
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
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Af Vidar Norberg, Jerusalem.
Udfordringens korrespondent

Statsminister Lars Løkke Ras-
mussen og hans kone Sólrun 
besøgte Israels premiermini-
ster under en fi re dages privat 
ferie i Israel i påsken.

Det var deres første besøg 
i Israel. Selv om besøget var 
privat blev det fl ittigt omtalt i de 
israelske medier. 

Lars Løkke Rasmussen og 
Sólrun var middagsgæster hos 
premierminister Benjamin Ne-
tanyahu og hans kone Sara 
onsdag.

– Velkommen til Jerusalem. 
Vi er glade for at have jer her, 
sagde Netanyahu.

Lars Løkke fortalte, at han 
og hans kone var glade over 
at være i Israel. På Twitter tak-
kede Lars Løkke senere Sara 
og Benjamin Netanyahu for en 

dejlig middag onsdag, samt 
frokost torsdag.

Sara Netanyahu inviterede 
Lars Løkke til at signere den of-
fi cielle gæstebog onsdag. Hun 
viste danskerne antikviteter i 
statsminsiterens residens og 
fortalte om deres historiske 
oprindelse.

På Lars Løkke Rasmussens 
timeplan stod også et møde med 
Abu Mazen i Ramallah.

 
Lars Løkke Rasmussen og Sólrun besøgte Israels premierminister Benjamin Netanyahu og hans 
hustru Sara under et privat besøg i Israel. Foto: Kobi Gideon, GPO.

Lars Løkke besøgte Netanyahu 
under privat påskeferie i Israel

Påske i JerusalemPåske i Jerusalem
En del danske kristne fejrede påsken i selveste Jerusalem, hvor det hele udspillede sig for ca. 1983 år siden. Her er Paul Wibe og Christina Nissen fotograferet Palmesøndag. (Foto Vidar 

Norberg)

Den danske statsminister gav indirekte et skulderklap til Israel. 
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Ugens profi l: Mikael Schlosser

Mariager Højskole kører ny 
forstander i stilling.

Sommeren 2017 tiltræder Mi-
kael Schlosser som ny forstander 
på Mariager Højskole.

Allerede til sommer bliver 
Mikael Schlosser dog ansat på 
skolen som underviser, så han 
får et år til at blive sluset ind i 
en højskoleforstanders mange 
funktioner. 

Mikael Schlosser kommer fra 
en stilling som præst i Pinsekir-
ken i Vejle, hvor han har været 
i 11 år.

- Jeg glæder mig rigtig meget 
til at komme til et kostskolemiljø, 
hvor folks personlige udvikling 
har rigtig gode vilkår. Det tiltaler 
mig meget at få muligheden for 
at komme tæt på folk, og jeg 
glæder mig til at skulle undervise 
en del mere, end jeg har gjort i en 
kirkehverdag, siger han.

- Skolen er i rivende udvikling 
med et stigende elevtal, og jeg 
ser frem til at skulle fortsætte det 

arbejde sammen med en, synes 
jeg, meget spændende medar-
bejdergruppe.

Bestyrelsen er glade for, at 
Mikael Schlosser har sagt ja til 
opgaven.

- Han passer meget præcist ind 
i den profi l, vi har tegnet. Dels har 
han med sine 38 år den rigtige al-
der og erfaring.  Vi ønsker en per-
son, som ikke ligger alt for langt 
fra skolens primære målgruppe, 
som er de 18-30-årige. Dertil 
kommer, at han er velanskrevet 
i skolens naturlige bagland, har 
undervisningserfaring og er god 
til at coache unge mennesker, 
oplyser Gert Mailand, formand 
for bestyrelsen.

Teologi, lederskab 
og personlig udvikling

Skolens nuværende forstan-
der, Kent Jakobsen, er helt tryg 
ved at overlade tøjlerne for Ma-
riager Højskole til Mikael Schlos-
ser:

- Han er en rigtig dygtig leder, 

som er god til at udvikle sine 
medarbejdere. Og så har han en 
alder, som gør, at han kan sikre, 
at Mariager Højskole bliver ved 
med at være et relevant sted at 
søge hen for unge, som ønsker 
at arbejde med teologi, lederskab 
og personlig udvikling.

Kent Jakobsen har opsagt 
sin stilling uden at vide, hvad 
fremtiden bringer for hans ved-
kommende.

- Det er et drømmejob for mig 
at være forstander på Mariager 
Højskole, og jeg er stadig moti-
veret. Jeg har bare en mavefor-
nemmelse af, at tiden er inde til 
at stoppe og lade andre kræfter 
komme til. Jeg har været her i 10 
år, og mange af de ting, som jeg 
så for mig i 2006, er nu blevet 
realiserede. Andre skal tage det 
næste ryk.

Den nyrenoverede Mariager 
Højskole har pt. 90 elever med 
en gennemsnitsalder på 22. 
Knap en tredjedel af eleverne er 
internationale, og skolen tilbyder 

både en bachelor og en master i 
teologi i samarbejde med Harvest 
Bible College, Melbourne, Austra-
lien. Der er fem linjer på skolen: 
Discipelskab, teologi, lederskab, 
bachelor i teologi og integration.

Mikael Schlosser er gift med 
Eva, som han har fem børn sam-
men med. Han har en diplomud-
dannelse i ledelse og er i øjeblik-
ket i gang med en master i teologi.

Organisationsmæssigt er Ma-
riager Højskole knyttet sammen 
med Mariager Efterskole, hvor 
det pt. er Kent Jakobsen, som 
er formel leder. Efteråret 2016 
overgår dette lederskab til for-
stander på Mariager Efterskole, 
Jens-Henrik Kirk.

Niels Christian

Kristelig Handicapforenings 
landsleder skifter job 
Kristelig Handicapforenings landsle-
der, Marianne Søndergård, er ansat 
som ny leder af bofællesskabet Øst-
bækhjemmet og stopper derfor som 
landsleder i foreningen pr. 1. maj 2016.

- Fra foreningens perspektiv er det ær-
gerligt at miste en dygtig leder, og set fra 
Østbækhjemmets perspektiv, som jo også 
er vores, er det rigtig godt, at hun bliver 
leder af bofællesskabet. Vi kan i foreningen godt føle, at vi mister 
noget, men vi kan i virkeligheden ikke tabe noget til bofællesskabet. 
Vi er jo en del af samme forening, siger Kristelig Handicapforenings 
formand, Thomas Bjerg Mikkelsen. 

Marianne Søndergård oplyser, at hun ikke føler sig færdig med 
arbejdet i foreningen. ”Jeg synes stadig, det er en god sag at kæmpe 
for. Og det vil jeg også fortsætte med”, understreger hun. De nye 
udfordringer hænger dog sammen med ønsket om at have mere 
kontakt med Kristelig Handicapforenings medlemmer.

 ”Det har været fantastisk lærerigt at være i Kristelig Handicapfor-
ening, og jeg brænder stadig for sagen. Der er masser af potentiale 
i foreningen, og vi skal stå sammen om, at det bliver ved med at 
være sådan,” siger Marianne Søndergård.

Bodil

 Den 32-årige fl ygtning Abel 
Zemhret fra Eritrea har modta-
get Tværkulturelt Centers inte-
grationspris Årets Krus - Årets 
Knus 2016. 

Prisen gives til en kristen fl ygt-
ning, der har gjort en bemærkel-
sesværdig indsats for at blive 
integreret i dansk samfunds- og 
kirkeliv. Prisen blev overrakt af 
tidligere overrabbiner Bent Mel-
chior på Tværkulturelt Centers 
forårskonference i København. 

Brobygger for andre
Ved prisoverrækkelsen under-

stregede Bent Melchior, at Abel 
Zemhret er et meget initiativrigt 
menneske. Hans fl ugt over Mid-
delhavet tog fem dage. Nu er han 
blevet en brobygger ind i det dan-

ske samfund for andre fl ygtninge. 
Abel Zemhret studerede teo-

logi og filosofi i Eritrea, inden 
han for to år siden måtte fl ygte. 

Som asylsøger var han i praktik 
på Røde Kors´ avis New Times. 
På asylcentret samlede han de 
beboere, der ønskede at deltage 

i de engelsksprogede gudstjene-
ster i Roskilde Domkirke. 

Abel Zemhret fi k asyl for et år 
siden. Han bor i Ringsted, går 
på sprogskole, er i praktikforløb, 
arbejder frivilligt i en kirkelig 
genbrugsbutik og har været med 
til at starte et eritreansk fod-
boldhold. Han er en efterspurgt 
foredragsholder og har undervist 
såvel universitetsstuderende som 
konfi rmander. 

Abel Zemhrets kirkelige bag-
grund er den katolske kirke i 
Asmara, hvor han var indviet 
som diakon. I Ringsted kommer 
han blandt andet i Sct. Bendts 
Kirke og har også kontakt til den 
eritreansk-ortodokse menighed i 
Mariakirken i København. 

BodilDiakon Abel Zemhret fi k overrakt Integrationsprisen (krus, kurv 
og diplom) af tidligere overrabbiner Bent Melchior.

Integrationspris til eritreansk fl ygtning

Krifa-direktør i MAFs bestyrelse
På Mission Aviation Fellowship Danmarks 
generalforsamling i Vejle den 5. marts blev 
direktør i Krifa, Søren Filbert, Lindved ny-
valgt til bestyrelsen.    

Den øvrige bestyrelse består af Arne Pug-
gaard, Allerød (formand), Lars Fuglsang, Hil-
lerød (næstformand) samt Merete Mogensen, 
Martin Gräs Lind og Svend Engrob.

MAF er en international, fælleskirkelig mis-
sionsorganisation, som med 132 fl y assisterer nødhjælpsorgani-
sationer, hospitaler, lokale kirker og missionsselskaber i isolerede 
områder i 31 ulande i 4 verdensdele. 

 Bodil

Nye i bestyrelsen for KFS
Søndag den 20. marts var medlemmerne i Kristeligt Forbund 
for Studerende (KFS) samlet for at vælge halvdelen af besty-
relsen ind.

 123 KFS-medlemmerne mødte op for at gøre sin demokratiske 
indfl ydelse gældende. De valgte følgende ind i bestyrelsen: Peter 
Rask, Ellen Esmarch Pedersen, Jonas Kiil Sørensen, Eskil Lyngsøe 
Poulsen, Jette G. Christensen, Rasmus Nymann Eriksen, Kristoffer 
Roager. Generalforsamlingen var lagt ind i programmet på KFS’ 
årlige konference Påskelejr.

NC

Ny forstander for
Mariager Højskole

Bibelen Live har 5 års jubilæum
”Kan du hele Bibelen udenad?” Sådan 

spørger nogle, når jeg er ude med Bibelen 
Live og ordret reciterer og dramatiserer 
lange bibeltekster, fortæller Klaus Højgaard 
Laursen. 

- Svaret er ”Nej, men jeg kan en hel del af 
den!” Bl.a. kan jeg hele Markusevangeliet, 
hvilket tager ca. 2 timer at recitere. 

Den 9. april 2011 stod jeg første gang og 
reciterede Filipperbrevet for en forsamling, 
og nu 5 år senere lever jeg fuldtids af at tage 
rundt til sogneaftener, konfi rmander, skoler og lignende og gøre denne 
gamle bog levende på en ny og anderledes måde, fortæller Klaus.

De 5 års jubilæum fejres den 9. april fra kl. 14-16 i Søhøjlandets 
Kirkes lokaler i Søndergade 54b, Gjern (bagved SPAR). Her kan man 
kl. ca. 15 for første gang opleve Bjergprædikenen Live, som en levende 
recitation af verdenshistoriens mest citerede tale.

Henri.

Kunst i kirken
I de kommende måneder vil 
der i Københavns Frikirke, der 
er en del af den landsdæk-
kende Apostolsk Kirke, være 
ophængt to malerier af den 
snart 92-årige billedkunstner 
Rolf Grenov. 

- Det ene billede kaldes for 
“Den strålende Morgenstjerne” 
med henvisning til den dag, hvor 
Jesus i skyerne kommer til vor 
verden for at hente alle de hellige 
til hans rige, fortæller Grenov.  

- Det andet billede hedder 
“Vandre med Jesus”, fordi selv om 
det er mørkt omkring os og livs-
vejen synes stenet og ujævn, så 
kan vi gå trygt, når vi blot fæstner 
vort blik på Jesus, siger Grenov. 

Malerierne kan ses i tilknytning 
til kirkens gudstjenester og andre arrangementer, der fremgår af 
kirkens hjemmeside: koebenhavnsfrikirke.dk. Billederne kan endnu 
købes ved henvendelse til kunstneren.

Henri.

Rolf Grenovs maleri 
“Vandre med Jesus”.

Kristen kunstner på Glocal Art
Søndag den 10. april kl. 14 er der fernisering for Birthe Engedals 
udstilling på Global Art på Thorup Hedevej 3 i Dronninglund. 

Glocal Art har især specialiseret sig i afrikansk kunst på højt niveau, 
og her viser man nu også en danskers kunstneriske indtryk af Afrika. 

Birthe Engedal har været udsendt af Mission Afrika til Cameroun i 
tre år og en del af hendes malerier har motiver herfra, som man kan 
se på hjemmesiden engedal-nissen.dk. 
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Af Henri Nissen

- Jeg fandt ud af, at der fi ndes 
en åndelig verden, som jeg før 
kun havde snuset skeptisk til. 
Men heldigvis mødte jeg nogle 
kristne mennesker, som havde 
indsigt i denne verden.

Det siger Heidi Egeberg, som 
er praktiserende psykoterapeut 
i Kolding. Hun er uddannet i Sy-
stemisk Institut for Familieterapi 
(SIF). Men har tidligere også haft 
en alternativ klinik og er lægeek-
samineret massør og uddannet i 
zoneterapi.

Hun kom i kontakt med den 
alternative verden af nysgerrig-
hed, men forholdt sig skeptisk, 
da hun bemærkede, at nogle blev 
syge af at beskæftige sig med 
det okkulte. 

Ramt af sygdom
Heidi Egeberg måtte imidlertid 

lukke sin klinik, da hun selv på-
drog sig en diskusprolaps i nak-
ken. Hun led også af sygdommen 
dystoni - dvs. en neurologisk syg-
dom med bl.a. ufrivillige spasmer 
og muskelsammentrækninger. 

Det var så alvorligt, at hun til 
tider måtte sidde i kørestol. 

I 2006 blev hun opereret på 
privathospital efter forgæves at 
have spurgt efter en operation 
i det offentlige sygehussystem.

På Alpha
- I 2005 fl yttede vi og kom til at 

bo overfor en frisk præst, som vi 
ofte faldt i snak med. Han invite-
rede mig med på et Alpha-kursus, 
fortæller Heidi.

- Jeg oplevede et fællesskab 
og nogle mennesker, som havde 
noget, som jeg ikke før havde 
oplevet i min familie og opvækst.

Hvis jeg forsat skulle komme i 
det fællesskab, var det vigtig for 
mig, at jeg fi k troen med i det.  
Ellers var der ikke balance i det 
og det føltes uærligt. 

Men for mig var det meste bare 
en masse ord, indrømmer Heidi 
med et smil.

Fysisk reaktioner
Heidi oplevede imidlertid nogle 

fysiske reaktioner, som hun ikke 
kunne få en forklaring på.

- Det var sådan, at jeg nogen 
gange fi k rystelser og uro, når 
jeg hørte ord som Jesus Kristus, 
Jesu blod, Helligånden eller Gud. 

Min krop reagerede. Men hvor-
for, det skete, kunne præsten eller 
de andre, jeg spurgte dengang, 
ikke svare mig på. De troede 
måske, a t jeg var lidt skør... 

Jeg var meget bange for, at 
mine reaktioner blev gjort til 
skamme. Jeg var bange for, at 
de tænkte, at jeg gjorde det med 
vilje. Derfor kom jeg ikke til guds-
tjenester i lang tid.

Modstand mod nadver
- Da jeg startede med at gå i 

kirke, gik jeg aldring op til nadver, 
da en stemme i mig, sagde ”du er 
ikke ren nok”.

Når jeg forsøgte at gå til nad-
ver, følte jeg, at der var en mær-
kelig modstand i mig.

En gang, hvor jeg var kom-
met helt op til alteret, blev jeg så 
rystet eller slået ud, at jeg faldt 
sammen og maste plastikkruset 
i min hånd. En stemme inden i 
mit hoved sagde ligesom: Du er 
ikke ren nok... Og det vidste jeg 
jo godt. Så jeg besluttede at gå 
tilbage.

Men heldigvis var der en 
kvinde ved siden af mig, som 
opfordrede mig til at gennemføre 

nadveren. (Det var for øvrigt Berit 
Pedersen, som blev interviewet i 
Udfordringen uge 10/2016.)

Jeg drak vinen og spiste brø-
det. Og jeg mærkede, at det ikke 
bare var ord, men der var en kraft, 
så jeg oplevede ro og fred, mens 
Berit hjalp mig ud gennem en 
bagdør, fortæller Heidi. 

- Alt var ligesom blevet lyst. 
Lovsangen lød anderledes. Jeg 
var glad og følte en lethed, hu-
sker Heidi.

Uvidenhed?
- Det var meget vigtigt for mig 

at få ord sat på alt det, jeg selv 
oplevede. Jeg følte, at mange af 
de kristne, som jeg hidtil havde 
mødt, ikke var rigtig klar over, 
hvad der foregik i den åndelige 
verden, eller måske valgte de at 
lukke øjnene for det, siger Heidi, 
som havde været tæt på at opgive 
det hele, fordi det ofte kun blev til 
ord, som hun ikke kunne forbinde 
til sit liv.

- Jeg vil ikke beskrive mig selv 
som troende i de første år, hvor 
jeg kom i kirken. Men jeg havde 
ikke Jesus i mig. Jeg havde ikke 
Gud og Helligånden i mig, kon-
kluderer Heidi. 

Hørte Birgitte Nilsson
Senere tog Heidi med to fra 

kirken til et seminar, som Birgitte 
Nilsson holdt i Haderslev. 

Birgitte har selv været dybt 
involveret i det okkulte, men 
omvendte sig efter en dyb krise 
til kristendommen. Senere delte 
hun sin store viden om det alter-
native i forhold til kristendommen 
i sin bog ”Svæver over vandene”, 
som udkom i 2012 på Udfordrin-
gens forlag.

- Da jeg hørte Birgitte Nilsson 
fortælle om alt dette, oplevede 

jeg igen en voldsom reaktion 
i min krop. Jeg er normalt en 
person, som ønsker at have 
kontrol over situationen. Men her 
var der ligesom noget i mig, som 
overtog kontrollen. Jeg blokerede 
overfor Gud og Jesus. Jeg gjorde 
ting, som jeg ikke selv ville have 
gjort. Jeg skreg højt og skubbede 
dem væk, som ville hjælpe mig. 
Jeg bed endda ud efter Bibelen, 
som et vildt dyr. Til sidst faldt 
jeg om på gulvet og genvandt 
kontrollen over mig selv. Jeg var 
blevet udfriet fra det, Jesus kaldte 
onde ånder. Dæmonen slap mig, 
fordi Jesus var stærkere, fortæller 
Heidi taknemlig.

Brug for fortsat forbøn
- Men hele forandringen skete 

ikke på én gang. Jeg var til forbøn 
hos flere andre. Blandt andet 
hjalp det mig at høre Graham 
Powells undervisning, da han var 
på besøg i Danmark. 

Graham Powell bor i Canada. 
Han har bl.a. skrevet bogen ”To 
verdener”, som udkom på dansk 
i 2013 på Udfordringens forlag.

- I dag kan jeg som terapeut 
bedre forstå mennesker, som har 
problemer med det okkulte.  

Jeg har oplevet efter forbøn, at 
der kom rigtig mange ting op, som 
jeg tidligere har været i terapi for i 
min uddannelse, hvor vi har 150 
timers egenterapi. 

De tanker, følelser, og reaktio-
ner, jeg fi k dagen efter forbønnen, 
blev for mig en øjenåbner for, at 
forbøn ikke altid kan stå alene, 
men bør følges op af samtaler. 

Der kan være områder, som 
man ikke selv er klar over ligger 
i underbevistheden. Noget er 
måske fortrængt; det er kroppens 
naturlige måde, at reagere på. 
Der kan være  områder, man ikke 

har fået bearbejdet, angst, sorg 
og svære følelser, som kommer 
frem i forbønnen eller bagefter.

Der er en grund til, at det kom-
mer frem. Fordi det er noget, man 
skal tage sig af. 

Men hvor jeg før forsøgte at 
forstå alle de psykiske problemer 
ud fra psykologien, så véd jeg nu 
af egen erfaring, at der kan være 
mere på spil end det psykiske. 

Der kan også være åndelige 
bindinger, som må brydes gen-
nem forbøn og udfrielse. 

Og her er jeg nok lidt skuffet 
over, at mange præster og kristne 
er så uvidende eller uvillige til at 
tale om de åndelige realiteter. 
For det er altså ikke nok at give 
søgende mennesker som mig 
noget viden om kristendom og 
et godt fællesskab. Man er også 
nødt til at hjælpe os fri af alt det, 
vi hænger fast i. 

Vi er nødt til at have Jesus ind i 
os og blive fyldt med Helligånden.  
Vi har brug for nogen, som tager 
os ved hånden, ligesom Berit  

tog mig under sine vinger. Ellers 
glider man nemt ud af kirken igen, 
fordi man ikke véd, hvordan man 
skal få sit liv til at hænge sammen 
med det, man gerne vil tro på.

Hvis man fx møder fordøm-
melse, kan det være nok til, at 
man opgiver. 

Sæt dig selv fri!
- Derfor er det godt med kristne 

forbedere, som kan bede for 
mennesker, der er bundet af det 
okkulte. Men man må også selv 
tage kampen op og frasige sig det 
dæmoniske, når det dukker op. 
Man kan befale det at forsvinde i 
Jesu navns autoritet.

Og så tror jeg også, at der kan 
være brug for terapi bagefter, så 
man får bearbejdet tingene. 

Her er det naturligvis vigtigt at 
have en terapeut, som forstår den 
åndelige verden og ikke blot tror, 
at man er skør, siger Heidi, som 
har oplevet en stor forbedring i sin 
egen livskvalitet. 

Birgitte Nilsson beskriver ud fra egne erfaringer den 
alternative verden - og hvordan man slipper fri...

FRI AF DET OKKULTE

SVÆVER OVER VANDENE
150 SIDER 

KUN 198,-
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Af Hanne Baltzer

Sømandsmissionens skib ”Be-
thel” stævner ud for at besøge 
danske havne i sommer.

- Nu venter bølger af ople-
velser til havs og i 20 havne! 
Spændende, hvad Gud har i 
tankerne denne gang! siger 
besætningen.

 Det er festligt, højtideligt og 
folkeligt, når der er kommando-
hejsning på Bethel den 4. april  
på havnen i Hvide Sande. 

- Alle er velkomne, og det 
en oplevelse at prøve – også 
for ”landkrabber”, skriver Sø-
mandsmissionen. 

Anledningen er startfl øjtet på 
sommerens togt med Sømands-
missionens skib, der tidligere 
sejlede i Søværnet.

Program i ”Klitten”
Programmet begynder kl. 17 

i Klittens Menighedshus i Hvide 
Sande, hvor sømandsmissio-
nær Jørgen Knudsen holder et 
indlæg.

Derefter kan man nyde sang 
og musik ved Jesper Degn og 
Ole Jensen eller høre skipper 
Leif Rasmussen fortælle om 
sommerens togt. 

Efter en omgang suppe kl. 
18.15 er der kommandohejsnin-
gen kl. 19.15, hvor tidligere sog-
nepræst i Hvide Sande, Thomas 
Kristensen, holder en andagt og 
velsigner togtet.

Skibet ligger ved gennem-
sejlingsslusen. Ca. kl. 20 sejler 
Bethel ud i den friske forårsaften. 

Besøger 20 havne
I 2007 købte Sømandsmis-

sionen skibet og har restaureret 
det løbende, så det hver sommer 
siden har kunnet sejle til havne i 
hele Danmark – fra vest til øst – 
fra Nakskov til Amaliehaven i Kø-
benhavn. Fra Bornholm til Ærø. 
Fra Hvide Sande til Haderslev. 

- På sommerens togt til de 
danske havne bliver der garan-

teret mange gode snakke, siger 
skipper Leif Rasmussen.

- Det kan nogen gange fore-
komme, at man har det lidt svært 
ved at sejle videre, velvidende at 
man efterlader mennesker med 
deres problemer. Men sådan må 
det jo være. 

Men når man så bliver kon-
taktet af en, man har haft fl ere 
gode og givende samtaler med 
ombord, så bliver man glad. 

Både fordi hun kontaktede 
mig med en meget venlig hilsen 
generelt, men især fordi hun 

søgte min hjælp til at komme i 
gang med at bede til Gud, og 
bl.a. gerne ville vide, om der i 
den sammenhæng var et godt 
sted at begynde, når det gjaldt 
bøger om emnet. 

Så er det, at det betyder 
noget, og så bliver man taknem-
melig og ekstra glad for at være 
sømandsmissionær, slutter Leif 
Rasmussen.

Sømandsmission på sommertogt

Fra den 4. april er mandskabet på ”Bethel” igen klar til en kop kaffe og gode snakke på årets 
sommertogt.

Iben Iben 
Thranholms Thranholms 
klummeklumme

Af Niels Christian Melgaard

Praksisudvalget har afgjort 
Esben Lunde Larsens ph.d.-
afhandling, og fi nder, at der 
ikke er handlet mod reg-
lerne om god videnskabelig 
praksis.

Selv om der er fundet 19 
tilfælde af genbrug af tekst i 
ministerens ph.d.-afhandling om 
Grundtvig, er der ikke handlet 
i strid med god videnskabelig 
praksis.

”Bagateller”
Det er ofte korte eller refe-

rerende tekstpassager samt 
tekster, der gengiver en almen 
forståelse. I de fl este tilfælde er 
der således tale om ”bagateller”, 
skriver udvalget i afgørelsen.

- Det er dog kritisabelt, at én 
specifi k forfatter ikke er citeret og 
nævnt i litteraturlisten, ligesom 
det generelt bør fremgå, når en 
afhandling bygger på et kandi-
datspeciale, som det er tilfældet 
i Esben Lunde Larsens afhand-
ling, hedder det i vurderingen.

God videnskabelig praksis
Esben Lunde Larsen er tilfreds 

med Praksisudvalgets afgørelse.

- Konklusionen 
er helt klar: Der er 
ikke handlet i strid 
med reglerne om 
god videnskabe-
lig praksis, skriver 
han.

- Det er jeg til-
freds med, og det 
har også været 
min egen opfat-
telse igennem hele 
forløbet.

Han erkender, 
at han i ni linjer 
ud af afhandlin-
gens 324 sider har 
glemt at angive 
en kilde, Grethe 
Bülow-Olsen.

- Det ærgrer mig 
gevaldigt, at jeg 
har glemt at an-
give den ene kilde, 
for jeg gør en dyd 
ud af at gøre mit 
arbejde grundigt,” 
siger han.

Lunde Larsen hæfter sig dog 
ved, at Praksisudvalget skriver, 
at tekstpassagen er så kort og 

ubetydelig, at det er ”udvalgets 
opfattelse, at der ikke vildledes 
om egen indsats i en sådan grad, 
at det er i strid med god videnska-
belig praksis”.

Praksisudvalgets afgørelse 
bliver nu sendt videre til Teologisk 
Fakultet, der vil komme med sin 
endelige konklusion i sagen.

Esben Lunde frifundet for plagiat
Overvejende bagateller lyder afgørelsen fra Praksisudvalget i sagen om afskrift i ph.d.-afhandling.

Esben Lunde Larsen er nu frikendt i sagen 
om plagiat af ph.d.- afhandling. 
Foto: Kim Vadskær.

Selvom intet kan overskygge glæden ved påskens budskab 
om Jesu opstandelse og sejr over døden, lagde den tragiske 
nyhed om terrorangrebene i Bruxelles en skygge ind over 
påskeugen.

I stedet for at fejre livets fest, blev mange grebet af frygt. Frygt 
for den pludselige død, som nu er en reel fare hver gang man 
bevæger sig ud i det offentlige rum og større forsamlinger. Det 
bliver mere og mere tydeligt, at myndighederne ikke har kontrol 
over, hvor terroren rammer. Det kan lige så godt være i en bus på 
Nørrebro som det kan være i et indkøbscenter i Berlin. Man kan 
ikke regne i sandsynligheder mere.

Forleden læste jeg en artikel i den engelske avis The Guardian, 
hvor en af toplederne i Islamisk Stat var citeret for at udtale, at 
terroren var tænkt og udført strategisk for at styre Europa gen-
nem frygt. 

Og man får lyst til at tilføje: Nøjagtigt som også mange muslimer 
selv er styret af frygt for Allah og for ikke at kunne leve op til de 
strenge krav, som Koranen sætter. Det er sikkert ikke politisk kor-
rekt at sige det, men islam er en religion, der for en stor del bygger 
på frygt, hvorimod evangeliet bygger på tro og tillid.

Det er tankevækkende, at islamister er lykkedes så godt med at 
angribe Europa ved hjælp af frygt. Det er naturligvis menneskeligt 
at frygte, men samtidigt er det netop, hvad evangeliet gennem 
årtusinder har villet lære os ikke at gøre. Der står fl ere hundrede 
gange i Biblen ”frygt ikke”. Ikke fordi kristne opfodres til at være 
naive og ikke tage bestik af reelle farer, men fordi frygten blokerer 
for troen - troen på en kærlig Gud, der i sidste ende har magt over 
al ondskab og kan forvandle det til noget godt. Det er kernen i 
påskens budskab.

Når islamister lykkes med at styre europæerne via frygt, er fordi 
kulturen som helhed har mistet troen på Gud. Islamismen afslører 
hvor sårbart samfundet er uden tro på noget højere end sig selv 
men kun på sin egen fotræffelighed. De postmoderne værdier, 
som har været et langt opgør med gudstro og kristen moral, viser 
sig nu ikke at have nok substans til at danne et regulært bolværk 
mod islamismen. 

Derfor tiden er inde til at minde europæerne om evangeliet, der 
siger: ” frygt ikke, tro kun”.

Tro er eneste 
modvægt til 
frygt for terror

Sagen kort
Lundes ph.d.-afhandling  fra 

2012 hedder ”Frihed for Loke 
såvel som for Thor” og handler 
om digteren og præsten N.F.S. 
Grundtvigs frihedsbegreb.

I november 2015 satte Det 
Teologiske Fakultet ved Kø-
benhavns Universitet (KU) 
gang i en undersøgelse på 
anmodning fra Esben Lunde 
Larsen om der var plagiat og 
selvplagiat i afhandlingen.

I december blev Praksisud-
valget ved KU bedt om at vur-
dere, om afhandlingen levede 
op til god videnskabelig skik.

29. marts 2016 faldt afgørel-
sen i sagen.

Der er mulighed for kaffe på skibet Bethel i Hvide Sande fra 4. april.

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

ANNONCE:
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BOGNYHED: EN BØNNEKRIGERS HEMMELIGHEDER

Derek Prince Ministries
Tlf. 4077 7785 | info@derekprince.dk

Den internationalt respekterede bibellærer Derek Prince tilbyder her 

• Hvordan kan jeg være sikker på, 

• Hvad er for

PRIS: 

200,-

KAN KØBES HOS ALLE BOGHANDLERE ELLER PÅ:

WWW.DEREKPRINCE.DK

IM-formand i leder efter integrations-debat:

”Tag dog sløret bort”
I et debat-program efter do-
kumentarserien ”Moskeerne 
bag sløret” sammenlignede 
TV2’s studievært de rabiate 
muslimske synspunkter med 
Indre Mission.

Det blev på stedet imødegået 
af Kultur- og Kirkeminister Bertel 
Haarder, som bl.a. påpegede 
Indre Missions positive bidrag til 
dansk kirkeliv. Efterfølgende har 
fl ere seere skrevet til TV2 for at 
klage over sammenligningen.

Vold mod kvinder og børn
TV2’s dokumentar-serie ”Mo-

skeerne bag sløret”, der var 
optaget med skjult kamera, gav 
seerne indblik i en ellers lukket 
verden: En voldsramt kvinde 
rådes til at fi nde sig i mishand-
lingen, utro kvinder skal stenes, 
ulydige børn skal straffes korpor-
ligt og muslimer skal helst undgå  
kontakt med danskere.

Sådan lød nogle af de ”sjæle-
sørgeriske” råd fra imamer i fl ere 
danske moskeer. Det kom også 
tydeligt frem i dokumentaren, 
at mange ser det som et mål at 
indføre Sharia-love i Danmark.

Efterfølgende havde TV2 et 
debatprogram den 10. marts, hvor 
bl.a. Indre Mission og Luthersk 
Mission blev slået i hartkorn med 
de rabiate muslimer.

”Uvidenhedens røst”
I en leder i Indre Missions 

Tidende med titlen ”Tag dog slø-
ret bort” kommenterer formand 
Hans-Ole Bækgaard debatten, 
som blev styret af studievært 
Cecilie Beck:

”Med største selvfølgelighed 
sammenlignede hun her de af-
slørede rabiate muslimske syns-
punkter med bl.a. Indre Mission. 
Endda så meget, at landets kul-
tur- og kirkeminister måtte gå i 
rette med hende for åben skærm.

Indre Mission har aldrig ønsket 

at understøtte et parallelsamfund, 
men forkyndt og opmuntret til et 
liv med Gud og for andre, hvor 
man ærligt og pligttro tager an-
svar for det danske samfund og 
samtidig åbenlyst vedgår sine 
kristne værdier.”

Politisk ukorrekthed?
Efter en henvendelse fra Indre 

Missions generalsekretær, Jens 
Medom Madsen, har TV2 svaret, 
at man ikke har haft til hensigt 
hverken at støde nogen eller 
hævde, at IM går ind for stening. 

I et svar til KLF, Kirke og Me-
dier, som afviser betegnelsen 
”fundamentalister” om IM, skriver 
redaktør Svend Rasmussen fra 
TV2:

”Indre Mission og Jehovas 
Vidner m.fl . bliver udelukkende 
bragt på bane for at få Bertel 
Haarder og de øvrige politikere i 
debatten til at overveje det prin-
cipielt problematiske i at lukke 
en moske, udvise præster eller 
forbyde dem at prædike, udeluk-
kende fordi man ikke bryder sig 
om dét, de siger.”

Ifølge redaktøren blev IM altså 
inddraget i debatten som eksem-
pel på en religiøs gruppe, der 
forkynder noget, der kan opfattes 
som diskrimination og i strid med 
holdningen i resten af befolknin-
gen. Her nævnes Indre Missions 
afvisning af kvindelige præster og 
vielse af homoseksuelle. Hvis folk 
læser Bibelen som den absolutte 
sandhed, må de være fundamen-
talister, vurderer TV2. 

Men det er unuanceret, mener 
IMs formand: 

”Det er muligt, at TV2 kommer 
bag sløret på muslimer, men jour-
nalisterne (og andre) trænger til 
at tage deres eget stereotype og 
uredelige slør bort, når de omtaler 
kristne i Danmark”, slutter Hans-
Ole Bækgaards leder.

Bodil

Kirkeministeren gik i rette med TV2 -vært, som sammenlignede rabiate muslimer med Indre Mission.

Kirkeminister Bertel Haarder 
(V) tog Indre Mission i forsvar, 
da den folkekirkelige bevæ-
gelse blev slået i hartkorn med 
grundlovsstridig forkyndelse i 
danske moskeer.

Nogle danske journalister 
(og andre) er både fordoms-
fulde og stereoptype i deres 
omtale af kristne, mener Indre 
Missions formand, Hans-Ole 
Bækgaard.

Hvem skal nomineres til 
Fællesskabsprisen 2016?
For tredje gang uddeles Fællesskabspri-
sen, som hylder hverdagens helte. Man 
kan nominere både enkeltpersoner og 
grupper frem til 1. juni.

Sidste år gik Fællesskabsprisen til den 
kirkelige Café Exit på Vesterbro. Nu efterly-
ser jurypanelet bag prisen forslag til, hvem 
der skal hyldes i år for en ”ekstraordinær 
indsats for fællesskabet i Danmark”.

Man kan fx nominere: ”Kollegaen der 
spreder glæde på arbejdspladsen, naboen 
der altid træder til med en hjælpende hånd 
eller den frivillige, der gør det endnu sjovere 
at samles om en fælles sag. De mennesker 
fortjener en anerkendelse for at yde det 
ekstra for os andre i hverdagen”.

Jurypanelet udvælger i alt 10 vindere, der hædres ved en pris-
overrækkelse den 9. juni.

Fællesskabsprisen er opstået i et samarbejde mellem Mette 
Frederiksen (S), 3F, Dansk Metal, HK, ISS, Falck, PensionDanmark, 
Professionshøjskolen Metropol, Post Danmark, Professionshøjsko-
len UCC og VIA University College.

Bodil

I Palads-biografen ved Vester-
port i København kunne man 
før hver fi lm i marts måned i 
år se en 10 sekunders reklame 
for ’CrossEqualsLove’-kam-
pagnen, som Hillsong Church 

kører hvert år op til påske. 

"For mange mennesker er kor-
set enten irrelevant eller minder 
dem om en sur julemand-lignen-
de Gud, der fra en sky kaster 

lyn efter uartige mennesker. Vi 
ønsker med dette at vise, at kor-
set faktisk er lig med kærlighed. 

Påskens budskab er, at Gud el-
skede os så meget, at han ofrede 
sin eneste søn for at genvinde et 

venskab med mennesker igen” 
siger Thomas Hansen, Ledende 
Præst i Hillsong København.

Medlemmer af kirken havde 
skrevet budskabet med kridt på 
cykelstier og ved hjælp af tape 
på bænke. I år blev det for første 
gang forkyndt i Palads-biografen.

Hillsong-kirken holder guds-
tjenster både i København og i 
Malmø. 

Bodil

Biograf-reklame fra Hillsong-Kirken

Hillsong-Kirken spredte budskabet ”CrossEqualsLove” (Korset er lig med kærlighed) gennem 
reklamer i marts måned før alle fi lm i Palads-biografen ved Vesterport i København.

Korset er lig med kærlighed, lød budskabet til københavnerne i marts. Mette Frederiksen 
(S) overrækker 
Fællesskabsprisen 
2016 den 9. juni.

- Jeg kan godt lide at kom-
me i kirke. det er sådan et 
godt omdrejningspunkt for 
mig på mange måder. 

Udtalelsen kommer fra 
Hendes Majestæt Dronnin-
gen i udsendelsesrækken 
”Dronningens slotte”, hvor 
to afsnit blev sendt på DR1 
i påsken.

- Jeg kan lide at følge med 
i kirkeåret og de forskellige 
tekster. også hvordan præ-
stens prædiken somme tider 
kan være god og somme tider 
mindre spændende. Det må 
man tage med, for det behøver 
ikke være en sensation, hver 
gang man går i kirke, fortalte 
Dronning Margrethe.

Jesus går med hele vejen
I udsendelsen viser Dronningen rundt på Gråsten Slot. I slots-

kirken refl ekterer Dronningen over sin kristne tro.
- Man har haft sin børnelærdom, men det kan komme til at betyde 

mere for én, når man bliver ældre og fi nder ud af, at man jo ikke 
kan det hele selv, sagde Dronning Margrethe, og uddyber:

- Det jeg mener, man fi nder i sin kristentro, er, at man ikke er 
alene i det. For at sige det direkte: Man skal ikke gå alene ind i 
døden, for Jesus har været der selv. Det tror jeg, er det væsentlige, 
sagde  Dronning Margrethe.

Niels Christian

Dronningen talte 
om Jesus i TV

I ”Dronningens slotte” fortæl-
ler  Dronning Margrethe om 
kirkegang og kristentro .

Foto: Henri Nissen.
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LEDER                         Af Charley Stephansen

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Prædiken tekst: Joh. kap. 4:4-30
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus møder den samaritanske kvinde
4Han vidste, at det var Guds plan, at han skulle 

rejse gennem Samaria. 5-6Da han nærmede sig 
byen Sykar i Samaria, standsede han op ved den 
berømte Jakobs brønd. Den ligger på et stykke 
jord, som patriarken Jakob købte og senere gav i 
arv til sin søn Josef. Jesus var træt efter den lange 
vandring og satte sig udmattet ved brønden. Klokken 
var cirka seks om aftenen.

7Kort tid efter kom en samaritansk kvinde for at 
hente vand, og Jesus sagde til hende: »Vær venlig 
at give mig noget at drikke.« 8Han var alene, for 
hans disciple var gået ind til byen for at købe mad. 
9Kvinden blev overrasket over, at en jøde henvendte 
sig til hende, for jøderne plejer ikke at ville have 
noget med samaritanere at gøre. »Hvordan kan det 
være, at du, som er jøde, beder mig, en samaritansk 
kvinde, om noget at drikke?« spurgte hun.

10Jesus svarede: »Hvis du vidste, hvad Gud kan 
give dig, og hvis du forstod, hvem jeg er, så var det 
dig, der ville bede mig om noget at drikke - og så 
ville jeg give dig levende vand.«

11»Du har jo ingen spand,« sagde hun, »og 
brønden her er meget dyb. Hvordan vil du så skaffe 
det levende vand? 12Du er vel ikke større end vores 
stamfar Jakob, som gav os denne brønd? Kan du 
give mig vand, der er bedre end det både Jakob 
selv, hans familie og hans kvæg har drukket af?«

13Jesus svarede: »Drikker man af det her almin-
delige vand, bliver man tørstig igen. 14Men drikker 
man af det vand, jeg giver, vil man aldrig mere tørste. 
Det vand, jeg giver, bliver som en kilde, der vælder 
frem med evigt liv.«

15»Åh, giv mig noget af det vand!« udbrød kvin-
den. »Tænk, hvis man aldrig mere skulle tørste og 

være nødt til at gå helt herud efter vand!«
16»Gå hjem og hent din mand,« sagde Jesus.
17-18»Jeg har ikke nogen mand,« svarede kvinden.
»Det har du ret i, for du har haft fem mænd; og 

ham, du nu bor sammen med, er du ikke gift med. 
Dér sagde du noget sandt.«

19»Herre,« udbrød kvinden, »du må være en 
profet! 20Kan du så forklare mig, hvorfor I jøder 
påstår, at det kun er i templet i Jerusalem, man kan 
tilbede Gud? Vi har jo fra gammel tid tilbedt Gud 
på det her bjerg.«

21Jesus svarede: »Tro mig: Den tid kommer, hvor 
det ikke længere er væsentligt, hvor man tilbeder 
Gud - her eller i Jerusalem. 22I samaritanere tilbeder 
det, som I ikke kender, men vi tilbeder det, vi kender, 
for frelsen udgår fra jøderne. 23Men der kommer 
en tid, ja, den er allerede kommet, hvor de sande 
tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. 
Det er den slags tilbedere, Faderen søger. 24Gud 
er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd 
og sandhed.«

25Kvinden sagde: »Jeg ved, at Messias skal 
komme engang, og når han kommer, vil han forklare 
os alt.« 26Da sagde Jesus til hende: »Han står her 
og taler med dig!«

27I det samme kom disciplene tilbage. De blev 
overraskede over, at han talte med en kvinde, men 
ingen af dem spurgte ham, hvorfor han gjorde det, 
eller hvad han ville hende.

28Kvinden lod nu sin vandkrukke stå ved brøn-
den og løb tilbage til byen. 29»Kom og se en mand, 
som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort!« råbte 
hun. »Mon ikke han er Messias?« 30Straks løb en 
masse mennesker ud for at se, hvem det var, hun 
snakkede om.

Ansvarshavende redaktør

Solen brænder på denne nav-
neløse samaritanske kvinde og 
på denne verdens frelser. Træt 
af at rejse, stopper Jesus ved 
Jacobs brønd, fordi han har en 
aftale med skæbnen (det ved 
kvinden bare ikke endnu). Hun 
er årsagen til at Jesus måtte 
tage vejen igennem Samaria 
(vers 4).

Hun er også træt og varm. Ikke 
så meget fra vandkrukken hun 
bærer på hovedet, men mere 
fra dem tomhed hun bærer i sit 
hjerte.

Passionen som løb gennem 
hende i fortiden, er nu stoppet. 

Hun er træt og udslidt og hen-
des ansigt genspejler hendes 
brugte liv.

Hun kommer på den varmeste 
tid af dagen, som forklarer hen-
des rygte og status. 

De andre kvinder kommer om 
morgenen hvor det er koldt for 
fællesskab, sladder. 

Hun gider ikke de stirrende 

blikke fra de ”frelste”.
Hun er gået denne vej for i alt 

5 mænd, altid alene. Hun tænker 
på fortiden, på sine valg, sine 
længsler og behov, men hun 
kan ikke viske sin fortid ud og 
starte forfra.

Hun er for enden af en ensret-
tet vej. Forholdet til hendes nu-
værende mand fører heller ikke 
derhen, hvor hun ønsker at gå, 
men hun har brug for ham. Hans 

nærvær fylder hendes behov for 
fællesskab.

Fra håb til skuffelse
Hun er gået fra mand til mand 

og har hele tiden håbet på, at 
denne mand kunne fylde hendes 
længsel efter kærlighed, accept 
og glæde. Men det har kun efter-
ladt hende skuffet.

Her kommer hun til brønden 
med sin tomme vandkrukke 

som mere end nogensinde er 
et symbol på hendes situation 
og tilstand.

Mødet med frelseren
Hendes øjne møder frelseren, 

og han ser gennem hendes 
smerte og tomhed, som kun han 
kan fylde. Han ser på hendes 
fortid med en mildhed og han ser 
hver fl amme af passion og også 
nederlagene efter passionens ild 
er gået ud.

Han fortæller hende, at Gud 
er ånd og at tilbedelse ikke er 
noget man udfører i kirken, men 
det handler om at Guds ånd i os 
møder Guds ånd og det kan ske 
hvor som helst.

Det som er kendetegnende ved 
Jesus her, er mere det han ikke 
siger, frem for det han siger.

Han gengiver hendes fortid 
og nuværende situation uden at 
hentyde til synden i dette.

Han giver ingen alterkald. Han 
præsenterer ingen struktureret 
gennemgang om, hvordan man 
bliver frelst. Han tilbyder ikke at 
bede med hende.

Det som Jesus gør, er han 
tager hende væk fra byen og hen 
til dette stille sted. Han viser en 
refl eksion af sig selv. Helt forstå-
eligt trækker hun sig tilbage. 

I samtalen tager Jesus hende 
tilbage til sig selv og tilbyder 
hende levende vand. 

Ikke noget som skal fortjenes, 
men en gave til at tage imod.

For hende var denne fremmed 
først en jøde, dernæst Herre, 
dernæst profet, men til slut ser 
hun ham som Messias.

Hendes liv er forandret og for-
vandlet og fyldt med nyt håb og 
glæde, som hun altid har længtes 
efter, og hun går tilbage til byen 
som har delt liv med hende, men 
som også har forkastet hende.

Tilbage efterladt i sandet er 
en tom vandkrukke, men hendes 
hjerte fl yder over med det levende 
vand. 

Hun løb tilbage til de menne-
sker som har forkastet hende, og 
fortalte dem om Jesus som havde 
fortalt alt om hende, selvom han 
ikke kendte hende. Mange kom til 
tro på Jesus pga. denne kvindes 
villighed til at fortælle, om det hun 
oplevede, til andre. De erfarede 
selv, at det som kvinden fortalte, 
var blevet en virkelighed også 
for dem.

Ugens prædiken er fra net-
kirken.dk

Efter et møde med 
Jesus er alt forandret

Præst i Vestermarkskirken, 
Grindsted

Et møde med Jesus kan forandre alt.
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Retssagen 
I torsdags begyndte den retssag, som en gruppe kristne har 
anlagt imod staten for at få fastslået, at indførelsen af homo-
seksuelle vielser i Folkekirken er i strid med grundlovens 
ord om religionsfrihed.

Efter det første møde skal tre dommere nu gennemgå sagen 
og komme med deres afgørelse den 31. maj. 

Man behøver ikke være profet for at regne ud, at sagen for-
mentlig vil ende med, at staten går fri. Man vil sige, at ganske 
vist har vi religionsfrihed, men vil påstå at Folkekirken har en 
særstilling, idet præsterne er tjenestemænd. Og dermed kan 
staten/kirkeministeren pålægge dem at udføre de handlinger, 
som et fl ertal i Folketinget vedtager.

Det kan måske lyde fornuftigt. Men hvis dommerne køber 
den, betyder det, at et politisk fl ertal i Folketinget - bestående 
af ateister, gudsbespottere, muslimer, osv. - kan bestemme 
over Folkekirken. Uanset, hvad kristendommen siger. 

Det er naturligvis helt uholdbart for en kirke, som jo naturlig-
vis må være forpligtet mere på, hvad ”Gud siger” - altså dens 
eget grundlag i form af Bibelen og dens bekendelsesskrifter 
- end hvad tilfældige magthaverne og en folkestemning måtte 
mene fra tid til anden.

Man kan jo ikke stemme om, hvad der er sandhed. 

Men desværre bøjede de fl este af Folkekirkens ledere - 
biskopperne - sig for den enorme pres, som politikere og 
medier fi k skabt. 

Dermed svigtede de fl este af kirkens ledere fatalt og viste 
sig som statens lejesvende i stedet for at være hyrder. 

Og dermed har Folkekirken skudt sig selv i foden og kom-
promitteret sig, så den formentlig ikke vil kunne overleve det. 
Kun en folkevækkelse vil kunne ændre dette.

Men selv om retssagen på forhånd synes afgjort, kan vi 
bede om, at retssagen må være med til at afsløre 
magtmisbruget overfor kirken - og alle de politisk- 
korrekte løgne, som forvirrer danskerne.

Og selv om de få tapre kristne, der fører sagen 
imod staten, er som David imod Goliat, så vandt 
David jo faktisk kampen... Fordi han stolede på 
Gud, da han gik op imod kæmpen.
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Af David Hansen

Seniorpræst i Aalborg 
Menigheds Center.

david@amcnet.dk
Tlf. 26224229          

”Der er ligheder mellem mis-
sionske fiskere og rettroende 
muslimer”, skriver lærer Jens 
Rasch i JydskeVestkysten 27/3, 
og sammenligner den folkekirke-
lige bevægelse Indre Mission med 
moskeerne bag sløret. 

Bevisførelsen består i den 88 
år gamle, sarkastiske roman 
”Fiskerne”. At man overhovedet 
ikke kan anvende en roman som 
dokumentation, glemmer Rasch 
helt i sin begejstring. For den 
stemmer så dejligt overens med 
hans pointe! 

Den slags debat er under lav-
målet. Derfor en opfordring: Besøg 
en moske og et missionshus ude i 
virkeligheden. Og forvis dig om, at 
der er lysår mellem muslimsk lære 
og det kristne evangelium. Fra mit 
hjemsogn i Kolding kender jeg 
missionshuset som inkluderende 
og nytænkende. Og glæder mig 
over, at brugerne tit samarbejder 
med sognekirken i at stå til rådig-
hed for den brede befolkning.

Når Rasch i samme åndedrag 
sætter kristendommen på linje 
med Mormonerne og Jehovas 

Vidner, er dokumentationen også 
fraværende. De er alle kristne fæl-
lesskaber, påstås det. Men det er 
jo ikke sandt. 

Et kristent fællesskab kan 
tilslutte sig indholdet i den apo-
stolske trosbekendelse (kendt fra 
gudstjenesten). Det kan Jehovas 
Vidner af fl ere grunde ikke. Blandt 
andet regner de ikke Jesus for at 
være både Gud og menneske, 
og kræver medlemskab af en 
bestemt organisation, for at man 
kan blive frelst. Heller ikke Mor-
monerne deler den fælles kristne 
tro; for eksempel afviser de, at et 
menneske gøres retfærdigt ved tro 
på Jesus, og udtaler, at samtlige 
kirkesamfund er forkert på den. 
Derfor bruger Jehovas Vidner 
og Mormonerne heller ikke den 
almindelige bibel, men har skabt 
deres egne private udgaver, med 
tekster, som er tilpasset sekternes 
budskaber.  

MICHAEL LERCHE NYGAARD

SOGNEPRÆST, 
KRISTKIRKENS SOGN,
IMMANUELSVEJ 4
6000 KOLDING

Debat

Angreb under lavmål 
på Indre Mission

Det lille er stort!

Jeg er optaget af tanken om 
mikro-kirker, dvs. en mindre 
gruppe af mennesker, der gan-
ske enkelt mødes i et hjem, på 
et kontor, en cafe, eller skole 
m.v.,  og hvor man samles med 
Kristus i centrum.

Jeg kan se i både Bibel og 
i historien, at Guds riges ud-
bredelse oftest sker ud fra et 
ubetydeligt I sted, og formidles 
af helt ukendte personer, der 
begyndte en vandring med 
Gud, hvilket imidlertid fi k afgø-
rende betydning.

Udtryk i mangfoldighed
I mikro-kirken er ordet, bøn-

nen, fællesskabet og mission 
m.v. de kerneværdier, gruppen 
af  mennesker samles om, må-
ske 3-4 til en start.

Dette er for så vidt ikke an-
derledes i forhold til, hvad vi 
normalt anser som en kirkes 
liv og vision.

Jeg går absolut ind for kir-
kebygninger, fuldtidspræster, 
ledelse, god organisation, 
kirkevækst, for tilslutning til 

kirkelige netværk og fælles ar-
rangementer, således at Kristi 
legeme kan udtrykkes i al sin 
mangfoldighed.

Men ofte ser vi mennesker 
være isolerede i en eller anden 

form for ”et åndeligt udkants-
danmark”, ja enten geografi sk, 
men ofte relationsmæssigt, 
historisk eller teologisk be-
grundet, eller på anden måde 
afskåret fra aktiv deltagelse og 

tjeneste i en levende bibeltro 
menighed. 

Ånden ønsker at vække
Det tror jeg har Guds op-

mærksomhed, - at denne store 
skare af skønne troende men-
nesker, som kender ordet, bøn-
nens vej og som bærer et kald 
til at vinde mennesker,  - dem 
tror jeg Ånden ønsker at vække 
og mobilisere på forskellig vis.

Gerne gennem dannelsen 
af såkaldte mikro-kirker, der 
helt uformelt og ukompliceret 
mødes for at tilbede Gud, for 
at styrke hinanden i et nært 
fællesskab og række ud til det 
omgivende samfund m.v.  

Fællesskabsformer
En mikro-kirke kan have 

mange forskellige udtryksfor-
mer og sammensætninger.

Tænk ikke i traditionel møde- 
eller gudstjeneste-form, men 
forestil dig mennesker som 
mødes med et særligt formål,  
såsom en mandegruppe, en 
business-gruppe, en kvinde-
gruppe, nogle der har særlig 
hjerte for Israel, mission, fl ygt-

ninge  eller kristen medievirk-
somhed m.v.

Det kan også være en grup-
pe, der mødes for at jogge, 
cykle eller fi ske sammen osv.,  
– dvs. alle mulige former for 
fællesskab, men  med den 
grundtanke, at Kristus er det 
centrale,  og hvor ordet, bøn-
nen og åndens fællesskab 
indgår som de værdiskabende 
elementer. 

Tæt forbundet med kirke
Er en mikro-kirke ikke det 

samme som en traditionel cel-
legruppe, familiegruppe, con-
nectgruppe, eller hvad der nu 
bruges af termer for mikrofæl-
lesskabet i vore kirker?

Jo, - det ligner, bortset fra at 
dette er benævnelser for grup-
per, der er organiseret, under 
lederskab og tæt forbundet med 
en lokal kirke, hvilket selvfølge-

lig er godt og rigtigt.
Mikro-kirker som jeg defi ne-

rer det, er imidlertid afskåret 
fra dette jvf. de ovennævnte 
årsager. Og spørgsmålet er der-
for,  skal denne hær af stærkt 
troende mennesker fortsat stå 
i en eller anden isoleret rolle, 
afventende at der  på et eller 
andet tidspunkt blive en æn-
dring af status quo?

Nej, jeg tror på vigtigheden 
af at kalde disse til tro, bøn og 
handling for at blive brugt der, 
hvor man nu en gang er sat 
uanset hvilken historik eller 
udgangspunkt, man står med.  

Pladsen her tillader ikke 
videre uddybning af visionen 
for opstart af Mikro-kirker, så 
gå gerne til Face-book-sitet af 
samme navn, og læs om de 
bibelske forbilleder for mikro-
enheder, om mine og andres 
egne erfaringer;  se om nogle af 
disse tanker og ideer til opstart 
af en mikro-kirke i din by eller 
egn kan være hjælpende, og 
dermed igangsættende for de 
reelle menighedsplantninger 
eller tjenester, der altid kommer 
ud af … en mikro-kirke. 

Mikro-kirker 
er mega vigtige
Med mikrokirker tænkes der ikke i traditionel møde- eller gudstjenesteformer, men i mennesker som mødes med et særligt formål.

Kristus er det centrale, hvor ordet, bønnen og åndens fællesskab 
indgår som de værdiskabende elementer. 

En mikro-kirke kan 
have mange forskel-

lige udtryksformer og 
sammensætninger.

Torsdag den 31. 
marts startede sa-
gen i Østre Lands-
ret. Det er NU, der 
skal bedes - og evt. 
fastes. 

Manu Sareen er 
indkaldt som vidne. 
Da det gik op for ham, skrev han 
på sin facebook: “For Helvede! 
Det er sort! Jeg skal i retten!”

Videre skrev han: “Kærligheden 
vandt kampen, da homoseksuelle 
fik retten til at blive viet. I kan 
slæbe mig i retten herfra og til Hel-
vede; men det ændrer ikke ved, at 
det var den rette beslutning. Størst 
af alt er kærligheden.”

Det er 100% sikkert, at Nikolaj 
Nikolajsen, advokat for “Med 
Grundlov Skal Land Bygges”, 
kommer til at stå over for et meget 
vel forberedt kirkeministerium og 
dets daværende kirkeminister, 
Manu Sareen. Nikolajsen vil også 
skulle forholde sig til Sareens 
citat fra 1. Kor. 13:13, at “Størst 
er kærligheden.”

Jeg foreslår at bede ud fra 
Ezekiel 13:11, hvor der står, at 

“deres fi ne, hvidkalkede mure vil 
falde sammen. Synden kan ikke 
skjules bag en pæn facade. Der 
kommer snart en mægtig storm 
med hagl og styrtregn, som får 
murene til at falde sammen.”

Sagen drejer sig ikke om at 
udpege mennesker som syn-
debukke, men om at afdække 
den religiøse, humanistiske ånd, 
der endog bruger Guds Ord til 
at forføre. Satan citerede også 
Guds Ord, men taget ud af sit 
sammenhæng. 

Nøjagtig det samme gør Sa-
reen. Ja, størst er kærligheden. 
Hvilken kærlighed? Kærlighed til 
Sandheden. Og Sandheden er, 
at vielse af to af samme køn ikke 
kan forenes med Guds skaberor-
den. Derfor kalder Gud det for et 
“skamløst forhold”.

Må den hvidkalkede væg falde 
sammen. Må sandheden sejre i 
denne sag. Bed om Guds visdom 
for Nikolaj Nikolajsen.

MOSES HANSEN 
I DAGENS ORD FRA 
WWW.POTTEMAGERENS-HUS.DK 

Moses om retssag:
Nu skal der bedes!

Afrika-missionær og 
psykoterapeut om troen 
Ved de månedlige Helligåndsaftner i Søstrehuset i Christians-
feld er der på fredag to meget forskellige talere.

Ingrid Markussen (th) er tidligere Afrika-missionær for Brødre-
menigheden og har sammen med sin mand Jørgen oplevet meget 
i Tanzania, hvor hun begyndte at bede for syge. Og hun er stadig 
aktiv med forbøn for syge herhjemme, bl.a. indenfor Indre Mission, 
hvor hun har været missionær og bruges meget.

Den anden taler er psykoterapeut Heidi Egeberg. Hun har tidli-
gere i en del år at drevet alternativ klinik med zoneterapi og mas-
sage. Nu er hun psykoterapeut i Kolding. Hun stiftede bekendtskab 
med kristendommen gennem et Alpha-kursus. I dag er hun i sin 
terapi opmærksom på, at der er mere mellem himmel og jord end 
psykiske fænomener. Der er også en åndelig virkelighed, som 
Heidi selv har mærket på sin krop. (Se side 3.)

Udover de to talere er der fælles lovsang og mulighed for forbøn 
og samtaler. De fælleskirkelige møder arrangeres af Udfordringen 
i Brødremenighedens gamle fællesskabshus for kvinder.

Henri.
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Kære Orla Lindskov
Jeg har været meget syg i 3 

måneder i mine lunger. Lægerne 
kunne ikke rigtigt hjælpe mig. De 
prøvede mange ting, bl.a. antibio-
tika. Men det hjalp ikke. Men nu er 
jeg heldigvis rask igen. Men hvor 
tog det dog lang tid.

Min mand og jeg tror på bøn-
nens kraft, så vi bad meget i 

perioden. Min mand siger nu, at 
det var Forsynet, der helbredte 
mig, altså Guds Forsyn.

Jeg har prøvet i forskellige bø-
ger at fi nde noget om Forsynet, 
som min mand taler om. Men det 
er ikke rigtigt lykkedes for mig. 

Min mand siger, at han engang 
hørte om, hvordan Guds Forsyn 
kunne hjælpe os mennesker i 

forskellige situationer med nød. 
Men det er alt, hvad han ved. 

Nu vil vi så spørge, om du vil 
bidrage til, at vores viden om 
dette emne kan blive større.

Venlig hilsen
Et troende ægtepar

Kære troende ægtepar
Jeg vil efter bedste evne prøve 

at bidrage til at jeres viden om 
Forsynet.

Lad mig starte med at sige, 
at der i Jesu forkyndelse fi ndes 
en lære, som omfatter vores 
tilværelse her på jorden som en 
helhed. 

Denne lære sigter fuldt og helt 
mod os alle, samt mod det enkelte 
menneske. Det er læren om Guds 
forhold til mennesket, og den 
lære fi ndes i Jesu forkyndelse 
om Forsynet.

Jesus taler flere gange om 
Forsynet. Særligt indtrængende 
gør han det i den tekst med 
løfter og undervisning, som vi 
kalder Bjergprædikenen. Denne 
prædiken fi nder vi i Matthæus-
evangeliet kap. 6, versene 24-34.

Her formaner Jesus sine til-
hørere til ikke at bekymre sig 
om mad og klæder, for Faderen 
i Himlen ved, hvad vi mennesker 
trænger til. 

Han siger, at når vi bekymrer 
os om disse ting lever vi på hed-
ningernes måde.

Den troende skal have tillid 
til Faderen, og så skal han ikke 
mangle noget. Hermed er der ikke 
fortalt et eventyr. 

Det betyder nemlig ikke, at vi 
kan lægge vores arbejde til side 

og leve fra hånden i munden; 
altså fordi Gud overtager det hele 
og sørger for os.

Det, som Jesus siger, står 
midt i livets hårde virkelighed, 
hvor også sygdom fi ndes. Men 
det fortæller os, at hvert enkelt 
menneske er Guds personlige 
anliggende, og han er parat til at 
sørge for os.

Det betyder så ikke, at den 
troende får et lettere liv end alle 

andre. 
Men alligevel bliver der som ek-

sempler på Guds sindelag overfor 
skabningen nævnt fuglene, som 
fi nder mad uden at så og høste. 
Og liljerne på marken, som er 
klædt smukt og skønt uden at 
spinde og væve. Det kan jo lyde 
som ren paradisisk hygge, og det 
kan selvfølgeligt misforstås. Hvad 
er da meningen?

Jo, så kommer Jesus pludselig 

med nogle ord, som giver os 
meningen. 

De ord læser vi i samme kapi-
tel, nemlig vers 33, hvor der står:  
”Søg først Guds rige og hans 
retfærdighed, så skal alt det andet 
gives jer i tilgift.”

Her fortæller Jesus om det at 
være bundet til Gud ved troen. 
Han fortæller, hvad det betyder. 
Nemlig at vi som det første søger 
Gud og Guds rige. 

Det betyder, at vi som men-
nesker i dagligdagen skal have 
Gud og Guds rige som vort livs 
midtpunkt. 

Har vi det, kommer vores liv i 
sammenhæng med Guds plan. 

Ud fra det vil tingenes tilstand 
omkring os så ordne sig, fordi vi 
giver plads for Guds ledelse og 
styrelse. 

Det betyder ikke, at følgerne 
af syndefaldet bliver taget ud af 
vores liv: smerte, sorg, tabsople-
velser, sygdom m.m.. 

Men vi kommer ind under løftet 
i Romerbrevet kap. 8, vers 28, der 
siger, at: ”Alting samvirker til no-
get godt for dem, der elsker Gud.

Alt i livet bliver altså sat ind i 
en dybere sammenhæng, hvis 
vi står i et forståelses-forhold til 
Gud, frem for hvis vi handler ud 
fra vores egne planer og vilje. 

Bønnen om at vi må være i 
Guds vilje og plan, bør derfor 
være en daglig, første bøn for os, 
for Jesus sagde jo: ”Søg først - - ”.

 Det betyder, at alt det, som 
sker, også det smertende og 
onde, kommer til at tjene den 
egentlige mening med vores liv. 

Den mening rummer både om-
sorgen for vores liv her på jorden, 
men sandelig også omsorgen for 
vores evighed. 

Den mening kan være svær at 

få øje på, når livet gør ondt. Og 
den mening kan vi ikke opfatte 
med vores menneskelige tanker, 
med fantasien eller med vores 
forstand. Men fordi vi hører det 
fra Jesus, må vi tro det. 

Måske kommer denne forstå-
else for os mennesker kun lidt 
efter lidt, som livet skrider frem. 

Selv det, det gør ondt og mis-
lykkes, er en del af vores liv. Det 
er det på grund af syndefaldet, 
på grund af slægtskabet med 
Adam og Eva. Syndefaldet er en 
trist historie.

Dog vil vi på trods af det kom-
me til lidt efter lidt at erkende, at 
vi er optaget i en sammenhæng, 
der udgår fra Gud. 

Til sidst skal vi huske, at vi først 
kommer til at opleve Guds forsyn 
med os helt og fuldt i den næste 
verden, når Guds rige bryder 
igennem i fuldt omfang.

Det, som din mand kalder 
Forsynets hjælp til din sygdoms 
helbredelse, hvad var det så?

Det var faktisk en forsmag på 
den kommende Verdens kræfter, 
en forsmag på den nye Himmel 
og den ny jord. 

Den kommende Verden er os 
allerede nær nu, når vi søger 
Guds Rige først. Den Verden er 
fyldt med frelse og lægedom.

Orla Lindskov

Kære Orla
Jeg skriver til dig for at bede om 

en ny salvedug.
Det er således, at jeg lider meget 

af angst til dagligt; også af angst 

for at fl yve.
Jeg skal nu ud at fl yve for at be-

søge min søster og bror, og jeg er 
meget bange. Du bad for mig sidste 
år, da jeg skulle fl yve til Frankrig, og 

jeg fi k en fantastisk tur.
Tak og lov. Gud har fået æren 

for det.
Tusind tak og Guds rige velsig-

nelse til dig.                        MVH. H.

Hej Orla
Tak for salvedugen. Resultatet 

af den og af din forbøn er, at mit 
for lave stofskifte nu er fuldstæn-
dig helbredt. 

Det takker jeg i sandhed Gud 
for.

Hilsen fra
En helbredt kvinde

Hvad betyder ”Forsynet”?

Forsynet er et glimt af den nye jord

Jeg lider af angst Jeg er helbredt

Jeg har prøvet i forskellige 
bøger at fi nde noget om For-

synet, som min mand taler 
om. Men det er ikke rigtigt 

lykkedes for mig. 

Vi skal huske, at vi først kommer til at opleve Guds forsyn med os helt og fuldt i den næste 
verden, når Guds rige bryder igennem i fuldt omfang.
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Af freelancejournalist
Svend Løbner

Udenrigsminister Kristian Jen-
sen anerkender, at Islamisk 
Stats overgreb på minoriteter 
kan være folkedrab, og fastslår, 
at terroristerne skal retsforføl-
ges. Det er et skridt i den rigtige 
retning, siger Kim Hartzner fra 
Mission Øst.

 - IS-folk skal stilles for en dom-
stol og dømmes for deres uhyrlige 
forbrydelser, skriver udenrigs-
minister Kristian Jensen (V) i 
Jyllands Posten. Han medgiver, 
at Islamisk Stats masseovergreb 
på religiøse mindretal kan være 
folkedrab.

Indlægget kommer som svar 
på Kim Hartzners opfordring til 
Folketinget om at fordømme ter-
rorbevægelsens systematiske 
overgreb på kristne, yezidier 
og andre religiøse og etniske 

mindretal som folkedrab. Mission 
Østs generalsekretær har selv 
siddet i de fordrevnes telte og 
lyttet til deres horrible beretninger 
om Islamisk Stats henrettelser, 
voldtægter og bortførelser. 

- Når Danmark og verdens-
samfundet italesætter forføl-
gelsen af religiøse mindretal 
i Mellemøsten som folkedrab, 
vil det rejse en debat og skabe 
mulighed for et juridisk retsopgør 
mod gerningsmændene, skriver 
Kim Hartzner i Jyllands Posten.

Regeringen lover
at stoppe IS

Udenrigsminister Kristian 
Jensen svarer i et indlæg med 
overskriften ”Vi vil stoppe IS’ 
overgreb”:

- Jeg er selvsagt enig i, at 
meget peger på, at der kan være 
tale om folkedrab. Personligt tror 
jeg godt, at en anklager vil kunne 
løfte den bevisbyrde ved en dom-

stol. Og jeg er klar over, at det for 
mange mennesker er vigtigt at få 
fastslået, at IS begår folkedrab.

Han opfordrer hjælpeorga-
nisationer til at indsamle doku-
mentation for overgrebene, så 
terroristerne en dag kan stilles 
for retten og dømmes: 

- Danske hjælpearbejdere kan 

gøre et stort og vigtigt arbejde 
– også her – med at bidrage til 
at dokumentere IS’ overgreb og 
følgerne af dem. Men Danmark 
sidder ikke passivt og venter, 
indtil vi eventuelt formelt får sat 

prædikatet ”folkedrab” på IS’ 
handlinger. Vi handler, og det 
vigtigste er, at vi bekæmper IS, 
og at der kommer et retsopgør 
mod IS. IS-folk skal stilles for en 
domstol og dømmes for deres 
uhyrlige forbrydelser, skriver 
Kristian Jensen.

Uformel anerkendelse
Kristian Jensens udtalelse er 

en uformel anerkendelse af, at 
Islamisk Stat begår folkedrab, 
mener Kim Hartzner. 

- Kristian Jensens udtalelse 
er et skridt i den rigtige retning. 
Han svarer forsigtigt, at der kan 
være tale om folkedrab og beder 
os som hjælpeorganisationer om 
at indsamle dokumentation med 
henblik på retsforfølgelse af ter-
roristerne. Det betragter jeg som 
en uformel anerkendelse af IS’ 
overgreb som folkedrab. Og det 
glæder mig naturligvis. De tusind-
vis af fordrevne kristne, yezidier 

og muslimer, som har overlevet 
Islamisk Stats brutale fremfærd, 
fortjener den oprejsning, et rets-
ligt efterspil vil give dem. 

- Nu vil jeg blot opfordre re-
geringen til at tage skridtet fuldt 
ud og også formelt fordømme 
IS’ forbrydelser som folkedrab”, 
tilføjer Kim Hartzner.

En FN-undersøgelse doku-
menterede allerede i juni 2015, 
at Islamisk Stat begår folkedrab 
mod etniske og religiøse mino-
riteter. I februar 2016 vedtog 
Europaparlamentet at kalde IS’ 
overgreb for folkedrab, og i marts 
2016 vedtog Repræsentanternes 
Hus i USA det samme. 

USA’s udenrigsminister John 
Kerry gik kort efter ud og kaldte 
IS-terroristernes overgreb på 
religiøse minoriteter for folkedrab 
og forbrydelser mod menneske-
heden.

Dansk erklæring om folkedrab rykker nærmere
Udenrigsminister anerkender, at overgreb på religiøse mindretal kan være folkedrab. Et skridt i den rigtige retning, lyder det fra hjælpeorganisation.

Udenrigsminister Kristian 
Jensen fastslår, at terrorister i 
IS skal retsforfølges. Generalsekretær i Mission 

Øst Kim Hartzner mener, at 
et retsligt efterspil vil give de 
fordrevne oprejsning.

Af Niels Christian Melgaard

”Danmark er et kristent land”
Denne sætning blev skrevet ind 
i regeringsgrundlaget sidste 
sommer. Nu viser en undersø-
gelse, som Kristeligt Dagblad 
har fået foretaget, at fl ere end 
seks ud af ti bakker op om 
udsagnet.

Konkret viser YouGov-under-
søgelsen, at 65 procent af de 
adspurgte mener, at Danmark 
kan betegnes som et kristent 
land. 22 procent svarer nej, mens 
12 procent svarer ved ikke.

Biskop i Lolland-Falsters Stift 
Steen Skovsgaard ser positivt på, 
at så mange danskere bakker op 
om Danmark som et kristent land. 

- Jeg synes, det var modigt og 

rigtigt af regeringen at sætte fo-
kus på Danmarks kristne rødder. 
Og jeg ser det som en naturlig 
konsekvens af, at en voksende 
muslimsk befolkning kommer her-
til med et helt andet trosforhold. 
Når man er udfordret på sin tro, 
skyder man dybere rødder, siger 
Steen Skovsgaard til Kristeligt 
Dagblad.

Han understreger, at folkekir-
ken dermed også er nødt til at 
betone de markante forskelle 
mellem islam og kristendom.

- Vi skal turde se forskellene 
i øjnene. Ikke for at puste til en 
konfl ikt, men for at se klart. Her-
under hvad vi ikke kan tolerere i et 
samfund som det danske, der er 
præget af kristendommen. Ube-
grænset tolerance fører til intole-
rance, siger Steen Skovsgaard.

Biskop: ”Fokus på 
kristne rødder rigtigt”
Sætningen om Danmarks kristne tilhørsforhold i 
regeringsgrundlaget møder opbakning fra biskop.

Retssagen 
mod homo-
vielser er 
begyndt

Af Henri Nissen

Torsdag blev det første rets-
møde afholdt i Østre Landsret  
i sagen om indførelse af homo-
seksuelle vielser i Folkekirken .

Det er foreningen ”Med Lov 
Skal Land Bygges” med Johnny 
Noer som formand, der fører 
sagen imod staten. 

Retsagen har været undervejs  
siden loven blev indført i 2012. 
Retssal nr. 1 i Østre Landsret var 
fyldt til sidste plads. Man havde 
skiftet lokale for at få plads til alle 
de fremmødte, der både talte ho-
moseksuelle aktivister og kristne 
modstandere af loven.

Foreningens advokat Nikolaj 
Nikolajsen havde indkaldt tidli-
gere kirkeminister Manu Sareen 
som vidne for at spørge ham, om 
den fremstilling af indførelsen, 
som Sareen havde givet i sin 
bog, var rigtig. 

Sareen fastholder, at 
han snød biskopperne

Den tidligere kirkeminister 
Manu Sareen har i sin selvbio-

grafi beskrevet, hvordan han 
med ”en genistreg” havde lokket 
biskopperne til at gå med til at 
støtte en den nye vielseslov. 

”Biskopperne havde bare i for 
lang tid sjosket rundt, sparket 
det til hjørne, og så ønskede de 
at kalde det livsfæller,” sagde 
Manu Sareen. 

Flere biskopper har bagefter 
nægtet, at det foregik på den 
måde. Men Manu Sareen fast-
holdt i retten, at det var hans og 
ikke biskoppernes ønske at få 
indført den nye ægteskabslov.

Advokat: I strid med 
kirkens grundlag

Nikolaj Nikolajsen brugte i sin 
fremlæggelse bl.a. folkekirkens 
bekendelsesskrifter som bevis-
materiale for at vise, at vielser af 
to mennesker af samme køn er 
klart i strid med kirkens grundlag. 
Det drejer sig udover Bibelen bl.a. 
om den augskburgske beken-
delse (Luther).

Med det som baggrund argu-
menterede han for, at kirkemini-
sterens og Folketingets indførelse 
af loven var et overgreb på kir-

kens uafhængighed og grundlo-
vens ord om religionsfrihed.

Siden grundloven blev indført 
har staten ikke blandet sig i Fol-
kekirkens indre anliggender.

Nikolaj Nikolajsen redegjorde 
for, at to af de ti biskopper - Lise 
Lotte Rebel, Helsingør Stift, og 
Steen Skovsgaard, Lollands 
Falsters Stift, - havde modsat 
sig  indførelsen af kirkelige ho-
moseksuelle vielser. Men loven 
blev alligevel presset igennem af 
kirkeministeren med et politisk 
fl ertal i Folketinget.

Kammeradvokten:
Staten bestemmer

Kammeradvokaten er statens 
og de berørte kirkeministres ad-
vokat. Han argumenterede i sin 
forsvarstale for, at når Folkekirken 
er understøttet af staten,  så regu-
leres den som sådan også staten. 

Regeringen og Kirkeministe-
riet havde derfor ifølge kammer-
advokaten kompetence til ved 
at regulere folkekirkens indre 
anliggender. Det er dette, som 
foreningen bestrider.

Han indrømmede, at der havde 

været uenighed blandt biskopper-
ne. Men det var ikke nødvendigt 
at biskopperne var enige for at en 
politisk beslutning om folkekirken 
kunne gennemføres. 

”Biskopperne har ingen formel 
rolle i beslutningsprocessen,” 
sagde kammeradvokaten.

Ifølge kammeradvokaten ville   
beslutningen om indførelse af 
homofi le vielser derfor heller ikke 
kunne annulleres.

Der er ikke planlagt fl ere rets-
møder i sagen, før dommen falder 
den 31. maj kl. 10.

Det bliver de tre udpegede 
landsdommere: Michael Kistrup, 
Malou Kragh Halling og Nikolaj 
Aarø-Hansen, der skal træffe en 
afgørelse.

Moses Hansen, som er en af 
støtterne bag retssagen, opfor-
drer til forbøn for dommerne og 
for sagen. På sin hjemmeside 
fortæller han om retsagen og 
der bringes videoindslag med de 
involverede. 

Henri Nissen

Læs også leder side 6

Sagen drejer sig om, hvorvidt staten har ret til at 
bestemme over Folkekirkens indre anliggender. Advokat Nikolaj Nikolajsen (tv.) og Johny Noer (th.)
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Paven besøger Auschwitz
Pave Frans I planlægger at besøge kz-lejren Auschwitz, i 
forbindelse med sit besøg i Polen til World Youth Day i juli, 
skriver Christian Today.

Dermed bliver Frans I den tredje pave, der besøger Auschwitz-
Birkenau lejren, hvor over 1,5 millioner jøder blev myrdet eller døde 
af sult under Anden Verdenskrig.

KPK

Organisationen Menneskeverd 
har nu indsamlet over 10.000 
underskrifter mod lovforslaget 
om at tillade fosterreduktion, 
også kendt som tvillingeabort.

Helse- og omsorgsministeren 
modtog for nylig en anbefaling 
fra lovafdelingen i Justisdeparte-
mentet om, at fosterreduktion er 
inden for lovens rammer. Kvinder 
og forældre kan dermed gennem 
fri abort få fjernet en rask tvilling.

Dette har fået politikere, hel-
sepersonale og ikke mindst tvil-
lingeforældre til at reagere. 

Underskriftkampagne
– Nu starter vi et opråb, hvor vi 

beder helse- og omsorgsminister 
Bent Høie om at sagen skal be-

handles i Stortinget og udredes 
af medicinsk-faglige instanser.  Vi 

kan ikke godtage, at lovafdelingen 
siger ja til ekstrem sortering af 
fostre på baggrund af en 40 år 
gammel lov, hvor fosterreduktion 
ikke var teknisk mulig, skriver 
organisationen Menneskeverd i 
forbindelse med kampagnen på 
opprop.net

– Underskrifterne og kommen-
tarerne vil vi overlevere personligt 
til helseministeren. Vi vil at denne 
kampagne skal sætte ekstra gang 
i sagen, så loven ændres.

”Absurd og forkasteligt”
Kampagnen, som startede 2. 

marts, havde to uger senere fået 
over 10.000 underskrifter. Kam-
pagnen slutter 3. april.

– Der er mange, der ligesom 
os synes dette er helt absurd 

og etisk forkasteligt. Vi ved, at 
dette ikke var intentionen, da 
abortloven kom i 1975. Dengang 
eksisterede fosterreduktion ikke 
som en medicinsk mulighed, siger 
generalsekretær i Menneskeverd, 
Liv Kjersti S. Thoresen. 

– At et så alvorligt spørgsmål 
som dette skal afgøres alene af 
Justistdepartementet er betæn-
keligt. Sagens alvorlighedsgrad 
tilsiger, at den burde have været 
sendt til høring og behandlet i 
Stortinget som andre sager med 
samme karakter. Det overrasker 
mig, at helseministeren godtager 
denne forenklede form for be-
handling af en så kompleks sag, 
siger hun. 

KPK/Bodil

Katolsk præst nomineret til pris 
for at have reddet 1400 muslimer
Father Bernard Kinvi hjalp både kristne og muslimer under 
urolighederne i Central African Republic (CAR) i 2014.

Father Kinvi, der er udsendt som missionær fra Togo, har startet 
både en kirke og et hospital i CAR, skriver Christian Today.

Under de sekteriske uroligheder i 2014 angreb gruppen ”Anti-
Balaka’erne” de muslimske beboere i byen Bossemptele, hvor Kinvi 
arbejder. Både muslimer og kristne har fordømt konfl ikten, og Father 
Kinvi åbnede sin kirke for dem, der fl ygtede fra volden.

Præsten ledte i fl ere dage efter overlevende fra angrebet. På et 
tidspunkt havde han 1.500 mulismer boende i kirken.

- Som præst går jeg ikke ind for at dræbe nogen. Vi er alle men-
nesker, det har ikke noget med religion at gøre. Hvis der kommer 
sårede Anti-Balaka-folk, behandler jeg også dem, siger præsten. 

Kinvi modtog dødstrusler fra Anti-Balaka’erne, fordi han hjalp 
muslimerne. Alligevel lykkedes det for ham at få muslimerne sikkert 
over grænsen til Cameroun. 

- Da jeg blev præst, accepterede jeg at hjælpe de syge, selv om 
det kunne være farligt for mig. Da krigen kom, forstod jeg, hvad det 
løfte betyder. Men som præst skal man ikke bare uddele velsignelser. 
Man skal stå sammen med dem, der har mistet alt, forklarer præsten.

Father Kinvi er nu blevet nomineret til Aurora Prisen (the Aurora 
Prize for Awakening Humanity), som uddeles i april.

Bodil

Father Bernard Kinvi fra CAR er nomineret til Aurora-prisen 
for ”at have reddet andres liv med fare for sit eget.”

Mange mener, at fosterreduk-
tion er etisk forkasteligt, siger 
generalsekretær i Menneske-
verd, Liv Kjersti S. Thoresen. 
Foto: Menneskeverd.

Mange nordmænd imod fosterreduktion
Abortmodstandere samler underskrifter mod abort af tvillingefostre.

Evangelisten Franklin Graham 
har nu annonceret, at ”The 
World Summit in Defense of 
Persecuted Christians” skal 
fi nde sted i Moskva i oktober 
i år.

– Ingen kirke i moderne tid har 
oplevet så megen lidelse som 
den russiske, så derfor er Mo-
skva et passende sted for dette 
hårdt tiltrængte topmøde, siger 
evangelisten Billy Grahams søn, 
Franklin Graham. 

Hans organisation, The Billy 
Graham Evangelistic Association, 
arrangerer topmødet i samar-
bejde med den russisk-ortodokse 
kirke, skriver den britiskbaserede 
kristne avis Premier.

Fokus på Mellemøsten
Samlingen i Moskva vil især 

sætte søgelys på forfølgelsen af 
kristne i Mellemøsten. Blandt de 
seneste terrorangreb er Påske-
dags angreb i Pakistan, hvor en 
selvmordsbomber med tilknytning 
til Taliban udløste en bombe mod 
påskefejrende kristne i Lahore og 
dræbte mindst 72 mennesker. 

I tillæg fortsætter Islamisk Stat 
(IS) med at forfølge og dræbe 
kristne. En kidnappet katolsk 
præst menes at være blevet kors-
fæstet af IS Langfredag. 

– Storbritanniens Prins Charles 
har advaret om, at kristendom-
men kan blive fuldstændig ud-
ryddet fra sit oprindelsessted i 
Mellemøsten i løbet af de næste 
fem år, siger Graham.

– Vi ser halshugninger, tortur, 
fængsling og meget andet i 
mange lande i verden. The World 
Summit in Defense of Persecuted 
Christians vil sætte et globalt sø-
gelys på denne krise, tilføjer han.

Franklin Graham har på Face-
book fordømt angrebet i Lahore:

”Islam har løftet sit grimme fjæs 
igen, dræbt uskyldige kristne - for-
trinsvis kvinder og børn - denne 
Påskesøndag. Disse familier fej-
rede den opstandne Frelser, som 
bar vore synder op på korset. Bed 
sammen med mig for de hund-
reder, som er blevet såret og for 
de familier, som har mistet deres 
kære”, skriver Franklin Graham 
ifølge The Blaze.

Muslimske immigranter
Evangelisten advarer både 

imod islam og mod at USA mod-
tager muslimske fl ygtninge. Deri-
mod går han ind for, at USA tager 
imod fl ygtninge, som er kristne 
eller tilhører andre religiøse min-
dretal, fx yazidierne. 

- Talsmanden for den mus-
limske terrorgruppe sagde efter 

det ondsindede angreb: ”Det er 
vores budskab til regeringen, at 
vi vil udføre den slags angreb 
igen indtil Sharia (islamisk lov) er 
indført i landet”. 

Muslimer ønsker Sharia Lov. 
De vil have hele verden til at bøje 
sig for islam - men det vil ikke ske. 
Guds Ord lærer os, at en dag skal 
alle knæ bøje sig i Jesu navn og 
alle skal bekende ham som Herre, 
understreger Franklin Graham 
med henvisning til Fillipperbrevet 
2:10-11.

Erklærer folkemord
I midten af marts betegnede 

USAs udenrigsminister John 
Kerry efter pres fra bl.a. den 
amerikanske kongres, at Islamisk 
Stats forfølgelser af religiøse mi-
noriteter er folkemord. 

Denne erklæring giver dog ikke 
den amerikanske regering nogen 

pligt til at gribe ind. Dette reagerer 
kristne ledere nu på.

– Det eneste, som er værre end 
det ikke at erklære folkemord er 
at anerkende det som folkemord, 
men samtidig sige, at man ikke 
regner med at gøre noget ved 
det, siger Dr. Richard Land, præ-
sident ved Southern Evangelical 
Seminary & Bible College til 
OneNewsNow.

– Når du har muligheden for at 
stoppe ondskaben, og ikke gør 
det, bliver du moralsk utroværdig 
og ansvarlig for det onde, som 
bliver begået, fortsætter han.

Bøn og beretninger
fra forfulgte kristne

På topmødet i Moskva vil de 
forfulgte selv komme til orde. 
Gennem bøn, møder, seminarer 
og historier fra forfulgte kristne 
vil Franklin Graham sætte forføl-
gelse af kristne på dagsordenen.

– Vi vil samle delegater fra 
hele verden og holde mennesker 
fra andre kirker og kirkesamfund 
indenfor den kristne tro i hæn-
derne. Vi vil bede for vore brødre 
og søstre i Kristus og høre første-
håndsskildringer om de lidelser, 
som fi nder sted, siger Franklin 
Graham. 

KPK/ Bodil

Globalt topmøde om 
forfølgelse af kristne
Evangelisten Franklin Graham vil arrangere det ”hårdt tiltrængte” topmøde i Moskva i oktober.

Vi vil samle kristne fra hele verden og høre førstehåndsskildrin-
ger fra vore forfulgte brødre og søstre og bede for dem, siger 
Franklin Graham. Han arrangerer det internationale topmøde i 
Moskva i oktober.

Det eneste, som er 
værre end det ikke at 
erklære folkemord er 
at anerkende det som 
folkemord, men sam-
tidig sige, at man ikke 

regner med at gøre 
noget ved det.

Vandrer fandt sjælden 2.000 år 
gammel romersk mønt i Israel
- Jeg troede først, det var et stykke legetøj, fortæller Laurie 
Rimon om fundet af en mønt fra år 107 e. Kr. i Øst-Galilæa.

Så vidt vides fi ndes der kun én tilsvarende mønt i verden. Den kan 
ses på British Museum, oplyser de israelske oldtidsmyndigheder. 

Mønten bærer billedet af Kejser Augustus og blev præget af 
Kejser Trajan. Denne mønt, fra 107 e. Kr, var en del af en serie af 
nostalgiske mønter, som kejser Trajan prægede og dedikerede til 
de romerske kejsere, der herskede før ham. 

Finderen, Laurie Rimon, er medlem af Kibbutz Kefar Blum. Hun 
var på vandretur med nogle venner fra landsbyen, da hun så mønten 
ligge i græsset ved en arkæologisk udgravning i det østlige Galilæa.

Laurie Rimons turguide kontaktede oldtidsmyndighederne, som 
straks sendte en repræsentant til stedet.

– Dette er virkelig et fund i verdensklasse. Det er en vældig godt 
bevaret mønt og den eneste af sin art i Israel, siger mønt-ekspert 
Dr. Danny Syon.

KPK

Laurie Rimon 
fandt en mønt 
med Kejser 
Augustus’ 
billede under 
en vandretur i 
Galilæa.
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En selvmordbomber har dræbt 
mindst 72 og såret fl ere hun-
drede under påskefejring i 
Pakistans næststørste by.

 
Ifølge Christianity Today foregik 

angrebet, mens folk var samlet i 
en legepark i byen Lahore.

Angreb ”den kristne påske”
Terrorgruppen Jamaat-ul-Ah-

rar, som har links til Taliban, har 
taget ansvar for angrebet. Grup-
pen udtaler, at angrebets mål var 
”den kristne påskefest”.

De fl este af ofrene var kristne, 
og mange var børn og kvinder. 
Ifølge Morning Star News blev 
mindst 45 kristne og 25 muslimer 
dræbt.

Det er det blodigste angreb 
mod Pakistans kristne mindretal 
siden angrebet mod Peshawars 
All Saints Church i 2013, hvor op 
mod 150 mistede livet.  

Øget vold mod kristne
Der meldes om øget vold mod 

både kristne og andre minoriteter 
i Pakistan.

- Denne dags selvmordsbomb-

ning i  Paki-
stan, som var 
specielt mål-
rettet kristne, 
som fejrede 
påske, er et 
af de utallige 
eksempler på 
den øgede glo-
bale forfølgel-
se af kristne, 
udtalte David 
Curry fra Open 
Doors (Åbne 
Døre) i USA. 
”Jeg er skuf-
fe t  over,  a t 
den vestl ige 
ve rden  kun 
synes at være 
opmærksom 
på de angreb, 
som foregår 
her i Vesten. 

De menneskeliv, som går tabt i 
Afrika, Mellemøsten eller Sydøst-
Asien er præcis lige så meget 
værd som dem, der går tabt i 
Europa eller USA. 

Vi burde være lige så oprørte 
over tabet af disse menneskeliv, 

understreger David Curry.  
Der er sket fl ere angreb mod 

kristne i Pakistan inden for de 
seneste år. Flere af disse angreb  
finder sted med henvisning til 
Pakistans strenge blasfemi-love, 
som gør det let for muslimer at 

anklage kristne for blasfemi mod 
islam. 

 
Asia Bibi-sagen

Den pakistanske kristne mor 
til fem, Asia Bibi, har siddet 
fængslet siden 2009 på grund af 
blasfemi-anklager. Hun er dømt 
til hængning, fordi hendes mus-
limske naboer i 2009 anklagede 
hende for at have ”forurenet” de-
res brønd. Hendes ”forbrydelse” 
var den, at hun som kristen havde 
drukket af vandet.

Asia Bibi fi k hjælp af en dygtig 
advokat, men han blev likvideret 
af islamister. Advokatens morder 
blev siden retsforfulgt og døds-
dømt af Pakistans regering, men 
10.000 af hans tilhængere prote-
sterede mod henrettelsen med 
henvisning til blasfemi-lovene.

 På Åbne Døres Verdensrangli-
ste over de 50 lande, hvor kristne 
forfølges mest, er Pakistan på 
sjette-pladsen.

Bodil

Kristne børn blandt over 70 
dræbte Påskedag i Pakistan
Taliban-gruppens angreb var rettet mod kristne i en park i Lahore.

Den kristne kvinde, Asia Bibi, blev dødsdømt, 
fordi hun drak vand fra en ”muslimsk” brønd. 
Hendes advokat blev myrdet af islamister.

Fire bibeloversættere dræbt af 
ekstremister i Mellemøsten
Under et angreb mod et oversættelseskontor i Mellemøsten 
blev fi re nationale oversættere dræbt og adskillige såret. Sam-
tidig forsøgte angriberne at ødelægge inventaret.

- Jeg må fortælle dig, kære forbeder, om vore elskede medar-
bejdere - vores kære venner - som blev brutalt myrdet, skriver Mae 
Greenleaf fra Wycliffe Associates.

To af oversætterne blev dræbt af skud. To andre oversættere 
blev dræbt, mens de reddede den ledende oversætters liv ved at 
lægge sig over ham.

Terroristerne nøjedes ikke med at dræbe de fi re oversættere og 
såre adskillige andre. De ødelagde også kontorets inventar inklu-
sive printer-udstyr til Print On Demand og brændte alle bøgerne 
og andet oversættelsesudstyr i kontoret, oplyser en talskvinde fra 
Wycliffe Associates.

- Vi takker Herren, fordi han beskyttede harddisken med bibel-
oversættelser til otte sprog. 

Resten af oversættelsesteamet har besluttet at forøge indsatsen 
for at oversætte og udgive Guds Ord til gavn for de otte sproggrup-
per, oplyser talskvinden. 

Organisationen har startet en særindsamling til ofrenes familier 
og indkøb af nyt printerudstyr.

Bodil

Katolsk præst måske korsfæstet af IS
Father Thomas Uzhunnalil, 56, som blev 
kidnappet af Islamisk Stat i i Yemen den 
4. marts, blev korsfæstet Langfredag 
ifølge østrigske medier.

Wiens ærkebiskop, Christoph Cardinal 
Schönborn, fortalte menigheden i St. 
Stephen’s Cathedral, at præsten var blevet 
korsfæstet. 

I forrige uge skrev The Christian Post, 
at Father Uzhunnalil angiveligt var blevet 
kidnappet af IS under et angreb mod et plejehjem under Missiona-
ries of Charity i Aden, Yemen. Under angrebet blev 16 dræbt, blandt 
dem fi re nonner. En nabo meddelte, at han havde set de militante 
køre væk med præsten i en bil.

Anden påskedag var Cardinal Schönborn’s oplysninger dog ikke 
blevet bekræftet af The Catholic News Agency.

Bodil

Muslim i Glasgow myrdet efter 
kristen påskehilsen på Facebook
Politiet i Glasgow efterforsker mordet på en 40-årig muslimsk 
købmand, som blev myrdet sidste torsdag, få timer efter at 
han havde sendt en Facebook-hilsen til sine kristne kunder.

- God fredag og glædelig påske til især min elskede kristne nation.
Lad os følge de rigtige fodspor af vores elskede Jesus Kristus og 
få rigtig succes i begge verdener, skrev købmand Asad Shah i en 
påskehilsen til sine kristne kunder.

Assad Shah blev kort tid efter fundet hårdt såret af knivstik på en 
vej i Glasgow. Få timer senere døde han, oplyser TV 2.

En 32-årig muslim er anholdt i sagen, som politiet mener er 
religiøst motiveret.

Bodil

Jøder fl ygter fra Yemen til Israel
Nitten jøder har i al hemmelighed forladt deres hjem i Yemen 
for at fl ytte til Israel. Årsagen er stigende vold mod jøder i 
det overvejende muslimske land, skriver Christian Headlines.

The Jewish Agency for Israel har de seneste år reddet omkring 
200 jøder ud af Yemen, oplyser UnitedwithIsrael.org. 

Blandt de nitten seneste immigranter kom 14 fra byen Rayda, 
mens en familie på fem kom fra Sana’a. Mandens far var blevet 
dræbt af anti-semitter, og hans jordiske rester blev bragt til Israel 
for at blive begravet der.

Over 51.000 yemenitiske jøder er immigreret til Israel siden 1948. 
Der menes kun at være 50 jøder tilbage i Yemen. 

Bodil

Kristen TV-station i Pakistan genopbygges
Den kristne TV-station i Karachi blev brændt ned af terrorister i november 2015.
Klokken 3 om natten, da Ga-
wahi-stationens team i Karachi 
netop havde afsluttet arbejdet, 
brød terrorister ind i studiet, 
overhældte det med kemikalier 
og satte bygningen i brand.

Angrebet fandt sted sidst i no-
vember 2015 og blev beskrevet i 
New York Times.

Gawahi-TV er en kristen station 
i verdens største muslimske by, 
hvor blasfemi lovene giver terro-
rister let spil overfor kristne. 

I den første tid efter angrebet 
så det ud til, at de kristne ud-
sendelser, som støttes af ETAL 
i Sverige, måtte ophøre. Men 
der viste sig en mulighed for at 
leje nyt udstyr, og produktion og 
TV-udsendelser er derfor fortsat 
døgnet rundt, skriver det svenske 
blad Missions Visionen.

Frist til 30. april
Efter angrebet er kontoret 

og studiet nu fl yttet til en mere 
sikker bygning. Samtidig måtte 
stationen købe nye kameraer, 
redigeringsudstyr, computere, 
lamper, generatorer mm.

Peter Ljunggren fra etal.se 
kommenterer situationen:

”Hvis ETALs venner svarer på 
dette opråb - og jeg ved, at Gud 
vil berøre manges hjerter - vil vi 
være tilbage i fuld kapacitet inden 
den 30. april, bedre og stærkere 
end tidligere. Vi vil fortsætte med 

at nå den muslimske verden”.
Myndighederne i Pakistan har 

givet TV-stationen en frist til den 
30. april til at fremskaffe den ud-
rustning, der er brug for.

TV til 25 millioner
ETAL bærer det fulde ansvar 

for det kristne TV-arbejde, som 
nu når ud til over 25 millioner 

mennesker gennem 7 kabelnet.
Den lille kristne minoritet i Pa-

kistan, som  lever under konstant 
trussel fra radikale muslimer, gør 
dog alt, hvad de kan, for at støtte 
TV-stationen. 

Indtil nu er 25 procent af statio-
nens budget blevet dækket af pa-
kistanske troende. De resterende 
75 procent betales gennem ETAL

- Vi har brug for et gennembrud 
denne måned for at genopbygge 
TV-kanalen inden slutningen af 
april, siger Peter Ljunggren og 
opfordrer til støtte af sagen.

Bodil

Avisen The New York Times skrev den 27. november 2015 om ildspåsættelsen, som ødelagde alt 
udstyret på den kristne TV-station i Karachi. Myndighederne har givet stationen frist til at starte 
igen inden udgangen af april. Illustration fra Missions Visionen Våren 2016.

Det Hvide Hus: ”Selvmordsbombe
i Pakistan dræbte fl est muslimer”
Pressesekretær Josh Earnest fra Det Hvide Hus udtalte søn-
dag, at bomben, der angiveligt skulle ramme kristne i Pakistan, 
dræbte fl ere muslimer end kristne, skriver Christian Post.

Efter henvendelser fra mange politikere og kristne organisationer 
både nationalt og internationalt har Obama-regeringen først for nylig 
fordømt IS’ forfølgelse af kristne og betegnet den som folkemord.

Bodil 
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Påsken i Jerusalem
Af Vidar Norberg

F l e r e  t u s i n d 
mennesker del-
tog i processio-
nen over Olie-
bjerget og ind 
i Jerusalem på palmesøndag. 
De mindedes vejen, som Jesus 
fulgte, da han red ind i Jerusa-
lem før påske. 

For 2000 år siden mødte jø-
defolket Jesus med løvkviste og 
palmegrene. I dag går kristne ru-
ten med løvkviste og palmegrene 
for at mindes Jesus på æselryg-
gen. De fl este deltagerne var i år 
fra den romersk-katolske kirke. 
Nogle danskere repræsenterede 
protestanterne.

I Lazarus’ by
Jesus forberedte sig på sin 

lidelsesvej, død og opstandelse. 
Seks dage før påske kom han 

til Betania på Oliebjerget udenfor 
Jerusalem, hvor Lazarus og hans 
to søstre Marta og Maria boede. 

I dag heder byen el-Azariah. 
Den er opkaldt efter det arabiske 
navn Lasarion, som betyder La-
zarus. Dette var et særligt sted 
for Jesus, hvor han ifølge tradi-
tionen overnattede før sit indtog 
i Jerusalem.

Bibelen fortæller, at Jesus 
kom til Betfage. Ingen ved i dag 
nøjagtig, hvor stedet ligger, men 
der er bygget en kirke på vejen 
op til Oliebjerget, som kaldes for 
Betfage. 

Fra dette område sendte Jesus 
nogle af sine disciple til en lands-

by for at hente et æselføl. Det var 
det, han red på over Oliebjerget 
og ind i Jerusalem. 

Hosianna, Davids søn
Folket havde hørt, at Jesus var 

på vej. Mesteren havde vakt stor 
opsigt, fordi han havde vækket 
Lazarus op fra de døde. 

Alle ville se Jesus. Både læg-
folk og lærde farisæere. Folket 
bredte deres kapper på vejen 
og viftede med palmegrene, da 
Jesus kom ridende på æselføllet.

–Hosianna! Velsignet være 
Han som kommer i Herrens navn, 
Israels konge, råbte folket til fa-
risæernes store forskrækkelse, 
fordi det var ensbetydende med 

at jødernes Messias kommer.
Farisæerne bad Jesus om 

at irettesætte disciplene, men 
Jesus svarede: ”Hvis de tier, vil 
stenene råbe.”

At Jesus red på et æsel var 
en opfyldelse af profetierne i 
Zak. 9,9:

”Fryd jer og råb af glæde, Je-
rusalems indbyggere! Se, jeres 
konge er på vej. Han kommer 
med retfærdighed og frelse, 
og han er ydmyg og rider på 
et hanæsel - det er et æselføl.”

 
”På den måde gik det i op-

fyldelse, som Gud havde talt 
gennem profeten:

Sig til Jerusalems indbyg-
gere:

Se, jeres konge er på vej!
Han er ydmyg og rider på et 

hanæsel -
det er et æselføl.” 
(Matt. 21, 4-5)
  

Fra hele verden
Processionen palmesøndag er 

indledningen til påsken. Proces-
sionen starter i Betfage, går over 
Oliebjergets top, fortsætter ned 
forbi Getsemane i Kedron-dalen, 
ind gennem Stefanus-porten 
(Løve-porten) og ind til Betesda 
Dam i Jerusalems gamle bydel.

– Vi er volontører i Ordet og 

Israel og går sammen med Den 
danske kirke, fortalte Paul Wibe 
og Christina Nissen, mens pro-
cessionen gjorde et kort ophold 
på vej fra kirken i Betfage op mod 
toppen af Oliebjerget.

Fra Europa i øvrigt hørte man 

både italiensk og tysk. Det er 
lande med en stor romersk-
katolsk kirke. 

De tyske katolikker lød næ-
sten som zionister. De sang på 
tysk den kendte israelske sang 
«Jerusalem af guld», lige før pro-
cessionen sluttede ved Betesda 

Selv om fristen 
for tilmelding til Ud-
fordringens læser-
rejse til Israel 10.-19. 
maj udløb den 8. 
februar, har Felix 
Rejser endnu mulig-
hed for at tage fl ere 
rejsende med ved 
tilmelding snarest. 

Rejsen fokuserer 
på det bibelske og 
åndelige indhold. 
Og rejsedeltagerne 
er læsere af Udfor-
dringen. Prisen er 
15.975,- pr. person 
og inkluderer stort 
set alt. TILMELDING 
til Felix Rejser, Kor-
skærvej 25, 7000 
Fredericia, tlf. 7592 
2022 (eller www.
felixrejser.dk)

Rejseledere er 
præsteparret 
Stig og Rhoda 
Christensen.

Sidste frist for tilmelding 
på læserrejse til Israel 

Palmesøndag fulgte tusinder af pilgrimme fra hele verden Jesu vej over Oliebjerget.

Også en muktar (arabisk leder) var med i processionen.

Den romersk-katolske patriark i Jerusalem, Fouad Twal, deltog sammen med sin menighed.
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Dam. Det er en sang, som blev 
en stor slager efter Israel befriede 
Jerusalem under Seksdageskri-
gen i 1967.

Venlige soldater
og palæstinensiske fl ag

Israel havde placeret soldater 
som vagter langs hele ruten. 
Også araberne, mange i mus-
limske klæder, kom ud på deres 
balkoner, tag og fortov for at se 
prosessionen, som sneglede 
sig frem. 

Nogle arabiske drenge var inte-
resseret i at røre ved  soldaternes 
maskingeværer, og de israelske 
soldater snakkede venligt med 
dem. 

Der var en afslappet og fredelig 
stemning langs ruten.

I den lange procession var der 
også palæstinensiske spejdere i 
uniformer. En gruppe som mar-
kerede sig med palæstinensisk-
arabiske fl ag, var Den romersk-
katolske menighed i Jerusalem. 
Unge viftede med palæstinen-

siske fl ag. For en del palæstina-
arabere er marchen en anledning 
til politisk markering for en stat.

Udenlandske katolske børn 
af fremmedarbejdere sang i år 
hebraiske sange, men enkelte 
havde palæstinensiske fl ag som 
en del af den politiske markering.

Asiatiske ansigter
I prosessionen er der også 

mange asiatiske ansigter. Der 
var fi lippinske fremmedarbejdere. 
Nogle af udlændingene var non-

ner, som holder til i Israel, mens 
andre sandsynligvis er pilgrimme 
på besøg i Jødeland.

Der er ikke mange jøder at se i 
optoget eller langs processionens 
rute.  Men en af dem er den he-
braisktalende jesuit-præst David 
Neuhaus, som er konverteret til 
katolicismen og blev ordineret 
i Jerusalem i år 2000. Han har 
også en lille katolsk menighed 
af ”jøder”, som spiller guitar og 
synger i processionen.

Hosianna-sang
Sidst i optoget kom unge mænd 

i hvide kapper, som dannede en 
slags fortrop for de katolske præ-
later i Jerusalem. Kordrengene 
sang hosianna, ligesom på Jesu 
tid. Dette er et kendt bønneråb 
fra Salme 118,25 som betyder 
«hjælp» eller «frels». 

Bagerst i følget var Fouad Twal, 
som er den romersk-katolske 
patriark i Jerusalem.

Bøn for forfulgte kristne
I den katolske kirke Notre 

Dame talte pavens apostoliske 
nuncio (ambassadør) Giuseppe 
Lazzarotto. Han sagde, at man 
må bede for den lidende kirke i 
hele Mellemøsten. Han nævnte 
fi re katolske nonner, som blev 
martyrer i Yemen. Den aposto-
liske nuncio nævnte ikke «Pa-
læstina» eller palæstinensisk-
arabiske unge.

 Der var også mange asiater med i processionen, ikke mindst fi llippinere. Nogle af dem er gæstearbejdere i Israel, mens andre var 
nonner, som er fastboende i landet.

Den lange procession af 
pilgrimme med palmegrene 
fulgte Jesu vej fra Betania på 
Oliebjerget (hvor Lazarus, 
Martha og Maria boede) og 
ned til Jerusalem.
Undervejs passerede de 
Getsemane-haven (hvor 
Jesus bad, før han blev taget 
til fange)
De gik også gennem Kedron-
dalen og derfra ind til Betesda 
Dam i Jerusalems gamle 
bydel.
Fotos: Vidar Norberg
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Anmeldt af Stig Christensen

Ben Alex har skrevet 101 meditationer, der 
i et vist omfang er inspireret af citater af 
Mester Eckehart. Han ønsker at tage os, som 
han selv skriver, på en vanskelig rejse ind 
i dybet af os selv for at fi nde vor inderste 

grund, vort guddommelige selv. 

Vejen indad er smal og går nedad; og det er få, der fi nder den. 
De fl este foretrækker den bredere vej højere oppe, skriver Alex. 
Jesus taler også om den smalle og den brede vej, men på en helt 
anden måde.

I 2000 udgav Alex bogen Vejen Ud. En bog, som for en del af 
os pegede på en vej ud af den kristne kirke, dens klassiske tro og 
dogmatik, og i stedet pegede på en  nyreligiøs, gnostisk inspireret 
opfattelse af gud og af vort religiøse liv. De følgende bøger fulgte 
samme linje, og med bogen Vejen Indad tager Alex skridtet fuldt 
ud bl.a. med følgende passus:” Den, der som kirken tror på, at vi er 
fortabte syndere, og at Jesus var Guds eneste søn, vil naturligvis 
tilbede ham som frelser og søge sin forløsning i troen på. Den, der 
som Mester Eckehart tror, at Jesus var den første af mange, må 
følge ham som mester og i sin egen udvikling opdage den samme 
forløsning og guddommeliggørelse som ham”. På en vis måde 
passer denne bog ganske godt ind i tidens tendens til selvrealise-
ring. Når en sådan metode anvendes religiøst, kan det ikke blive 
til andet end selvretfærdige gerninger, gerninger, hvorved jeg vil 
forløse mig selv og blive ” en facet af den altomfattende bevidsthed 
og intelligens, som nogle kalder Gud”. Den form for religiøsitet har 
intet, som Alex er fuldt ud klar over, med kristendom og Jesu Kristi 
forløsende offer at gøre.

Mig bekendt var den gamle Benny Alex en troende kristen, mens 
den nuværende Ben Alex helt har fjernet sig fra Jesus Kristus, 
som frelser og Herre, han, som siger om sig selv, at han er vejen, 
sandheden og livet,  og at ingen kommer til Faderen uden ved ham.

Som kristen er der intet opbyggeligt i denne bog. Det er helt 
igennem bedrøvelig læsning.

Ben Alex: Vejen Indad i Gudsrigets bevidsthed 
221 sider • Kr. 249,95 • Forlaget Boedal.

Bedrøvelig læsning

Anmeldt af Josua 
Christensen

Hvis vi ville fjer-
ne Jesu opstan-

delse, hans undergerninger og 
alle påstande og antydninger 
om hans guddommelighed, 
så ville alle være enige om at 
anse Det Nye Testamente for 
at være den mest korrekte og 
komplette historiske kilde om 
jødisk liv i det første århund-
rede i Palæstina. Men nu fi ndes 
jo opstandelsen, miraklerne og 
Jesu guddommelighed der, og 
derfor er der blevet gjort og gø-
res stadig utallige forsøg på at 
miskreditere dets pålidelighed, 
men forgæves. (s.199)

Stefan Gustavsson er med 
nærværende bog betitlet: ”Skep-
tikerens guide til Jesus – 1 – 
Evangeliernes troværdighed” 
udkommet med sin tredje bog på 
dansk. Og det er et kærkommet 
indslag i en ellers mere og mere 
troløs litterær, fi losofi sk og teolo-
gisk desavouering af det kristne 
trosgrundlag, som vi fi nder det i 
Bibelen. 

Angreb konfronteres
Gustavsson tager systematisk 

fat på at konfrontere de mange og 
mangeartede angreb som i dag 
rettes mod den historiske Jesus. 
Angreb som spænder lige fra den 
totale benægtelse af Jesus som 
historisk person til fantasifulde 
omskrivninger, som vi fx kender 
til i Da Vinci Mysteriet, hvor spe-
kulative teorier skal udfylde alle 
”hullerne” i de nytestamentlige 
biografier (evangelierne). Han 
forklarer, hvad disse teorier byg-
ger på, og hvorfor de falder til 
jorden, når man udsætter dem 
for en seriøst videnskabelig kritik.

 Herefter etablerer han, hvad 
man litterært kalder en ’kontrakt’ 
med den skeptiske læser, i det 
han siger: ”Indholdet i den kristne 
tro ligger dermed åben for un-
dersøgelse. Det lader sig gøre 
at undersøge og afprøve dens 
påstande. Budskabet bygger ikke 
på et blindt ”tro det eller forkast 
det”, men der fi ndes en indbygget 
mulighed for at undersøge sand-
hedsindholdet”. S.17 – hermed 
er præmissen åben, læseren må 
forholde sig til de tekster, som 

forklarer den kristne tro, som han/
hun ville med en hvilken som helst 
tilsvarende tekst. 

Seriøs historisk kritik
De mange angreb bliver på 

den måde en indføring i Bibelens 
troværdighed, fordi man gang 
på gang bekræftes i, at Det Nye 
Testamentes tekster, om noget, 
er til at stole på. Lad os bare 
nævne et par eksempler. Når fx 
en historiker beskæftiger sig med 
Alexander den Store eller Julius 
Cæsar er kildematerialet begræn-
set til en håndfuld kilder, som er 
nedskrevet med fl ere hundrede 
års distance til disse personers 
liv, mens der findes mere end 
5.700 afskrifter af Det Nye Testa-
mente i dele eller som helhed, de 
ældste bevarede er fra det andet 
århundrede, mens de oprindelige 
kilder er nedskrevet blot årtier 
efter selve begivenhederne og 
stærkt støttet af en veludviklet 
mundtlig overleveringstradition. 

Når skønlitterære forfattere 
kaster sig ud i spekulationer om, 

at Jesus var gift og havde børn, 
eller at han fl ygtede til Egypten og 
senere optrådte som Paulus, så 
henleder det vores øjne på evan-
geliernes langt mere troværdige 
skildringer, hvori historien netop 
ikke er fiktion, men tydeligvis 
indskriver sig i en meget konkret 
fl ække af det romerske rige, med 
et væld af sted- og personnavne, 
som kan be- eller afkræftes. Og 
sådan kan Gustavsson blive ved 
og det gør han!

 
Det er efterhånden mange år 

siden, at jeg personligt bemær-
kede en tendens blandt teologer 
(ikke alle) til at udsætte Bibelen 
for en forudindtaget negativ ind-
stilling, hvor alt, der ikke passer 
ind i en naturvidenskabelig for-
klaringsramme afvises, bruges 
til at miskreditere teksterne, eller 
henføres til senere tiders kristne, 
som har manipuleret, omskrevet 
og tillagt de oprindelige tekster 
noget, i en sådan grad, at de ikke 
længere skal tages for pålydende. 
Gustavsson giver selv en række 

eksempler på dette og siger så, at 
nu er tiden kommet til at kritisere 
kritikerne. C. S. Lewis citeres fl ere 
gange i den sammenhæng bl.a. 
i et længere afsnit, hvor han på 
sin helt egen facon spidder disse 
teologer, som udtaler sig om 
’fabler’ og ’myter’ uden at have et 
tilstrækkeligt litterært genrekend-
skab, og han vidste vel at mærke, 
hvad han snakkede om - både 
som forfatter til adskillige bøger 
med disse genretræk og som 
litteraturprofessor.

Den helt grundlæggende kritik 
handler om at trække det faktum 
frem i lyset, at naturvidenskabens 
ide om naturlovene som univer-
selle lovmæssigheder indbygget 
i et lukket system, netop er en idé 
eller med andre ord en teori. Na-
turvidenskaben er en fi losofi  eller 
tro om man vil, og overfor denne 
står en mængde øjenvidneberet-
ninger, fra mennesker som holdt 
fast ved deres vidnesbyrd om ”det 
de havde set og hørt”, herunder 
Jesu opstandelse, selvom det 
kostede dem livet.                       

En apologetisk gave
Bogen, som refererer til både 

arge modstandere af den kristne 
tro og det modsatte, er spæk-
ket med gode forklaringer, som 
sætter samtidens mange kritiske 
røster til vægs. 

Men samtidig tager den næn-
somt skeptikeren ved hånden 
og løfter udfordringer, problemer 
og tilsyneladende fejl helt frem i 
lyset, hvor selv den mest skepti-
ske læser må erkende, at der er 
grund til at møde evangelierne 
som troværdige kilder, hvis ho-
vedformål igen er at introducere 
læseren for et møde med den 
Jesus, som levede her på Jorden 
for et par tusinde år siden, døde, 
men opstod igen og verden blev 
aldrig den samme.  

På den måde er bogen en gave 
til alle os, som stadig bekender 
os til ham som blev kaldt Kristus, 
men også til dem, som endnu ikke 
har mødt ham.               

Stefan Gustavsson: Skeptike-
rens Guide til Jesus 1 - Evan-
geliernes troværdighed
224 sider • kr. 249,95 • Credo
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Katie Davis
Kys fra Katie
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Larry Fowler
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Stuart King
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Anmeldt af Helge Hoffmann

Som titlen angiver handler 
denne bog om, hvorfor evo-
lutionsteorien (EL) – som alle 
mennesker i dette land opfl a-
skes med – i virkeligheden ikke 
er sand.

Der er uendeligt meget at 
sige om dette emne, men Pultz 
begrænser sig for overskuelig-
hedens skyld til nogle få centrale 
emneområder, og det er klogt 
gjort. Det er mere end nok til at 
godtgøre, at udviklingslæren i 
virkeligheden blot er en ateistisk 
myte, som har smykket sig med 
videnskabeligheds fjer.

Pultz stiller op for ”Intelligent 
Design”-bevægelsen, hvis grund-
læggende tese er, at alle viden-
skabelige kendsgerninger peger 
på, at verden er skabt – uden at 
man tager stilling til, hvem eller 
hvad der har skabt den. Det er gi-
vetvis også klogt, for EL skal - og 
kan forbavsende nemt - skydes 
ned med rent videnskabelige 
argumenter.

Troede først på 
evolutionslæren

Det er sjovt at læse, hvordan 
Pultz nåede frem til sin overbe-
visning, efter han var vokset op 
med troen på udviklingslærens 
sandhed. Da han på et tidspunkt 
kom i tvivl, satte han sig for at 
undersøge sagen grundigt. Han 
læste og læste og forventede 

på et tidspunkt at fi nde frem til 
de gode argumenter for EL, så 
han kunne tage stilling til dem. 
Til hans stigende forbavselse 
fandt han aldrig noget og måtte 
til sidst konkludere, at EL er – og 
allerede længe har været – en 
oplagt kandidat til historiens 

store skraldespand for fejlagtige 
videnskabelige teorier.

Man kan ikke lade være med i 
den forbindelse at tænke på H.C. 
Andersens eventyr Kejserens nye 
klæder, med udviklingslæren i rol-
len som kejserens klæder og Kar-
sten Pultz som den lille dreng, der 

til sidst konstaterer, som sandt er: 
”Han har jo ikke noget på!”

En anden sjov ting er Pultz’ be-
skrivelse af, hvordan evolutionens 
fortalere formulerer sig i deres 
videnskabelige redegørelser. 
Disse består altid af nogle viden-
skabelige fakta, som ingen kan 
bestride, men som heller ikke i sig 
selv udsiger noget om evolution. 
Disse fakta knyttes så sammen 
med formuleringer som: ”Vi må 
formode … man kan forstille sig 
… der er grund til at antage …” så 
hele fremstillingen giver indtryk af 
en videnskabelig argumentation 
for EL. Men i virkeligheden er 
der ingen grund til at formode, 
forestille sig eller antage noget 
som helst, hvis ikke det var fordi, 
man på forhånd havde defi neret 
EL som sand.

Pultz piller udviklingslæren 
fra hinanden, så der ikke bliver 
sten på sten tilbage. Bogen er 
velskrevet og sætter fi ngeren på 
de ømme punkter. Hvor ville det 
være skønt, hvis mange flere, 
ligesom han, virkelig satte sig ind 
i sagen. Så ville dette videnska-
belige misfosters dage være talte.

Forhåbentlig kan bogen bi-
drage til netop det. Køb den, læs 
den, og giv den til dine børn som 
modgift mod et af vor tids største 
videnskabelige bedrag.

Karsten Pultz: Exit Evolution
176 sider •  kr. 198
Forlaget Udfordringen

Derfor holder
evolutionsteorien ikke 
Bogen ”Exit Evolution” piller udviklingslæren fra hinanden og taler for intelligent design.

Anmeldt af Mirjam Elbæk Rasmussen

Bogens engelske titel er ”Becoming a Prayer Warrior”, som 
egentlig betyder ”bliv en bønnekriger” altså en soldat i Herrens 
hær. Jeg tror, det er det, der er forfatterens hensigt, at vi som 
forbedere skal se os selv som ”soldater”, der skal være med 
til at vinde sejren sammen med Herren her i vor tid. 

Som Chuck Pierce skriver i sin anbefaling af bogen, så har forfat-
teren i årevis selv været en bønnekriger. Det er ikke en kamp, vi 
hverken kan eller skal vinde alene ”for ingen sejrer ved egen kraft.” 
(1. Samuel 2: 9b) 

Forfatteren understreger kraftigt, at vi må forstå, at kampen 
foregår i den åndelige verden, og derfor er det vigtigt, at vi bruger 
de åndelige våben og den delegerede autoritet, som er til vores 
disposition. Vores kamp er mod Satan og hans hær af faldne engle 
i himmelrummet, som er aktive med at bekæmpe det, Gud ønsker, 
nemlig at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af 
sandheden – at Jesus Kristus døde i vort sted.

God og praktisk undervisning
Bogen er meget anbefalelsesværdig. Den giver på en meget 

praktisk måde indblik i, hvad bøn er, hvorfor vi skal bede og de 
forskellige former for bøn – både når det gælder det personlige 
plan, men også det at være en forbeder, en bønnekriger i Guds 
hær, hvor Helligånden er sat som anfører. (se Josua 5: 13 – 15) 
Forfatteren forklarer os, hvilke våben vi skal gøre brug af.

Elizabeth Alves har også medtaget et helt kapitel om det at høre 
Guds stemme og forstå, hvad Helligånden siger til os samt hvor 
vigtigt det er for os at skrive det ned, vi har bedt for, så vi bliver i 
stand til at se, hvordan Gud besvarer vore bønner. Det er det, der 
styrker vores tro på Gud.

Elizabeth Alves giver også læseren indblik i de forskellige former for 
åndsmagter. ”Når du beder for dem, der arbejder blandt muslimer eller 
i områder, hvor specielle kulturer står stærkt, er du i kamp mod en 
antikrists ånd. I områder med okkult aktivitet, har du også at gøre med 
ånder, der spreder løgn, kontrol og forførelse.” Samtidig understreger 
hun, hvor vigtigt det er for os, at vi ifører os den åndelige rustning.

Hun påpeger også, at bøn ikke handler om, at vi skal regne ud, 
hvad Gud skal gøre for os, men at vi fi nder ind til Guds hjerte, og 
hvad han ønsker skal ske i vores tid. Når vi så får klarhed over det 
og forstår det, at vi så beder i overensstemmelse med hans tanker 
og hans vilje. Det er her, vi kan opleve de stærke bønnesvar, og ikke 
på vores ønsker. Hans veje og hans planer er langt større end vores, 
som Esajas skriver i kapitel 55, vers 8 og 9.

At blive en bønnekriger eller en bønnekæmper handler netop om 
det at komme ind under hans vilje og handle i overensstemmelse 
med hans planer.

Udfordringen har allerede tidligere bragt dele af bogens indhold 
af fl ere omgange.

Elizabeth Alves: Kæmp og vind i bøn • 220 sider • 198 kr. 
Udfordringens Forlag

Praktisk 
indblik i bøn

Forsangeren fra bandet Ca-
sting Crowns, Mark Hall, har 
i samarbejde med præst Tim 
Luke skrevet om kristenlivets 
fundament. 

Det liv er lige som et træ med 
store grene, der breder sig ud, 
men under jorden har træet et 
kæmpe rodnet. Det betyder, at 
for at man kan række ud til andre, 
må man først blive rodfæstet i sin 
kristne tro og relation til Jesus. 

Troens rodnet 
Bogens første del beskriver, 

hvordan man får et rodnet og 
lever ved at trives - ikke kun ved 
at overleve, for vi er skabt til at 
trives med det formål at kende 
Gud og gøre ham kendt. Guds 
løfte er netop et liv i overfl od, og 
det kommer ved at bore dybt ned 
i rødderne af vores personlige 
forhold til Jesus. Der skal nemlig 
være balance mellem at være og 
at gøre. Dette enkle budskab gør 
Mark Hall lysende klart for sine 
læsere gennem glimrende illu-
strationer og med et lille huskeord 

til sidst i hvert kapitel. Fx huskeor-
det ”Afbalancerede kristne borer 
deres rødder dybt ned og rækker 
ud til andre” og ”Guds drømme 
for os er større end vores egne.”

Bøn, bibelstudier og lovprisning 
er gode måder til at opnå dybde 
i sit gudsforhold og få sit sind 
forvandlet, men Hall tilføjer fæl-
lesskab som en vigtig åndelig 
disciplin med henvisning til Jesu 
liv. Fællesskab betyder her at dele 
livet med andre, som følger Jesus, 
og ”lovprisning øger fællesskabet 
med Gud og andre troende.” 

Råd om at række ud   
Bogens anden del er om at 

række ud til andre, og bogen har 
mange gode råd om, hvordan vi 
skal forholde os til hinanden og 
til dem, vi rækker ud til. Vi skal 
se på mennesker, som Gud ser 
på dem. Det vil ændre verden, 
fordi det vil anspore os til at 
behandle dem, som han gør. Et 
par kapitler handler om balancen 
mellem nåde og sandhed, hvor 
Hall gør klart, at man må fortælle 
sandheden i kærlighed, og at vi 

svigter evangeliet, hvis vi giver 
kærlighed uden sandhed. Og så 
handler det om discipelskab, dvs. 
at vandre med Jesus og tage en 
anden med; men man må selv 
udleve Skriften og gøre det, man 
siger, andre skal! 

Bogens konklusion er, at når 
man borer dybt ned i sit rodsy-
stem ved at styrke sit forhold til 

Gud og rækker ud med evange-
liet til andre i bøn, overgivelse 
og lydighed til Gud, så vil man 
trives, omend livet ikke dermed er 
problemfrit. Det er en meget vel-
egnet gavebog til unge skrevet i et 
letlæst sprog, der rummer dybde. 

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Livet er mere end overlevelse!  
Mark Hall - i samarbejde 
med Tim Luke 
Skabt til at trives
250 sider • 199 kr.  
Forlaget Scandinavia
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Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

via e-mail:
mor.mbet@gmail.com

Lejlighed i 
Nazareth udlejes
Lejligheden er på 175 
m2, med spisestue, op-
holdsstue, stort køkken, 
3 soveværelser, 7 senge 
af høj kvalitet, 2 bade-
værelser og 2 altaner.
Kontakt: 2163 4030

Stillinger

Brug for annonce?  Ring 73 56 15 06

Bolig

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

web: www.egsnet.dk
E-mail: oba@dukamail.dk

 NY DVD
100 kr

2 for
150 kr

Stillinger

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

INSPIRATION TIL BØN!
      - my boss is a jewish carpenter!

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

www.livogjob.dk
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Er du vores nye ”altmuligmand”
på Jakobskolen?

Vi søger en ”altmuligmand” fra omkring maj 2016.

Jakobskolen er en lille kristen skole på Frederiksberg.

Vi søger en person, som ønsker at være med til at bære 
Jakobskolens kristne værdier videre.

Du skal være med til at gøre Jakobskolen til et godt 
og pænt sted for elever og ansatte.

Du skal have hænderne skruet godt på til 
småreparationer af forskellig art.

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

positivt fællesskab.

Der er tale om en stilling på mellem 40 og 50 %. 
Løn efter overenskomst med Krifa. 

Mødetid hver dag kl. 07.00.

Jakobskolen ligger tæt ved Forum 
Metrostation og har 150 elever.

Yderligere oplysninger om Jakobskolen kan fås på 
skolens hjemmeside www.jakobskolen.dk og ved 
henvendelse til Hartvig Jensen, tlf. 35 37 22 66.

Ansøgning stiles til Jakobskolens bestyrelse, 
jakobskolen@jakobskolen.dk og skal være os i 
hænde snarest muligt og inden d. 17.04.2016.

søger to lærere  l fagene tysk og fysik/kemi

Randers Kristne Friskole er en skole i stadig udvikling, 
og i dag er vi 250 skole- og dagins  tu  onsbørn samt 32 
medarbejdere. Skolen har endvidere en skolefri  dsord-
ning og en musikskole. 

Vi søger to lærere  l mellemgruppen/overbygningen, 
der kan undervise i fagene tysk/dansk og fysik/kemi/
matema  k – andre fag kan også komme på tale. Ansæt-
telsesgraderne er 100 procent, og s  llingerne ønskes 
besat den 1. august 2016.

Vi kan  lbyde dig
• en god og velfungerende arbejdsplads med mange 

spændende, faglige udfordringer
• en arbejds  dsstruktur, der er fl eksibel 
• gode, hjælpsomme og imødekommende kolleger
• en nyere skole, der stadig bygger og udvider
• dejlige udearealer 
• en kristen skole på fælleskirkeligt grundlag

Vi forventer, at du er
• loyal overfor skolens formål og værdigrundlag
• robust og evner selvledelse 
• et målre  et menneske, der er glad for børn og lægger 

vægt på trivsel
• faglig dyg  g – og har øje for at udvikle både den dyg-

 ge og den svage elevs poten  aler
• en god og generøs kollega, der gerne indgår i team-

samarbejde
• udviklingsorientert med mod på at prøve noget nyt
• idérig og har et godt humør

Ansæ  elsen sker i henhold  l gældende overenskomst 
mellem Finansministeriet og LC. Yderligere oplysninger 
fås ved henvendelse  l skoleleder Finni Larsen tlf. 8642 
0360 (skolen), 5124 0361 (privat). 

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest onsdag den 
13. april 2016 og sendes  l:

Randers Kristne Friskole
Moseskellet 2-8 
8920  Randers NV

Mail: fl a@randers-kristne-friskole.dk
Mangler du en medarbejder?

Indryk en stillingsannonce i Udfordringen 
 - ring 73 56 15 06
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Erhverv
Er du glad for
Udfordringen?

Så støt arbejdet 
med en gave!

Gaver kan indbetales til 
Missionsfonden 

med skatte-fradrag 
- husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt 
Udfordringen’ 

- til avisens danske 
arbejde - eller 

’5984 Radiomission 
i Afrika’ 

Giro: (+01) 613-9450 
eller netbank:

9570 0006 139450.

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

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

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 

 

 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Stillingen som virksomhedskonsulent er på 37 timer pr. uge med 
fleksibel arbejdstid. Du skal samarbejde med dygtige kollegaer, 
der er dedikeret til at yde den bedste rådgivning til 900 medlems-
virksomheder.

Arbejdsmiljøet er uformelt, humoristisk og præget af et positivt 
kristent livs- og menneskesyn. Vi mener, at alle mennesker har lige 
stor værdi – og har krav på at blive mødt med tillid, respekt og 
oprigtig interesse.

Har du spørgsmål til stillingen som virksomhedskonsulent, er du 
velkommen til at kontakte direktør Karsten Høgild på tlf. 82 132 
101. Send din ansøgning med relevant dokumentation på mail til: 
karsten@ka.dk.
Ansøgningsfrist: 8. april 2016

KA HOVEDORGANISATION 
- PLADS TIL  SELVSTÆNDIGE TANKER

Alsvej 7, DK-8940 Randers SV, Tlf.: 82 132 132, www.ka.dk

Virksomhedskonsulent
– med forståelse for livet som selvstændig
Vores medarbejder 
gennem 8 år har søgt 
nye udfordringer, derfor 
søger vi en virksomheds-
konsulent med tiltrædelse 
snarest muligt. Du bliver 
ansat i hovedorganisa-
tionen for KA og KA Pleje 
og bliver ansvarlig for 
rekruttering af nye 
medlemmer til begge 
organisationer.

 Opgaverne
-  Udvikle og iværksætte hvervekampagner
-  Kontakt til virksomheder, der er potentielle medlemmer
-  Deltage i messer
-  Afholde informationsmøder
-  Arrangere og afvikle møder og kurser for nuværende medlemmer

 Vi forventer at du
-  Har erfaring med salg og marketing
-  Har kendskab til det at være selvstændig og arbejdsgiver
-  Har gode evner for skriftlig og mundtlig kommunikation
-  Er positiv og tillidsvækkende
-  Har evnen til at se muligheder frem for begrænsninger
-   Er serviceminded og fleksibel
-  Evner at strukturere arbejdsdagen selvstændigt
-  Har gode samarbejdsevner

KATRINEBJERGVEJ 75 • 8200 AARHUS N 
8741 0138 • K-H.DK • INFO@K-H.DK

L andsleder
Kristelig Handicapforening søger en 
dygtig, brændende og handlingsorienteret 
landsleder, der vil arbejde for mennesker 
med handicap i kirken og i samfundet.

Se stillingsopslaget på k-h.dk.

Ansøgningsfrist 20. april 2016.
Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

Jernbanegade 37, 6870 Ølgod, og Kongensgade 36, 1., 6700 Esbjerg
Tlf. 75 24 46 00 - www.advopartner.dk – post@advopartner.dk

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at din ægtefælle ikke skal dele sine egne rimelige 
pensionsrettigheder med dig i tilfælde af separa-
tion eller skilsmisse, medmindre I har fået lavet en 
ægtepagt herom?
Husk at kontakte din advokat, når du har brug for 
et godt råd.
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 
11/12:

Bent Feldbæk
Møgelvej 93 
7752 Snedsted

Kodeord: Udenlandsrejse

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 
7. april 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!

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.

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.

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

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 

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

Bolig

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

Husk forbøn for Danmark den første mandag Husk forbøn for Danmark den første mandag 
hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.    

blaakors.dk
Vil du lede arbejdet for 
udsatte børn?

Barnets Blå Hus Svendborg  - leder
Vi søger en leder for Barnets Blå Hus i Svendborg, 
som kan drive terapi for børn og voksne, videreudvikle 
vores familiestøttekoncept og stå i spidsen for både 
lønnede og frivillige medarbejdere. 

Du har en uddannelse som psykolog, pædagog, social-
rådgiver eller lignende og gerne en efteruddannelse i 
familieterapi. Ledererfaring og erfaring fra udsatte- og 
misbrugs-området er en fordel. 

Stillingen er på 30-37 timer efter aftale med start 
1. juni 2016. Arbejdsstedet ligger i Svendborg. 
Læs mere på barnetsblaahus.dk

Ansøgningsfrist er 14. april 2016 kl. 12.

Læs hele stillingsopslaget og søg jobbet på 
blaakors.dk/job

Barnets Blå Hus Frederikshavn - teamleder
Vi søger en teamleder for Barnets Blå Hus i Frederik-
shavn, som kan drive terapi for børn og voksne, videre-
udvikle vores familiestøttekoncept og stå i spidsen for 
både lønnede og frivillige medarbejdere. 

Du har en uddannelse som psykolog, pædagog, social-
rådgiver eller lignende og gerne en efteruddannelse i 
familieterapi. Ledererfaring og erfaring fra udsatte- og 
misbrugs-området er en fordel. 

Stillingen er på 30-37 timer efter aftale med start 
1. juni 2016. Arbejdsstedet ligger i Frederikshavn. 
Læs mere på barnetsblaahus.dk

Ansøgningsfrist er 14. april 2016 kl. 12.

Læs hele stillingsopslaget og søg jobbet på 
blaakors.dk/job

Stillinger

 

Kristent Ashram i Danmark
Den fælleskirkelige bevægelse ”Kristent Ashram”  inviterer 
til det årlige sommerstævne.

Det foregår i dagene 23. – 26. maj på Virksund Kursuscenter, 
Livøvej 5, 7840 Højslev.

Årets hovedtaler er pastor Else-Marie Hansen, Aalborg

Yderligere oplysninger og program hos: Kai Juhl Jørgensen, 
Viborg – telefon 86638535

NATIONAL AGLOWKONFERENCE 
27.-29. MAJ 2016
HOTEL NYBORG STRAND

Ræk ud...
med det, du har 

- som den du er

JONATHAN CONRATHE, ENGLAND

www.aglow.dk - tlf. 2133 8642 • facebook.com/aglowdanmark

Alle er velkomne

Helligånds-aften i Søstrehuset
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Fredag den 8. April kl. 19-21
Mød missionær Ingrid Markussen 

og psykoterapeut Heidi Egeberg

En aften med personlige vidnesbyrd, interviews, 

lovsang man kan synge med på, profetiske ord, 

personlig forbøn, kaffe og fællesskab i ovensalen.

Åbent for alle. – Arrangør: Udfordringen 

Brug for annonce? Ring 73 56 15 06
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 3/4
14:00 Gudstjeneste fra Glostrup. 
Østervangkirken. Første søndag 
efter Påske. Sognepræst Jørgen 
Degn Bjerrum og Glostrup Gospel 
under ledelse af Laura Kjærgaard 
fylder kirken med ord, sang og mu-
sik i en gudstjeneste, hvor påskens 
budskab gøres nærværende.

Mandag 4/4
08:30 Gudstjeneste fra Glostrup
Genudsendelse.

Tirsdag 5/4
22:00 Tro når det gælder: Krigens 
soldater. Asbjørn og Thorsten har 
begge været i krig for Danmark. 
De var begge troende, da de tog af 
sted, men hvor troen blev en styrke 
for Asbjørn, gav den ikke længere 
mening for Thorsten, efter de ting 
han oplevede i krigen. I det her 
program undersøger vi, hvor godt 
et redskab tro kan være, når livet er 
aller sværest. Tilrettelægger: Lasse 
Bøgeskov Andersson.

Onsdag 6/4
22:40 Gåden om Pagtens Ark
Britisk dokumentar fra 2015. (Trea-
sures Decoded). Arkæologer, 
historikere og lærde undersøger. 
om det er muligt at fi nde sand-
heden om Biblens mest berømte 
forsvundne klenodie. Hvis Pagtens 
Ark overhoved har eksisteret, 
hvordan har den så set ud, og har 
den haft den enome kraft, som den 
ifølge myten skulle have? Hvad 
skete der med den, og vigtigst af 
alt: hvor er den nu?

Lørdag 9/4
08:30 Gudstjeneste fra Glostrup
Genudsendelse fra søndag.

19:45 Før søndagen. En række 
danskere fortæller på skift om 
deres forhold til troen og kristen-
dommen - med udgangspunkt i 
dagens tekst. Søren Gade fortol-
ker en tekst, som for ham handler 
om turde overgive sig og tro på 
Jesus som den gode hyrde. Midt-
jysk Pigekor ved dirigent Inger 
Budde Dusgård synger salmen 
”Frelseren er mig en hyrde god” 
fra Helligåndskirken i Århus. 
Sendt første gang 17.04.10.

Søndag 10/4
14:00 Gudstjeneste fra Glostrup. 
Østervangkirken. Anden søndag 
efter Påske. Sognepræst Andreas 
Thom, organist Erling Elmark 
Rasmusssen og menigheden 
fylder kirken med ord, sang 
og musik. Evangeliet læses fra 
Johannes og handler om menig-
heden, der lytter til Jesus, som 
fårene lytter til hyrden. ”Livet 
må leves forlæns, men forstås 
baglæns,” citerer præsten Søren 
Kirkegaard.

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.

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

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

Radio 

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

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

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

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

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

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. 

Sendes alle dage fra mandag til 
lørdag kl. 8.05.

Søndag 3/4
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. 
Så fast en borg. Professor An-
ders-Christian Jacobsen besøger 
skurvognen for at fundere over, 
hvor fast den kristne tro egentlig 
kan formuleres i folkekirken. Vært: 
Anders Laugesen.
09:54 Højmesse fra Nathan-
aels Kirke, Københavns Stift. 1. 
søndag efter Påske. Prædikant: 
Michael Krogstrup Nissen.

Mandag 4/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.06 Religionsrapport
Tirsdag 5/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 6/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)

21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Torsdag 7/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 8/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 9/4
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 10/4
09:54 Højmesse fra Langenæskir-
ken, Aarhus Stift. 2. søndag efter 
Påske. Prædikant: Anne Ehlers.

Asbjørn Møller-Christensen havde Gud med i bagagen, da han som 
soldat var udsendt til Afghanistan. Foto: DR K

Husker du din egen søndagsskole-
tid med spændende bibelhistorier 
med billeder til?

Kirken i Tanzania tilbyder sjældent 
forkyndelse målrettet børn.

Derfor sikrer Danmission bibel-
undervisning, som børn kan forstå 
og tage ind i hjertet.

Tak at du vil være med.

mobilepay:
41 999 331

Giv 100 kr.
 

SMS ”DanMission” 

til 1245

Guds ord i børnehøjde
 i Tanzania

Tirsdag den 5. april starter en 
ny serie om tro på DR K. I serien 
’Tro når det gælder’ fortæller 
seks personer, hvad der sker, 
når man står i sit livs største 
mareridt. 

Soldaten Asbjørn Møller-Chri-
stensen var udsendt til Afgha-
nistan. Med sig havde han en 
klippefast tro på, at Gud var med 
ham, uanset hvad.

Sygehjælper Thorsten Westp-
hal var med under Balkan-krigen. 
Han beretter om, hvordan krigens 
oplevelser ødelagde hans tro. De 
to tidligere udsendte fortæller 
begger om deres oplevelser i den 
første udsendelse den 5. april.

I de følgende udsendelser mø-
der vi bl.a. Maja Bjerregaard, der 
mistede en 4 måneder gammel 
datter, som døde af vuggedød. 

Vi møder også den forvarings-
dømte og fængslede Lucas Leon 
Rex, som i troen fi nder ro, selv om 

han ikke ved, hvor længe han skal 
sidde inde. 

Ifølge seriens redaktør på DR 
Tro Lasse Bøgeskov Andersson 
er programmerne et forsøg på at 
lave historier om tro og religion, 
der hvor den er levende blandt rig-
tige mennesker. De medvirkende 
har alle på den ene eller anden 
måde været nødt til at forholde 

sig til deres tro.
I programmerne medvirker 

desuden en feltpræst, en fæng-
selspræst og en hospitalspræst, 
som alle for tæller om deres 
erfaringer med at tale med men-
nesker, der får testet deres tro.

Se første program tirsdag den 
5. april kl. 22.00 på DR K.

/lt

Danskere fortæller om troen på prøve

Laura Kjærgaard leder Glostrup Gospelkor under søndagens 
gudstjeneste på DR Kirken. Foto: DR.
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Lyt til nummeret ’Wonderful Winter Mor-
ning’ ved at scanne QR koden til venstre

Musik
TJEK

Okay myre - hva så nu?                         (Se ordsp. kap. 6:6)

TV-kanalens sendeflade vil 
bestå af tilbedelse, lovsang og 
taler fra internationalt anerkendte 
præster og talere 24 timer i døg-
net, skriver The Christian Post.

Hillsong Channel er et samar-
bejde med Trininty Broadcasting 
Network (TBN)

– Denne kra f t fu lde  nye 
lovsangs- og tilbedelseskanal 
giver os en fantastisk mulighed 
for at nå en helt ny generation 
af seere med budskab om håb 
og nåde når vi nu samarbejder 
med en af de mest ikoniske og 
vidtfavnende aktører i moderne 

kristen musik, siger leder af TBN 
Matthew Crouch.

Senior Pastor i og grundlægger 
af Hillsong Church, Brian Huston, 

er meget begejstret for den nye 
TV-kanal.

– Dette nye aspekt i Hillsongs 
globale vision er noget ganske 

andet end hvad vi hidtil har lan-
ceret. Det vil være et kontinuerlig, 
24-timers feed som skal ophøje 
Jesus og gøre mennesker til hans 
disciple i alle områder af livet, 
siger han.

Hillsong Channel vil overtage  
den eksisterende Church Chan-
nel, som i dag er tilgængelig på 
internettet, fra 15. juni.

Hillsong Church blev grund-
lagt i Australien i 1983 og er nu  
bredt ud over 14 lande og fem 
kontinenter.

KPK

Hillsong starter TV-kanal
Til sommer lancerer den verdenskendte Hillsong Church sin egen TV-kanal, Hillsong Channel.

Med under 40 dage til pinse 
har arrangørerne af Å-festival 
offentliggjort fl ere musiknavne, 
der skal spille på festivalen.

Fredag indledes festivalen 
med en solid gang kristen rock 
med budskab og mening, når 
Disciple spiller. 

Bandet fra Knoxville, Tennes-
see blev dannet i 1992, og forsan-
ger og bassist Kevin Young har 
været med hele vejen. Disciple 
udgav sit seneste album Attack 
i 2014.

Senere står I Am They på pla-
katen til Å-festival 2016.

Et nyt navn for mange i Dan-
mark, men de har det seneste år 

gjort sig bemærkede i USA.
Stilmæssigt ligger de tæt på 

Rend Collective og bandet er 
også startet som lovsangsband 
i deres kirke i Nevada.

I Am They gør sig særligt be-
mærket, med deres trestemmige 
harmonier og folk inspirerede 
sange, som altid bliver leveret 
med god energi og masser af 
personlighed.

Der bliver tale om et gensyn, 
når Light up Lion lægger vejen 
forbi Åfestival. De har til årets 
festival deres eget nye materiale 
med til koncerten. 

Nordisk pop er nok den bedste 
betegnelse, for deres musik.

Blanca stammer oprindeligt fra 

Puerto Rico, hvilket også skinner 
igennem i hendes musik.

Nogen vil genkende hende, 
som en del af Group 1 Crew, som 
hun forlod i 2013 for at gå solo.

Hun er en energibombe når 

hun går på scenen og leverer sin 
historie igennem hendes sange.

Åfestival foregår fra den 13. til  
den 16. maj i Sdr. Felding.

Niels Christian

Å-festival afslører
musiknavne
De første musiknavne klar til festivalen i pinsen.

Sangerinden Blanca spiller på Å-festival 2016.

Køen nåede ud på gaden til koncert med Skywalk
Arrangørerne måtte melde udsolgt, da Skywalk spillede til lovsangskoncert påskelørdag i Herning. Det fi k blot arrangørerne til at 
improvisere en ekstrakoncert samme aften, så ialt 850 deltagere var med til Skywalk at Easter dagen før påskedag. Mere end 4000 
deltog ved påsketurnéens syv koncerter rundt om i landet, heraf 1200 i København (stort foto). Foto: Christoffer Fryd.

Efter at have hørt Sunday Music igennem nogle gange, 
forsøgte jeg mig med at bruge albummet som baggrunds-
musik, mens jeg arbejdede - for ligesom at få det helt ind 
under huden.

Først undrede jeg mig over, at jeg nu pludselig ikke var 
så vild med albummet, som jeg havde været ved de første 
gennemlytninger, og at jeg nærmest blev lidt irriteret over, at 
det larmede lidt. Indtil det slog mig. Det er ikke fordi Sunday 
Music larmer - det er fordi, det er musik, der virkelig fortjener 
at blive hørt. 

Det er sådan et smukt univers fuld af nuancer, lyd og 
budskab. Storslåede strygere, stille klaver, forsanger Jonas 
H. Petersens lyse stemme, rå guitar, fl øjteri, elektroniske 
lyde, korarrangementer og instrumenter, jeg ikke umiddelbart 
kender navnet på.

Det kalder på at blive lyttet til og kræver min opmærksomhed. 
Samtidig er lyrikken både jordnær og svævende på samme 
tid. Lytter man godt efter - og det bør man - vil man høre sæt-
ninger om sorg over tab af folk, man har kær samtidig med 
påmindelsen om at tage vare på relationen til de kære, man 
ikke har mistet. Man vil høre sætninger om dårskaben ved at 
forveksle materielle goder med lykke. Om at have billeder af 
dem, man holder af i sit hjerte, om snefnug i en elskets hår, 
og om hvordan en søndag morgen kan hele sår fra gårsda-
gens skænderier.

Jonas har fat i de små detaljer - og i de dybe tanker. Og 
igennem det hele fornemmer man en forankring i en tro, som 
måske ikke fremgår så tydeligt som på tidligere albums, men 
som er skønt beroligende og som vækker genklang. En gen-
klang, et musikalsk univers og en lyrik, som man bør unde 
sig selv at lytte godt til.
   Kathrine Jul Chercka

Fortjener at
blive hørt!
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Jeg vil skynde mig at sige, at ingen trafi k i Honduras min-
der om E45 hjemme i Danmark. I Honduras er vejene ofte 
voldsomt trafi kerede, bumpede og i det hele taget ikke 
særlige bekvemmelige at køre på. Man kommer hurtigt 
til at savne den lethed og luksus, det er at bo i Danmark.

Men samtidig gror der noget frem i dette land, jeg aldrig har set 
hjemme. Folk kan ikke bare sætte livet på autopilot og læne sig 
tilbage. Efterhånden har jeg været på børnehjemmet Manuelito i 
en måned, og jeg oplever, der går en nerve af livsnødvendighed 
gennem stedet. 

Børnene på Manuelito kommer fra et liv på gaden, og var 
de ikke blevet taget ind på børnehjemmet, havde deres liv set 
markant anderledes ud i dag. En aften var vi en fl ok samlet for 
at høre en af børnenes vidnesbyrd. Drengen havde samlet mod 
længe for at turde fortælle os om sin fortid. Og med god grund. 
Hans historie indebar at være hjemløs som femårig, forladt og 
udstødt. Han fortalte om dengang, han kom til børnehjemmet 
og personalet tog imod ham. Så sagde han eftertænksomt ”De 
gav mig en madras, de gav mig mad og de kendte mig ikke”. 
De elskede ham uden at kende ham. 

Jeg så for mig, hvordan Jesu bud var gået i opfyldelse ”Hel-
bred syge, opvæk døde, gør spedalske rene... I har fået det for 
intet, giv det for intet” (matt. 10,8). Disse folk delte deres rigdom 
med denne dreng for at han kunne få et trygt hjem. Og de gør 
det stadig hver eneste dag. Der er ikke tale om, at nogen fra 
personalestaben lever et ukompliceret og let liv, men de har 
valgt at dedikere deres liv og ressourcer til børnehjemmet for at 
give disse børn en chance til. De har valgt at give afkald på det 
”nemme” liv, give ud af deres rigdom for således at give børnene 
del i verdens rigdom. Jeg tror vi, er kaldet til at leve efter de 
enkle bud, som er så svære at opfylde. 

Måske bør man spørge sig selv: 
Hvor er min afkørsel fra E45? Hvor-
dan kan jeg besværliggøre mit liv for 
at forbedre andres?

Af Arne Hørlück Høeg
Udsendt som volontør af Impact

Hvis livet var E45

Ung Udfordringt

Klummen

FC Udfordringen kunne trække 
i nye spillertrøjer til forårssæso-
nens første kampe. 

Den kristne fodboldklub 
hænger på i toppen af ræk-
ken med to sejre i påsken.

FC Udfordringens sæson er 
skudt i gang igen for førsteholdets 
vedkommende i serie 1, mens 
klubbens 2. og 3. hold først starter 
turnering lidt inde i april. 

Førsteholdet har over påsken i 

serie 1 spillet to kampe med mak-
simalt udbytte på pointkontoen.

Skærtorsdag blev Sunred 
Beach besejret i deres egen hule 
i Ryparken med resultatet 2-4.

Simon Haugegaard stod for to 
mål, mens Thomas Patrick og et 
selvmål udgjorde de resterende 
mål til FC Udfordringen. 

Anden påskedag kom Rødovre 

på besøg i Valby Idrætspark, hvor 
FC Udfordringen på forhånd måt-
te siges at være favoritter – i hvert 
fald efter tabellen at dømme.

Rødovre bød dog imidlertid FC 
Udfordringen op til dans. Rød-
ovre førte nemlig, indtil der var 
spillet en time med 0-1, men FC 
Udfordringen formåede at slutte 
kampen stærkt af til stillingen 2-1.

Målene blev sat ind af Se-
bastian Seeger og Benjamin 
Larsen. 

Påsken bragte derfor seks 
point med sig til den kristne fod-
boldklub, der med sejrene fortsat 
hænger på i toppen af rækken.

To sejre i forårets første
kampe for FC Udfordringen

Bieber åbner for
at fortælle om sin tro
Af Niels Christian Melgaard

Flere medier har rapporteret, 
at popstjernen Justin Bieber 
har afl yst sine Meet and greet 
events ved sine koncerter. 
Få dage efter postede han et 
foto, hvor han beder sammen 
med Puff Daddy Combs og 
Kanye West.

- I enjoy meeting such in-
credible people but I end up 
feeling so drained and fi lled with 
so much of other people’s spiritual 
energy that I end up so drained 
and unhappy. (Jeg nyder at møde 
sådanne utrolige mennesker, 
men jeg ender med at føle mig 
så drænet og fyldt med så meget 
af andre folks åndelige energi, så 
jeg ender drænet og ulykkelig), 
skriver Justin Bieber. 

I de sidste par måneder, har 
Bieber åbnet op om sin tro. I et 
interview med Complex Maga-
zine, sagde han, 

- Jeg vil bare leve som Jesus. 
Ikke være Jesus, sagde Justin 
Bieber. 

- Han skabte en awesome 
skabelon for  at elske mennesker, 
og hvordan man kan være imøde-
kommende og venlig.

- Han døde for vore synder. 
Nogle gange, når jeg ikke har lyst 
til at gøre noget, som jeg ved er 

det rigtige, så kan jeg huske på, at 
jeg er temmelig sikker på at Jesus 
ikke havde lyst til blive korsfæstet 
og dø. Så vi behøver ikke at føle 
på den rigtige måde for at gøre 
det, der er det rigtige.

Giver håb
Og i et interview med GQ 

Magazine sagde Bieber, at Gud 
giver ham håb og et mål med livet.

- Hvis jeg gjorde dette på egen 
hånd, ville jeg hele tiden gøre 
dumme ting. Gud giver mig bare 
en form for håb og noget at gribe 
efter. En følelse af sikkerhed og 
en følelse af at være ønsket.

Biebers musik er pt. omgivet 
af en kæmpe hype. Han er mere 
populær end nogensinde, og intet 
tyder på, at det stilner af foreløbig.

Hans aktuelle album ’Purpose’ 

har sat nye rekorder, herunder 
17 sange på Billboards Hot 100 i 
samme uge (mere end The Beat-
les og Drake) samt en ny global 
Spotify-rekord på 200 millioner 
album-streams i første uge.

Justin Biber giver koncert i en 
udsolgt Telia Parken 2. oktober.

Den canadiske sanger har postet et foto på sociale medier, hvor han beder sammen 
med to andre musikstjerner, Puff Daddy Combs og Kanye West.

Justin Bieber skjuler ikke, at han er kristen.

Kina oplever ikke blot en 
økonomisk revolution i disse 
år. Men også en kristen! For 
40 år siden var der 5 mil-
lioner kristne i Kina. I dag 
er der mindst 80 millioner. 
Fortsætter udviklingen, vil 
hver tredje kineser være 
kristen om 30 år. 
   
Det er den største religiøse 
forandring af et folk i verdens-
historien. Og stadig lever de fleste 
kristne i skjul, fordi religions-
friheden er begrænset. Hvordan 
organiserer de sig? Og hvad kommer den kristne revolution til 
at betyde for resten af verden? Det giver journalist KIM SCHOU 
svar på i sin spændende bog “Kinas kristne revolution”.
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BAGSMÆKKEN

FIND OS PÅ FACEBOOK

Ja tak, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 648 kr. (derefter kun 598 kr., hvis du fortsætter og betaler 
 via betalingsservice. Ellers er der et girokort-gebyr på 25 kr.) 
___ prøv 1 måned - og betal derefter, hvis du fortsætter
___ til Europa (Færøerne/Grønland) 1 år 998 kr.   ___ Øvrige udland 1 år 1298 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.
___ Net-abonnement med fuld adgang også til bladresider 1 år 298 kr.

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

HVIS det er et gaveabonnement som du betaler, så sæt kryds her ___ og skriv dit navn 
nederst. – Skal vi sende gavekortet til dig___ eller den nye læser___? 
Hvis den nye læser herover selv betaler, så sæt kryds her___  

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

Skriv gerne dit abonnementsnummer, hvis du kender det:  ______________________

Du kan også bestille på hjemmesiden eller skrive til mail@udfordringen.dk
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Hjælp mig med at 
skaffe fl ere læsere!

Kristen helsebutik Kristen helsebutik 
nu på nettetnu på nettet

Naturlige varer uden hokus pokus!Naturlige varer uden hokus pokus!

www.morgenstjernen.dkwww.morgenstjernen.dk

Så skifter vi igen tegneserie på 
bagsiden. Denne gang skifter 
vi til ”Skæve vinkler”, som  er 
en moderne familieserie om 
en dansk familie bestående af 
et ægtepar med to børn, hund 
og kat, i deres hverdag hjemme 
og ude. 

Umiddelbart virker ideen må-
ske ikke specielt enestående. 
Men Torben Osted, Jyderup, der 
har tegnet avisserier siden 1980, 
og han bruger dette traditionelle 
bagland til at beskrive et moderne 
parforhold, den evindelige kamp 
mellem de to søskende - Mia og 
Mikkel - og samtidigt komme med 
underfundige og spidse kommen-
tarer til tidsånden. 

Skæve vinkler er ikke en dags-
aktuel satireserie, men til gen-
gæld tidsaktuel. 

Tegneren og humoristen Tor-
ben Osted (født 1945), har med 
skæve vinkler fundet et perfekt 
udgangspunkt for sit mangesi-
dede fortælletalent. 

Udfordringen er altid på jagt 
efter kristne tegneserier. Men 
bortset fra de bibelhistoriske teg-
neserier, er det ikke nemt at fi nde 
en komisk tegnserie med kristne 
pointer. Tværtimod er mange 
moderne serier så vulgære, at vi 

ikke kan være bekendt at trykke 
dem i Udfordringen. 

Vi har dog gennem fl ere år kørt 
med en decideret kristen komisk 
tegning på side 22, nemlig Re-
verend Fun.

Mens vi venter på svar på fl ere 
forespørgsler til kristne tegnere, 
bringer vi i den kommende tid 
”Skæve vinkler”, som vi tror vil 
fornøje de fl este læsere.

Henri Nissen.

Ny tegneserie i Udfordringen om 
skæve vinkler i en dansk kernefamilie

Skæve vinkler af Torben Osted

Torben Osted kan sit kram.

Hvem vil vi gerne have med på en selfi e? En god ven. Messi? 
Èn, der kaster lidt glans over os.

De fl este selfi er er jo beregnet til at vise andre, hvordan vi opfatter 
os selv, eller hvordan vi gerne VIL opfattes. Det kan være, vi har 
fået en ny bluse, står på toppen af Kilimanjaro eller er til en fed 
koncert. Som regel prøver vi at se glade og smilende ud på en selfi e.

 
Men i virkeligheden er vi måske kede af det inde bag facaden. 

Hvis vi kunne se ind i den usynlige verden, så er der altid mindst 
to på sådan en selfi e: nemlig mig … og Jesus! For han har jo lovet 
at være med os på alle dage, både når alt går som smurt, og når 
det er op ad bakke.

Vi er aldrig alene. Det oplevede to desillusionerede disciple 
på vejen til Emmaus.  Der dukkede pludselig én op og slog følge 
med dem. Det var den opstandne Kristus. Han viste forståelse for 
dem, talte med dem og åbnede deres sind, så de forstod skriften. 
Mindede dem om, at han var nær på deres vandring.

Når vi prøver at skabe et billede af os selv over for andre, så lad 
os håbe, at det må mærkes på os, at Jesus er med i vores liv. At 
han vil være med på selfi en, både når vi er glade og kede af det. 

Lad os huske det, når vi knokler alene med tingene. Men lad 
os også huske, at han er med os, når vi går ud af vores dør og 
møder naboer og kollegaer. Han er med os, når vi har overgivet 
vores liv til ham.

Som kristne i en turbulent hverdag skal vi ikke stå frem med 
forkromede vidnesbyrd – den fl otteste selfi e, man kan forestille 
sig. Men vi kan give udtryk for vores erfaring af Guds hjælp og 
bevarelse midt i de udfordringer, vi står med. Vi er autentiske men-
nesker, medmennesker, som folk kan spejle sig i. 

Det er en fantastisk selfi e af mig 
… og Jesus, der altid er mig nær!

Mig … og Jesus

Af Ole Bering, 
Højbjerg
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