Møller, læge og 
psykoterapeut MPF, vibeke@IPSICC.org       

Telefon: +45 2989 1431 
og +45 2025 3595

IPSICC
Interna  onal Psychotherapeu  c School in Chris  an Culture

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange
web: www.egsnet.dk

Se mere på www.gittelykke.dk
Kontakt 20 10 17 60

Gitte Lykke Psyko-, par- & familieterapeut
 Medlem af Psykoterapeutforeningen
 Praksis i Torrild og Aarhus

Skal I med på
Weekend PREP parkursus

18.-20. marts på Hotel Severin

Kristne bøger og gaveartikler - så klik ind på  

www.prorex.dk
          tlf. 7456 3343 

Bogsalg

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Mange bøger på lager - tlf. 66 11 33 13

Birthe & Vagn Folkerman
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 14/2
14:00 Gudstjeneste fra Viborg
Gudstjeneste fra Munkebjerg kirke.
Unge og indvandrere/flygtninge 
medvirker, når Jesper Hougaard 
Larsen, Flygtninge og - indvandrer-
præst, sammen med organist Povl
Balslev og bandet ”liv og Lys” læg-
ger op til en ungdomsgudstjeneste. 

Mandag 15/2
08:30 Gudstjeneste fra Munkebjerg 
Kirke. Genudsendelse fra søndag.

Lørdag 20/2
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Peter Albæk
taler om, hvordan den daglige bøn 
giver ham ro. Helligåndskirkens Kir-
kekor ved dirigent Anders Gaden 
synger salmen ”Udrust dig, helt 
fra Golgata” fra Helligåndskirken i 
Århus. www.dr.dk/tro.

Søndag 21/2
14:00 Gudstjeneste fra Odense
Gudstjeneste fra Munkebjerg kirke.
Fastegudstjeneste med vægt på 
bøn og eftertanke. Sognepræst 
Linda Brøndgaard Jensen, Mun-
kebjerg, tager udgangspunkt i 
Markusevangeliet, hvor Jesus 
helbreder en stum og opfordrer 
til bøn. Kirkens organist Michael 
Thomsen udfolder temaet gennem
musikken. En af fi re gudstjenester, 
der hver for sig har fokus på kirkens 
sociale ansvar, det folkekirken 
kalder diakoni.

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

Aalborg Kristne TV
Karnersvej 21, 9000 Aalborg
Tlf. 41 29 14 05 - www.aktv.dk
AKTV sender på TV Aalborg. 
Sendetider pr. 14. dec.:
Mandag, Tirsdag, Torsdag, Fredag 
og Søndag: 17.00 - 18.00
Onsdag og Lørdag 21.30 - 22.30

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 
Programoversigt på: kkr.dk

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.

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

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.

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. Det danske program 
Ordet sendes: 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

Radio 

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. 

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/

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

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

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

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

Søndag 14/2
07.33 Religionsrapport (P1):
Vært og tilrettelæggelse: Lisbeth 
Brocelius Meléndez.
08.03 Mennesker og tro
Anders Laugesen besøger Inge 
Norling i Arnborg, hvor hun driver 
et hjem for de hjemløse.
(Genudsendelse fra onsdag).
09:54 Gudstjeneste fra Sct. Ma-
riæ Kirke på Frederiksberg. 

Mandag 15/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.06 Religionsrapport

Tirsdag 16/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 17/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Marianne Walter besøger skurvog-
nen for at fortælle om et liv med 
ballet, kropsterapi og retræte.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Torsdag 18/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 19/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 20/2
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 21/2
7.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro
9.54 Gudstjeneste fra Jesus-
kirken, 2500 Valby. Prædikant: 
Sørine Gotfredsen

Debat

Silkeborg Regional TV kanal 
Østjylland sender fra uge 7 
en programserie med Karsten 
Pultz om evolutionslæren. Kar-
sten Pultz udgav før jul bogen 
Exit Evolution, hvor han beskri-
ver, hvorfor evolutionslæren 
ikke er så veldokumenteret, 
som de fl este går og tro.

I udsendelserne gør Karsten 
Pultz rede for sine synspunkter 
og iagttagelser omkring evoluti-
onslæren. Karsten Pultz er som 
de fleste danskere vokset op 

med at tro, at evolutionslæren er 
videnskabelig bevist. Men da han 
hjemmeskolede sine børn, dyk-
kede han ned i undervisningen 
og opdagede, hvor utroværdig 
teorien i virkeligheden er, og 
hvordan der manipuleres med 
beviser i bl.a. tv-programmer og 
skolebøger. 

SRTV er en kulturstation, der 
sender mange forskellige slags 
udsendelser. Stationsleder Carl-
Erik Laursen interviewer Karsten 
Pultz i udsendelserne ”Tro og Vi-
denskab”.  Programserien sendes 

på følgende tidspunkter fra uge 7: 
Mandage kl. 12:00 og kl. 22:30, 
onsdage kl. 16:30, fredage kl. 
13:30 og lørdage kl. 13:30.

 
Man kan fi nde hele ugens pro-

gram på tv-stationens hjemme-
side www.silkeborgregionaletv.
com. Bor man ikke i Østjylland 
med mulighed for at se de lokale 
tv-programmer, kan udsendel-
serne ses på hjemmesiden. 
Under arkivet kan man fi nde alle 
tidligere udsendelser.

Lisbeth

Exit Evolution forsvares på lokal TV
Karsten Pultz udgav før jul bogen ’Exit Evolution’. I en række programmer 
på Silkeborg Regional TV forklarer han sit angreb på evolutionslæren. 

Forfatter og komponist Karsten Pultz interviewes i en række programmer på Silkeborg Regional TV.

En vindersag
”I kan slæbe mig i retten herfra 

og til helvede, men det ændrer 
ikke ved, at det var den rette 
beslutning. Størst af alt er kær-
ligheden!”

Sådan reagerer hovmodigt 
Manu Sareen på stævningen 
31.3.16, hvor han nærmest eufo-
risk glæder sig til at skulle forsvare 
loven om homo-ægteskaber, som 
dronningen lydigt skrev under 
på 2012.

Fripostigt citerer han 1. Kor. 
13:12:  ”Størst er kærligheden”, 
som han i pagt med tidsånden ud-
lægger som den homoseksuelle 
kærlighed, medens sagsøgerne 
gør gældende, at homo-loven stri-
der mod den evangelisk-lutherske 
kirkes lære, som grundloven er 
forpligtet på.

Selvom dommen sandsynligvis 

For mange tror, at staten skal 
fjerne hver en sten, der gør ondt i 
livet. Senest har en gruppe mænd 
i ligeberettigelsens navn krævet 
adgang til en juridisk abort, hvis 
et samleje utilsigtet resulterer i et 
barn. Men uanset hvor meget de 
påberåber sig offerrollen, mener 
Kristendemokraterne ikke, det 
kommer staten ved, hvis en mand 
føler sig snydt efter sex.

Drop al tale om, at ligeberet-
tigelse kan fjerne borgerens 
ansvar. En mand kan ikke sætte 
sig ind i hvordan det er at bære et 
liv inden i sig. Og han kan heller 
ikke tvinges ud i valget mellem at 
være eneforsørger med alt hvad 
det indebærer af ændret uddan-
nelse, karriere og hverdagsliv, 
- eller afbryde en graviditet. En 
indførelse af juridisk abort vil 

kun give manden ret til at feste 
videre, mens kvinden og barnet 
betaler prisen. Hvordan påvirker 
det i øvrigt et barn, at far ønsker, 
det ikke er til?

Afbrydelsen af en graviditet er 
blevet degraderet til et uundvær-
ligt forbrugsgode, efter at sex er 
revet løs fra parforholdet. Men en 
juridiske abort fravælger ikke kun 
barnet. På et overordnet plan er 
det med til at reducere mandens 
samfundsrolle til en leverandør af 
sædceller. Det er den endelige 
kastration af hankønnet. Hun kan 
klare sig uden far. Far kan klare 
sig uden barnet. Men kan barnet 
klare sig i det faderløse samfund? 
Og kan mænd virkelig leve med 
at være en faktor, der kan til- og 
fravælges efter behag?

Jeg kan sagtens forstå de fæd-

res følelser, der pludselig har fået 
et barn, som de måske aldrig ser. 
Men KristenDemokraterne står 
fast på det borgerlige ansvar. 

STIG GRENOV

KD’S LANDSFORMAND

ERANTISVEJ 2
2970 HØRSHOLM

Juridisk abort  - fasthold det borgerlige ansvar vil gå de kristne imod, har den 
Højestes domstol allerede vundet.  
Også Paulus tabte sin sag i Rom, 
men hans afhuggede hoved for 
Kristi skyld gjorde blot hans sag 
til en endnu mere ”vindersag” 
med evighedens målestolk.  Lad 
dette være en trøst, eller rettere: 
trøsten for  retssagens kristne im-
plicerede, og tilskynde os alle til at 
forkynde evangeliet endnu mere.

(Forkortet, red.)
JØRN NIELSEN

H.C. LUMBYES VEJ 159A
4700 NÆSTVED

Ikke i kirken
Som vi kan læse i medierne, 

skal tidligere kirkeminister Manu 
Sareen nu vidne i landsretten i 
København. Det er også på høje 

tid, at han kommer til at stå til 
regnskab for den lov, som han 
fi k presset ned over folkekirken 
i 2012. Det er her, at grundlovs-
bruddet er sket. Staten må ikke 
blande sig i folkekirkens indre 
forhold. Grundloven siger, at sta-
ten skal understøtte folkekirken og 
ikke undergrave folkekirken.

Retssagen er selvfølgelig ikke 
en hetz mod en bestemt befolk-
ningsgruppe. Der er stadigvæk 
mulighed for at blive registreret 
som partner på rådhuset.

Homovielser i folkekirken er i 
direkte modstrid mod den evan-
gelisk lutherske lære. Grundloven 
siger, at staten skal understøtte 
denne lære.

(Forkortet, red.)
MARTIN NISSEN

AHORNVEJ 10
6100 HADERSLEV



22 . UNG Udfordringen søndag den 14. februar 2016

K
unstner: T

h
e

 E
m

b
e

r D
ay

s
   T

itel: V
a

litu
s

   G
enre:  Indie   D

ow
nload: itunes.dk   P

ris: 69 kr.

Ung Udfordring t

Musik
TJEK

- Det er typisk. Så snart vi er begyndt vores faste, 
sender de sådan en appetitvækkende fyr herned.

Har du oplevet at invitere en 
sød pige til en kop kaffe og 
fået et ja de første gange, for 
så at blive nægtet på den tredje 
date? Så er du naturligvis ikke 
alene.

- Flere venner og bekendte 
fortæller om lignende historier. De 
inviterer piger ud til en kop kaffe, 
og parterne trives tilsyneladende. 
Tredje gang fyren spørger, bliver 
tilbuddet afvist, for pigen vil hellere 
bare være venner, siger Hans 
Christian Kvale.

Hvad er en date?
Kvale studerer i øjeblikket glo-

bale studier på VID videnska-
belige højskole i Stavanger, den 
tidligere Misjonshøgskolen. Her er 
han ved at færdiggøre sin afhand-
ling med arbejdstitlen ”Hvad er 
en date? - En semiotisk tilgang til 
dating blandt kristne studerende”.

I afhandlingen interviewer han 
unge kristne i alderen 22 til 30 år 
om temaet dating.

- Selvom kemien mellem en 
pige og en fyr kan synes god på 
en date, så kan intentionerne 
være meget forskellige, siger 
Kvale.

Forskellige regler
- Det fortæller mig, at fyre og 

piger tænker anderledes om da-

tingsituationen og opererer med to 
sæt regler eller normer, siger han.

Gennem sin forskning håber 
han at finde ud af, hvad disse 
forskelle fører til. 

Han vil være forsigtig med at  
generalisere, men har indtil videre 
det indtryk, at fyre er mere ligetil 
end piger.

- Inviterer man en pige ud, og 
det klikker mellem dem, kan dren-
gen håbe, at man bliver kærester 
efter en tid. For piger er det meget 
mere kompliceret end som så, 
siger Kvale.

- Har fyre klarere bagtanker?
- Ikke nødvendigvis. De fl este 

ønsker først og fremmest at lære 
pigen at kende. Nogle piger har 
et ønske eller et ideal om at have 
én kæreste hele livet og venter på 
”den rette”. Det kan gøre det svæ-
rere for fyren, selv om han måske 
har det samme ønske, siger han.

Misforståelser mellem køn
Ingeborg Ørjasæter er sygeple-

jerske med specialuddannelse i 
sexologi. Hun er også daglig leder 
af Ficus, et initiativ hun etablerede 
for at tale om krop og seksualitet.

Hun mener, at mange af de 
misforståelser, der let kan opstå, 
når en pige og en fyr tager på en 
kaffedate sammen, handler om, 
at der mangler et sprog for dating. 

- Kommunikerer fyren på for-

hånd, at han mener, det er en 
date? Eller sidder pigen med en 
forståelse af, at det er en kop kaffe 
med en god kammerat, mens han 
forestiller sig, at han er på en date 
med sin kommende kone? 

Hvis det er tilfældet, kan det 
hurtigt ende med sårede følelser 
og skuffelse, siger Ørjasæter.

Hun er ikke overrasket over, 
at pigens manglende interesse 
for at date fyren igen kan virke 
forvirrende.

- Frygten for, at hun ikke vil 
gennemskue ham kan blive stor. 
Hun opfatter, at drengen er inte-
resseret, og de har måske fl irtet 
lidt, men hun ønsker ikke, at det 
bliver til mere. At gå fra dating til 
at tilbyde rent venskab uden pres 
om mere kan sikkert være forvir-
rende. Der sætter man pludselig  
en klarere grænse for, hvad vi vil, 
siger Ørjasæter.

Kristen dating kedeligt?
Da Hans Christian Kvale be-

gyndte at skrive specialet, fandt 
han hurtigt ud af, at der er meget 
lidt litteratur om emnet.

- De fl este kristne bøger taler 
om det etablerede forhold, ikke 
om datingsituationen, siger han.

Et klart fl ertal af responden-
terne i opgaven mener, at kristen 
dating er kedeligt, fordi det ofte 
betyder en kop kaffe og samtale 

på tomandshånd.
- Det er anstrengende. Hele 

fokus er på den anden person, 
og det kan hurtigt blive pinligt. 
At invitere nogen ud til kaffe er 
en meget lav tærskel at træde 
over. Måske er det en form for 
kompensering for, at tærsklen til 
at invitere nogen ud på en date er 
så høj, siger Kvale.

Manglende mellemtrin
Kvale mener, der mangler et 

mellemtrin mellem kaffeaftale og 
en date.

- Drengene siger, at de gerne 
vil invitere ud til noget mere spæn-
dende, og piger giver udtryk for, 
at de vil have det. Det tyder på, 
at vi taler lidt forbi hinanden. Det 
er som et net, vi har rodet os ind 
i, siger han.

Kvale har skrevet en foreløbig 
konklusion til sin afhandling om 
kristen dating, som han afslører 
over for KPK.

- Den foreløbige konklusion 
er, at når to mennesker tager ud 
sammen, så er det at regne for en 
date. Det tænker de fl este.

Hvis ikke, bør det være me-
get klart, at der ikke er nogen 
romantiske bagtanker fra nogen, 
siger han.

Bjarte Østebø, KPK / 
Niels Christian

Forsker undersøger dating
Hans Christian Kvale blev inspireret af venners kvaler med dating til at skrive en master om emnet.

Hyggeligt samvær og diskus-
sion om livets store spørgsmål 
på en hverdagsaften trak unge 
til spillested i Randers.

Det kristne ungdomsarbejde 
UNITE, fra Kronjyllands Frimenig-
hed i Randers, har lavet program-
met i februar måned om og holder 
i stedet et kursus i kristendom.

Et forkortet Alphaforløb, som 
Silas Brøns fra UNITE-ledelsen 

kalder det. 
- Forløbet består af tre ons-

dag aftener, hvor mennesker, 
kristne som ikke-kristne, tviv-
lere og skeptikere, kan mødes, 
spise sammen, høre et oplæg 
og sammen diskutere nogle af de 
spørgsmål, der rører sig, det være 
sig om tro, liv eller eksistens, 
siger Silas Brøns.

Han ønsker, at Gud gennem 
forløbet må arbejde og nå nogle 

af de mennesker, der ikke ellers 
ville komme med i kirke eller et 
ungdomsfællesskab.

Kommer til mennesker
Forløbet foregår på en café, 

Tante Olga. 
- Her møder vi mennesker i 

stedet for at få mennesker til at 
komme til os, siger Silas Brøns.

Den første aften, den 3. fe-
bruar, valgte 75 mennesker at 

møde op.
- Vi oplevede, at rigtig mange 

mennesker fi k en hel del ud af 
snakken, og vi er meget taknem-
melige for, at unge mennesker i 
Randers kerer sig om meningen 
med livet og ønsker at udforske 
den, siger Silas Brøns.

Niels Christian

75 kom til mini-alpha på Tante Olga

”We are a band that exists to create the best music we 
can as a blessing to our Creator and whoever else that 
listens” (youtube.com/Theemberdays).

Denne plade er veldrejet, velproduceret, anderledes og en 
fryd for lovsangere og andre ører, der sætter pris på kunst. 
Fans af Salmernes Bog, Klagesangene og dramaet i Jobs 
Bog ville kunne relatere til alvoren. Lad os også bare sige, 
at Sigur Ros og Múms euforiske musik ikke har inspireret 
Nashville forgæves...

Vokalen er nænsom, og melodierne rammer strategiske 
steder, gemt under huden. Teksterne kradser. Netop fordi 
lyrikken er så ærlig og autentisk, at selv Søren Kierkegaard 
ville have været stolt af at se den kristne scene slå sig løs i 
ærlig autenticitet om fortvivlelsens mange former. 

The Ember Days sætter ord på den sygdom, vi oplever, 
indtil vi dør. Som i “Darling” (“That day, it came, I cannot believe 
it was happening to me”). “Walking while I’m blind” - emnerne 
tvivl og frygt... smelter det sammen med basguitaren, dub-
step rytmen, den drillende synthesizer og det melankolske 
klaver! Brilliant. 

Denne lovsangsplade er et “broken hallelujah” (Leonard 
Cohen klassiker). Seriøst. Det viser, hvilke højder et kreativt 
band uden kassetænkning kan opnå ved deres sjette album. 
Bandet har skabt sin egen “lovsangsgenre” (hvis der altså 
fandtes sådan en!) Sæt The Ember Days på, og lad kunsten 
lede dig tilbage til din sjæl. Uanset hvor skræmmende eller 
fantastisk, det end lyder. 

Som der blev sagt i introen på en af deres koncerter i 
Bethel: “This is another depth of worship” (Bethel Church, 
Redding, 2013).

Marianne Glitfeldt

Alternativ og 
genial lovsang

Hans Christian Kvale (t.h.) har under sit studie skrevet en afhandling om dating blandt unge kristne.
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Af Niels Christian Melgaard

Tim Tebow gik fra at spille 
amerikansk fodbold på col-
lege til at blive professionel 
quarterback på større hold. 
Det førte berømmelse med 
sig, og Tim Tebow blev mange 
steder set som et stort idol.

Trods stjernestatus, så vil Tim 
Tebow gerne advare andre mod 
at drive idoldyrkelse for vidt. 

- Vi vælger at gøre nogle til 
idoler. Jeg siger ikke, det er for-
kert at elske sin sport. Jeg holder 
af den mere end nogen anden. 
Men ser vi i virkeligheden det, 
der betyder noget? sagde Tim 
Tebow ved et velgørenhedsar-
rangement i Alabama.

Ændrede fokus i tale
Tim Tebow havde inviteret tre 

piger, der alle var ramt af kræft 
til at medvirke undervejs i talen. 

I stedet for at fokusere på be-
rømtheder og idoler, så rettede 
Tim Tebow i sin tale opmærk-

somheden mod de tre piger, 
og hvor underligt det var, at folk 

ikke ærede dem, der forsøger at 
overvinde kræft.

- Jeg har mange gode ven-
ner, der er berømtheder. De 

er gode mennesker og gør 
meget godt, sagde Tebow. 
- Men midt i idoliseringen af 
disse berømtheder rettede 
ingen samme opmærksom på 
disse tre piger. Jeg tror,  alle vil 
være enige i, at disse tre piger 
har mere karakter, hjerte og 
vilje til at kæmpe sig igennem 
det, de kæmper med, end no-
gen af disse berømtheder. Det 
betyder noget. Det er det, vi skal 
fokusere på, sagde Tebow.

Viser kristne værdier
Lucile G. Waller, der er direk-

tør for velgørenhedsorganisa-
tionen, forklarer hvorfor Tebow 
var et godt valg til at holde talen.

- På og uden for banen viser 
han de kristne værdier, som de 
fl este mennesker kan identifi -
cere sig med, sagde Waller.

- Når man står over for si-
tuationer, hvor det handler om 
død eller liv, som hos mange af 
de patienter vi hjælper, er man  
afhængig af troen på Gud.

Spillede i NFL
Tebow var med til at føre 

universitetsholdet i Florida 
Gators til et nationalt mester-
skab som holdets quarterback 
i 2008. Et år forinden vandt han 
Heisman Trophy, der hylder den 
bedste fodboldspiller i sæsonen. 
Han var også med på holdet, 
da holdet vandt et mesterskab 
i 2006.

Den kristne fodboldspiller har 
kæmpet for at fi nde sin plads i 
NFL. Han har spillet for Denver 
Broncos, og i 2012 skrev han 
kontrakt med New York Jets. I 
2013 spillede han for New Eng-
land Patriots, efterfulgt af Phila-
delphia Eagles i 2015 som tred-
jevalg på quarterback-pladsen. 

- I sidste ende er fodbold bare 
en sport. Storhed kommer af at 
tjene, sagde Tebow til en fl ok stu-
derende på et Liberty University 
i Lynchburg, Virginia.

- Vil du gerne være stor? Vær 
en tjener. Vær ydmyg.

Populær NFL-spiller 
advarer mod idoldyrkelse 
Amerikansk quarterback rettede opmærksomheden fra egen berømmelse til unge, der kæmper mod kræft.

Brænder du for planlægning og udførelse af events? 
Har du erfaring med ledelse af både freelancere, lønnede medarbejdere og frivillige? Så er du måske lige den vi søger!

JOBBET
Som eventkoordinator vil du referere til 
generalsekretæren i DanskOase og BUO, 
samt have et tæt samarbejde med den øvrige 
medarbejderstab. Din primære opgave vil 
bestå i planlægning, koordinering og  
udførelse af vores to nationale konferencer, 
LederOase og SommerOase. Dit fokus vil 
være på logistikken og faciliteterne der 
skaber rammer for konferencerne.
Du vil desuden være ansvarlig for en række 
driftsaftaler i forbindelse med kontoret i Od-
der, og generelt være den indkøbsorienterede 
del af vores medarbejderstab.
Dine opgaver på SommerOase:

 Rekruttering og ledelse af kernefrivillige  
 på SommerOase.

 Planlægning af pladslogistik og 
 adgangsforhold m.m.

 Ansvarlig for ansøgninger til kommuner,  
 brandmyndigheder og politi m.m.

 Ledelse af WorkCamp, hvor SommerOase  
 stilles op af over 200 frivillige. 

DIN PROFIL
Personlige kompetencer:

 Du arbejder selvstændigt og tør tage  
 beslutninger.

 Du tøver ikke med at bede om hjælp, hvis  
 der er behov for det.

 Du er detaljeorienteret, grundig og 
 kvalitetsbevidst.

 Du har et naturligt købmandskab og finder  
 forhandlinger om pris og vilkår spændende  
 og energigivende.

 Dit hjerte banker for kirken i Danmark, og  
 du har et brændende ønske om fornyelse i  
 kirken.
Faglig profil:

 Du har mindst 2 års erfaring med 
 planlægning af store arrangementer,   
 måske fra tidligere jobs eller som frivillig i  
 organisationsarbejde.

 Du har stærke kommunikations- og 
 koordineringsevner.

 Du er ikke bange for at tage fat og få jord  
 under neglene i arbejdet med praktiske  
 opgaver.

DU KAN SE FREM TIL
 At indgå i et kompetent, ungt og innovativt  

 stabsteam, som arbejder tæt sammen med  
 BUOs stab.

 Muligheden for at sætte dit præg på en af  
 landets største kirkelige events.

 Kristent arbejdsfællesskab.
 Fleksible arbejdsvilkår med gode  

 muligheder for flextid og ferie.
 Samarbejde med mange spændende 

 personer fra bevægelsens bagland.
Ansættelsen er sat til fuld tid (37 timer/
ugen). 
Løn og pension efter DanskOases lønpolitik.
Dit arbejdssted er primært på kontoret i 
Odder.
Tiltrædelse 1. marts eller snarest derefter. 
Samtaler vil blive afholdt løbende.
Spørgsmål kan rettes til generalsekretær 
Karsten Bach på tlf. nr. 50 51 64 96 eller på 
mail karsten@danskoase.dk

DanskOase søger Eventkoordinator

læs mere på danskoase.dk

Tim Tebow rettede i en tale fokus mod livssituationer, hvor afhængighed af troen på Gud råder.
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God Søndag!
Udfordringen udkommer nu om søndagen. 
Det fejrer vi med et særligt tilbud til trofaste abonnenter:

Hvis du er abonnent på Udfordringen, må du give avisen 
gratis til en anden familie eller enkeltperson i to måneder!

Du skal blot sende deres navn og adresse (og meget gerne 
mail og telefonnummer, tak) på dine venner til: 

Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. 
Eller simpelthen på mail@udfordringen.dk 

Så sender vi avisen på prøve i to måneder. 
Efter en måned får de nye læsere et høfl igt brev, så de har 

mulighed for at beslutte, om de vil fortsætte eller ej. 

Hjælp mig med at 
skaffe fl ere læsere!

Når Valentin 
bli’r egoist... 
Som man kan læse i artiklen til venstre om at ”Valentin døde 
for kærligheden” så er den virkelige historie bagved vore 
dages opreklamerede Valentins Dag langt dybere.

I dag bruges Valentins Dag jo forudsigeligt kommercielt af Dating 
og Score-sider, undertøjs-fabrikanter, blomsterhandlere og hvem 
der ellers kan se en fordel i at udnytte denne kristne martyrdag.

De fl este ved ikke engang, hvem St. Valentin var.
Faktisk er de fl este dage i året opkaldt til ære for en kristen 

personlighed, der led martyrdøden for sin tro. Den første kristne 
kirke mindedes nemlig disse trofaste sandhedsvidner, som stråler 
for os, fordi de ofrede livet for deres tro og samvittighed. 

Og Valentin var ikke den eneste. Forskere anslår, at otte millioner 
kristne blev dræbt på grund af deres tro i de første tre århundrer.

Det er baggrunden for det lyserøde romantiske glimmer. 

Skal vi så lade være med at fejre Valentins Dag? 
Nej, for dagen handler netop om det, der er så stort og smukt 

og helt anderledes ved den kristne tro. 
Nemlig, at vi skal elske andre højere end os selv.

I dag har mange kristne travlt med at efterligne verden og 
stræbe efter dens falske værdier. Det gælder desværre også mht. 
kærlighed og parforhold. Det handler altid om, hvordan vi bedst 
får vores egne egoistiske behov tilfredsstillet. Igen og igen får vi at 
vide, at vi først og fremmest skal ”tænke på os selv”... 

Vi tror, vi ”elsker”, men det er kun for vores egen skyld. 

På en gammel romantiker som mig, der voksede op i de vilde 
70’ere, virker det fx lidt komisk, når unge i dag venter og venter 
med at binde sig i et fast forhold, fordi de endelig ikke vil gå glip 
af den helt perfekte partner. For hvis man tjekker alle kandidater 
ud efter, om de nu har de rigtige job, meninger, hårfarver, osv., så 
vil man jo altid fi nde noget, som ikke er helt perfekt. Derfor ender 
mange jo også med at komme i både 30 og 40 års-alderen uden at 
fi nde den eneste ene. Og pludselig er man måske heller ikke selv 
så perfekt mere. I hvert fald få man sværere ved at tilpasse sig et 
andet menneske, jo længere man har levet for sig selv. 

Spring dog ud i det! Tag chancen! Brug dit liv på at elske et andet 
menneske. For det er kun ved at give, at vi får. 

Jeg kender én, som var alletiders Valentin. Så HELT anderledes 
end alle andre. I hele sit korte liv gav og gav - og gav han sig selv. 
Og til sidst fandt han sig i, at en fl ok hykleriske religiøse fi k ham 
dømt uskyldig, og at dumme og grusomme folk pinte og plagede 
ham – og til sidst slog ham ihjel på den mest barbariske måde. Og 
han havde magten til at undgå det... 

Han var virkelig Helten på den hvide hest. 
Og et fantastisk forbillede for os alle. 
For: ”Større kærlighed har ingen end den, der 

ofrer sit liv for sine venner”. (Johs 15,13)

Unge soldater, der tænkte på 
deres elskede derhjemme, 
kan ikke koncentrere sig om 
at slå andre ihjel, tænke den 
romerske kejser.

Derfor besluttede han og se-
natet, at  de romerske soldater 
ikke måtte gifte sig. 

Det var ikke noget problem 
for de fl este soldater i datidens 
brutale samfund, for mændene 

levede nok lige så seksu-
elt umoralsk som i vores 
moderne tid.

Men stadig fl ere solda-
ter blev tiltrukket af den 
kristne tro, som de mødte 
rundt om i verden, og de 
ønskede at have et rigtigt 
ægteskab og en familie 
og at være tro over for de-

res elskede. Derfor blev mange 
af dem i al hemmelighed gift af 
Valentin, der var hyrde for nogle 
af de forfulgte kristne i Rom. 

Men Valentin blev til sidst 
fanget, fængslet og tortureret 
for at have viet de unge forel-
skede par. 

En af de mænd, der skulle 
dømme ham, Asterius, havde 
en blind datter. Valentin bad for 
den unge pige, og hun kom til at 
se igen. Mirakler var en naturlig 
del af den første kristne kirkes 
liv - midt under forfølgelser. Ef-
tertiden har gjort det til legender 
og myte, men i dag ser vi igen 
mange, der bliver overnaturligt 
helbredt ved bøn. Så i dag vir-
ker det ikke så utroligt. 

Asterius blev nu klar over 
kraften i Valentins kristne tro 

og tog selv imod Jesus i sit liv.
Alligevel blev Valentin dømt 

og henrettet år 269 ved hals-
hugning (hvilket tyder på, at han 
var romersk borger, så han ikke 
blev korsfæstet.) Men han blev 
forud tortureret og stenet. 

De sidste ord, han skrev før 
sin martyrdød, var i et brev til 
Asterius’ datter. De to var åben-
bart blevet forelskede, for han 
underskrev det Din Valentin.

Beretningen om den unge 
Valentin, der ofrede sit liv for 
andres kærlighed, inspirerede 
senere mænd til at skrive ano-
nyme romantiske breve til deres 
hjertenskær underskrevet Din 
Valentin. 

Henri.

Valentin døde for kærligheden
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