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Annoncer:

Johannes Schwab og Mojtaba Mohamedi 
(dæknavne), som arbejder i Dansk Europamissi-
ons projekter, giver et aktuelt og dybdegående 
indblik i situationen netop nu. 

Syrien og Irak er særligt i fokus til mødet i 
København, som afholdes den 14. april 2016, 
klokken 19.00-21.00, på Drejervej 17, 2400 
København NV.  

Iran er særligt i fokus til mødet i Silkeborg, 
som afholdes den 16. april 2016, klokken 12.00
-15.30, på Frichsvej 2, 8600 Silkeborg.  rg. 

 
Tilmelding inden den  
5. april på 4444 1313 eller  
info@forfulgtekristne.dk 

 Café & Helsebutik Café & Helsebutik 
- nu på nettet- nu på nettet

Café åben i påsken undtagen Langfredag.Café åben i påsken undtagen Langfredag

www.morgenstjernen.dkwww.morgenstjernen.dk
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i marts: vinter
Marts kodeordet gælder til mandag d. 4. april kl. 9.00

Ugens profi l: Peter Lanting

80 pct. af begravelser er i urner
På kirkegårdskonferencen i Nyborg kom det frem, at 80 pct. af 
begravelserne i dag er urne-nedsættelser i stedet for kister. 

Det medfører tomme gravsteder, og det bekymrer departements-
chef Anne Kristine Axelsson, Kirkeministeriet, fordi det også ændrer 
kirkegårdens udseende, når gravsteder med små haver forsvinder. 

Tidligere foregik der kun få kremeringer i de kristne lande. Her blev 
man begravet i kister, og gravstedet blev udstyret med en gravsten med 
navnet på den savnede. Familien passede stedet i fl ere generationer.

I hinduistiske lande som Indien og Nepal derimod brændte man blot 
de døde på et bål og smed asken i fl oden. 

Gennem de seneste 50 år er Danmark blevet påvirket af Østens 
hinduisme gennem bl.a. meditation, yoga og new age fi losofi er.

Det har slået igennem, så en stor del af befolkningen nu vælger at 
brænde den afdøde - tilintetgøre dem efter hinduistisk skik - og ikke 
begrave dem efter kristen skik. 

Henri.

Forsidebilledet 

Hvem er Lammet?
Påskeavisens forside er malet af Marianne 
Lodahl Mortensen,  Esbjerg. Maleriet er dob-
belttydigt. Det viser Jesus, der bærer et lam på 
sine skuldre, – men hvem er lammet? 

Det kunne være lammet i lignelsen om det fortabte får, der 
kommer på afveje - væk fra hyrden: 

Hyrden fi nder det fortabte får
”Hvis en mand har 100 får, og ét af dem bliver væk, lader han 

så ikke de 99 blive på græsgangene, mens han går ud og leder 
efter det, der er blevet væk, indtil han fi nder det?

Når han har fundet det, lægger han det på sine skuldre med 
glæde, og så snart han kommer hjem, råber han til sine venner 
og naboer: ‘Glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet det får, 
som var fortabt!’

Sådan bliver der også større glæde i Himlen over ét men-
neske, der vender sig bort fra sin synd og kommer hjem til Gud, 
end over 99, som ikke har et behov for at vende om.” 

(Lukas evangeliet 15, 4-7)

Han blev selv en syndebuk
Men Jesus sammenlignes også selv med et offer-lam. 
I Esajas bog i Gamle Testamente profeterede Esajas om Jesus 

- ca. 700 år før han blev født. Esajas så Jesus i et syn og beskrev 
Jesus sådan: 

”Han blev gennemboret for vores synder og lemlæstet for vo-
res overtrædelser. Straffen ramte ham, for at vi kunne gå fri. Ved 
hans sår blev vi helbredt.

Vi var som får, der var faret vild, vi gik hver vores egen vej. 
Men Herren lod ham bære den straf, som vi skulle have haft.

Han blev pint og mishandlet, men var tavs som et lam, der 
føres til slagtning, som et får, der lader sig klippe uden at klynke.

Han blev ydmyget, dømt og ført bort. Efterkommere har han 
ingen af, for hans liv på jorden endte brat. Han tog straffen for 
folkets skyld.”

(Esajas bog kap. 53, 4-8) Se også kronikken side 7.
Jesus ville blive en syndebuk for alle menneskers skyld.

Blodet på dørstolperne
Et lam, der blev ofret, betød noget helt specielt for jøderne.
Påsken fejrede de til minde om, at de var slaver i Egypten. Efter 

at Moses havde nedkaldt ti plager over egypterne fi k de endelig 
lov til at rejse. Den sidste plage var dødsenglen, der dræbte den 
førstefødte i hvert hus. For at undgå døden, skulle jøderne slagte et 
lam og smøre blodet på dørstolperne. Så ville dødsenglen gå forbi. 

(Beretningen står i 2. Mosebog kap. 12. Se også side 16)
Lammets blod beskyttede dem mod døden.
Jesus blev netop korsfæstet i jødernes påske. 

id bill d t

Det bedste 
er i vente...

Påsken betyder at 
livet ikke slutter her
- Vi skal opstå igen, siger graver Peter Lanting.
”Gensyn er vort Haab og vor 
Tro”, står der på gravstenen for 
et kristent ægtepar på Hjern-
drup kirkegård.

- I Holland taler vi ikke så me-
get om, at vi skal kende hinanden 
i himlen. Det vigtigste er, at vi 
skal opstå. 

Men jeg ved godt, at mange 
mennesker har oplevet at se 
noget, som tyder på at vi skal 
genkende hinanden, siger Peter 
Lanting. 

Han er opvokset i den holland-
ske reformerte kirke, men arbej-
der nu som graver og kirketjener 
i Hjerndrup ved Christiansfeld.

Den gode Fredag
De reformerte kristne i Hol-

lands ”bibelbælte” går tit i kirke 
mere end én gang hver søndag. 
Men de har ikke så mange guds-
tjenester i påsken.

- Vi kender ikke til helligdage 
som Skærtorsdag og Langfredag. 
Påskeugens første gudstjeneste 
foregår fredag aften. 

I Danmark taler vi om Lang-
fredag, fordi det er en sorgens 
dag - den dag, hvor Jesus døde. 
Men i Holland kalder vi den ”Gode 
Fredag”, fordi Jesus gav sit liv for 
os, så vi kan få det evige liv.

Samtidig minder Langfredag os 
om, at det ikke er en selvfølge, at 

vi kommer i himlen. Det kostede 
Jesus livet. Men vi får adgang til 
himlen, når vi tror på ham. Det er 
det allervigtigste for mig, forklarer 
graveren.

En rigtig begravelse
Blandt reformerte kristne i Hol-

land foretrækker man kistebegra-
velser frem for kremering. 

- Vi ved ikke så meget om 
opstandelsen. Det er Guds sag, 

hvordan det kommer til at foregå. 
Og vi tror også, at Gud kan lade 
folk opstå, hvis de af en eller 
anden grund ikke bliver begravet. 
Men vi foretrækker de almindelige 
begravelser, fordi Jesus blev be-
gravet, slutter Peter Lanting, som 
har været graver i Hjerndrup de 
sidste fem år. 

Lisbeth

17 forskellige kunstnere har 
lagt moderne musik til Daniel 
Øhrstrøms opstandelses-sal-
mer i den CD, der er indlagt i 
digtsamlingen ”Det bedste er 
i vente”. 

På kirkegårdene ligger ukendte 
og kendte som H.C. Andersen og 
Søren Kierkegaard, der har fået 
deres tro på livet efter døden 
mejslet ind i gravsten. 

Det har inspireret forfatteren 
Daniel Øhrstrøm til at skrive nye 
opstandelsessalmer - med hver 
sin særlige gravsten som inspi-
ration. Bogen indeholder fotos 
af bl.a. Svend Aukens og Etta 
Camerons gravsten, og deres 
sidste ord.

- Jesu opstandelse er selve 
grundstenen i kristendommen, 
siger Daniel Øhrstrøm, som også 
tror på et liv efter døden.

- Opstandelsen er det ufattelige 
mirakel, der betyder, at Jesus 

har overvundet døden, og at 
livet derfor ikke slutter her, fordi 
Gud også ønsker at løfte os ind 
i evigheden hos ham. Og det er 
det håb, mine salmer bygger på, 
siger Daniel Øhrstrøm.

Han håber, at bogen især vil 
være en opmuntring for folk i 
sygdom eller sorg. 

Med bogen følger en CD med 
musik af Sofi a Hedia, Ann Falden, 
Janne Mark, Sabina Mathew, 
Silas Eriksen, Anders Bruun, 
Hans Poulsen, Kloster/Mikael 
R Andreasen, Margretha Poul-
sen, Solrun Stig, Kristine Bruun 
Jørgensen, Kenneth Kühn, To-
bias Grumstrup Øhrstrøm, Daniel 
Øhrstrøm, Louise Tuxen, Louise 
Adrian og Fangekoret.

Daniel Øhrstrøm (f. 1979) er 
kulturjournalist på Kristeligt Dag-
blad, foredragsholder og forfatter 
til bl.a. ”Fangekoret”, ”Den for-
budte frelse” (om fl ugt fra islam) 
og ”Mit livs øjeblik”. 

Nye påskesalmer bygger på kendtes gravsten...!

Daniel Øhrstrøm: Det bedste er i vente. 92 illustrerede farvesi-
der, inklusiv CD. Forside af Arne Haugen Sørensen. 249 kr.  
Kan købes i boghandlen eller hos Udfordringens forlag.

Sangeren Frank Sinatras gravsten fortæller om hans håb til 
evigheden: Det bedste er endnu i vente...



Udfordringen søndag den 20. marts 2016 INTERVIEW . 3

Dansk dommer 
gennemgår 
beviser for at 
Jesus opstod

Af Bodil Lanting

- Hvis Jesus ikke opstod fysisk, 
bliver hele kristentroen me-
ningsløs, siger landsdommer 
Finn Morten Andersen.

Udfordringen har bedt ham se 
med en dommers øjne på evan-
geliernes beretninger om Jesu 
opstandelse. 

Var Jesus død?
Hvordan kan vi vide, om Jesus 
virkelig døde på korset?

Hvis vi ser på beviserne, er der 
navnlig tre indicier, som peger i 
den retning. For det første må det 
antages at have været et profes-
sionelt korsfæstelses-sjak, som 
stod for korsfæstelsen. De kunne 
deres arbejde og vidste, hvad der 
skulle til. 

Det andet er de lægelige er-
klæringer, som kan udarbejdes 
på baggrund af dels beskrivelsen 
af den forudgående behandling 
af Jesus, dels selve korsfæstel-
sen og dels beskrivelsen af, at 
der kommer blod og vand ud, da 
han får et sværd stukket i siden. 
Alt dette peger i retning af, at 
Jesus virkelig var død. 

Det tredje er den omstæn-
dighed, at de romerske soldater 
tillod, at han blev taget ned af 
korset og lagt i en grav.

Indicier for opstandelsen
Er der noget, som taler for, 
at Jesu opstandelse var en 
fysisk, historisk begivenhed?

Der er omstændigheder, som 
taler imod! Et stærkt indicium 
imod en fysisk opstandelse er na-
turligvis, at læger vil afgive sikre 
erklæringer om, at det ikke sker. 

Det helt åbenbart naturstridige 
i, at Jesus skulle være opstået 
fra de døde, stiller store krav til 
beviserne for, at det er tilfældet. 
Det faktum gør, at vi bliver nødt 

til at indarbejde en guddommelig 
eller overnaturlig indgriben! 

Der er indicier for, at han op-
stod. 50 dage efter påsken stod 
disciplene i Jerusalem og påstod, 
at graven var tom. Det var en 
dristig påstand, hvis den ikke 
var sand. 

Graven må derfor have været 
tom! Der kan selvsagt være fl ere 
grunde til det. Nogen kan have 
fjernet liget. Det må så i givet 
fald have været disciplene, idet 
romerne og jøderne kun havde 
interesse i, at han blev i graven. 
Det er bare underligt, at de så 
gjorde sig den ulejlighed at tage 
ligklæderne af ham. Klæderne lå 
jo i graven. 

Det er også underligt, hvis de 
i deres tilstand af chok og vantro 
skulle have været så udspeku-
lerede. Endelig er det svært at 
tro, at de efterfølgende ville gå i 
døden for noget, de selv vidste, 
var løgn. 

For opstandelsen taler de 
mange uafhængige og trovær-
dige beretninger om, at han blev 
set. Der er forklaringer om, at han 
er blevet set i hvert fald 10 - 12 
gange af mange mennesker. 

Vidnernes forklaringer kan 
ikke afvises som massehalluci-
nationer - den slags fi ndes ikke. 
Der er tale om møder forskellige 
steder: ved graven, på vejen, i 
et hus, på et bjerg og ved en sø. 

Der gives en række forskel-
lige oplysninger; han er i visse 
situationer uigenkendelig, og i 
andre er han genkendelig, han 
taler, spiser og bevæger sig 
tilsyneladende uafhængig af tid 
og rum. Han kunne tage ting, 
røre dem, og han kunne røres 

ved. Dette giver måske nok et lidt 
fl imrende billede, men taler ikke 
for, at der er tale om en symbolsk 
beskrivelse. 

Når Paulus forklarer, at han 
har mødt den opstandne Jesus, 
giver det anledning til lidt over-
vejelser, idet det møde jo sker 
efter Jesu himmelfart. Man kan 
derfor spørge, om Paulus’ møde 
var af samme art, som de øvrige 
forklarer om.

Var vidnerne troværdige
Hvordan vil du vurdere vidner-
nes troværdighed?

Jeg vil som udgangspunkt 
være skeptisk indstillet til det, de 
forklarer, fordi de taler om noget 
naturstridigt. 

Jeg har kun sparsomme oplys-
ninger om deres forklaring, men 
så langt jeg kan se, er der tale om 
nøgterne og sammenhængende 
forklaringer fra mennesker, som 
ikke ellers har ord for at være 
utroværdige. 

Jeg har noteret mig, at de 
kan forklare detaljer, som ikke 
bare synes at være opfundet 
til lejligheden, og at det også 
underbygger troværdigheden, 
når de åbent fortæller, at Jesus i 
visse situationer har været svær 
at genkende.

Den tomme grav
Hvad kan man udlede af den 
tomme grav?

Den tomme grav er et stærkt 
indicium, men vi har af mange 
gode grunde ikke oplysninger om 
efterforskning af den. Den tomme 
grav fortæller i hvert fald, at han 
ikke er der, hvor han blev lagt. Vi 
ved, at han var død. 

Nogen må derfor have fjernet 
ham, hvis ikke han er opstået 
fra de døde og selv har kunnet 
forlade graven. 

Der er som sagt meget, der 
taler imod, at nogen skulle have 
fjernet ham. 

Det sammenfoldede klæde
Peter ser linnedklæderne ligge 

i graven, og et klæde, Jesus 
havde haft om hovedet, lå sam-
menrullet et andet sted. Det er en 
underlig detalje, som man godt 
kan undres lidt over. Det er en 
bemærkelsesværdig observation. 

Den fortæller imidlertid, at 
Jesus er blevet afført ligklæderne, 
og at han eller nogen har givet 
sig tid til at rulle i hvert tilfælde 
hovedklædet sammen. 

Det er også en bemærkelses-
værdig detalje, at hovedklædet 
ligger for sig selv. Det taler imod, 
at disciplene skulle have fjernet 
Jesu legeme. Det lyder ikke så 
sandsynligt, at de skulle have af-
klædt deres ”herre og mester”, in-
den de fjernede det døde legeme.

Vagterne bestikkes
Episoden, som Matthæus om-

taler i kapitel 28:11-15, er en 
anden interessant detalje. Det 
giver anledning til overvejelser 
om troværdigheden, når et vidne 
ændrer forklaring eller det kom-
mer frem, at den pågældende 
ligefrem forsøger at konstruere en 
forklaring ved at få andre til at for-
klare noget, de ikke har oplevet. 

Det er ikke i sig selv noget bevis 
for Jesu opstandelse, at ypperste-
præsterne og de ældste betaler 
vagterne et stort pengebeløb for 
at forklare noget opdigtet. Men 
det svækker beskyldningen mod 
disciplene for at have stjålet Jesu 
legeme, at nogen har fået penge 
for at forklare sådan.

Kvinderne møder engle
Det giver anledning til en vis 

skepsis, at kvinderne også forkla-
rer om et møde med engle. Det er 
ikke så sædvanligt! Det underbyg-
ger dog deres troværdighed, at 
de forklarer om det, selvom det 
vækker en vis skepsis. 

Mødet med engle underbygger, 
at der ikke er tale om en ”hver-
dagsbegivenhed”, men at vi har 

at gøre med noget helt ekstraor-
dinært, som også bevismæssigt 
må vurderes som noget helt 
enestående og ekstraordinært.

Vidnernes frimodighed
Det taler i hvert tilfælde imod, 

at det skulle være nogen af dem, 
der havde fjernet Jesu legeme, 
sådan som ypperstepræsterne 
og de ældste spredte rygter om. 

Og det underbygger deres 
troværdighed i hvert tilfælde så 
langt, at der ikke er tvivl om, at 
de selv troede på opstandelsen.

En fysisk opstandelse
Hvad er det mest tungt-vejen-
de bevis for, at Jesus opstod 
fysisk?

At jeg selv har mødt ham og 
erfaret kraften fra hans opstan-
delse i mit eget liv! Hermed vil jeg 
sige, at der nok ikke er ét tungt-
vejende bevis, men at der er en 
række indicier, og at det vigtigste 
i virkeligheden er, at jeg tror det! 

Situationen efter en eventuel 

retssag vil ikke være, at hele 
verden står med en erkendelse 
af, at Jesus opstod fysisk fra de 
døde. Men Bibelen siger, at den 
erkendelse nok skal komme - blot 
på et senere tidspunkt i historien!

Når vi taler om Jesu opstan-
delse, giver det for mig at se 
meget lidt mening at sige, at der 
nok er tale om en opstandelse, 
men at den ikke er fysisk. 

Hvis der er tale om en op-
standelse, så er det i sig selv så 
epokegørende og grænseover-
skridende, at det ikke gør det 
mere troværdigt at sige, at den 
ikke er fysisk - hvad det så end 
er for en begivenhed, hvis den 
ikke er fysisk. 

Og anses beretningen om 
opstandelsen kun som billedtale, 
så bliver kristentroen for mig me-
ningsløs.

- Der er mange indicier for, at Jesus opstod fysisk.
Jeg har også selv ’mødt’ ham, siger dommer Finn Morten Andersen.

Finn Morten Andersen er 
landsdommer i Østre Lands-
ret. Han har arbejdet som 
dommer siden 1997 og som 
landsdommer siden 2002. 

Vidnernes forklarin-
ger kan ikke afvises 
som massehalluci-

nationer - den slags 
fi ndes ikke.

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk lohse.dk

Fyld påsken med
opstandelsesglæde

JØRGEN SEJERGAARD OG 
HENRIK HØJLUND (RED.)

Opstand om  
opstandelsen
10 bidrag til debatten
Jesu fysiske opstandelse bliver 
debatteret på mange fronter. 
Otte teologer og præster har i 
denne bog fået plads til at ud-
dybe argumenterne for, hvorfor 
Jesu opstandelse skal forstås 
præcis så ligefremt, som de ny-
testamentlige tekster lægger op 
til – og hvorfor dette er altafgø-
rende for hele kristendommen.
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158 sider
149,95 kr.
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Hvad betyder påsken for dig?
Hanne Christensen, tidligere udsendt til Etiopien 
som lægemissionær, nu praktiserende læge i 
Christiansfeld.

Skal du i kirke i påsken?
- Det er en tradition. Det er noget særligt at gå i 

kirke i påsken, specielt i  Christiansfeld. Jeg går til 
nadvergudstjeneste skærtorsdag aften.  Fredag går 
jeg ofte til en stille gudstjeneste. 

Påskedag er der fromesse i Brødremenighedens 
kirke ved solopgang, hvor præsten kommer løbende 
ind i kirken og råber: Herren er opstanden. Efter en 
kort gudstjeneste går vi ud på Gudsageren, Brød-
remenighedens kirkegård, med hornmusik. 

Senere påskesøndag går jeg til højmesse i Fol-
kekirken. Det er en festgudstjeneste. 

Hvad betyder påsken for dig?
- Den betyder alt, fordi det er dét, vores liv grunder 

på, Jesu død og opstandelse. 
Jesus blev født og levede som menneske. Jesus 

døde som menneske på korset og stod op igen og 
overvandt døden på vore vegne, så vi må leve med 
ham altid. Det er fantastisk.

Niels Christian

Iben Iben 
Thranholms Thranholms 
klummeklumme

Påske er en god anledning til at stille sig selv det store 
spørgsmål, om der fi ndes et liv efter døden?

Vi bliver mere og mere vant til at opfatte døden som noget, der 
sætter endegyldigt punktum. For nogle lyder det befriende, for 
andre gruopvækkende. I debatten om aktiv dødshjælp tales der 
slet ikke om, hvad der sker efter døden, men om tiden op til, og 
om hvordan og hvornår livet skal slutte. Det er deprimerende, at 
samtalen om livet efter døden helt er forstummet.

Evangelierne fortæller, at livet fortsætter efter døden. Jesu 
død på korset er ikke afslutningen på hans liv, men på en måde 
begyndelsen. Det er en den kristne tro, at døden ikke er en 
tilintetgørelse, men en fødsel til et nyt liv. Enden bliver således 
en begyndelse.

I middelalderen lagde man af samme grund vægt på at for-
berede sig til døden. Det var vigtigt, at man kom fra det jordiske 
liv på den rigtige måde, fordi man skulle begynde et nyt liv. Der 
fi ndes såkaldte dødebøger fra den tid, som vejleder i forberedel-
serne. Det handler om at søge forsoning, bede om tilgivelse og 
også gøre bod  - og om forbønner. Hvis den syge ikke selv kunne 
bede, kunne de pårørende. Et eller fl ere besøg af en præst var 
naturligvis også en del af forløbet. Med en moderne omskrivning 
kunne kan sige, at det gjaldt for at blive ”fi t for heaven”.

Mange mennesker er i dag skeptiske overfor et liv efter døden. 
Det var den amerikanske neurokirurg Eben Alexander også, men 
da han bliver ramt af en sjælden alvorlig meningitis, hvor hans 
bevidsthed forsvinder i dyb coma, oplever han i en nærdødsople-
velse paradis, og hvor altomfattende Guds kærlighed er. I bogen 
”Til himlen og tilbage” (originaltitel er Proof of Heaven) beskriver 
han, hvordan han oplevede himlen som meget mere virkelig end 
den jordiske virkelighed, han kom fra. 

Mange andre mennesker fortæller om samme oplevelse, efter 
de er blevet genoplivet. Derfor er påskens budskab om opstan-
delsen bare ikke en gammel myte, men en evig begivenhed, der 
altid peger fremad, og som giver håb om, at livet er langt større 
og mere strålende, end vi overhovedet har fattet.

Glædelig påske.  

Døden er en 
fødsel til nyt liv

Læge Hanne Christensen skal tidligt op 
påskesøndag for at være med til påsketradi-
tionen i Brødremenigheden kl. 6.50.

Spise med Price fortæller 
om honningkagerne
I den nye serie om egnsretter har brødrene Price også talt med tidl. bagermester Gottfred Schmolke.

Hvordan bager man ægte chri-
stiansfelder honningkager? 

Det afsløres i brødrene Prices 
nye serie om egnsretter. Den 22. 
april kommer en udsendelse med 
tidligere bagermeter Gottfred 
Schmolke i Christiansfeld.

Det var nemlig i Brødremenig-
hedens by, at honningkagerne 
blev ”opfundet” i 1800-tallet.

Og Schmolke har den hemme-
lige opskrift og krydderblanding 
fra sin far Herman og bedstefade-
ren Johannes Andreas, der kom 
til den ”hellige stad” i Sønderjyl-
land fra Schlesien (Tjekkiet). 

- Han medbragte også en lille 
maskine, som kunne fremstille 
”Gnadauer Bretchen” - små kring-
ler - men det slog ikke an. Maski-
nen står nu på byens museum, 
fortæller Gottfred, som selv er 
pensionist og bruger sin tid på 
at hjælpe i BDMs genbrugsbutik.

- Det er dog ikke den  helt ægte 
krydderiblanding, jeg giver videre. 
Jeg har brugt min bedstefars 
brunkage-blanding. Her mangler 
et par ingredienser

Er du den eneste, der har den 
hemmelige opskrift?

- Nej, mestersvenden hos min 
far åbnede sit eget bageri, og 
hans søn driver nu ”Honningka-
gehuset”. Men han foreslog, at 
det var mig, der medvirkede i 
TV-udsendelsen med Price.

Desuden har Brødremenighe-
dens Bageri en anden opskrift, 
som stammer fra bager Achtnich. 
Men da der kom ny bestyrer, la-
vede han sin egen opskrift med 
bl.a. rugmel. 

De ægte honningkager kan 
bestilles hos Morgenstjernen.dk. 

Henri.

Gottfred Schmolkes familie drev Brødrehusets Bageri, indtil en brand i 1986 ødelagde alt. 
Herefter byggede Gottfred en nyt moderne bageri, men pga. tekniske problemer med en 
pakkemaskine blev opstarten forsinket i månedsvis, og til sidst måtte Gottfred sælge bageriet. 
Det drives nu af Willy F-kager. Indehaveren John ses til højre. 
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Af Niels Christian Melgaard

Sidste år var fl ere end 1.600 
skoleelever til en anderledes 
religionstime i Sønderjyllands-
hallen i Aabenraa. Her oplevede 
de påskens begivenheder i en 
musical, ”Opstanden – påsken 
vi aldrig glemmer”, skrevet af 
Torben S. Callesen.

- Alle skal kende påskens fan-
tastiske budskab, mener Torben 
S. Callesen fra Aabenraa Sogn. 
Derfor komponerede han i 2015 
en helt ny påskemusical, som 
blev opført i Sønderjyllandshallen, 
først for skoleelever og senere i 
en offentlig forestilling, hvor 800 
havde løst billet.

I år vil der være mulighed for 
at opleve GospelFamily opføre 
musicalen i to forestillinger 2. 
påskedag 28. marts i Sønderjyl-

landshallen i Aabenraa.
Musicalen er en gennemgang 

af hele påsken fra palmesøndag 
til genopstandelsen påskedag.

- Jeg vil gerne, at musicalen 
relaterer til nutiden. At det er en 
religionstime, der handler om på-
skens begivenheder, siger Torben 
S. Callesen.

Musicalforfatteren lover sam-
tidig en anderledes musicalop-
levelse, idet der er lagt et særligt 
producerspor ind i musicalen.

- Jeg er ret vild med dramatise-
ring. I folkekirken er vi afhængige 
af ord. Men det tager ikke skade 
af at kunne ses og fornemmes, 
siger Torben S. Callesen.

Inspiration fra Bach
I scenen om skærtorsdag sid-

der de medvirkende omkring et 
nadverbord. Jesus har lige sagt, 
at en af dem vil forråde ham.

- Alle, på nær én, Judas, synger 
”Er det mig?”. Der er kun 11, der 
spørger. Og så går tre-symbolik-
ken igen i sangene, siger Torben 
S. Callesen.

Forfatteren til musicalen er 
sangskriver og korleder, og me-
ner, at musicalgenren kan fortælle 

på en særlig 
måde.

- Generelt 
e r  jeg  g lad 
for musicals. 
Man kan få det 
hele med, og 
musikken un-
derbygger det, 
siger Torben S. 
Callesen.

Han er in-
s p i r e r e t  a f 
komponisten 
J.S. Bach og 
gospelsange-
ren Kirk Frank-
lin i arbejdet 
med at skrive 
m u s i c a l e n . 
Torben S. Cal-

Påsken er 
tilgivelsens
fest
Musical i Aabenraa og på CD om påskens 
begivenheder, så de kan ses og fornemmes.

Torben S. Callesen mener, at en musical kan fortælle påskens 
begivenheder på en særlig måde.

Et fokuspunkt i musicalen er samspillet mellem kor og solister. 

Påsken skal gås ind i kroppen
2. påskedag skal menigheden på en ni kilometers kirkevan-
dring mellem kirkerne i Aulum og Hodsager pastorat for at få 
bedre fat på påskens budskab, oplyser sognepræst Maj Brit 
Hvid Christensen.

- Tanken er, at vi skal gå påskens begivenheder ind i kroppen. 
Vi håber også, at vi kan gå foråret i møde og at vi kan dele på-
skens budskab med dem, vi møder på vores vej, siger præsten til 
Herning Folkeblad. 

Bibelen fortæller om rigtig mange vandringer for Jesus og discip-
lene i forbindelse med påsken, forklarer Maj Brit Hvid Christensen. 
Hun nævner, at Jesus vandrede den tunge gang til korset, discip-
lene vandrede ud til graven og to disciple vandrede til Emmaus og 
derpå tilbage til Jerusalem for at sprede det glade budskab om 
mødet med den genopstandne Jesus.

Kirkegængerne i Aulum-Hodsager må også meget gerne gå 
hele vejen tilbage, oplyser sognepræsten, som selv vil gå forrest.

Bodil

På Vesterbro og Indre By i Kø-
benhavn kan man Langfredag 
følge Jesus i et passionsspil 
med dans og gadeteater.

Passionsspillet starter på Ve-
sterbro Torv. Asylansøgere bæ-
rer et kors ud fra Eliaskirken til 
tonerne af New Orleans-musik. 

Optoget bevæger sig over 
Rådhuspladsen og slutter i Kø-
benhavns Domkirke. Her vil del-
tagerne bl.a. se en syndebuk af 
jern, der er fremstillet af indsatte 
i Anstalten ved Herstedvester, 
oplyser projektleder sogne- og 
indvandrerpræst Niels Nymann 
Eriksen. 

Bodil

Gadeoptog med kors Langfredag

Jesus påtog sig at være syndebuk for alle mennesker. Det bliver  
tydeligt Langfredag, når der for 5. gang er passionsspil med 
start på Vesterbro i København. Foto: Københavnerpassionen

Ny medarbejder til fundraising
og informationsarbejde
Bestyrelsen for Brødremenighedens 
Danske Mission (BDM) har ansat Sten 
Nielsen, Sommersted, i en 50% stilling 
som fundraiser og informationsmedar-
bejder fra 1. april. 

Sten Nielsen har i fl ere år arbejdet med 
fundraising og har tidligere været ansat i 
BDM som lands- og projektsekretær. 

Sten Nielsen har været forstander 
på Børkop Højskole og var gennem 12 
år sognepræst i Skanderup sogn ved 
Lunderskov. lesesen studerede Bach på uni-

versitetet, hvor især ét værk af 
komponisten blev studeret.

- I Johannes-passionen træder 
personerne frem, nærmest som 
vidner i en retssal, og beskriver, 
hvordan Jesus blev dømt.

Denne stemning, der optræder 
i Bachs værk, forsøger Callesen 
at få med i påskemusicalen i 
samspillet mellem kor og solister.

- Koret er tit en med- eller mod-
spiller til solisten. Det er meget 
mere dramatisk og fl yder med 
dramatik. Det indlysende er, at 
her er en mand, der har givet sit 
liv for vores skyld. Det er kerne-
kristendom og skal stå øverst. Vi 
vil male et billede, og så må folk 
tage imod eller lade være. Jesus 
havde igen og igen mulighed for 
at blive en konge på jorden. Han 
sagde nej, for det er Guds vilje, 
der kommer først. Der er han 
et kæmpe forbillede, og det kan 
mennesker lære meget af.

- Mit ønske er, at idéen skal 
brede sig og starte en påskefest. 
Påsken er forsoningens fest. 
Sangene kan tages ud og bruges 
ved en gudstjeneste, siger Torben 
S. Callesen.

Sommertid begynder påskedag
Det kan være en god idé at stille vækkeuret, hvis man har 
planer om at deltage i en gudstjeneste påskedag.

Ifølge kalenderen begynder sommertiden natten til søndag den 
27. marts, hvor uret som bekendt skal stilles en time frem - ligesom 
havemøblerne. 

NC

Æsler og kameler på besøg
påskedag ved Kulturcentret
Påskesøndag byder både på festlig gudstjeneste og mulighed 
for en ridetur på en kamel eller æsel i Kirken i Kulturcentret 
i København. 

Der er lidt for alle sanser, når Kirken i Kulturcentret i København 
samles til gudstjeneste påskedag, 27. marts. 

Efter festgudstjenesten, hvor City Gospel medvirker, vil der være 
mulighed for at købe og smage forskellige danske og etniske retter.

Senere på eftermiddagen kommer Københavns Zoo på besøg og 
præsenterer masser af spændende dyr, hvor der vil være mulighed 
for at røre og holde fl ere af dem. Der vil også være mulighed for 
at få en ridetur på en kamel eller æsel i gården ved Kulturcentret.

NC

Sten Nielsen 
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Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Dagens tekst: Matt. kap. 28:1-10

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus er opstået  
 1Da sabbatten var forbi, og det var ved at blive lyst søndag 

morgen, begav Maria Magdalene og den anden Maria sig på 
vej ud for at se til graven. 2Pludselig rystede jorden voldsomt. En 
engel var kommet ned fra himlen, havde rullet stenen bort fra 
graven og sat sig på den. 3Hans klæder var blændende hvide, 
og han udstrålede et stærkt lys. 4Vagterne rystede af skræk og 
faldt lamslåede til jorden.

5Da kvinderne nåede derhen, sagde englen til dem: »I skal 
ikke være bange! Jeg ved, at I søger efter Jesus, som blev 
korsfæstet. 6Men han er ikke her! Han er genopstået, sådan 
som han forudsagde. Kom og se, hvor han lå. 7Og skynd jer så 
hen og sig til hans disciple: ‘Jesus er genopstået fra de døde! 
Og han vil tage til Galilæa for at mødes med jer der.’ Husk nu, 
hvad jeg har sagt.«

8Kvinderne løb af sted fra graven for hurtigst muligt at fortælle 
det til disciplene. De var dybt rystede, men jublende glade. 
9Mens de var på vej, stod Jesus pludselig foran dem og sagde: 
»Fred være med jer!« De faldt på knæ, rørte ved hans fødder 
og tilbad ham.

10Jesus sagde til dem: »Vær ikke bange! Gå hen og sig til 
mine disciple, at de skal tage til Galilæa. Dér vil de få mig at se.«
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Niels Chr. Melgaard

Jorden ryster voldsomt i Mel-
lemøsten idag. Vi hører ikke 
længere kun rygter om krig. 
Vi er vidner til de værste gru-
somheder i nyere tid, som vi 
tavse vidner kan følge på sikker 
afstand. 

I Syrien, Irak, ja overalt i Mel-
lemøsten ligger drømme, håb 
og livsglæde knust og udslettet 
i massegrave og på hurtigt etab-
lerede gravpladser. Ondskaben 
raser og søger at udslette kirken 
på dens historiske fødselsplads. 

Og alligevel… er det påske-
morgen, opstandelsesdagen i 
Mellemøsten. 

Selv i et fængsel i Syrien, hvor 
min nye ven Mohammad og hans 
bror blev tortureret af Assads bød-
ler. Fra smerten af deres brudte 
kroppe og deres brækkede ben 
var deres sidste håb, at døden 
kunne bringe lindring. Døende i 
Mohammads arme, sagde broren: 
”Mohammad, Jesus vil ikke, at du 
skal dø i et fængsel, du skal leve!” 
Den nat blev hans påskemorgen. 

Så Jesus i et syn
Mohammad fortalte om sit 

møde med den opstandne Jesus. 

Det skete i en drøm: ”Jeg så et 
lys komme nærmere; da det var 
helt tæt på, eksploderede det i 
et blændende lys, og Jesus stod 
frem og kaldte på mig. Da jeg 
vågnede, var mit liv forvandlet.” 
Nu bor han med sin kone og sine 
børn i Danmark og drømmer om 
at række ud til sine landsmænd. 

Jorden ryster voldsomt i Mel-
lemøsten, som Påskemorgen

Jesus mødte de to Maria’er 
dengang - og idag møder Den 
Opstandne Jesus muslimer, i 
drømme og syner. Mange møder 
Den Opstandne i kirker på deres 
fl ugt op igennem Europa. Andre 
møder evangeliet i fl ygtningelejre, 
i det vi så neutralt kalder nærom-
råderne, men som er lejre, hvor 
livet kun med nød og næppe 
opretholdes. 

Det er Påskemorgen i Mellem-
østen. I disse lejre er der blevet 
etableret mindst 75 menigheder, 
bestående af tidligere muslimer. 
I Irak og Egypten vender unge 

muslimer islam ryggen som al-
drig før. I Irak op mod 30% og i 
Egypten op mod 18%, fortæller 
kirkerne i disse lande os. I kirker 
overalt i Danmark oplever vi en 
bølge af muslimer, som forlader 
islam, konverterer, bliver døbt til 
at tilhøre Den Opstandne. Når de 
opdager forskellen på Muham-
med og Jesus, vælger mange 
Jesus. Forskellen på Muham-
med og Jesus i en sætning er: 
“Muhammeds grav er fuld af død 
og tørre ben, medens Jesu grav 
er tom - for han lever!”

Jorden ryster også voldsomt i 
Danmark! 

Vi kan let gribes af frygt og be-
kymring. Vi forarges, når vi ser og 
hører imamer lyve. Og hvor er det 
svært at elske, når man er fortør-
net og forarget. Men husk: Det du 
ser, er symptomer på, at islam er 
døende. Ligesom så mange andre 
ismer i verdenshistorien er dens 
grundlæggers, Muhammads, grav 
fyldt af død og tørre ben. 

Englen sagde til kvinderne: 
“Kom og se, hvor han lå (Jesus) 
- og skynd jer så hen og fortæl 
hans disciple: “Jesus er genop-
stået fra de døde!”

Dem, som vi måske har svæ-
rest ved at elske, som vi ikke selv 
har villet række ud til, er Gud i 
færd med at drage til sig selv, 
de kommer til,  og “han ånder 
på dem,” giver dem Jesu kraft og 
kærlighed til at være budbringere 
af Kristushåbet. 

Menigheder i Danmark! Jorden 
ryster! Men det er påskemorgen! 
- Jesus lever, lad os åbne døre 
og hjerter vidt op - og invitere 
muslimer ind i vores fællesskaber. 
Frygt ikke! For Jesus vil også 
ånde på dig og mig, med kraft og 
kærlighed til dem, vi måske har 
sværest ved at elske. 

Jorden ryster voldsomt! Men 
frygtens sten for mit hjerte blev 
rullet bort, så den Opstandnes 
kraft og kærlighed leves ud, også 
til dem jeg har svært ved at elske. 
Mit hjertes påskemorgen! 

Det blev påskemorgen! 
- også i Mellemøsten
Vi kan let blive grebet af frygt, når vi hører om de grusomheder, som fi nder sted i islams navn.
Men midt i rædslerne møder mange muslimer den opstandne Jesus, og deres liv forvandles.

Maleri af Peer Laigaard: ”Jesus viser sig for sine disciple, efter 
at han er opstået.”

Præst i Herning Frikirke

Derfor får fl ere 
Udfordringen i 
påskeugen...
Udfordringen er normalt en avis, man holder i abonnement. 
Den sendes ud over hele landet hver søndag morgen.  

Vi på redaktionen - og mange af læserne - synes, at fl ere 
burde kende avisen. 

Vi opfordrer to gange om året læserne til at dele henholdsvis 
julenummeret og påskenummeret ud til venner og bekendte 
for at markere de store højtider.  Og det er der en del, der gør.

Nogle læsere bestiller fl ere hundrede eksemplarer.
Derfor kommer denne avis ud til mange fl ere.

Hvad er det da, der er så specielt ved Udfordringen? 
tænker du måske, hvis du ikke har læst den før.

Ja, du behøver nok ikke at bladre ret mange sider, før du 
fi nder ud af, at det er en avis, der handler om tro og kristendom. 
Og forhåbentlig på en interessant måde.

De fl este af os er medlem af Folkekirken eller en af frikir-
kerne, så det burde jo kunne interessere mange af os.

Specielt i en tid, hvor muslimerne fylder meget i medierne, 
er det måske godt at besinde os på, hvad vi selv tror.

Og faktisk prøver vi at lave avisen, så den også er en udfor-
dring til dem, der ikke er så kirkelige. 

Så prøv at læse et par artikler, selv om du evt. er ateist, 
muslim eller tvivler.

Udfordringen er i øvrigt en selvejende institution - helt 
uafhængig af alle kirker og organisationer. Den opstod i 1973 
i København. Først som gadeavis, så som månedsavis og fra 
1986 som ugeavis. 

Faktisk er avisen kun forpligtet på at udbrede evange-
liet - dvs. den kristendom, som du kan læse om i Ny 
Testamente. 

I denne påskeavis fortæller vi især om den 
store højtid - påsken. Vi håber naturligvis, at fl ere 
får lyst til at holde Udfordringen hver uge. 

Glædelig påske!
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Af Bodil Lanting
Cand. teol. 

bibeloversætter
og journalist

Jesus kom til verden med det 
formål at blive hele verdens 
påskelam ved at dø for os 
og senere genopstå. Han 
fortalte det mange gange til 
sine disciple. Men de forstod 
det først efter påskedag.

I Lukasevangeliet understre-
ger Jesus gang på gang, at 
han skal lide og dø. Allerede i 
kapitel 5:35 begynder han at 
tale om det. (Det sker også i 
9:22, 43; 12:50; 13:32; 17:22ff 
og i 18:31-34). Jesus taler om, 
at han skal mishandles, spottes, 
piskes og henrettes. Han talte 
om, at han skulle opstå fra de 
døde. Men disciplene forstod 
det ikke – og havde heller ikke 
lyst til at forstå det.

Så hellere fejre fest for Mes-
sias, som det tilsyneladende 
skete med indtoget i Jerusalem.

Palmesøndag og 
Tempelrensningen

Indtoget i Jerusalem var en 
stor folkefest. Jesus blev fejret  
med palmegrene og hyldest-råb 
som den, folk troede ville redde 
dem fra den romerske besæt-
telsesmagt. Men Jesus græd 
over Jerusalem, som ikke ville 
tage imod ham – og som en dag 
skulle jævnes med jorden. 

Herefter kommer tempelrens-
ningen, som kom til at skabe 
store problemer for Jesus. 

- Jesus blev vred over det, 
han så i templet. Han jog kræm-
merne ud og væltede deres bo-
der. Guds hus skulle være et be-
dehus for alle folk. Ikke et sted, 
hvor kræmmerne hindrede de 
fattige i at møde Herren, hvis de 
ikke havde råd til offerdyr. 

De religiøse ledere blev vrede 
på Jesus. Han anfægtede deres 
egen position og autoritet. De 
tog derfor  imod disciplen Judas’ 
tilbud om at forråde Jesus. 

Fodvaskningen og Nadveren
Jesus vaskede disciplenes 

fødder, før de spiste påskemål-
tidet. Det var normalt en slaves 
arbejde, og disciplen Simon 
Peter protesterede, fortæller 
evangelisten Johannes. 

Da Jesus bad bordbøn, sag-
de han om brødet: ”Dette er mit 
legeme, som gives for jer.” Og 
han sagde om vinen: ”Det er 
den nye pagt ved mit blod, som 
udgydes for jer.”

Jesus vidste, at Judas ville 
forråde ham. Han vidste også, 
at en anden discipel ville for-
nægte ham. ”Før hanen  galer, 
har du fornægtet mig tre gange,” 
sagde Jesus til Simon Peter.

Jesus beder i Getsemane
Nu gik Jesus og disciplene 

ud til haven Getsemane, hvor 
han bad i dødsangst og hans 
sved blev som bloddråber. ”Far, 
hvis det er muligt, så lad denne 
kalk gå mig forbi”, bad han. Di-
sciplene faldt i søvn. De kunne 
ikke klare at holde sig vågne og 
bede sammen med ham. 

Men Jesus valgte at gøre sin 
Fars vilje ved at gå gennem 
lidelse og død i vores sted.

Forrådt og forhørt 
Så kom soldaterne, og Judas 

kyssede Jesus som tegn på, 
at det var ham, der skulle ar-
resteres. Så blev Jesus ført til 
ypperstepræstens hus. 

- Disciplene Peter og Johan-
nes fulgte med. Det var her, at 
Peter fornægtede Jesus. Solda-
terne hånede ham og spyttede 
på ham. Ved daggry blev han 
ført for det jødiske råd, som 
ville vide, om han var Guds Søn 
og Messias. Da Jesus bekræf-
tede det, blev de jødiske ledere 
rasende og førte ham til den 
romerske statholder Pilatus.

- Men her var anklagen blevet 
en anden: Nu handlede forbry-
delsen pludselig om, at Jesus 
skulle have prøvet at hindre folk 
i at betale skat til kejseren i Rom 
og at han skulle være en konge. 
Da Pilatus spurgte Jesus om 
det, svarede han: ”Du siger det 
selv.” Men Pilatus forstod, at Je-
sus var uskyldig, og det sagde 
han til ypperstepræsterne. 

Nu begyndte de jødiske le-
dere så at sige, at Jesus op-
hidsede folket, og at han var 
begyndt i Galilæa. 

Den oplysning fi k Pilatus til 
at sende Jesus til den romer-

venlige fyrste Herodes fra Ga-
lilæa, som netop var på besøg 
i Jerusalem.

Fra Herodes til Pilatus
Jesus svarede ikke på Hero-

des’ spørgsmål. Til sidst hånede 
Herodes Jesus sammen med 
sine soldater og sendte ham så 
tilbage til Pilatus. 

Statholderen ville frigive ham, 
fordi han fandt ham uskyldig. 
Men det ville de jødiske ledere 
ikke være med til. De ønskede 
ikke, at Jesus fi k amnesti i an-
ledning af den jødiske påske. I 
stedet fi k de folkemængden til at 
kræve en morder frigivet.

Jesus blev pisket og hånet 
af soldaterne. De gav ham en 
krone af torne på hovedet og 
smed en purpur-kappe over 
ham og gav ham en stav i hån-
den, mens de faldt på knæ for 
ham og lod som om de hyldede 
ham. De slog ham i ansigtet, 
spyttede på ham og slog ham i 
hovedet med kæppen.

Pilatus så Jesus med torne-
kronen og kappen. De jødiske 
ledere skreg: ”Korsfæst ham, 
korsfæst ham.” Pilatus erklæ-
rede igen, at han ikke fandt 
Jesus skyldig. Alligevel bøjede 
han sig og dømte Jesus til at 
blive korsfæstet, hvorefter han 
vaskede sine hænder for at 
erklære sig uskyldig i det, han 
erkendte var et justitsmord.

Korsfæstet
Jesus blev korsfæstet sam-

men med to forbrydere. 
Man ved ikke helt, hvad folk 

dør af, når de bliver korsfæ-
stet. Nogle mener, at det er 

kvælning, andre nævner væ-
skemangel eller blodtab. Under 
alle omstændigheder tager det 
fl ere timer og måske dage at dø 
på et kors. 

Men Jesus døde forholdsvis 
hurtigt. Han var udmattet af 
blodtab efter den frygtelige pisk-
ning. Alligevel var han i stand til 
at bede for sine fjender, mens 
han hang på korset. Han bad: 
”Far, tilgiv dem, for de ved ikke, 
hvad de gør”.

Lagt i graven
Jesu mor og nogle andre af 

hans nærmeste fra Galilæa 
stod i nærheden. Da soldaterne 
efter seks timers forløb ville 
afslutte henrettelsen, knuste de 
ofrenes ben. Dermed kan den, 
som er korsfæstet, ikke længere 
stemme fra med fødderne for at 
trække vejret. Men soldaterne 
knuste ikke Jesu ben, fordi de 
kunne se, at han allerede var 
død. Det blev også bekræftet, 
da en af dem stak ham i siden 
og der fl ød blod og vand ud.

En rig mand fra Rådet bad 
Pilatus om at få Jesu legeme 
for at begrave ham lige før sab-
batten fredag aften. Jesus blev 
derfor svøbt i et lagen og lagt i 
en ny klippegrav. 

Kvinderne så, hvor han blev 
lagt og gik hjem for at tilberede 
vellugtende salver og olier. Men 
de kunne ikke gøre mere for de-
res døde ven før efter sabbaten.

Disciplene var dybt frustre-
rede og bange. De fattede ikke, 
hvorfor Jesus fandt sig i at blive 
mishandlet og dø – endda på et 
kors – mindre end en uge efter 
triumfen palmesøndag.

Graven er tom
Kvinderne var de første, som 

gik ud til graven igen tidligt søn-
dag morgen. Nu var sabbaten 
ovre, og de kunne vise den 
døde Jesus den sidste ære ved 
at salve ham. Men da de kom 
til graven, så de, at stenen var 
væltet fra. Og da de ser ind i 
graven, er Jesus legeme borte. 

Men to mænd i lysende klæ-
der står pludselig foran dem og 
siger: ”Hvorfor leder I efter den 
levende blandt de døde? Han 
er ikke her, han er opstået som 
han har sagt.” 

Jesus er opstået
Kvinderne skyndte sig tilbage 

til de andre disciple og fortalte 
dem det hele. Men de andre 
troede ikke på dem. Peter løb 
ud til graven og så linnedklædet, 
skriver Lukas. De fi re evangelier 
i Ny Testamente giver os fl ere 
detaljer om påskens mysterium:

• Vi ved fra soldaterne, at 
Jesus var død. Disciplene var 
heller ikke i tvivl. De gemte sig 
bag lukkede døre i angst og 
fortvivlelse.

• Jesu lig var lagt i graven, og 
den var forseglet og bevogtet af 
romerske soldater. Men graven 
var tom.

• Ligklæderne lå tilbage som 
et puppehylster - som om Jesus 
var gået direkte igennem dem.

• Tørklædet, som Jesus hav-
de haft over hovedet, lå sam-
menfoldet for sig selv.

• Jesu fjender ville ikke have 
fjernet hans lig. Disciplene 
havde aldrig forstået det, Jesus 
sagde om sin opstandelse, så 
de havde ingen forventninger 
i den retning. Derfor troede de, 
at deres sanser spillede dem et 
puds, når de så Jesus levende.

• Maria Magdalena stod i 
haven og græd, da Jesus kaldte 
på hende. Hun troede først, at 
det var gartneren.

• Thomas nægtede at tro på 
ham, før han selv kunne se og 
mærke naglemærkerne.

• Hvis disciplene ville have 
gennemført et blufnummer, 
ville de ikke have brugt kvinder 
som de første vidner. Kvinders 
udsagn blev nemlig ikke regnet 
for særlig meget i datiden.

• I det sidste kapitel af Lukas-
evangeliet læser vi om Jesus, 
der møder to meget bedrøvede 
og skuffede disciple på vejen til 
Emmaus. De to genkender ikke 
Jesus, men de fortæller åbent 
om deres skuffelse: Vi havde 
troet, at han var den, der skulle 
forløse Israel. Og nu var selv 
hans lig blevet væk!

• Men Jesus – som de to 
endnu ikke har genkendt – si-
ger til dem: I er uforstandige 

og tungnemme til at tro alt det, 
som profeterne har fortalt om. 
Og han begynder at gennemgå 
Det gamle Testamente fra be-
gyndelsen for at vise, at det hele 
tiden havde været planen, at 
Messias skulle lide og dø – og 
derefter gå ind til sin herlighed.

• Da Jesus beder bordbøn 
og bryder brødet, bliver dis-
ciplene klar over, hvem han er. 
Derpå forsvandt han igen, mens 
disciplene sad tilbage og sagde 
til hinanden, at de burde have 
genkendt ham tidligere. 

• Disciplene var alle samlede, 
da Jesus viste sig for dem i 
Jerusalem. Han spiste en fi sk 
for at vise, at han ikke var en 
ånd men et levende menneske.

• Lukasevangeliet fortæller til 
sidst, at Jesus farer til himmels, 
mens han velsigner disciplene. 
Han lover at udruste dem med 
Helligånden, som vi læser om i 
Apostlenes Gerninger. Herefter 
går disciplene ud for at gøre alle 
folkeslag til Jesu disciple.

• De første kristne var jøder, 
og de var vant til at holde sab-
batten højt i ære. Men de gik 
over til at holde gudstjeneste 
om søndagen, fordi søndag var 
Herrens dag, opstandelsens 
dag. Den dag døden døde.

Guds lam
 Der var mange forventninger 

om, at Messias skulle smide 
romerne ud af landet og give 
Israel dets frihed og storhed 
tilbage. Men Jesus ville noget 
meget større. Johannes Dø-
beren fi k den åbenbaring, at 
Jesus er Guds Lam, offerlam-
met, som bærer og borttager 
verdens synd.

Jesus gav sig selv som et 
offer for alle mennesker i hele 
verden, da han døde på korset.

Det har været svært for de 
første kristne at forstå, fordi de 
netop havde jødisk baggrund. 
De havde i mange år efter 
himmelfarten og pinsedag en 
forventning om, at alverdens 
hedninger skulle strømme til 
Jerusalem og blive jøder – og 
så derefter kristne. Men Jesus 
sender sine disciple ud i hele 
verden. For evangeliet er for os 
alle sammen.

Og tegnet på at Gud aner-
kender Jesu offer som fuldt 
gyldigt for alle vores synder er 
det tegn, at Jesus opstod fra 
graven. Synden og djævelen og 
alle syndens følger får ikke det 
sidste ord. Det gør Jesus, når 
han kommer igen som verdens 
dommer og alle troendes frelser 
og gør alting nyt.

Syv døgn i Jerusalem
Jesus vidste, hvad der ventede ham af lidelse og død i Jerusalem. 
Han fortalte på forhånd disciplene om sin opstandelse. Men de forstod det først meget senere.

Kvinderne så den grav, hvor man lagde den døde Jesus lige før sabbatten. Tidligt søndag morgen 
kom de tilbage for at salve liget. Men da var graven tom. - Maleri af Peer Laigaard.
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Kære Orla
Når jeg læser i Udfordringen, 

og når jeg læser annoncerne, 
så møder jeg igen og igen tilbud 
om helbredelses-seminarer og 
helbredelsesmøder. 

Er man i dag ved at komme 
til at overfokusere på helbre-
delserne, så man næsten taber 
kristendommens reelle indhold 
af syne?

Mange syge har jo også søgt 
forbøn om helbredelse uden at 

der skete noget, også hengivne 
kristne. 

Mange har endda søgt forbøn 
for helbredelse mange gange, 
uden at der skete noget. Nogle 
gange på næsten desperat måde. 

Hvis Gud er kærlig, hvorfor skal 
syge mennesker så næsten ud i 
desperation?

Jeg ved godt, at jeg med mit 
brev berører et omfattende emne.

Udeblevet helbredelse handler 
nok også om, hvor forskellige 

mennesker er, og hvor forskellige 
deres psyker er. Alle er nok ikke 
lige åbne for at tage imod Guds 
gaver. Måske på grund af fordøm-
melse og skyld.

Jeg ved i hvert fald, at vi kristne 
er en broget og forskelligartet fl ok, 
som kommer i mange forskellige 
kirkesamfund, hvor også læren 
er forskellig.

Mon du kunne skrive noget om 
guddommelig helbredelse, som 
går et spadestik dybere ned. Især 

om de tilfælde, hvor helbredelse 
udebliver. Jeg har nemlig hørt så 
meget om for lidt tro og om synd 
som årsager. Det er jeg meget 
træt af. 

Jeg har selv en syg mor, som 
er troende, og som der er bedt 
meget for. Men hun er stadig syg. 

Jeg er kvinde, søgende efter 
sandhed og skolelærer.

Mvh.
En nær pårørende

Kære nære pårørende
Jeg håber, at mit svar bliver et 

spadestik dybere, som du ønsker.
Det, jeg skriver, kan ikke blive 

hele sandheden om udeblevet 
helbredelse. Dertil er emnet for 
stort. Men jeg tror, at mit svar er 
det rigtige svar til dig plus til en 
hel del andre. 

Lad mig starte med at sige, at 
på Jesu tid og i apostlenes tid 
var de bemærkelsesværdige hel-
bredelser de mest iøjnefaldende 
resultater af den kristne tro.

Helbredelser ser også ud til 
at få større og større betydning i 
kristendommen i dag.

Men man må bare ikke glem-
me, som du også er inde på, at 
kristendommens mål er Guds rige 
og det evige liv, og hertil er Jesus 
døren. Der må ikke herske tvivl 
om, at helbredelserne skal tjene 
samme formål.

Mange kristne, som er syge, 
har i dag en stærk længsel efter 
at blive helbredt i Jesu navn. Men 
denne længsel samt forbønnen 
fører ofte i begyndelsen ikke til 
det ønskede resultat. 

Den syge føler sig så naturligt 
nok ulykkelig og skuffet. Men 

mange fortsætter alligevel deres 
søgen efter forbøn og helbre-
delse. De anstrenger sig, selvom 
netop det ikke er godt for deres 
syge legeme. 

Ofte kommer også anklagen 
ind over den syge om for lidt tro, 

om synd, om tvivl osv. Det sker 
ofte, når den syge ser andre, som 
blev helbredt.

Det er vigtigt at få den syge til 
at forstå, at helbredelse fra Gud 
ikke gives på grund af, at vi men-
nesker anstrenger os. 

Som Bibelen siger: der beror 
ikke på den, der anstrenger sig, 
men på Gud som giver. 

Jesus bar vore sygdomme 
op på Golgatas kors. Det er hos 
Jesus, anstrengelsen ligger.

Han tog vore anstrengelser på 

sig, for at vi skulle få fred. 
Når den syge ophører med 

sine anstrengelser og får fred og 
afslappes, da indtræder den gode 
forandring ofte. 

Den helbredelse, den syge 
kæmpede for at få, kommer nu 
ligesom af sig selv.

En delvis forklaring på dette 
har vi i noget, som mange af os 
kender til: 

- Man leder forgæves efter en 
nøgle eller et navn. Det lykkes 
ikke at finde det, og man har 
fornemmelsen af, at jo mere man 
anstrenger sig, jo mindre vil det 
lykkes.

Da sker det, at den helt mod-
satte fremgangsmåde hjælper. 

Man opgiver anstrengelserne, 
går i gang med noget helt andet, 
og kort tid efter kommer navnet 
slentrende ind i vore tanker, og 
nøglen kommer næsten af sig 
selv frem fra sit skjulested.

Vores bøn om og vores søgen 
efter helbredelse sætter store 
kræfter i bevægelse i den ånde-
lige verden. Men helbredelsen 
indtræffer ikke ved vores fortsatte 
anstrengelser.

Bag kulissen og ad veje vi men-

nesker ikke kan følge, indtræffer 
helbredelsen.

En klog teolog har engang 
sagt: ”Når mennesket slipper, kan 
Gud komme til at tage fat.”

Sådan udtrykker teologen, at 
det sidste og største er Gud nødt 
til at gøre.

Vi skal koble Gud ind i vores 
sygdom ved bøn og tro, men 
helbredelsen fuldbyrdes ikke 
ved vore anstrengelser, men ved 
Guds indgreb, når vi er kommet 
til hvile hos ham.

Bibelen siger, at i hvile og tillid 
er vi stærke. 

Bibelen siger også, at vi skal 
være udholdende i vores søgen 
og i vores bøn. Det er den ene 
side af sagen. Den anden side 
er, at vi har barnekår hos Gud. 

Gud ønsker ikke, at vi skal gå i 
stykker fysisk og psykisk i vores 
søgen efter helbredelse.

Jeg håber inderligt, at mit svar 
vil hjælpe dig med dette vanske-
lige emne.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Tak for det arbejde du gør i 

tjeneste for Jesus.
Jeg sender min salvedug, som 

jeg fi k for et par år siden, tilbage til 
dig. Jeg vil bede dig om at salve 
den igen og bede over den igen. 

Den har hjulpet mig så godt i 

mit skulderled.
Samtidig beder jeg om endnu 

en salvedug, da jeg har brug for 
hjælp til mit venstre ben, der ikke 
rigtigt fungerer. 

Vil du ikke nok salve en salve-
dug og bede over den, så jeg igen 
kan gå, for selv om jeg er 91 år, vil 

jeg jo gerne 
kunne gå og 
cykle om-
kr ing . Må 
Gud velsigne dig og din tjeneste 
i Jesu navn.

Kærlig hilsen
En ældre søster i Herren

SVAR:

Kære ældre søster i Herren
Det kan du tro, jeg vil, og de 2 

salveduge er sendt til dig. 
Hvor er det dejligt at læse om 

den frimodige tro og tillid, du har 
til Jesus som din læge. 

Jesus kan jo genoprette det, 
der er gået tabt på grund af vores 

almindelige, legemlige forkræn-
kelighed. Han vil faktisk være 
vores store læge ligeså længe, vi 
skal være her på jorden. 

Det er bestemt ikke en selv-
følge, at alderdom og sygdom 
skal følges ad sammen med 
svækkelse og tab af førlighed. 

Mange tror desværre, at det skal 
være sådan.

Hvis det var sådan, så var der 
jo ikke meget at glæde sig til, når 
pensionsalderen nærmede sig. 

Orla Lindskov

Hemmeligheden: Jesus bar dine sygdomme 

Forklar mig om helbredelse

Når den syge ophører med sine anstrengelser og får fred og afslappes, da indtræder den 
gode forandring ofte. 
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Kolding Sommer Gospel er en fantastisk
ferieuge med masser af inspirerende
indhold. Kom og oplev, hvor 
livsbekræftende og givende det er at 
synge gospel – at skabe noget sammen 
som bevæger, berører og beriger! 
Alle kan være med; der kræves ingen 
særlige forudsætninger.

Jnr Robinson, Ruth Waldron, 

Laura Kjaergaard, Steffen Bay, 

Louise Jensen, May Madsen, 

Paul Madsen, Emmanuel Waldron, 

Alice og Lars Beck.
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Kolding Sommer Gospel
9. - 15. juli 2016  —  Uge 28

Af freelancejournalist Svend 
Løbner. Fotos: Samuel André.

 Herrens veje er uransage-
lige – og det er kærlighedens 
veje vist også. Man kan kalde 
Jennifer og Allan Conrads 
ægteskab for en international 
kærlighedshistorie.

Allan er dansker, født i Kina og 
vokset op i Tanzania, hvor han 
har arbejdet i mange år. Jennifer 
kommer oprindelig fra Uganda, 
men er statsborger i Canada og 
bor nu i Tanzania.

De kigger forelsket på hinan-
den, da vi besøger dem i deres 
hus i udkanten af Tanzanias 
hovedstad Dodoma. Bopælen er 
blot midlertidig, for de er ved at 
fl ytte ud på landet i nærheden af 
det børnehjem, de bygger. Jen-
nifer og Allan er nemlig en slags 
bedsteforældre for 11 børn, der 
lige nu bor på hjemmet.

En fantastisk 
smuk kvinde

Deres kærlighedshistorie be-
gynder, da de mødes ved en 
missionskonference i København. 
Jennifer kom til konferencen på 
vej hjem til Canada efter et besøg 
hos en kusine i Sverige. Allan bød 
velkommen ved indgangsdøren, 
som han plejede at gøre i kirken, 
da han var ung. 

- Her så jeg denne fantastisk 
smukke kvinde komme ind. Jeg 
trådte frem og bød hende velkom-
men – og forsøgte naturligvis på 
mit andet modersmål kiswahili, 
fortæller Allan Conrad.

- Det var meget overraskende, 
fortæller Jennifer. - Jeg havde 
aldrig hørt en mzungu (hvid mand 
– red.) tale så godt kiswahili. Og 
jeg udbrød: ”Hvad! Kan du tale 
kiswahili? Det kan jeg ikke en 
gang!” Det var meget tiltræk-
kende!

Lidet anede hun, at Allan var 
lige så meget afrikaner, som hun 
selv. De to talte kun kort sammen, 
men nåede at udveksle e-mail-
adresser. 

- Vi udbyggede kontakten, 
og så udviklede forholdet sig 
via e-mails og Skype. Der kan 
komme mange gode ting af en 
internettelefon som Skype, smiler 
Allan Conrad og tilføjer med et 

glimt i øjet: 
- Bibelen siger, at de unge skal 

se syner og de gamle drømme 
drømme. Jennifer er opfyldelsen 
af mine drømme! 

- Da han spurgte, om jeg ville 
gifte mig med ham, sagde jeg ja 
med det samme, tilføjer Jennifer 
genert.

Fest, familie 
og forelskelse

Og så var det tid til at invitere 
Jennifer til Danmark for at møde 
hele familien. Allans 65 års fød-
selsdag var en anledning. Allans 
børn og deres familier arrange-
rede en familiekomsammen i en 
stor ferielejlighed i Tyskland. 

- Vi har den regel ved den slags 
samlinger, at vi ikke må tage an-
dre end familiemedlemmer med 
til festen, så jeg ringede til min 
ældste datter og spurgte, om det 
var i orden, at jeg tog en ven med. 
”Det er en særlig ven”, sagde jeg, 
og hun sagde ok. Det var første 
gang, Jennifer mødte alle mine 
børn, svigerbørn og børnebørn, 
17-18 personer i alt.

- De var alle så søde ved mig. 
Jeg kunne lide dem alle sam-
men og kunne med det samme 
mærke, at de også syntes godt 
om mig, tilføjer Jennifer. - Jeg 
havde ikke forventet, at Allans 
børnebørn accepterede mig, men 
det gjorde de! 

Jennifer havde skrevet en sang 
til Allan og sang den nu for dem 
alle sammen. Festen, familien og 
forelskelsen blev startskuddet til 
en fælles fremtid i Afrika. 

Bush-mand og bush-lady
Jennifer kommer fra Uganda, 

men emigrerede til Canada, hvor 
hun uddannede sig til sygeplejer-
ske.  Allan er vokset op i Tanzania 
som barn af missionærerne Erna 
og Robert Conrad, der startede 
Pinsekirkernes missionsarbejde 
i landet ud fra landsbyen Sanja-
randa. I dag er arbejdet vokset til 
mange tusind kristne i fl ere hun-
drede menigheder i et område på 
størrelse med Jylland. 

Allan Conrad har i fl ere om-
gange været udsendt for at lede 
missionens store byggeprojek-
ter. Senest har han arbejdet for 
flytjenesten Mission Aviation 
Fellowship i 14 år. I sin fritid tog 

han ud i bushen og viste kristne 
fi lm i landsbyerne. 

Jennifer, hvordan havde du det 
med at følge Allan til Tanzania?

- Jeg mødte Allan på det helt 
rigtige tidspunkt, hvor jeg netop 
overvejede at flytte tilbage til 
Afrika. Jeg har altid elsket Afrika, 
og det betød ikke så meget, om 
vi skulle bo i Uganda eller i Tan-
zania. Allan er den samme type 
som mig – han er kreativ og kan 
li’ at opholde sig i bushen. Han er 
en bush-mand og jeg er en bush-
lady. Til en vis grad, altså, for han 
er vildere end mig. 

’Han er lige min kop the!’
Allan Conrad er også stor-

vildts-jæger og færdes i den 
afrikanske bush som en indfødt. 

- Vi kan tage ud og campere 
overalt. Vi kan sove under et træ 
uden overdækning af nogen art. 
Eller vi kan vandre i bushen og 
jage i dagevis. Det nyder vi! Vi 
spiser kød af dyr, jeg aldrig havde 
spist, inden jeg mødte Allan, og 
jeg opdagede, hvor godt vildt kød 
smager!  

- Vi passer også godt sammen, 
fordi vi begge to kan li’ at hjælpe. 
Han elsker den afrikanske kultur, 
og den er jeg også helt vild med. 
Så summa summarum: han er 
lige min kop the! konkluderer 
Jennifer og bryder ud i en smit-
tende latter.

Og nu er I midt i et børnehjems-
projekt? På den måde får I også 
børn sammen?

- Ja, børnebørn! Nu er vi blevet 
babu og bibi, bedstefar og bed-
stemor. Det kalder de os.

- Babu og bibi er faktisk den 
mest respektfulde titel, du kan få. 
Det har jeg slet ikke noget imod, 
og jeg føler mig ikke spor gam-
mel, tilføjer Allan og giver et lille 
indblik i de strabadser, der følger 
med et liv i bushen. 

Slanger ind i teltet
Da han arbejdede for MAF’s 

flytjeneste ryddede han skov 
og lavede landingsbaner, for at 
fl yvemaskinerne kunne komme 
helt ud i landets yderområder 
med medicin og lægehjælp. Allan 
opholdt sig en måned i bushen, 
da han lavede landingsbanerne 
og levede mellem vilde dyr og pri-
mitive stammefolk uden adgang 

til moderne civilisation. 
- Jeg lavede mad over bål, 

og boede i telt, mens slangerne 
krøb ind og ud af sprækkerne, 
husker han.

Derfor var det nærmest et 
chok, da han en dag fi k besked 
fra MAF om, at det var tid at gå 
på pension.

- Jeg nægtede og sagde: ”Hvor 
står det i Bibelen?” Og så gav jeg 
dem eksemplet med Moses, som 
var 80 år, da han førte israelit-
terne ud af Egypten. Så gamle 
er vi trods alt ikke endnu! 

- Nej da, alder er kun et tal, 
supplerer Jennifer. – Allan er ”Mr. 
Fix it!” Han fi nder altid en løsning.

Jeg er helt tryg, hvis fx bilen 
bryder sammen på landevejen. 
Sammen med andre ville jeg 
være skrækslagen! 

’Vi er nødt til at hjælpe’
Jennifer og Allan Conrad er 

nu helt opslugt af arbejdet med 
at tage sig af børnene i de fa-
miliehuse, som udgør deres nye 

børnehjem. Pension eller ej – de 
er nødt til at gøre noget ved den 
nød, som er så tydelig i Tanzania.

- Jeg kan slet ikke se mig selv 
sidde mageligt tilbagelænet. Jeg 
er nødt til at hjælpe til med noget 
et eller andet sted, fortæller 
Jennifer, der får rig lejlighed til 
at bruge sine færdigheder som 
sygeplejerske. I kirken underviser 
hun også kvinder i sundhed og 
hygiejne.

- Jeg må bare gøre noget for 
den lille familie, der kæmper for 
at overleve; jeg må hjælpe det lille 
barn, som sulter, eller den gamle, 
der er ved at dø. Jeg kan ikke 
være passiv, når andre behøver 
hjælp. Der er så mange menne-
sker i nød, sukker hun.

Og Allan har det på samme 
måde: 

- Det, der driver mig, er kærlig-
hed til det folk, som bor her. Bare 
at være sammen med dem, være 
et eksempel for dem i den måde, 
vi er på og taler på. 

Hjerte for de forsømte
Det er ikke tilfældigt, at det er 

udsatte børn, parret hjælper. Da 
Jennifer var 17 år tabte hun sit 
hjerte til forsømte børn.

- På et børnehjem så jeg baby-
er næsten uden en trævl på krop-
pen og små børn løbe rundt og 
gemme sig i skam. Jeg skyndte 
mig hjem til min søster og bad om 
at få hendes afl agte babytøj og 
løb derefter hen til børnehjemmet 
med fem kjoler. Herefter besøgte 
jeg altid børnehjemmet efter 
kirke. Og det var især én baby, der 
greb mit hjerte. Jeg kunne ikke få 
hende ud af mine tanker, selv ef-
ter at jeg fl yttede hjemmefra. Jeg 
tænkte: Hvis jeg en dag bliver gift, 
og vi ikke kan få børn, så kan jeg 
måske adoptere hende. Jeg tror, 
det var Guds måde at kalde mig 
på. Nu har vi en masse børn at 
tage os af, slutter Jennifer.

Læs mere om Jennifer og 
Allans børnehjem på 
www.aljeco.com.

Da Allan fandt 
sin Jennifer
Allan Conrad er storvildtsjæger og nyder at færdes i bushen i ugevis. 
Jennifer kommer fra Uganda og arbejdede som sygeplejerske i Canada. 
Her fortæller de, hvordan bush-manden fandt sin bush-lady.   
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mobilepay:
41 999 331

Giv 100 kr. 
SMS ”DanMission” 

til 1245

Husker du din egen søndags-
skoletid med spændende 
bibelhistorier med billeder til?

Kirken i Tanzania tilbyder 
sjældent forkyndelse målrettet 
børn.

Derfor sikrer Danmission 
bibelundervisning, som børn 
kan forstå og tage ind i hjertet.

Tak at du vil være med.

Guds ord i børnehøjde
 i Tanzania

Bibelen fortæller, at den rige Josef af Arimatæa fi k udleve-
ret liget af Jesus efter korsfæstelsen og lagde det i sin egen 
gravhule. Efter at Jesus var opstået, fandt Maria Magdalene og 
disciplene ligklædet foldet sammen i den tomme grav...

I 1898 tog Secondo Pia det første billede af ligklædet. Da han 
fremkaldte fi lmen, så han et utydeligt negativbillede af Kristus. 
Senere har digital teknologi gjort det muligt at skabe et skarpere 
billede, som afslører de utroligste detaljer om korsfæstelsen. An-
sigtsbilledet er et phantom-billede ud fra fotografi et.

Som et røntgenbillede fra 
opstandelsens morgen...
Gennem to årtusinder blev Jesu ligklæde bevaret. Mange tvivlede på, at det var ægte, 
men moderne teknologi har godtgjort, at et billede af en korsfæstet er brændt ind i stoffet.
Ligklædet fra Torino afslører, at 
Jesus var en stærk og livskraf-
tig person i sin bedste alder, 
før han blev udsat for en mod-
bydelig tortur af de romerske 
soldater.

Det 4 meter lange ligklæde 
viser et uforklarligt aftryk af en 
korsfæstet mand. Det er gen-
nem seriøse videnskabelige 
undersøgelser blevet fastslået 
som ægte. Det kan fx ikke være 
malet. Billedet ser derimod ud til 
at være brændt ind i stoffet ved en 
slags radioaktiv udstråling FRA 
kroppen i en brøkdel af et sekund. 

Formentlig i det øjeblik, hvor 
Jesus kom til live ved en over-
naturlig kraft påskemorgen efter 
at have ligget i gravhulen siden 
langfredag eftermiddag.

Ligklædet viser, at han blev 
slået med 120 slag af den romer-
ske fl agrum-pisk med jernkugler 
- ligesom det er gengivet i The 
Passion-fi lmen. 

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

Det højeste antal slag med en 
fl agrum, som et menneske nor-
malt kunne tåle, var 40, da fl ere 
slag normalt medførte døden. 

Gennem håndled og fødder 
ses naglemærker af de store 
søm, som soldaterne brugte til at 
fastgøre kroppen til korset. 

Der er spydsår i siden, som 
fortalt om i Johannes evangliet.

Retsmediciner bekræfter
Dr. Robert Bucklin, tidligere 

retsmediciner og patolog for Los 
Angeles County, siger:

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

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

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

ind i hjertet.
Der er tegn på knæslid efter 

et fald. En stor nagle blev slået 
gennem begge fødder.

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

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

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

To mønter placeret på øjnene 
var præget af Pontius Pilatus i 
29-30 e.Kr. 

Der er således ingen tvivl om, 
at det er Jesus, der er affotografe-
ret på klædet. Ligklædet viser, at:
• Jesus virkelig har levet.
• Bibelen taler sandt om korsfæ-

stelsen og Jesu død.
• Jesus blev opvakt ved en 

overnaturlig kraft, ganske som 
evangelierne beretter. 

Henri Nissen
Mere om ligklædet:

• Niels Svensson:
Det sande ansigt
Jesus og ligklædet i Torino
Gyldendal.
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Af Bodil Lanting

Den engelske dronning Eliza-
beth II fortæller, hvor meget 
Jesus betyder for hende i en ny 
bog, der udkommer i anledning 
af hendes 90 års fødselsdag 
den 21. april.

- Jeg har været - og vil altid 
være - meget taknemlig overfor 
jer på grund af jeres forbøn og 
overfor Gud for hans trofaste kær-
lighed, skriver Dronning Elizabeth 
i forordet til The Servant Queen 
and the King She Serves. Bogen 
udkommer i april.

Jeg har virkelig set Guds tro-
fasthed, tilføjer dronningen.

Uddeles i kirkerne
Den Anglikanske Kirke forven-

ter, at tusindvis af kirker vil uddele 
den nye bog.

- Mens jeg har skrevet denne 
bog har jeg talt om den med 
venner og familie og min jødiske 
barber, som ikke kender Jesus. 
Det har slået mig, hvor meget de 
interesserer sig for at lære mere 
om Dronningens tro, siger Mark 
Greene, der er direktør i London 
Institute for Contemporary Chri-
stianity og medforfatter af bogen.

Dronningen har tjent os gen-
nem hele sit voksenliv. Hun har 
vist stor konsekvens i sin karakter 
og i omsorgen for andre og en 
tydelig afhængighed af Kristus. 

Jo mere jeg læser af det, hun 
har skrevet, og jo mere jeg taler 
med mennesker, som kender 
hende, jo tydeligere bliver det, 

tilføjer Mark Greene.

Forfulgte kristne
The Star Tribune hæfter sig 

ved, at Dronningen i bogen ikke 
kun taler om sin egen tro, men 
også kommer ind på den omfat-
tende forfølgelse af kristne i Mel-
lemøsten. Dette emne har hun 
dog også tidligere været inde på.

I sin juletale i 2015 talte hun om 
forfølgelse af kristne i det, som 
iagttagere har kaldt hendes ”hidtil 
mest kristne budskab” i over 60 år 
som regent.

Den tidligere biskop af Roche-
ster, Michael Nazir-Ali, udtalte 
dengang: ”Hvis folk her i landet 
var mere opmærksomme på, 
hvad Dronningen siger om kri-
stendommens vigtighed både i 
vores personlige og nationale liv, 
så ville vi være bedre i stand til 
at stå imod. 

Dronningen er også klar over, 
at kristne og andre gennem de 
seneste år har oplevet en hidtil 
uhørt grad af forfølgelse i dele af 
Mellemøsten, så de endda er i 
fare for at blive udryddet.”

Tak til Gud og Dronningen
- Bogen vil give kristne mu-

lighed for at sige ”Tak til Gud og 
tak til dronningen for hendes liv 
og eksempel som efterfølger af 
Jesus Kristus”, siger direktør Roy 
Crowne fra den kristne organi-
sation HOPE. Sammen med Bi-
belselskabet og London Institute 
of Contemporary Christianity har 
HOPE udgivet den nye bog om 
Dronning Elizabeth.

- The Servant Queen vil være 
en unik 90-års udgivelse, fordi 
den har fokus på, hvor vigtig 
Dronningens tro er både for 
hende som menneske og som 
regent. Bogen vil på én gang 
oplyse, overraske, underholde 
og udfordre, siger Paul Woolley 
fra Bibelselskabet.

For royalister og skolebørn
Udgiverne håber, at mange 

vil benytte sig af muligheden for 
at uddele bogen til royalister og 
andre interesserede. 

”The Servant Queen” er på 64 
sider og kan købes for 1£ i pakker 
á ti styks til uddeling. De offi cielle 
festligheder for Dronningen fore-
går 10.-12. juni, med bl.a. en 
stor frokost på The Mall uden for 
Buckingham Palace. 

Festlighederne vil være en 
oplagt anledning for kirkerne til at 
uddele bogen, mener udgiverne, 
som også tilbyder studiemateriale 
til skoleklasser i forbindelse med 
udgivelsen af festskriftet.

Dronning Elizabeth II
tjener Kongernes Konge
- Kristus er den konge, jeg tjener, siger den britiske dronning i festskriftet til sin 90 års-dag.

Bogen ”The Servant Queen and the King she serves” (Den 
tjenende dronning og den konge, hun tjener) udkommer i april i 
forbindelse med Dronning Elizabeth IIs 90 års fødselsdag.

Ny fi lm undersøger Jesu opstandelse
En romersk soldat ser Jesus dø og blive begravet i en forseglet grav. Men hvor blev liget af?
I filmen ”Risen” er soldaten 
Clavius øjenvidne til påskens 
begivenheder. Men graven er 
tom og der går rygter om, at 
fl ere har set Jesus i live.

De ekstraordinære begivenhe-
der gør den garvede soldat til en 
skeptisk detektiv, der prøver at 
fi nde Jesu lig.

Soldaten Clavius spilles af 
britiske Joseph Fiennes. 

- Man bliver båret gennem 
fortællingen om Kristus fra hans 
korsfæstelse til opstandelsen og 
himmelfarten. Gennem en ikke-
troendes øjne får vi mulighed for 
at se det hele fra en blød vinkel. 
Clavius repræsenterer på en 
måde ethvert menneske. 

Vi er alle på en slags jagt, om 
den så er teologisk eller ej. Vi er 
alle i færd med at undersøge og 
opdage noget, forklarer Joseph 
Fiennes til Religion News Service.

Livsforvandlende møde
I fi lmen får den skeptiske sol-

dat under sit detektivarbejde et 
overbevisende møde med Jesus 
selv. Dette møde med ”Yeshua”, 
som spilles af Cliff Curtis, vender 
op og ned på Clavius’ liv.

Gamle film som Quo Vadis 
(1951), The Robe (1953) og Ben 
Hur (1959) har lignende tema: 
en ikke-troende, som bliver over-
bevist kristen efter at have mødt 
Jesus selv. Den nye fi lm kan ses 
som en slags fortsættelse af Mel 

Gibsons fi lm, ”The Passion of the 
Christ” fra 2004. ”Risen” er dog 
en mere bibel-historisk korrekt 
og eftertænksom film om den 
første kristne påske, vurderer en 
religionshistoriker. 

Bodil

Soldaten Clavius (Joseph Fiennes) fi nder graven tom og beslutter sig for at undersøge, hvad der 
egentlig skete. Skærmprint fra trailer til fi lmen ”Risen”.

Dansk præst døber jøder i Israel
Årets højdepunkter har været at se mennesker lære Jesus 
at kende - og seks personer er blevet døbt, skriver Christian 
Rasmussen, der er præst ved Immanuelskirken i Tel Aviv.

En af de døbte er 23-årige Sahar, der er vokset op som jøde. 
Det er ikke nemt for ham at bekende sig til troen på Jesus, fordi 
mange jøder forbinder kristendommen med jødeforfølgelse. Sahars 
tro har nu kostet ham både kæresten og jobbet, men han skriver 
frimodigt på Facebook:

”Korset foran mig, verden bag mig. Ingen vej tilbage.” Han har 
også skrevet: ”Hvis én ville dø for dig, ville du så være klar til at leve 
for ham?” - Sahar er nemlig selv klar til at leve for Jesus, under-
streger Christian Rasmussen, der er udsendt af Israelsmissionen. 

Den danske præst, hustruen Lisbeth og deres fi re børn vender 
tilbage til Danmark i løbet af sommeren.

Bodil

Danske Christian Rasmussen døbte Sahar i Jordan-fl oden, 
efter at han var kommet til tro på Jesus. 

Premierminister David Cameron: 
”England er et kristent land”
- Vi må være stolte af at være 
kristne, sagde David Cameron i 
en påskehilsen til det engelske 
folk sidste år. Samtidig siger 
han til verdens forfulgte krist-
ne: Vi står sammen med jer!

I talen til folket nævner premier-
ministeren noget af det, kirken gør 
i det engelske samfund. Kirken 
er ikke bare bygninger, men en 
levende og aktiv kraft i samfundet. 
Kristne hjælper hjemløse, misbru-
gere og sørgende. 

- Jeg ved det fra den sværeste 
tid i mit eget liv, at den omsorg kan 
give stor trøst. Det er at leve efter 
næstekærlighedsbuddet, siger 
Cameron. Han kommer også ind 
på, hvad troen betyder for regeringens politik: 

- Vi er et kristent land. Vi byder folk af andre religioner velkom-
men. Men vi er stadig et kristent land. Det betyder, at vi investerer  
millioner af pund i kirker og katedraler og giver tillladelse til, at man 
må bede en bøn fx i et byråd.

Men vi har også pligt til at tale åbent imod forfølgelse af kristne, 
som det sker ud over verden. Mange tvinges til at fornægte deres tro 
eller fl ygte. Til alle jer modige kristne, som forfølges i Irak og Syrien 
må vi sige: Tak for jeres mod. Vi står sammen med jer! 

Hermed ønsker jeg alle en glædelig påske, slutter Cameron.
Bodil

- Som kristne må vi også 
tale imod forfølgelse af 
kristne andre steder i ver-
den, siger David Cameron.

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil
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Af redaktør Henri Nissen

- Er der noget nyt om Noahs 
Ark? bliver jeg ofte spurgt af 
læsere, som har hørt om det 
store fund på Mt. Ararat, eller 
har læst min bog ”Noahs Ark. 
Historien og det store fund.” 

Og nu er der noget nyt.
Men desværre har der længe 

været noget stille omkring fundet, 
siden det blev offentliggjort i 2010 
på pressekonferencer i Tyrkiet, 
Hong Kong, Beijing og Holland. 

Skepsis og beskyldninger fra et 
par andre arkjægere, der gerne 
selv ville have fundet arken, har 
gjort det meget svært at skabe 
troværdighed om fundet. 

Bog nummer 2
Indtil nytår var min bog om 

fundet, som jeg nåede at udgive 
i 2010, den eneste bog, der be-
skrev det ekstraordinære fund. 

Nu har den amerikanske for-
sker Phillip Williams fra Southern 
Evangelical Seminary skrevet en 
bog. Bogen handler dog mest 
om teologiske overvejelser og 
en historisk gennemgang af 
forholdet mellem videnskab og 
tro, specielt i amerikansk kirkeliv.  
Williams beskriver bl.a., hvordan 
de evangelikale ledere i USA 

først accepterede videnskabens 
påstande og forsøgte at tilpasse 
sig de mulige konfliktområder. 
Bl.a. var Billy Graham og mange 
andre rede til at godtage, at Synd-
fl oden kun havde været en lokal 
oversvømmelse i Euphrat-fl oden, 
sådan som verdslige forskere ofte 
har påstået. Og den liberale del 
af kirken bøjede sig - ligesom i 
Danmark - næsegrus for ”viden-
skaben” - uden at gøre sig klart, at 
der ofte kun var tale om påstande 
og ubeviste teorier.

Senere opstod en creatio-
nisme-bevægelse med især dr. 
Henry Morris og Creation Re-
search Institute, som fastholdt 
Bibelens historiske troværdighed, 

også ud fra en videnskabelig 
tilgang, når det gjaldt skabelse 
(creation) og Syndfloden. Og 
denne bevægelse er vokset i 
den aktive del af amerikansk kir-
keliv, mens de mere traditionelle 
kirkesamfund ofte har opgivet at 
forsvare Bibelen og i stedet har 
valgt at betragte dens beretninger 
som narrative (fortællende) myter.

Virkeligheden 
overhalede teorierne

Williams fortæller, at han un-
dervejs i sit årelange teorietiske 
arbejde med emnet af dr. Norman 
Geisler blev gjort opmærksom på 
min bog om fundet af Noah’s Ark, 
som er oversat til engelsk under 
titlen ”Noah’s Ark. Ancient history 
and New Discoveries.” 

(Dr. Norman Geisler betragtes 
som fader til moderne evangelikal 
apologetik. Han har undervist 
populære apologeter som Ravi 
Zacharias og Craig Moreland.)

Bogens oplysninger om det 
nye fund bragte åbenbart dr. 
Williams ind i en ny bane i hans 
Noahs Ark-studier. For nu var der 
et håndgribeligt fund at forholde 
sig til. Og hvor han tidligere var 
tilbøjelig til at give videnskaben 
fortrinsret over Bibelens historie-
skrivning, overbeviste fundet ham 
om, at Bibelens historieskrivning 

burde have lige så stor vægt. 
- For nogle år siden så jeg en 

video af Parasut og andre ved 
fundstedet. Jeg er ikke kvalifi -
ceret til at underøge det. Men 
det slog mig, at det kunne være 
sandt, det der stod i Bibelen om 
Noahs ark, fortæller han i et 
radiointerview. 

Williams er fortsat kritisk over-
for det, man i USA kalder Young 
Earth Creationism. Så vidt jeg 

forstår på hans bog er han nok 
fortsat Old Earth-tilhænger. Dvs. 
at han tror, jorden har eksisteret 
i millioner af år, før mennesket 
blev skabt.

Videnskabsfolk er blevet 
interesseret i fundet

I en mail til mig skriver dr. Wil-
liams, at videnskaben ikke læn-
gere ignorerer fundet, og at der 
allerede er mange videnskabs-
folk, som er meget interesserede 
i at udforske Mt. Ararat området 
- herunder det spektakulære fund 
af ”arken”.

Williams har oprettet en ”Mount 
Ararat Discovery Foundation”, 
som skal samle videnskabsfolk 
om at udforske Mt. Ararart.

Williams er dog ikke den før-
ste, der har forsøgt at samle 
donationer til en videnskabelig 
udforskning. Men lad os håbe, at 
det lykkes denne gang. 

Seminar i USA
Williams inviterede den 16.-17. 

oktober 2015 nogle af hovedper-
sonerne bag fundet, nemlig den 
kurdiske bjergbestiger Ahmet Er-
tugrul, bedre kendt som Parasut, 
og researcheren og journalisten 
Clara Wei fra Hong Kong til den 
22. årlige National Conference 
on Christian Apologetics (forsvar 

for kristentroen), som holdes af 
Southern Evangelical Seminary 
i Charlotte, North Carolina.

Besøgte selv fundstedet
Williams har selv sammen med 

en amerikansk arkæolog været 
i Tyrkiet, hvor de fulgtes med 
Parasut op til de hemmelige fund-
steder, som går under navnene 
Location A, B, C og D. 

Og i et radiointerview med en 
canadisk radiostation fortalte han 
og Parasut lidt om det. Desværre 
er Parasut ikke den bedste til 
engelsk, og Williams var selv 
tilbageholdende med at fortælle, 
men her følger en delvis afskrift 
af interviewet.

Radio-interview
Phillip Williams, hvor længe har 

du undersøgt dette fund?
- Jeg har aldrig været rigtig 

arkjæger (på stedet), men har 
undersøgt emnet teologisk i 20 år. 
Jeg fi k mulighed for at kravle ned 
i hulen og se den sammen med 
Parasut. Jeg lagde mærke til, at 
det var højt. Der var et niveau 
under os, og et niveau over os. 

- Parasut, er det rigtigt, at din 
familie har kendt til disse hem-
meligheder i generationer?

- Jeg kommer fra Dogubayazit 
og er nu 48 år, fortæller Parasut, 

Ny interesse for Noahs Ark Ny interesse for Noahs Ark 
fund på Mount Araratfund på Mount Ararat 

En amerikansk forsker forsøger at samle videnskabsfolk, der kan undersøge alle aspekter af det fund, et kurdisk-kinesisk team gjorde i 2008.

Phillip Williams fra Southern 
Evangelical Seminary.

Foto: Frede Donskov

Henri Nissens bog om fundet 
på Mt Ararat, ark-jagten og de 
historiske indicier på en synd-
fl od, er udkommet på dansk 
og engelsk. Der er planer om 
en spansk og en kinesisk 
udgave.
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der også er chef for redningspa-
truljen, hvis turister eller andre 
skal reddes fra bjergene. Han 
kender bjergene indgående.

- Jeg har også søgt efter Noahs 
Ark - men faktisk vidste jeg om 
arken gennem vores familie. Det 
var givet videre til os i generatio-
ner gennem 200 år. Og fra vores 
bedsteforældre har vi altid hørt, 
at på Mt. Ararat fi ndes Noahs Ark  
gemt som en skat. 

Vi vidste det. Og vi delte det 
med de rigtige folk i 2002 (den 
kinesiske NAMI-gruppe fra Hong  
Kong). Tidligere delte vi det ikke 
med nogen. Jeg har mødt mange 
arkjægere, som fx David Fasold, 
og jeg kender også den nye ge-
neration af arkjægere.

Men jeg delte kun med pastor 
Bruce fra Hong Kong, og de in-
viterede mig til Hong Kong. Det 
var folk fra organisationen ”Media 
Evangelism”, og jeg følte, at det 
var mennesker, jeg kunne stole 
på. Og vi begyndte at dele, hvad 
vi vidste. Vi havde fl ere steder, 
som vi undersøgte – Location 
A, B, C, D.

Vi besluttede at arbejde med 
location B. Senere holdt vi et sym-
posium og pressekonferencer 
i Hong Kong og Beejing i Kina, 

samt i Holland og Tyrkiet. 
Har din familie altid interes-

seret sig for arken?
- Vi er kurdiske folk i Dogu-

bayazit-området. Og tidligere (før 
Sultanens udrensning i 1915, 
red.) boede armenierne og kur-
derne sammen i byen. Vi var som 
én stor familie. Og kurdere og 
armeniere giftede sig indbyrdes. 

På min mors side kom bed-
steforældrene fra den armenske 
side. Og derfra hørte vi historier. 
De kom fra bjergene. Og de fl yt-
tede til området ovenfor Dogu-
bayazit i ca. 1800 meters højde. 
Ved Isaac Paasha borgen. Der 
var også en muddersø deroppe. 

Jeg hørte om arken fra min 
mors side, og fra min onkel. De 
forsøgte altid at beskytte arken, 
fortæller Parasut. 

- Har din slægt fysiske beviser, 
som stammer fra Noahs ark? 

- Ja, for der er ikke kun træ-
kunstruktionen, som vi ønsker 
at beskytte. Vi deler oplysninger 
med Phillips her i USA, med 
folkene i Hong Kong og Jerome 
Jansen i Holland. Men nu er det 
rigtige øjeblik at dele. De (fami-
lien) gav os nogle ting som en 
gave, og vi ønsker at lave vores 
eget museum i byen med ting 

fra bjergene. Vi ønsker ikke, at 
fundene skal fjernes fra vores by. 

Du siger, at du har ting, som 
ikke er offentligt kendte endnu. 
Hvad drejer det sig om?

- Der er keramik, lædersække, 
bøger, ting lavet af sten og af træ. 

Der er ting, der er fundet i lo-
cation A i 4.500 meters højde. De 
kommer ikke direkte fra Noah’s 
ark, (men fra den anden hule). 

Phillip Williams tilføjer: 
- Der er også fundet keramik 

i træstrukturen (Location B), og 
Parasuts familie har noget. 

NB om gamle bøger
Parasut fortæller om bøger, 

som hans familie har fundet. 
Disse bøger stammer forment-

lig fra tidligere århundreders 
arkjægere eller pilgrimme fra Skt. 
Jacobs klosteret, der lå i dalen, 
indtil det i 1840 blev begravet 
under et vulkansk udbrud og op 
mod 2.000 i landsbyen døde.

Klosteret havde ifølge den 
opdagelsesrejsende tyske dok-
tor Parrot, der besøgte stedet i 
1829, klenodier, der var hentet fra 
arken. Klosteret blev oprettet helt 
tilbage i ca. 1.000 efter Kristus.

Ifølge mine kontakter er bø-
gerne i læder og indeholder både 
tegninger og tekst. Bogstaverne 
ser græske ud i den ene og semi-
tiske i den anden.  (Henri Nissen). 

Et nyt stadie
Er de ting, som folk i Tyrkiet har 

fundet, noget som man kunne 
forvente fra Noahs tid?

- Det skal undersøges. Det er 
derfor, vi har dannet Mt. Ararat 
Discovery Foundation – en se-
kulær gruppe, som vil undersøge 
det. Det er et nyt stadie i efter-
forskningen, siger Williams.

Parasut, du har været der, er 
du sikker på, at det Noahs Ark?

- Der er syv rum ved location 
B og C, og du kan se det på bil-
lederne, at det er lavet som et 
skib. Det kan ikke være huse. På 
2. sal kan man se, at det er et skib. 

- Hvad peger i den retning?
- Højden som vel er 15 fod, 

siger Williams. - Og den sorte 
(tjære) belægning på væggene 

på træstrukturen. Tapperne, som 
holder den sammen. Noget så 
næsten moderne ud, men vi har 
aldrig tidligere set materiale fra 
den tid, så vi ved ikke, hvordan 
det skal se ud, – bortset fra en 
frossen mand i alperne, som må-
ske er fra den tid, siger Williams.

Gør størst indtryk 
på ikke-troende

- Hvad vil det betyde for ver-
den, hvis det viser sig, at Noahs 
Ark virkelig er fundet, Phillip?

- Der vil altid være nogen, som 
ikke tror på det. Men det vil på-
virke mange. Det ser ud, som om 
det påvirker ikke-troende mere 
end troende. Det ryster dem. 
De er interesseret i mere viden, 
svarer Phillip Williams.

Ikke en bygning
Parasut, hvad ovebeviser dig 

om, at dette er Noahs Ark?
- Hvorfor skulle de bygge noget 

helt oppe i 4.200-4.900 meters 
højde? Det er helt oppe ved top-
pen af bjerget. 

Så du siger, at det ville være 
ulogisk at bygge sådan en struk-
tur. Men er det også umuligt?

- Jeg ved ikke, om man kunne 
bygge sådan noget på den tid. 
Det må eksperter undersøge. 
Men ovenfor 3.000-3.200 meters 
højde er der intet bygget. Der er 
kun vulkanske sten. 

Phillip Williams tilføjer: 
- For nogen tid siden så jeg 

en fi lm om nogen, som gennem-
søgte hele området og ikke fandt 
en eneste træsplint eller noget 
andet, der kunne stamme fra 
Noahs ark. Og her har vi så en 
masse træ samlet i disse huler. 

DNA-spor
Hvilken slags testning bør der 

nu ske med materialet?
- Radioaktiv testning af kulstof 

14, men også undersøgelse af 
hvilken slags træ, der er benyttet, 
og om der fi ndes DNA-spor efter 
dyr eller mennesker. Keramikken 
kan undersøges, og om den er 
fremstillet på stedet, eller hvor den 
kommer fra. Man kan forestille sig, 
at nogen bar en bog derop, men 

Interviewet på Fox-tv
Phillip Williams (tv) interviewes på Fox-tv sammen med dr. Norman 
Geisler, der betragtes som fader til moderne evangelikal apologetic 
(forsvar for troen). Han har undervist populære apologeter som Ravi 
Zacharias and Craig Moreland. Dr. Williams arrangerede et seminar 
på det teologiske seminarium i Charlotte, North Carolina, og har 
oprettet en ”Mount Ararat Discovery Foundation”, som skal samle 
videnskabsfolk om at udforske fundene på Mt. Ararat.

Kristnes holdning 
til videnskab 
Phillip E. Williams forklarer i sin bog, hvordan moderne under-
visning i videnskab konfl ikter med de bibelske beretninger om 
menneskets oprindelse. Det er en stor udfordring for en tro, 
som bygger på Bibelens historiske sandhed. 

I 2. del viser han, hvordan historisk tænkning er en naturlig 
del af Bibelen. Men indfl ydelsesrige teologer er gledet fra at 
forholde sig til det historiske grundlag til at undervise i fi losofi sk 
teologi. Han viser, hvordan reformert teologi gradvist skiftede 
til et deistisk synspunkt, som tror at ”gud” fi ndes, men ikke 
griber ind, og som stiller spørgsmål ved Bibelens bogstavelige 
troværdighed. Han viser, hvordan moderne undervisning skærer 
rødderne af til de bibelske kilder. 

Bogens 3. del afslører overraskende, at den moderne histo-
rieskrivning og kritik af Bibelen bl.a. har sit udgangspunkt i tysk 
nationalisme og rascisme overfor især jøderne. 

I del 4 undersøger han de moderne fortolkninger af syndfl o-
den, hvor den gøres til en lokal oversvømmelse eller en myte. Og 
i del 5, 6 og 7 diskuterer han den model, han selv nåede frem til. 

Selv om det ikke var hans hensigt at beskæftige sig konkret 
med den arkæologiske jagt efter Noah’s Ark, blev han opmærk-
som på det nye fund, og det satte hele hans undersøgelse i et 
nyt og ikke bare teoretisk/teologisk perspektiv. 

Bogens værdi ligger ikke i den ret begrænsede beskrivelse af 
fundet, men i dens gennemgang af udviklingen i sammenhæn-
gen mellem tro og videnskab. Og den betydning, det har haft 
for bogens forfatter at vende sig fra fi losofi en til virkeligheden 
og opdage, at Bibelens også var historisk troværdig, ligesom 
dens budskab er troværdigt og relevant i dag. 

Henri Nissen. 

Philip Ernest Williams: The Archaeological Evidence of 
Noah’s Flood. Christian Leaders & Scholars Press. 

det er svært at forestille sig, at 
keramikskåle er båret herop. 

De græd...
Parasut, du ledte de kinesiske 

arkjægere til stedet. Hvordan 
påvirkede det dem, da de kom til 
stedet og så noget, som kunne 
være Noahs ark?

- Ja, det skete efter mange år, 

Phillip Ernest Williams hørte under sit arbejde med at be-
skrive forholdet mellem videnskab og tro, om det nye fund 

og beskriver det i sidste kapitel af sin bog.

Den kurdiske bjergbestiger Ahmet Ertugrul (th), bedre kendt som Parasut, fandt frem til arkresterne i 2008 sammen med den kine-
siske NAMI-gruppe, som han fortalte om den viden, der var overleveret gennem generationer i hans kurdisk-armenske familie. Her 
ses han sammen med sin onkel Kaeri, der kendte til oplysningerne. (Foto fra video-optaget af den kinesiske NAMI-gruppe.)

og der blev opbygget tillid mellem 
os. Vi kendte hinanden godt. Vi 
bragte dem til location B. Det var 
et stort chock. De troede måske 
bare, det var Parasut, der snak-
kede. Men da de kom frem, var de 
meget stille. De græd og kiggede 
på hinanden, fortæller Parasut i 
dette første interview i USA. 
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Bibelske fi lm 
The Bible
Storslået og episk TV-Serie, der giver 
liv til de dramatiske historier i Bibelen.
Indeholder 4 dvd’er. Kr. 159,00

The Passion
Følg de sidste 12 timer i Jesu liv. Instruk-
tør: Mel Gibson
Kr. 99,95

Jesus of Nazaret
I Zeffi rellis stjernespækkede og stort 
anlagte tv-produktion fra 1977 skildres 
Jesus som gudmennesket fra en anden 
verden. Spilletid: 3 timer+16 min.
Kr.  59,00

Jesus - Manden der ændrede historien
Den kendte Jesus fi lm, der bygger på 
Lukas-evangeliet. 
Kr. 98,00

Find mange andre spændende fi lm og bøger fra forskellige danske forlag på hjemmesiden: Hosianna.dk

Tilbage til
Fremtiden

Leif Rasmussen  

 PORTO:

på alle ordrer i Danmark

Kun 29 kr. 

J. Sejergaard & H. Højlund

Opstand om 
opstandelsen
En række præster og teologer uddyber i 
denne bog argumenterne for, hvorfor Jesu 
opstandelse skal forstås præcis så ligefremt, 
som folk i almindelighed opfatter den - og 
som de nytestamentlige tekster lægger op til.

Jesu opstandelse er nemlig den begivenhed, 
hvormed hele kristendommen står og falder. 
Som Paulus siger: ”Er Kristus ikke opstået, 
er vores prædiken tom, og jeres tro er også 
tom.” (1. Kor. 15,14)

Paperback, 158 sider. kr. 149,95

Stefan Gustavsson

Skeptikerens GUIDE 
til Jesus - 1
Til dig der stiller spørgsmål ved evangeliernes 
troværdighed, og dig der ønsker solide svar. 

Bogen er en lettilgængelig, men samtidig 
dybtgående rejse gennem historien for at 
afdække, hvad vi faktisk ved om Jesus, 
hvilke kilder vi har adgang til, og hvordan 
vi kan bedømme deres troværdighed. Er 
evangelierne i det hele taget brugbare som 
kildemateriale - sammenlignet med andre 
kilder fra antikken? 

Indbundet, 224 sider. kr. 249,95

Fra påskehåb til pinsetro
Thomas Kristensen er præst i Hvide Sande og viser i denne bog, hvordan vores liv 
og tro kan beriges på en særlig måde i tiden mellem påske og pinse. 

Bogen indeholder en andagt til hver af de 50 dage fra og med Påskedag til og med 
Pinsedag. Hver andagt slutter med en påmindelse om, hvad Helligåndens opgave er. 

Påskehåb bliver til pinsetro. Død og opstandelse bliver til fest og mission!

Max Lucado

Da englene tav
En vandring med Jesus til Golgatas kors. Vi 
følger Jesus på hans sidste vandring. Ved at 
opleve den kan vi lære at gå vores egen. 
 
Intet Jesus gør er tilfældigt og hans handlinger 
har fl ere formål. Det bliver din livs vandring - 
og den ender med døden. Jesus snakker ikke 
undervejs. Han holder ingen hvilepauser. Han 
vandrer med målet for øje - ind i den hellige 
by mod templet, hvor han smider kræmmerne 
ud, videre gennem Getsemane til rettergang 
og dom, og videre ad Via Dolorosa til korset, 
hvor selv engle bliver tavse.

Indbundet, 291 sider. kr. 199,-

Derek Prince

Købt med blod
På korset udholdt Kristus alt det onde som 
tilkommer os, og i stedet fi k vi del i alt det 
gode der tilkommer Ham. 

I denne provokerende bog, rig på skriftsteder, 
udforsker den anerkendte forfatter Derek 
Prince de ni ”guddommelige forvandlinger” 
af forsoning.
Det er ikke nok kun at kende til Kristi forso-
nende værk, bogen præsenterer midlerne til 
at gøre det virkeligt i vores egne liv. Ved at 
angre, ved at have tro og et forhold til Hel-
ligånden.

Paperback, 228 sider. kr. 200,-

Af Thomas Kristensen
Indbundet, 105 sider. 
kr. 99,95
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THOMAS TEGLGAARD

Lille John 
En måned med Johannes-
evangeliet
Lille John består af 31 udpluk fra 
andagtsbogen John. De kan læ-
ses selvstændigt og som en ap-
petitvækker til John. En oplagt 
gavehilsen til konfirmanden fra 
junior- eller teenklubben.

THOMAS TEGLGAARD

Gavekort til John 
Et år med Johannes-
evangeliet
Andagtsbogen John rummer 
andagtsstykker til hver dag i 
året ud fra Johannesevangeliet. 
Bogen udkommer i juni 2016, 
men du kan forære konfir-
manden et gavekort sammen 
med et gratis eksemplar af 
Lille John.
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Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
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Konfirmationsgaver 
med Jesus i fokus
Ny andagtsbog af Thomas Teglgaard

Gavekort

J
 OHN

Thom
as Teglgaard

gaaaarrdddddd

400 sider
299,95 kr.

88 sider
49,95 kr.

Se vores udvalg af bibler, salmebøger, 
andagtsbøger og andre konfirmations-
gaver på lohse.dk/konfirmation

Ny

HENRIK GREN HANSEN

Troslære for  
teenagere
»Troslære for teenagere« forkla-
rer troen enkelt, præcist og med 
humor. Velegnet som gave til 
konfirmanden.
»Jeg har aldrig læst en bog om 
kristendom/troslære, der sagde 
mig så meget.«
Lærke

NICOLAJ WIBE

Lær af hunden
En nytænkende og anderledes 
bog til teenagere fra konfirma-
tionsalderen.
Bogen kan bruges som en an-
dagtsbog og er fyldt med små-
syrede indfald, udfald og udfor-
dringer.
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k160 sider

99,95 kr.

64 sider
99,95 kr.

Af Bertel Thomsen,
journalist og forfatter

To sognepræster, der netop 
er blevet Masters i teologisk 
sjælesorg ved Københavns 
Universitet (begge med 12 som 
eksamensresultat) har sam-
men med to snese medlevende 
mennesker skabt et usædvan-
ligt bogværk: 52 læsninger, én 
til hver søndag i sørgeåret.

Sørgeåret er et gammelt be-
greb, som uafvendeligt vil ramme 
os alle. Ikke med fortidens sørge-
bind om armen eller en klædning, 
som renserierne ved dødsfald på 
et døgn farvede sorte, så enhver 
i gaden straks kunne se, at man 
bar sorg og vise respekt. Men 
døden kommer på et eller andet 
tidspunkt – nu næsten usynligt - 
snigende sig mellem os alle og 
betyder smerte, sorg og savn: 
Livet går i sort. Vi ser det ikke 
mere på gaden, når vi mødes, 
men må mærke det.

Det er en bog, alle kan få brug 
for ved mødet med døden. Og i 
hvert fald når man som sørgende 
ønsker at føre sig selv tilbage til 
dagligdagen. Eller give respekt-
fuld hjælp til et menneske ramt 
af sorg.

Sorgens mange ansigter
De to præster opgav selv at 

udgive deres eksamensopgaver 

som en bog. De følte, at tankerne 
fra blot to ikke dækkede sorgens 
mange ansigter. De besluttede 
derfor at binde en større buket og 
bad nogle erfarne: præster, forfat-
tere og litterater – mennesker, der 
alle havde prøvet konfrontation 
med døden, og som i tiden efter 
også havde gennemlevet et sør-
geår i deres liv - om at fortælle ....

Det er blevet til en bog med 
52 enestående, vidt forskellige 
skildringer af deres møde med 
døden og senere møder med 
livet efter et dødsfald. Når bogen 
læses, fyldes øjnene gang på 
gang med erindringstårer. Det 
giver trøst. Yderligere genskaber 
tårer og trøst også tro, hvor troen 
måske er nedslidt eller gået tabt i 

smerten under mødet med døden. 
Bogens rigdom fi ndes især i dens 
beskedne enkelthed.  Den missio-
nerer ikke – men dybt i den ligger 
med dæmpede  ord og kærlighed 
en vilje til at ville hjælpe med at 
genskabe troens styrke. 

Bogens korteste kapitel er et 
digt om Gud på 13 ord, ord, der 
brænder af kærlighed… 

Rammer et behov
Vi skal fremover huske en 

blomst til kisten, måske en gi-
roindbetaling til en ønsket fond 
– men vigtigst er at give denne 
bog til trøst og støtte for efterladte .

De to sognepræster har set 
rigtigt og rammer præcist med 
denne bog: Kirken giver en bør-
nebibel ved dåben, en salmebog 
ved konfi rmationen - men sør-
gende efterladte får alene Kirkens 
ord til afsked. 

Sophie  Nordentoft fra Hals og 
Lone  Vesterdal fra Bramdrup har 
sammen skabt en velredigeret 
bog. ”Når livet går i sort” kan 
blive Folkekirkens værdige og 
respektfulde gave til en nærmeste 
pårørende efter et dødsfald. 

Bog redigeret af sognepræ-
sterne Sophie Nordentoft og 
Lone Vesterdal.
172 sider • 179 kr.
Unitas Forlag
Udkommet 29. feb. 2016

Tårer, trøst og tro
To sognepræster ønsker med udgivelsen ”Når livet går i sort”, at guide os godt 
gennem sorgen efter at have mistet. Det gør de med 52 læsninger - én til hver søndag i sørgeåret.

Anmeldt af Kirsten Krog

Med fortællingen om Josefs liv 
som gennemgående eksempel 
tager Max Lucado i sin bog 
”Lys på bunden af brønden” 
fat på én af troens sværeste 
spørgsmål: spørgsmålet om 
Guds almagt og det onde.

Josef blev til uendelig stor 
velsignelse – og Gud velsignede 
ham – men vejen dertil var brolagt 
med den ene lidelse efter den 
anden: først solgt som slave af 
sine brødre, så forrådt af Potifars 
hustru og smidt i fængsel og 
senere glemt af den medfange, 
som havde lovet at tale hans sag 
for Farao. Josef selv var heller 
ikke uden fejl. Men ét kendeteg-
nede ham gennem hele livet: han 
havde valgt at stole på Gud i og 
gennem alt – og han erfarede 
efter mange år, at Guds omsorg 
aldrig svigter.

Lys på bunden
På samme måde som Josef 

kan vi erfare, at intet er uden for 
Guds kontrol, heller ikke når vi 
møder det ”ubærlige”. Guds lys 
er der altid på bunden af brønden, 

også når vi ikke ser det. På en 
fi n og overbevisende måde viser 
Max Lucado os denne sandhed, 
så læsningen af bogen bliver 
endog særdeles trosstyrkende. 

Ved hjælp af mange små, 
præcise sætninger får han sagt 
noget væsentligt om, hvordan 
forholdet mellem Guds almagt 
og det onde i virkeligheden ser 
ud, og hvordan vi skal forholde 
os og tænke, når vi befi nder os 
på bunden af en brønd. 

Himlens svar på lidelse
Menneskelig set kan vi miste 

alt, men ”Hvad er det jeg har, som 
jeg ikke kan miste? ” – Gud! ”Det, 
som Satan havde tænkt skulle 
være det ultimativt onde, bruger 
Gud til det ultimativt gode”. Gen-
nem lidelsen skaber Gud en prø-
vet og fast tro. Selvom smerten og 
lidelsen kan virke overvældende 
og altopslugende, så ”kommer 
din smerte ikke til at vare evigt, 
men det gør du”. Max Lucado 
falder ikke for fristelsen til at love 
læseren den store afklaring el-
ler udfrielse i dette liv – selvom 
nogen oplever den – og lover slet 
ikke et hurtigt svar, men stillet 
overfor evigheden er tiden kun en 

kort parentes. Et grundfast svar 
på lidelsen her i tiden formulerer 
Max Lucado således: ”Vil du høre 
Himlens svar på spørgsmålet om 
lidelse? Se på Jesus”.

Bogens dybde skæmmes imid-
ler tid af en tilbagevendende 
poppet tone, som til dels modar-
bejder den solide undervisning. 
Kan man imidlertid se igennem 
den, har man i ”Lys på bunden af 

brønden” en uvurderlig hjælp og 
støtte, når livet gør ondt, og man 
ikke med sin bedste vilje kan se 
Guds fi nger i det, man møder.

Den danske udgave er udstyret 
med ”Spørgsmål til eftertanke” til 
de enkelte kapitler, hvilket gør 
bogen særdeles velegnet til brug 
i studie- og bibelkreds – eller til 
”selvstudie”. 

Det onde vendt til noget godt
Max Lucado: Lys på 
bunden af brønden
210 sider • kr. 199,95
Forlaget Lohse

Klar, parat, fi nd - for de små
Dette er en børnebog, som 
minder lidt om konceptet 
”Find Holger” - blot i en 
udgave for de mindre børn.

I bogen ”En speciel på-
ske” følger vi Jesus, da han 
kommer ind i Jerusalem og 
hyldes som konge. Vi er også 
med, når han spiser det sidste 
måltid sammen med sine ven-
ner og går rundt i Getsemane 
have. 

Begivenhederne er illustreret af søde, farverige tegninger og på 
modstående sider er otte små tegninger af genstande, som så kan 
fi ndes på den tilhørende tegning. 

En charmerende lille aktivitetsbog, dog kun med brudstykker af 
påskefortællingen rent tekstmæssigt. Men mon ikke den giver et 
godt grundlag for en hyggelig stund med de yngste... 
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Af Henri Nissen

Er Bibelens ti plager i Egypten 
bare en myte? To forskere er 
ikke i tvivl om, at begivenhe-
derne virkelig skete - og de me-
ner at kunne forklare hvordan. 

Bibelkritiske teologer og histo-
rikere afviser arrogant Bibelens 
beretning om Egyptens 10 plager, 
ligesom de afviser meget andet i 
Bibelen. Dette til trods for, at Bibe-
len er den største kilde til oldtiden.

Nogle påstår, at jøderrne aldrig 
har boet i Egypten, som Bibelen 
fortæller. Og de samme benæg-
ter, at der skete en udvandring 
- for der var jo ingen. Tidspunktet 

fastsættes også forkert, så det 
ikke passer sammen begivenhe-
derne i Kanaans land.

Hvad siger Bibelen?
Bibelen selv fortæller i 2. Mo-

sebog, der også kaldes Exodus, 
at Josef var blevet solgt af sine 
brødre som slave til Egypten. 

Men da Josef kunne tyde Fa-
raos drømme, blev han ophøjet 
til landets statsminister.

Josef opsamlede - på grund 
af drømmen - korn i mægtige 
kornlagre i syv år. Da tørken kom, 
havde Egypten rigeligt. 

På den måde kom Josefs 
brødre og købte korn uden at 
ane, at den mægtige leder var 

deres egen lillebror. 
Brødrene og alle deres børn 

og tjenestefolk flyttede nu til 
Egypten, hvor de levede godt 
i Goshen. Indtil - en ny Farao 
gjorde hebræerne til slaver.

Farao bestemte, at alle jødiske 
drengebørn skulle dræbes, så 
indvandrerne ikke blev for man-
ge. Men en jødisk kvinde skjulte 
sit barn i en sivkurv. Barnet skreg 
og blev opdaget af Faraos datter, 
som adopterede drengen, kaldte 
ham Moses, og opdragede ham 
som en prins. 

Senere fl ygter Moses og mø-
der i ørkenen sit folks gud i form 
af en brændende tornebusk, og 
en stemme kalder ham tilbage 
til Farao for at kræve, at jøderne 
skal have lov til at rejse. 

Farao nægter, og så følger i 
alt 10 plager, den ene værre den 
tidligere, indtil Farao giver sig, og 
jøderne udvandrer.

Farao fortryder dog og indhen-
ter slaverne ved Det Røde Hav. 
Men Gud skiller vandene ved en 
storm, og hele Israels folk kom-
mer over. Da Faraos hær sætter 
efter dem, skyller vandet tilbage, 
og alle omkommer.

Gud kan alt - men er der 
en naturlig forklaring?

For den kristne, som tror, at 
Gud har skabt universet og er 
almægtig, er det ikke så svært at 
tro på, at Gud også kunne lade 
disse begivenheder ske. 

Men kan man også forklare de 
ti plager ud fra en materialistisk 
tankegang, hvor man udelukker 
det overnaturlige?

Dr. John Marr, som er læge og 
epidemiolog i New York, var ikke 
troende. Men hans sekretær sad 
altid og læste i Bibelen. En dag 
lånte han hendes bibel og læste 
om plagerne i 2. Mosebog 7-9. 
Han begyndte nu at undersøge 
beskrivelsen af de 10 plager 
for at fi nde ud af, om plagerne 

faktisk kunne være sket.

Undersøgte plagerne
Den første plage var, at van-

det i Nilen blev farvet rødt som 
blod.

Han vidste at alger kunne 
farve saltvand rødt, såkaldt rødt 
tidevand, men ikke ferskvand.

Efter nogle måneder hørte 
han i radioen om en fl od, Neuse 
i North Carolina, USA, som var 
farvet rød af en alge, og hvor 
fi skene døde på grund af denne 
naturkatastrofe. Det var i begyn-
delsn af 90'erne.

Millioner af fi sk døde, da den 
giftige alge bredte sig i fl oden. 
Floden blev farvet rød som blod, 
nøjagtig som Nilen i bibelhisto-
rien. En sådan katastrofe kunne 
altså ske - naturligt.

Frøerne fl ygtede på land
Den næste plage var, at frø-

erne dukkede op overalt. De 
trængte ind over alt - selv i Fa-
raos sovekammer og bageovne. 

Dr. Marr så dette som en 
naturlig følge af Nilens giftige 
tilstand. Fiskene kunne ikke 
fl ygte, så de døde, men frøerne 
kunne springe op på land. De 
kunne imidlertid ikke overleve 
uden fugt. De døde og rådnede 
i den varme sol.

Myg i mængde
Herefter fulgte plagen med 

myg. Det hebræiske ord er "kin-
nin", som kan betyde lus. På det 
tidspunkt havde man ikke navn-
givet alle insekterne. Dr. Marr gik 
ud fra, at det ikke var lus, men 
myg. Myg stikker alt, hvad der er 
varmt. Mennesker og dyr. 

Fluer og kvægpest
Den fjerde plage der kommer  

er fl uer i sværme. Dr. Marr ser 
en logisk følge i, at fl uer ligesom 
myg formerer sig i massevis, 
når de kan leve af døde frøer 

og alt, hvad der nu lå og fl ød i 
Nilen. Men der er mange fl ue-
arter i Egypten. Det er ikke alle 
fl uer, der stikker, men det gør 
staldfl uen. 

Plagerne et til fire hænger 
sammen som perler på en snor. 

Men hvad så med den femte 
plage: Kvægpest. Det er kun få 
sygdomme, der rammer både 
mennesker og dyr. 

To dyresygdomme breder 
sig på grund af myggestik: Blå 
tunge, som rammer drøvtyggere. 
Og afrikansk hestesyge. Begge 
er dødelige og smitsomme. De 
overføres ved myggestik. Kvæg-
pesten kunne altså være over-
ført på grund af de mange myg. 

Bylder
Den næste 6. plage er bylder 

på både mennesker og dyr. Det 
måtte være en hudsygdom, 
tænkte dr. Marr. 

Staldfluen kan gøre huden 
sårbar overfor infektioner.

Dr. Marr fandt frem til snive, 
som er en bakteriesygdom, der 
forårsager udslæt på huden. 

Marr var nu overbevist om, at 
beretningen i 2. Mosebog ikke 
blot var en myte, men beskrev 
virkelige begivenheder. 

- Forfatterne kendte ikke til 
smittefaren. De vidste ikke, at 
der er en logisk begivenheds-
række. Det får mig til at tro, at 
det virkelig fandt sted. Og at det 
er beskrevet nøje, siger dr. Marr 
i et tysk dokumentarprogram, 
som DR viste i julen 2015. 

Hagl...?
Men den syvende plage var 

hagl, som ikke kunne forbindes 
med de tidligere plager.

”Herren lod det tordne og 
hagle, og ild slog ned på jorden. 
Herren lod haglene regne over 
Egypten. Der faldt hagl, og ilden 
fl ammede under haglvejret. Det 
var så voldsomt, at der ikke 

havde været magen til i hele 
Egypten, fra dengang de blev et 
folk,” fortæller Bibelen. 

Her gik dr. Marr i stå.

Et vulkanudbrud
Molekylærbiolog dr. Siro Tre-

visanato i Toronto havde også 
arbejdet på at finde naturlige 
forklaringer på de ti plager. 

Han mente også, at det måtte 
være alger. Men så talte han 
med sin bager om et vulkan-
udbrud i Chile. Det sendte en 
støvsky ind i Argentina. Vand-
løbene blev røde, ligesom med 
i Egypten. 

Han mente derfor, at den 
første plage kunne skyldes 
et vulkanudbrud, som gjorde 
vandet syreholdigt, så frøerne 
ikke kunne vende tilbage. Og 
det udløste en kædereaktion, 
mente han.

Men der er ingen vulkaner i 
Egypten. Det er der imidlertid  på 
øen Mt. Santorini i Middelhavet, 
hvor vulkanen Thera var i udbrud 
for ca. 3.500 år siden. 

Udbruddet var meget vold-
somt, og større end hvad der er 
set de sidste 1.000 år.

Mindst 30 kubikkilometer klip-
pestumper blev pulveriseret til 
aske. Et sådant udbrud ville be-
grave et område som Storbritan-
nien under fl ere centimeter aske.

Når asken faldt over Egypten, 
ville husdyrene stadig æde 
græsset. Det kunne forklare, at 
dyrene døde, mente Siro.

Vulkanudbrud 
forklarer fl ere plager

Siro mente også, at asken  
var årsag til bylderne. Asken 
indeholder svovldioxid, som 
sammen med vand skaber 
svovlsyre.

Det skaber bylder og blærer, 
forklarer Siro..

Syvende plage, som er hagl, 
satte Siro naturligvis i forbin-

Egyptens 10 plager var ingen myte
En af plagerne var, at frøer i massevis kravlede op på land og generede egypterne.

Den jødiske påske:Den jødiske påske:

To forskere forsøgte at fi nde ”naturlige” forklaringer på de ti plager, som ramte Egypten før den allerførste påske.

Efter plagerne slap egypterne slaverne fri, og de rejste gennem ørkenen til det nuværende Israel.

RED BØRNS LIV! 
Tusindvis af børn lever et forhutlet  
liv i skyggen af Islamisk Stat i Irak. 

For 30 kr. om dagen kan du give mad til en 
familie på 6 personer. 

SMS ME30 til 1245 
(Koster 30 kr. + alm. SMS-takst)

Sankt. Lukas Vej 13, 2900 Hellerup, Tlf. 39612048
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delse med vulkanudbruddet.
Ottende plage er græshop-

pesværme, som slet ikke er et 
ukendt fænomen i Egypten. 

Vejret er blevet påvirket af 
vulkanudbrud, som giver græs-
hopper bedre leveforhold, fordi 
der nu opstår en enorm vækst i 
græsarterne, forklarer Siro.

Mørke over landet
Den niende plage var mørke, 

fortæller Bibelen. Støv fra vulka-
nen kunne være årsag til mørke. 
Men Siro syntes, det kommer for 
sent i rækken. Han undersøgte 
det chilenske vulkanudbrud og 
opdagede, at der er udbrud i to 
faser. Den første sendte aske-
skyen ind over Egypten, mens 
den ar andet udbrud lukkede for 
solen, foreslår Siro. 

Plage 1-9 hænger nu sam-
men. 

40 år i ørkenen
Men dr. Marr er ikke over-

bevist, for udbruddet anslås 
normalt til 1.500 f. Kr og de 
fleste historikere mener, at 
jødernes udvandringen er sket 
ca. 1400 f. Kr.

Altså hundrede år senere. 
Men Siro fortæller, at Jerikos 
fald sker nøjagtig 40 år efter 
vulkanens udbrud. Og jøderne 
gik nøjagtig 40 år i Egypten!

Dødsenglen
Den sidste plage er dødseng-

len, som dræber alle egypternes 
førstefødte.

Jøderne smører blod fra et 
slagtet lam på deres dørstolper, 
og dødsenglen går forbi. Det 
bliver den første påske. 

Her kan de to forskere ikke 
komme med et rimeligt svar. 
Siro mener, at egypterne selv 
ofrede deres børn for at formilde 
afguderne. Dr. Marr forsøger at 
forklare det med madforgifning, 
fra skimmel, og at den første-
fødte fi k lov at spise først, men...

Ikke en myte
Uanset deres forsøg på ”na-

turlige forklaringer”, så er begge 
de to forskere enige om, at de ti 
plager er for akkurate beskrevet 

I Ipuwer Papyrusen er de fl este af plagerne faktisk nævnt.

studieture studieture // 
forår - Etiopien // efterår - Israel

BIBELEN BIBELEN 
- i din hverdag

imb.dk

Af Kim Hartzner, læge og 
generalsekretær i Mission Øst

Påske handler om lidelse og 
håb. Det samme gør den nød-
hjælp, som jeg og Mission Øst 
engagerer os i hver eneste dag. 
Vi ser lidelse på lidelse, når 
kristne forfølges og fordrives, og 
når yezidier jagtes og slagtes af 
Islamisk Stat. 

Det er ikke til at bære, hvis vi 
ikke også kan tænde et lille håb 
for de overlevende. Og det gør 
vi for de 50.000, vi har kunnet 
hjælpe siden sommeren 2014, 
hvor Islamisk Stats forbrydelser 
for alvor gik op for verdenssam-
fundet.  

Mens vi giver varmt tøj til bør-
nene, uddeler sæbe, dunke og 
kander til kvinderne og overræk-
ker byggematerialer og varmeap-
parater til mændene, tænder vi et 
lille håb om, at der stadig fi ndes 
en retfærdig verden udenfor. 
Lidelserne lindres, og håbet tæn-
des helt i påskens ånd.

Påskedramaet begynder jo 
med, at Jesus må gennemgå 
ufattelige lidelser, mens han bliver 
tortureret og til sidst brutalt hen-
rettet på et kors. Netop derfor, si-
ger Bibelen, kan han føle med os 
og hjælpe os midt i vore lidelser. 

Men påsken slutter ikke med 
lidelse og død. Dramaet når sit 
højdepunkt, når Jesus besejrer 
alle dødens destruktive kræfter 
og opstår lyslevende i glans og 

herlighed. En påmindelse om, at 
ondskaben ikke får det sidste ord. 
Der er håb forude et eller andet 
sted, og dette håb motiverer os til 
skridt for skridt at bevæge os i en 
konstruktiv retning. 

Jeg ser den kristne påske 
blive kød og blod for mine øjne, 
når modtagere af nødhjælp får 
mod. Når barnet pludselig leger 
og pjatter, mens moren skjuler 
et lille smil bag sløret og faren 
kigger stolt på sin familie. Jeg ser 
påskens under. Det umulige sker.

For hvordan i al verden trøster 
du et barn, der har set sine for-
ældre blive skudt? Hvordan får 
den voldtagne kvinde nogensinde 
værdigheden tilbage? Og hvad 
skal der til, for at en familiefar igen 
får mod og mulighed for at skabe 
tryghed for sin familie?

Det er den brutale virkelighed 

for de tusindvis af fordrevne 
kristne, yezidier og muslimer tæt 
på krigszonen i Irak. I angst for 
nye overgreb må de skjule sig 
i hjemmelavede telte, ufærdige 
betonbygninger eller bag ørken-
klipper under åben himmel. 

Gud hjælpe os!
Og det tror jeg, han gør, når vi 

bistår de nødlidende, så godt vi 
kan. Han giver styrke til at agere 
med medfølelse. Kristendommen 
er realistisk, så vi både får em-
pati med de lidende og kan gøre 
noget ved lidelsen. At tro er ikke 

at fl ygte fra virkeligheden, men 
at hente styrke til at gøre noget 
ved virkeligheden, uanset hvor 
forfærdelig den er. 

Jeg ser lidelse, ja, men jeg ser 
også håb. Og det er et håb, der 
kan lindre smerten hos det foræl-
dreløse barn, give den voldtagne 
kvinde en smule værdighed til-
bage og give overblik og overskud 
til, at manden igen kan forsørge 
og skabe tryghed for sin familie. 

Påskebudskabet giver 
medfølelse og handlekraft
Påsken markerer det særlige ved kristendommen: at se lidelserne i øjnene og gøre noget ved dem.

Flygtningepige foran lejren i Sinjar.

til kun at være en myte. 
Dr. Marr siger, at han er over-

bevist om, at beretningen i 
Bibelen er en præcis og hi-
storisk skildring af de faktiske 
hændelser. 

Siro Trevisantino siger, at han 
tør sværge på, at plagerne vir-
kelig er sket, - og altså ikke blot 
en myte, som mange moderne 
teologer påstår. 

Plagerne er beskrevet
Plagerne skete under Egyp-

tens ”mellemste kongerige”. 
Kort efter invaderede hyksos-

folket det plagede Egypten, næ-
sten uden at møde modstand, 
og regerede landet i 400 år. 

Mærkeligt, at et primitivt folk 
udefra kunne overvinde det 
mægtige Egypten. Hvis ikke det 
netop var fordi, plagerne havde 
nedbrudt egypterne, og stor-
magten havde mistet sin hær 
i Det Røde Hav, som Bibelen 
fortæller.

Det såkaldte Ipuwer Papyrus, 
fortæller fra egyptisk side om, 
hvordan landet blev ødelagt.

Her fortælles om jordskælv, 
om ødelagte byer, det øvre 
Egypten er blevet en tør ørken, 
alt er ruin, ”modstanden blev 
overvundet på et øjeblik,” og der 
er larm og tumult, står der.

”Der er en plage i hele landet. 
Blod er overalt,” står der i Papy-
rus 2,5-6. ”Mennesker skrumper 
ind af tørke.”

Så uanset hvordan det skete, 
så skete det åbenbart. Gud førte 
sin vilje igennem: at befri slaver-
ne - naturligt eller overnaturligt.

(Teksten om plagerne i Egyp-
ten er indgående beskrevet i de 
første 15 kapitler af 2. Mosebog. 

Flere fi lm beskriver historien, 
bl.a. den klassiske ”De Ti Bud”.

Disney-tegnefi lmen ”Prinsen 
af Egypten” handler om Moses,

Filmserien ”The Bible” har 
også beretningen med.)
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Brug for annonce? Ring 73 56 15 06

Har du spørgsmål Har du spørgsmål 
til dit abonnement?til dit abonnement?
Så ring til Udfordringens Så ring til Udfordringens 

kontor mellemkontor mellem
kl. 10:00 og kl. 15:00kl. 10:00 og kl. 15:00 på på  

tlf. 74 56 22 02tlf. 74 56 22 02

Stillinger

Mangler du nye 
medarbejdere?

Indryk en 
stillingsannonce i 

Udfordringen

Diverse

Boliger

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

Film med tankevækkende /
kristent indhold

Se det spændende udvalg af DVD’er på 
www.Hosianna.dk

Efterskolelærer til Solgården
”Sprechen Sie Deutsch?”  

  
”Do you speak English?”

”Kan du noget andet?” 

Vi har slået en spændende stilling op
- måske er det lige dig, vi søger?

Tjek www.solgaarden.dk/job
Ansøgningsfrist onsdag den 6. april 2016

Bøgballe Friskoler søger en børnehaveklasseleder
og en udskolingslærer

Se stillingsopslag på: 
www.bøgballefriskole.dk

Andreasskolen i Holbæk søger lærere
Vi søger 2 dyg  ge og engagerede lærere, som har lyst  l at undervise 
på Andreasskolen og blive en del af vores lærergruppe.

Vi har brug for en indskolingslærer, som kan påtage sig klasselærer-
opgaven og undervise i dansk.  Derudover har vi brug for lærere, 
der kan undervise i fagene engelsk, musik, matema  k, håndarbejde 
og geografi . Vi har mulighed for eventuel del  dsansæ  else og for 
at  lpasse fagfordelingen, a  ængig af ansøgerne, så måske kan du 
passe ind! 

Andreasskolen er en fagligt og socialt velfungerende skole i et nært 
miljø med gode og trygge rammer for pt. 248 elever, og nu har vi 
også i et år ha   ca. 40 børn i vores nye børnehave, som er blevet 
en del af skolen.

Vi er en kristen friskole på et fælleskirkeligt grundlag og forventer, 
at ansøgere vil være i overensstemmelse med skolens kristne 
livs- og menneskesyn og arbejde ak  vt for de  e. Du er fl eksibel og 
nytænkende med respekt for bestående skolekultur.

Vi kan  lbyde dig en arbejdsplads med gode, engagerede kollegaer, 
der vil se frem  l at have dig med i det pædagogiske udviklingsar-
bejde. Tjek selv vores hjemmeside og fi nd ud af mere om, hvem vi er.

Ansæ  else e  er overenskomst mellem fi nansministeriet og LC. 
S  llingerne søges besat fra 1. august 2016.

Ansøgningen sendes  l: Andreasskolen, Blomsterhaven 1-5, 
4300 Holbæk eller elektronisk  l jannepedersen@andreasskolen.dk

Ansøgningsfrist 1. april 2016

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse  l skoleleder Janne 
Pedersen eller viceskoleleder Kent Fuglsang på tlf. 59 43 18 66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Andreasskolen – Blomsterhaven 1-5 – 4300 Holbæk

www.andreasskolen.dk – tlf. 59431866 – fax 59441808

 LÆRER SØGES

VkF er oprettet af IM/LM  skolen har 289 elever i 0. - 9. kl.  og ca. 75 
børn i SFO  afdelingsopdelt skole  gode fysiske rammer  pædagogisk 

nytænkning  stor forældreopbakning  it klasser i overbygningen  
30 ansatte  aktivt kirke- og missionshusmiljø  godt lokalsamfund.

Se hele opslaget på vkfri.dk

Ansøgning senest fredag den 1. april 2016 på mail:  
kontor@vkfri.dk 

Du er velkommen til at kontakte skolen for yderligere oplys-
ninger hos skoleleder Jesper Storbjerg Friis (privat tlf. 51 84 
37 97) eller viceskoleleder Henriette Lauridsen (privat tlf. 30 
64 39 21).

Videbæk kristne Friskole

VIDEBÆK KRISTNE FRISKOLE SØGER EN LÆRER 
PR. 1. AUGUST 2016 - FAST STILLING

SKOLELEDER
SØGES !

Lykkegårdskolen er 
en kristen friskole 

beliggende i Kolding.
Vi søger en skoleleder -

læs mere på:
bit.ly/lykkegaardskolen

Tange Kristne Friskole søger barselsvikar 
Se s  llingsopslag på 
www.tangekristnefriskole.dk

Tange Kristne Friskole søger 
ny lærer med souscheff unk  on
Se s  llingsopslag på 
www.tangekristnefriskole.dk

 

Kristkirken i Kolding 
søger 

organist 
 

Se stillingsopslaget på: 
www.kristkirken.dk 

 
Ansøgningsfrist 8. april 

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

 

Bolig søges i København
Jeg er en ung kristen kvinde på 37, jeg 

hedder Tekla og planlægger at læse i KBH 
fra september 2016 og søger derfor bolig i 
byen. 

Jeg er en proper, rolig og hjælpsom person, 
som er åben for forskellige løsninger. Jeg 
ville fx. være glad for at bo hos en ældre person, som jeg evt. 
kunne hjælpe med det praktiske en-to gange om ugen. Jeg kan 
kontaktes på: tlf. 5030 5461 eller mail: tekla.scheer@gmail.com

erson som jeg evt
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 10:
Kurt Melin
Haraldslundvej 42
2800 Lyngby

Kodeord: postadresse

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 
31. marts 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!

Løs ugens kryds og tværs - og vind et gavekort!

Diverse

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

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. 

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.dringen

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.

Sommerhus udlejes
Hyggelig velholdt sommerhus i Vendsyssel udlejes billigt.
Gerå nær Aså. Rolige omgivelser, børnevenlig, nær havet, 
6 personers. Tlf. 23437231/98466331

Ferie

Øland og Sydsverige
En dejlig rejse til Ølands spændende natur og kultur-
minder med skulpturelle rauker, blomster på Alvaret, 
danske spor, middelalderborge og den svenske konge-
families sommerslot.
Dato: 13/6 - 18/6

Lina Sandell
Vær med til at fejre Lina Sandell dagen med guds-
tjeneste i Fröderyd kirke, musikunderholdning og 
rundvisning på Sandellmuseet. Vi hører også om Den 
Hellige Birgitta, som stiftede Birgittinerordenen.
Dato: 8/7-12/7

Kontakt os på 
7592 2022 eller 
fxr@felixrejser.dk

Kirken i 
Kulturcenteret

Frokostmøder - Hør spændende foredrag om tro og liv:

23. marts kl. 11.30 til ca. 13.00: Erling Tychsen

30. marts kl. 10.30 til ca. 13.00: Hans P. Pedersen

6. april kl. 11.30 til ca. 13.00: Filip Ipsen.

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:

27. marts kl. 14.00: AFLYST

Filip Ipsen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Erling Tychsen H. P. Pedersen

RUM
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Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Tværkirkeligt møde 
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 1. april kl. 19.30. 
Taler: Søren Kokkenborg, , Bethesda, Blåhøj

Unge fra Bethesta medvirker - Alle er velkomne!

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

Kultur

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

VINEYARD NORDIC SUMMIT 16
CHALLENGE to change

Simon Ponsonby, St. Aldates Oxford
Mike Pilavachi, Soul Survivors

Rick & Becky Olmstead, 
Vineyard Church of the Rockies

Flemming Mølhede, København Vineyard

More information and registration

summit.vineyardnordic.org

5-7 MAY IN COPENHAGEN

Pris kr. 100,- inkl. brunch

Lørdag den 2. april kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Erik Hviid Larsen
Præst i Bethlehemskirken og tilknyttet 
Københavns stift som præst for børn og 
unge med særlige behov

Weekend-seminar og profe  sk møde med
ANDERS OVA

Arrangør: Evangeliekirken og 
Full Gospel Storkøbenhavn

Hvor: Evangeliekirken, Worsaaesvej 5, 
1972 Frederiksberg

Hvornår: 1, 2 og 3. april 2016
Anders Ova er kendt af de fl este. En højt ska  et profet, under-

viser og forkynder. Anders Ovas undervisning (mere end   år på 
Mariager Højskole) om bl.a. re  ærdiggørelsen har hjulpet mange 

 l en bedre forståelse af emnet og dermed større frigørelse. 
Undervisningen om de sidste  der har bidraget  l en større for-

ståelse og længsel e  er Kris   genkomst. Mange unge forkyndere 
kan takke Anders Ova for et solidt fundament at bygge videre på. 

Program: (alle  dspunkter er vejledende)
Fredag, d. 1. april - a  enmøde Kl. 19.00 
der serveres kaff e og brød  l 30 kr.
Lørdag, d. 2. april - e  ermiddags seminar start kl. 16.00 
forventet slutning kl. 21.30. 
Kl. 17.30 – 18.30: Middagspause, der serveres varm mad, 
dessert og kaff e  l 60 kr. (  lmelding)
Søndag, d. 3. april – gudstjeneste 10.30: Gudstjeneste med 
Anders Ova. E  er gudstjenesten er der mulighed for at købe 
en let anretning  l 25 kr.

Tilmelding (og evt. spørgsmål)  l:
Freddy Hansen, tlf. og sms 6069 2409 eller 
e-mail: freddyhansen0942@msn.com 
David Demandt, tlf. og sms 60715474 eller 
e-mail: daviddemandt@live.dk

 

EVANGELIET 
OVER GRÆNSER
VELKOMMEN TIL  
PROMISSIOS ÅRSMØDE
lørdag den 2. april kl. 9 – 18
i Klippen, Ribevej 60, Øster Snede

Læs mere: 
aarsmoede.promissio.dk
promissio.dk    info@promissio.dk    7356 1260

At høre Guds stemme 
og tjene med Guds hjerte

5. - 9. APRIL 2016

Patrick Sparrow
med team fra USA
Patrick Sparrow brænder for at styrke og 
opmuntre lokale kirker gennem profetisk og 
apostolsk tjeneste. Han har plantet mange 
kirker og rejst over hele USA og i andre lande. 

Fire fantastiske dage med opbyggelse, 
helbredelse og udrustning til det, Gud 
har kaldet os til at være og gøre.

Gennem undervisning og workshops lærer vi 
at se, høre og kommunikere Guds hjerte til 
hinanden. Vi vil anvende Åndens gaver såvel 
som drømme, visioner og andre former for 
åbenbaring.

Kolding Internationale Højskole    ·    iacb.dk    ·    info@iabc.dk    ·    75 52 47 99

Listen!
Salling 

Kunstcenter 
- Udstilling af kristen 
kunst - Café & Galleri 

- Forbøn og billeder der 
helbreder

Adresse:

Sønderallé 3, Ramsing, 

7860 Spøttrup, 

Tlf.: 9756 6285
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Palmesøndag 20/3
14:00 Gudstjeneste fra 
Skanderborg Slotskirke. Ungdoms-
præst Peter Tast, Skanderborg, 
har inviteret Elvis fra Stjær, alias 
Karsten Holm, der sammen med 
Niels Nørgaards jazz-trio slår tonen 
an til ungdomsgudstjeneste
 
Mandag 21/3
08:30 Gudstjeneste fra Skander-
borg Slotskirke. Genudsendelse 
fra søndag.

Skærtorsdag 24/3
12:15 Biblens gåder - Jerikos fald
13:05 Biblens gåder - Salomons 
tempel
13:55 Biblens gåder - Den rigtige 
exodus?
14:45 Biblens gåder - Jakobs 
hovedpude
15:35 Biblens gåder - Da Moses 
skilte vandene
16:25 Biblens gåder - Sodoma og 
Gomorra
17:15 Biblens gåder - Moses’ stav
18:05 Biblens gåder - Ligklædet 
i Torino
18:55 Biblens gåder - Syndfl oden
Tysk dokumentarserie fra 2015
19:50 Introduktion til De Krist-
nes Påske. Sognepræst Kirsten 
Kruchov Sønderby fortæller om 
kristendommens vigtigste højtid, 
påsken. Her fejrer de kristne Jesu 
død og opstandelse. Hun beretter 
om den religiøse baggrund for 
højtiden med et personligt strejf.

Langfredag 25/3
14:00 Gudstjeneste fra Tilst - 
Langfredag. 
Midt i Aarhus-forstaden Tilst, ligger 
en stor landsbykirke med en skat 
af kalkmalerier. Sognepræst Karin 
Rank Gotlieb inviterer til
Langfredagsgudstjeneste med tid 
til eftertanke. 
14:45 Introduktion til De Krist-
nes Påske. (Genudsendelse fra 
torsdag).
14:50 Introduktion til Jødernes 
Pesach. Overrabbiner Bent Lexner 
fortæller om den jødiske påske, 
Pesach, hvor jøderne fejrer udvan-
dring fra Egypten og befrielsen fra
slaveriet. Han beretter om den 
religiøse baggrund for højtiden med 
et personligt strejf.
16:05 Exodus - mere end en myte?
Amerikansk dokumentar fra 2015.
(Patterns of Evidence - The Exo-
dus). Arkæologerne har aldrig 
fundet beviser på, at der har levet 
israelitter i Ægypten og betragter 
derfor også de slavebundne isra-
elitters udfrielse og udvandring, 
exodus, fra Ægypten under ledelse 
af Moses, som en myte. Men den 
amerikanske fi lmskaber Timothy 
Mahoney og hans hold har gen-
nem tolv år foretaget arkæologiske 
undersøgelser i området og mener, 
at de har fundet beviser, der kaster 
et nyt lys over historien.

Lørdag 26/3
08:30 Gudstjeneste fra Skander-
borg Slotskirke. Genudsendelse 
fra søndag.
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen.

Påskedag 27/3
14:00 Gudstjeneste fra Skander-
borg Slotskirke. ”Livet er stærkere 
end døden. Lyset har magt i ver-
den. Midt i det goldeste ødeland 
eller udtørret liv spirer håbet uven-
tet frem,” siger Sognepræst Heidi 
Torp, Skanderborg, om Påskedag 
i en kirke smykket med blomster.

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

UCB TV
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender på Kanal 10 Norge, satellit 
THOR 1 grad vest, fr. 10872, SR 
24500 V pol: 
Lørdag kl. 14:00 - 18.00. 
Søndag kl. 00:00 - 04:00.
UCB Radio: 
UCB/NewFM: FM 103,4
Alle hverdage 
kl. 21:00 - 06:00 
Radio Rhema: FM 106,3
Alle hverdage kl. 06:00 - 10:00 
Lørdage kl. 06:00 - 11:00
Mandag kl. 13:00 - 17:00

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.

Radio 

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

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

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

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

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

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

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

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d - 28,2 gra-
der E= øst. Engelsk kanal. Undervis-
ning / forbøn for syge. Ekstra parabol 
muligvis nødvendig. Program og tek-
nisk support: www.revelationtv.com

Søndag 20/3
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro
09:54 Gudstjeneste fra Faaborg 
Kirke, Fyns Stift. Prædikant: 
Lars Ole Jonssen.

Mandag 21/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.06 Religionsrapport

Tirsdag 22/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 23/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Tråden fra oven. 
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Skærtorsdag 24/3
09.54 Højmesse
Skærtorsdag, Roskilde Domkirke, 
Roskilde Stift. Prædikant: Paul 
Kofoed Christiansen.
16.03 Audiens -  På sporet af det 
onde 1. del med Fotograf Jacob 
Holdt. 

Langfredag 25/3
09.54 Højmesse
Langfredag, Roskilde Domkirke, 
Roskilde Stift. Prædikant: Ulla 
Thorbjørn Hansen
16.03 Audiens -  På sporet af 
det onde 2. del med præst Ole 
Skjerbæk Madsen og Jacob Holdt. 

Lørdag 26/3
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Påskedag 27/3
7.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro
Genudsendelse fra onsdag.
9.54 Højmesse. Påskedag, Ros-
kilde Domkirke, Roskilde Stift. 
Prædikant: Jens Arendt.

2. Påskedag 28/3
09.54 Højmesse
Fra Roskilde Domkirke, Roskilde 
Stift. 2. Påskedag, 
Prædikant: Maria Harms.
15.03 Mother Teresa – myten om 
det gode?
16.03 Grøndlandsk Gudstjeneste 
fra Hans Egedes Kirke i Aalborg.
Prædikant: Oline Bertelsen.

Selv om fristen for tilmelding til 
Udfordringens læserrejse til Israel 
10.-19. maj udløb den 8. februar, 
har Felix Rejser endnu mulighed 
for at tage fl ere rejsende med ved 
tilmelding snarest. 

Rejsen fokuserer på det bi-
belske og åndelige indhold. Og 
rejsedeltagerne er læsere af 
Udfordringen. Prisen er 15.975,- 
pr. person og inkluderer stort set 
alt. TILMELDING til Felix Rejser, 

Rejseledere er præsteparret 
Stig og Rhoda Christensen.

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/

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

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

Morgenandagten 
på DR K

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

Eleverne strømmer til 
Djurslands Efterskole, så...

Læs om stillingerne på djurslands.dk eller ta’ en god
snak med forstander Bent Molbech på 26 89 22 07

Chance for tilmelding efter fristen

Korskærvej 25, 7000 Fredericia, 
tlf. 7592 2022 (eller www.felix-
rejser.dk)

P1 Langfredag kl. 16.03: Ole Skjerbæk Madsen og Jacob 
Holdt er gæster i Audiens - På sporet af det onde.
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Lyt til nummeret ’Vapor’ ved at scanne QR 
koden til venstre

Musik
TJEK

Moses, tag lige et øjeblik og tænk over, hvor totalt 
overvildt sejt det her er! !!                  (Se 2. mosebog kap. 14)

Af Niels Christian Melgaard

Lovsangsgruppen fra Skywalk 
tager på turné i påsken. Bandet 
har spillet omkring 40 koncer-
ter. Tidligere på måneden lagde 
bandet vejen forbi Grejsdalens 
Efterskole i Vejle, hvor eleverne 
var med i forberedelserne til en 
koncert.

Denne måned er det et år 
siden, at cd’en ”Din er æren” 
udkom. Med udgivelsen har det 
danske lovsangsband Skywalk 
noget, som de færreste kristne 
bands i Danmark har prøvet, 
nemlig at lande i toppen af hit-
listerne.

De iørefaldende nye lovsange 
slog særligt igennem blandt unge 
og har med deres hverdagssprog 
været med til at sætte ord på, 
hvad troen handler om.

Skywalk har spillet omkring 40 
koncerter, og den 11. marts lagde 
bandet vejen forbi Grejsdalens 
Efterskole ved Vejle.

Sammen med en lokal kirke og 
initiativet ”Elsk Vejle” inviterede 
efterskolen til lovsangsfest, og 
her var skolens elever med til at 
forberede arrangementet, der 
samlede godt 350 deltagere. Ele-
ver fra Grejsdalens Efterskoles 
10:Trolinje var med til at tilbyde 
forbøn og fortælle om deres skole.

Første lovsangsfest
For f lere af dem var det 

også første gang, de var til en 
lovsangsfest som denne. Og det 
var en stor oplevelse, fortæller 
Oliver Christensen, 17, Tørring.

- Der var en fed stemning un-
der koncerten. Man kunne gøre, 
som man ville, og udtrykke sig 

på den måde, man havde brug 
for, siger Oliver.

Oliver var også med i forbøns-
tilbuddet, som mange benyttede 
sig af. 

- Det var en fed oplevelse. Folk 
åbnede sig op for os, så vi kunne 
være der sammen med dem og 
Jesus. Vi bad for dem, og det var 
skønt, selvom jeg selv ikke sagde 
så meget, men var sammen med 
en fra kirken, siger Oliver.

Freja Jørgensen, 15 år, fra Har-
rislee, var travlt beskæftiget med 
sceneudsmykningen:

- Det var sjovt at få lov til en 
så stor opgave og have så frie 
hænder. Det gør jeg gerne igen, 
siger Freja. 

For Maria Svensson, 17 år, fra 
Odder, var koncerten også en 
stærk oplevelse:

- Det var faktisk rørende at 
være med til. Jeg kan godt lide, 
når vi er samlet så mange kristne 

på et sted, at vi så bruger tid på 
at takke Gud. Det betød noget 
for mig.

Begge elever giver udtryk for 
det meningsfulde i samarbejdet 
med Skywalk, den lokale kirke 
og “Elsk Vejle”. 

- Det ville være en superidé for 
efterskolen at gøre sådan noget 
igen - det giver fællesskab mel-
lem eleverne og dem, vi møder.

Påskekoncerter
I påsken, fra den 21. til den 

27. marts, vil Skywalk Lovsang 
spille syv lovsangs-koncerter 
over hele landet, fra Vendsyssel 
til København under event-navnet 
’Skywalk At Easter’.

- Det bliver nogle storslåede 
aftener, hvor syv forskellige kir-
ker har valgt at gå sammen om 
at skabe rammerne for en stor 
fejring af påsken, lover Christoffer 
Fryd fra Skywalk Lovsang.  

- Rent teknisk bliver det også 
noget ud over det sædvanlige, 
hvor store lyd/lys selskaber frivil-
ligt har valgt at biddrage med et 
stort teknisk set-up, så det bliver 
en rigtig speciel oplevelse, tilføjer 
Christoffer Fryd. 

Albummet ”Din er æren” er 
siden udgivelsen solgt i 2500 
eksemplarer, og sangene er 
blevet afspillet 350.000 gange 
på YouTube. 

Skywalk er en ungdomsgruppe 
fra Den Evangeliske Frikirke.

Turnéen i påsken indledes i 
Kulturcenter Vendsyssel i Taars. 
Herefter fortsætter gruppen til 
Aarhus, Ølgod, Aalborg, Kolding 
og Herning, inden turnéen slutter 
i København. 

Der er gratis adgang til fire 
af koncerterne, mens der til de 
øvrige er entré.

Unge fra Skywalk tager på 
påsketurné med lovsang

I sidste weekend medvirkede Skywalk på Grejsdalens Efterskole, hvor 350 var mødt op.

Lovsangsgruppen fra Randers spiller syv koncerter i løbet af påsken.

Skywalk fra Randers holder i påskeugen koncerter syv steder i landet. Foto: Christoffer Fryd.

Gungor er Michelangelo, alle andre er 4b i billedkunst. 
Det er intet musik som på lignende måde driver ørerne til 
højttalerne eller headset’et. Gungor gør det bare bedre. 

Ethvert nummer på dette album er et kunstværk med 
dybder, som man troede ikke fandtes i popmusik. Der 
fi ndes ikke en lyd, en tone, et klap eller et råb, som ikke 
er fuldstændigt planlagt. 

Det man står tilbage med er et lydunivers, som ikke 
fi ndes magen til, i hvert fald ikke på denne side af evighe-
den. Om det er de helt små produktioner med blot guitar, 
strygere og piano, eller de store synthesizerer og dybe 
trommer, så er det så præcist og passende, aldrig forceret, 
men altid “spot on”.

Gungor er i gang med en trilogi under titlen One Wild 
Life. Første episode hedder Soul. Snart følger: Spirit og til 
efteråret kommer sidste del: Body. 

Soul indeholder 11 sange foruden et introstykke, som 
sætter stemningen for dette fabelagtige album. Overordnet 
er der en fantastisk samhørighed på dette album - dog uden 
at det når helt op på albummet “Ghost upon the earth” fra 
2011. Men dette album indeholder 11 perler som kan lyt-
tes til uafhængigt. Der er sågar blevet plads et par rigtig 
popsange med airplay potentiale.

Gungor konsoliderer deres plads som et af de mest 
interessante bands overhovedet. Og tænk, der kommer 
endnu to albums i 2016! Glæd dig og skynd dig at få fat 
i dette album.

Torben Schmidt

Et mesterværk!
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Klummen

Af Henrik Engedal
ung@udfordringen.dk

Da jeg kom ud af biografen, var jeg helt 
målløs. Jeg havde været vidne til en fi lm, 
som var mesterligt lavet og havde brilliante 
skuespillere. Men der var mere i det end dét.

Det er nu en del år siden, at jeg så den an-
den fi lm i Christopher Nolans Batman-triologi: 
The Dark Knight. Især Heath Ledgers skuespil 
som skurken Jokeren var både fascinerende 
og skræmmende. Det var let for mig at relatere 
fi lmens budskab om kampen mellem det gode 
og det onde til den verden, jeg lever i.

Da fi lmen udkom i 2008, var der både ting 
i verden og i mit eget liv, som jeg kæmpede 
med. Noget af det, der fascinerede mig i fi lmen, 
var det faktum, at ondskaben så ud til at vinde. 
Selvom Batman var en superhelt, så var han 
egentlig også ret menneskelig og svag. 

Med den megen vold og frygt der er i verden 
i dag, kan jeg godt ønske mig en superhelt 
som Batman eller Superman, som kan komme 
og ordne det hele. Og den superhelt jeg har 
valgt at satse på, hedder Jesus. Og ligesom 
Batman, så var Jesus faktisk også ret men-
neskelig og svag. Især da han hang på korset. 

Da han hang dér, tror jeg hans tilhængere 
var overbeviste om, at ondskaben havde fået 
overtaget. Og det havde ondskaben på en 
måde også. 

Men lige dér skete der noget af det mest over-
raskende i verdenshistorien, for Gud vidste, hvad 
han havde gang i. Jesus døde i stedet for dig og 
mig. Det var en utrolig del af planen - selvom han 
så så svag ud. 

Påsken minder mig om, at selv når jeg synes, 
at mørket har fået for meget magt i verden, så 
ved jeg, at min superhelt allerede har været der. 
Han har gjort arbejdet færdigt på korset. Og når 
jeg holder fast i korset, så kan jeg, som en anden 
superhelt, kæmpe videre på hans vegne – og på 
hans måde. 

De svage superhelte

”Alle børn har krav på kær-
lighed og omsorg”, siger 
indiske Victor John, som var 
med på årsmødet i Aktiv Mis-
sion sidste weekend.

To studerende havde indsamlet 
65.0386 kroner til Victor Johns 
arbejde blandt børn i Indien.

- Der er mellem 25 og 30 mil-
lioner forsvundne børn i Indien. 
De skal reddes, rehabiliteres og 
genforenes med deres familier, 
siger Victor John.

Anna Hoyng Alstrup og Natha-
lie Bach, som overrakte checken 
på 65.036 kroner, har selv besøgt 
Indien. 

Jernbanebørn
Victor John står bag indiske 

ASSI, der er paraply for 150.000 
husmenigheder.

Men det er børnene, der ligger 
Victor Johns hjerte nærmest. 

Hjemløse børn, der lever på ga-
den, på banegårde og jernbane-
sveller, og som bliver bortført og 
misbrugt som tiggerslaver. 

ASSI tager sig af 3.000 børn 
og giver mange af dem en fremtid 
på børnehjem og i skole. ASSI 
støttes også af missionsorgani-
stionen Aktiv Mission.

Læringscentre
Gennem såkaldte læringscen-

tre får Victor Johns medarbejdere 
adgang til landsbyerne. Her lærer 
befolkningen menneskerettighe-
der og forskellige færdigheder. 

- Du kan ikke gå ind i en in-
disk landsby med Bibelen under 
armen, for så vil du blive dræbt 
eller jaget bort. Derfor fi k jeg en 
vision om at oprette læringscen-
tre. Læring er et vidt begreb, og 
frelse betyder jo helbredelse af 
ånd, sjæl og legeme. Frelse er 
også at hele svære menneskelige 

relationer gennem tilgivelse. 
Og læringscentrene virker. 

Efter at have oprettet låne-spare-
grupper i en landsby, fi k en præst 
startet 15 husmenigheder på to 
år, fortæller Victor John. 

Ud over Victor Johns arbejde 
i Indien støtter Aktiv Mission 
rockgruppen Drusjkis koncerter 
og hjælpearbejde i russiske 
fængsler, Gospel Mission til 1.000 
sangere og 60 gospelkor i Polen, 
masser af kristne børneklubber i 
Albanien, og satellit-TV-stationen 
SAT-7, der sender kristne og 
sociale programmer til hele Mel-
lemøsten og Nordafrika.

Gaveindtægterne til Aktiv Mis-
sion steg i 2015, så missions-
organisationen kunne sende 
fl ere penge til de mange projekter 
rundt om i verden.

Svend Løbner

På årsmødet for missionsorganisationen Aktiv Mission i Hillerød den 12.-13. marts overrakte to studerende,  
Anna Hoyng Alstrup og Nathalie Bach, en check på 65.036 til Victor Johns børnehjem i Indien.

65.000 til børnehjem i Indien
Mange millioner børn i Indien har brug for skolegang og kærlighed.

1 x 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PåskePåske-quiz
1. Hvad fejrer man i den jødiske påske? 1: Foråret; x: Moseloven; 

2: Udfrielsen fra Egypten
2. Hvad kalder man Langfredag i Holland? 1: Gode Fredag; 

x: Sorte Fredag; 2: Lange Fredag
3. Hvornår holder Brødremenigheden påskegudstjeneste? 

1: Klokken 6:30; x: Klokken 6:50; 2: Klokken 10
4. Hvad forventede Jesu disciple efter triumftoget Palmesøn-

dag? 1: Oprør mod romerne; x: At Jesus skulle korsfæstes; 
2: At Jesus blev valgt som ypperstepræst

5. Hvad blev Jesus kaldt af Johannes Døber? 1: Guds Lam; 
x: Menneskesønnen; 2: Kristus

6. Hvorfor vaskede Pontius Pilatus sine hænder? 1: Fordi han 
skulle spise; x: Han led af tvangshandlinger; 2: For at erklære 
sig uskyldig i henrettelsen af Jesus

7. Hvilken discipel fornægtede Jesus, før hanen galede? 
1. Simon Peter; x. Johannes; 2: Judas

8. Hvorfor gik kvinderne ud ti l graven søndag morgen? 
1. For at lægge blomster; x: For at salve Jesus; 2: For at se om 
han var stået op af graven

9. Hvorfor sagde vagterne, at Jesu lig blev stjålet? 1: De havde sovet 
på vagten; x: Det var en ordre; 2: De havde drukket

10. Ligklædet i Torino har aftryk af mønter præget af en fyrste fra 1. 
århundrede. Hvem var det? 1: Nero; x: Herodes; 2: Pontius Pilatus 

Svarene på disse spørgsmål fi ndes i avisen.
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Gi’ dig selv en udfordring!

Film gav skuespiller troen tilbage
Skuespilleren Jennifer Garner 
har genfundet sin barnetro 
under optagelsen af filmen 
”Miracles from Heaven”.

Charisma News skriver, at 
skuespilleren for nylig var med til 
gudstjeneste i pastor T.D. Jakes  

kirke i Dallas. Her fortalte hun om 
sin genfundne tro, og hvad den 
betyder også for hendes familie.

Svært at tro i Hollywood 
Garner fortæller, at folk i Hol-

lywood normalt ikke taler om 
tro. Og hvis man skulle være 

troende, bli-
ver man som 
rege l  ho ld t 
udenfor det 
gode selskab.

- Hjemme i 
West Virginia 
gik jeg altid i 
kirke. Nu (ef-
ter  f i lmen) , 
da jeg kom 
tilbage til Los 
Angeles, har 
jeg talt med 
mine børn om 
fi lmen, og de 
sagde til mig: 
”Mor, du tager 
os ikke med 
i kirke!” Så vi 
gik i kirke den 
søndag,  og 
i dag tog de 
afsted uden 
mig. Den be-
slutning var en direkte gave fra 
fi lmen, og det er jeg meget tak-
nemlig for, siger Jennifer Garner.

 
Himmelske mirakler

”Miracles from Heaven” er ba-
seret på virkelige begivenheder. 
I fi lmen spiller Jennifer Garner 
Christy Beam, der er mor til den 
alvorligt syge 12-årige Annabel. 
Pigen må ofte på hospitalet og 
har mange smerter. Men på en 
”god dag” kravler hun højt op 
i et træ - og falder ned. Mens 
alle frygter det værste, bliver 

pigen mirakuløst helbredt efter 
en nærdøds-oplevelse. 

Men også under Annabels syg-
dom fi nder hele Beam-familien 
stor styrke i deres tro. Det gjorde 
så stort indtryk på Jennifer Gar-
ner, at hun fandt tilbage til sin 
egen barnetro. 

Miracles from Heaven er 
produceret af holdet bag fi lmen 
”Himlen fi ndes virkelig” (om en 
lille drengs oplevelse af at være i 
himlen). Den nye fi lm havde pre-
miere i USA den 16. marts 2016.

Bodil

Jennifer Garner har bl.a. medvirket i fi lmene 
Pearl Harbor, Daredevil, 13 Snart 30 og Catch 
Me if You Can samt TV-serien Alias.

For to år siden var jeg under meget pres, både på grund af 
arbejde, dødsfald i familien og på hjemmefronten. På vej til en 
krisesituation, der pludselig var opstået, kunne jeg ikke fi nde 
mine briller, og da jeg ikke har så høj styrke, tænkte jeg, at jeg 
lige kunne skaffe nogle læsebriller til at afhjælpe situationen. 

Jeg var en smule usikker på den præcise styrke, så jeg 
prøvede mig frem, fandt nogle briller med en styrke på - 1 og 
skyndte mig videre. 

Brillerne var ikke helt gode. Når jeg havde dem på, følte jeg, 
at jeg anstrengte øjnene, og så tog jeg dem af. Alligevel havde 
jeg brug for dem, når jeg var ude at køre bil for at kunne se 
skiltene i god tid. Jeg begyndte at få hovedpine og tandpine. Der 
kom spændinger til i hele kroppen, og det var svært at samle 
tankerne. Hvad mon der var galt med mig? Jeg fi k behandlin-
ger for symptomerne og klagede min nød til Gud for alle mine 
svære situationer. 

Så en dag får vi at vide, at min søn muligvis skal have bril-
ler. Vi får bestilt en tid hos optikeren, og så kan jeg da lige få 
tjekket mine øjne ved samme lejlighed. - Du skal have briller 
med - 0,5 i styrke, forklarer hun mig. Jeg forklarer situationen 
og kan se på hendes lettere rystede ansigtsudtryk, at det er 
ikke lige meget, om man har den helt rigtige styrke. Jeg havde 
gennem over et år haft enten 0,5 for meget eller for lidt i styrke 
konstant. Stakkels mishandlede øjne!

Så jeg måtte hjem og lede skufferne igennem efter de gamle 
briller. Det var godt for øjnene at få den rette styrke. Og hvad 
har jeg så lært af det?

- Nødløsninger, der bliver gjort til permanente løsninger, kan 
være skadelige i længden.

- Når vi ikke ser klart, påvirker det hele legemet. 
- Vi har brug for at gå til en troværdig autoritet for at få den 

rette diagnose.

Er dine åndelige linser tilpasset dit syn? Er du sikker på, at 
dit blik er stillet skarpt på Guds ord og hans nærvær? Måske er 
det ikke alle vores problemer, Gud ønsker 
at løse først, men vores syn til at se på 
problemerne med. 

Giv mig 
øjne at se med

Af Karin Juul Jensen
Indehaver af Break Point Consult 

og foredragsholder

Hvorfor får jeg 
Udfordringen, 
når jeg ikke 
holder den?

Udfordringens påske-nummer uddeles gratis til fl ere tusinde 
ekstra modtagere. Enten sendes avisen direkte til dit område fra ud-
giveren, eller den gives videre af avisens læsere, som synes andre 
skal lære den at kende. 

Udfordringen udgives af Fonden Den Selvejende Institution Udfor-
dringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. Tlf. 74562202.  

Mail@udfordringen.dk Hjemmeside: www.udfordringen.dk 
Evt. lokal kontakt-adresse:

Vælg en velkomstgave!
Som ny abonnent - også på prøve - kan 
du gratis vælge en af disse bøger:

__ Fundet og fri - om at søge og fi nde, 
af Iris M. Pedersen

__ Jeg fandt håb i en håbløs tid, 
af Birte Lykke Olsen

__ Kan incest tilgives, 
af Jonna Theede

Gaven er ifl g. loven ikke afhængig af abonnement 
og kan afhentes på avisen eller sendes mod betaling af porto.
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