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Terrorofre 
mindet med 
Koran-vers
mod kristne
Domprovst Gadegaard tillod en muslim at oplæse vers 
i Københavns Domkirke, hvor ikke-muslimer (kristne og 
jøder) omtales som dem, der har påkaldt sig Allahs vrede. 
Det møder kraftig kritik. 

Nye udtalelser
Hån mod forfulgte kristne
Religionsblanderi.

giver Peter Tinggaard solid og inspirerende undervis-
ning om aktuel forbøn for Danmark i Viborg Frikirke.
Peter har sin guitar med og synger både for og med 
forsamlingen. 

Velkommen Store Bededag til både at 
høre om, hvordan vi kan bede, og til at 
være med i bøn for vort land.

Efter mødet serveres kaffe/te med 
varme hveder.

Store Bededag fredag 22. april kl. 10-12

Viborg Frikirke
Rugvænget 3, 8800 Viborg

”Vis os den rette vej; vejen for dem, 
Du har skænket Din nåde - ikke vejen 
for dem, der har påkaldt sig Din vrede, 
eller som er faret vild”. 

Sådan lød den muslimske bøn under 
mindegudstjenesten for terrorofre i Kø-
benhavns Domkirke den 6. april.

Koran-citatet fra Sura 1 blev reciteret 
af den tyrkiske muslim Hüseyn Gültekin. 

Københavns Domkirke havde plan-
lagt mindegudstjenesten i samarbejde 
med Elfenbenskystens ambassade, 
den tyrkiske, den pakistanske og den 
belgiske ambassade. Blandt deltagerne 
var justitsminister Søren Pind og ambas-
sadører fra bl.a. Belgien, USA og Israel. 

Koranen hører ikke til i kirken
Men Koran-citatet opfattes af mange 

som en fordømmelse af kristne og jøder. 
Og som en hån mod de forfulgte kristne, 
der dræbes af muslimer. (Se Iben Thran-
holms klumme side 4.)

Den tidligere provst Peter Balslev 
Clausen har i Kristeligt Dagblad kaldt 
det ”dybt rystende”, at Folkekirken invi-
terer fremmede religioner ind på andre 
religioners betingelser. 

- Koranen hører ikke hjemme i kirken, 
for det er et skrift, der tager afstand fra 
kristendommen, fastslår han.

Hån mod forfulgte kristne
Tidligere muslim og indvandrerpræst 

Massoud Fouroozandeh er også fortør-
net og kalder det ”vanvittigt”.

- Domprovst Anders Gadegaard 
mener ikke, at verset er en afvisning af 
kristne og jøder. Er det det?

- Dette vers er antikristeligt i samme 
ånd som Koranens Sura 9:30, der 
fordømmer jøder og kristne. Det slutter 
med: ”Må Allah ødelægge de vildfarne!” 

Denne antikristne domprovst bør 
straks kaldes til en tjenstlig samtale og 
fratages sit embede, hvis biskoppen 
fortsat skal kunne rejse sit hoved som 
en biskop, siger Massoud.

- Sura 1 er en klar afstandtagen til jø-
der og kristne, det vil sige ikke-muslimer. 
At tillade en imam at stå foran alteret eller 
på prædikestolen og læse fra Koranen er 
ikke alene et brud på præsteløftet, idet 
man håner nådens hellige midler, men 
også en tydelig antikristdyrkelse.

- Hvordan ser du brugen af dette vers 
i lyset af situationen for verdens forfulgte 
kristne?

- Det er så grotesk og beskæmmende. 
Midt i en tid, hvor vores søskende slagtes 
i Allahs navn i Muhammeds fodspor, 
lukker man denne ånd ind i kirken i 
stedet for at forsage ideologien og elske 
mennesket.

Bodil+Henri.
Den tyrkiske Koran-lærer Hüseyin Gültekin oplæser Sura Al Fatiha foran højalteret i Domkirken, mens Thorvaldsens 
Kristus-fi gur ser til... Foto fra mindehøjtideligheden for terrorofre den 6. april 2016.         Foto: Martin Sylvest/Scanpix.
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i april: huset
April kodeordet gælder til mandag d. 2. maj kl. 9.00

Ugens profi ler: Lone Jessen

Brudepar kan få Udfordrin-
gen gratis leveret i tre må-
neder, ligesom brudebilledet 
bringes uden omkostninger. 
Send billedet til redaktion@
udfordringen.dk

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Ugens bedeemner
* Islam og religionsblanderi 

i de danske kirker.
(Se forsiden)

* Retsagen om homo-ægteskaber, 
der skal afgøres i maj. 

* At indvandrede muslimer 
bliver kristne.

Tillykke!
Petra Pagels og Knud Erik 
Kristiansen blev lørdag 
den 9. april gift på Kolding 
Rådhus. 

BUPL- formand skal lede nyt
Barnets Blå Hus på Bornholm
 Pia van der Weij er blevet ansat som leder af Blå Kors’ Barnets 
Blå Hus på Bornholm fra 1. maj. Pia van der Weij er 40 år og 
lige nu formand for BUPL – pædagogernes fagforbund – på 
Bornholm.

 ”Jeg glæder mig til igen at arbejde som pædagog og især i 
Barnets Blå Hus, hvor det er de mest udsatte børn, vi skal hjælpe. 
Samtidig kan jeg i mit nye job kombinere det pædagogiske arbejde 
med ledelse, som jeg også har erfaring med,” siger Pia van der Weij.

 Hun har blandt andet taget efteruddannelse i lederskab og kom-
munikation og ledelse i dynamiske relationer. Derudover har Pia van 
der Weij haft fl ere stillinger inden for specialområdet som pædagog.

Barnets Blå Hus er både støttecenter for børn af alkohol- og 
stofmisbrugere og deres forældre. 

Barnets Blå Hus på Bornholm åbner i løbet af dette forår.
 

Mærkedage i Indre Mission
Søndag d. 1. maj kan 

missionær i Indre Mission 
Jørgen Bloch, Randers, 
fejre 40-års-jubilæum. 

Mandag d. 2. maj kan 
missionær i Indre Mission 
Jens Peder Dalgaard, Ny-
købing Mors, fejre 70-års-
fødselsdag. 

Søndag d. 10. april kun-
ne pensioneret missionær 
i Indre Mission Alfred 
Søndergaard, Thisted, 
fejre 90-års-fødselsdag. 

Mandag d. 11. april kunne Birgit og Jan Forum, Vejle, fejre kob-
berbryllup. Birgit er sekretariatsleder på Indre Missions Hus. 

Bodil

Jørgen Bloch (til venstre) har 40 års 
jubilæum som indremissionær. 
Pensioneret missionær 
Alfred Søndergaard er fyldt 90.

Lone Jessen skal indsættes 
som ledende præst i Lyngby 
Frikirke den 24. april. Hun til-
trådte dog allerede den 1. april. 

Lyngby Frikirke har pr. 1. april 
2016 ansat Lone Jessen som 
ledende præst. 

Præst fra egne rækker
Lone har været aktivt engage-

ret i kirken igennem mange år.
Hun har siden sommeren 2015 

været ansat i en 30%-stilling som 
daglig leder, i forbindelse med at 
Lars Due-Christensen stoppede 
som præst efter tre år i Lyngby. 
Lars gjorde et stort arbejde for 
kirkens profi l i lokalområdet og 
stod bl.a. bag lanceringen af en 
række mønsterbrydningskurser, 

som kirken fortsat tilbyder. 
Lone arbejdede tæt sammen 

med Lars og trådte hurtigt ind i 
mange af hans opgaver, fortæller 
læge Jan Hollensen, som selv er 
frivillig præst i menigheden. 

- Vi har oplevet, at Lone helt na-
turligt et trådt ind i og har udfyldt 
en præstefunktion. Det lå derfor 
lige for at give hende mulighed 
for at træde fuldt i funktion, siger 
Jan Hollensen.

Under uddannelse
Lone, der er gift og har 3 

voksne børn, er uddannet lærer. 
Hun har suppleret sin uddannelse 
med en coachuddannelse i 2013. 
Fra sommeren 2015 har hun 
været deltidsansat i kirken som 
daglig leder.

Ud over coachuddannelsen vil 
Lone nu starte på en teologisk 
videreuddannelse ved siden af 
arbejdet i kirken.

Hun siger om sine visioner for 
arbejdet i Lyngby: 

”Vi vil være en åben kirke, hvor 
der er plads til alle. Vores vigtigste 
opgave er at formidle det kristne 
budskab, som er højaktuelt i 
en tid, hvor værdier og identitet 
er i fare for at blive udvisket. Vi 
skal være relevante, en del af 
lokalmiljøet og række ud til de 
behov, vi ser.”

Lone indsættes offi cielt som 
præst søndag den 24. april kl. 
14:00. Festgudstjenesten holdes 
på Ny Lyngbygaard, Toftebæksvej 
17 i Kgs. Lyngby. 

Lyngby Frikirke
Kirken har ca. 100 medlemmer 

og er en lokal frikirke tilknyttet 
Apostolsk Kirke i Danmark. Kirken 
er også medlem af FrikirkeNet, 
en paraplyorganisation med over 
110 medlemskirker og -institutio-
ner med baggrund i Pinsekirken, 
Baptistkirken, Apostolsk Kirke og 
en række uafhængige frikirker og 
husmenigheder.

Lyngby Frikirke holder til på 
Toftebæksvej 13 i Kgs. Lyngby.

Bodil

Ny præst i Lyngby Frikirke

Bibelhistorie gjorde 
indtryk på Løkke
Lars Løkke besøgte som omtalt i sidste uge Israel i påskeferien. 
Og opholdet gjorde indtryk på den danske statsminister.

På Facebook skrev Lars Løkke Rasmussen fra sit besøg i Israel:
”God påske!
Bruger påskedagene på en privat ferie med Sólrun i Israel. Besøgte 

i dag Fødselskirken i Betlehem, hvor Jesus blev født. At tænde lys lige 
dér på Langfredag - få kilometer fra Golgata - sætter mange tanker i 
gang. Det gjorde min middag med Israels premierminister Benjamin 
Netanuyahu og hans hustru, Sara, onsdag aften i Jerusalem og 
frokosten torsdag med præsident Mahmoud Abbas i Ramallah på 
Vestbreden også. To stærke personligheder i spidsen for hver deres 
folk, som desværre endnu ikke har fundet en fælles formel på at leve i 
fredelig sameksistens. Mere end 2.000 år efter Jesus fødsel har hans 
budskab om at elske din næste som dig selv stadig universel appel - 
men vi mangler meget i at efterleve det i praksis.”

Lone Jessen har været daglig leder i kirken siden sidste sommer.

Bedre avis-levering fremover
En del læsere har lidt under Udfordringens overgang til 
Bladkompagniet siden nytår. Men det skulle gerne komme 
i orden nu.

- Vi er utroligt kede af, at nogle bestemte læsere - bl.a. på 
Bornholm - har måttet undvære avisen. Det er lykkedes at få 99 
pct. af alle aviser ud søndag inden kl. 7. Sker det ikke, pålægges 
budet en bøde. 

Alligevel har vi været nødt til at overfl ytte en del ”umulige 
tilfælde” til postvæsnet. Imidlertid har dette heller ikke fungeret. 
Efter mange klager har Udfordringen nu besluttet selv at udsende 
avisen i kuvert med a-post til de vanskelige tilfælde. 

Hvis du ikke får avisen søndag (gælder kun i Danmark), fore-
trækker vi at du skriver det i skemaet på Udfordringens hjemme-
side under Kontakt. Det letter os i forhold til telefon-beskeder. Vi 
sørger så for, at avisen eftersendes og fejlen rettes så hurtigt som 
muligt, lover redaktør Henri Nissen.

PS: Avisen kan også læses på nettet fra lørdag. Se herunder.

Statsminister Lars Løkke tænder lys i fødselskirken i Betlehem.

Nye volontører til Tanzania
Benjamin Nyrup Dahl fra Lem, Jesper Madsen fra Tirstrup og Anne 
Møller fra Løsning er rejst til Tanzania for Brødremenighedens 
Danske Mission. 

Benjamin og Jesper, som begge er 20 år gamle, skal være praktiske 
volontører, hvor de skal stå for forskellige praktiske opgaver i både 
Kipili og Sumbawanga. 

Anne skal være på børnehjemmet Peters House i Sumbawanga, 
hvor hun skal være en del af børnenes hverdag. På Peters House bor 
der lige nu 32 børn, som alle er i gang med enten skole eller uddan-
nelse. Det yngste barn på Peters House er omkring 5 år og er i gang 
med forskoleprogrammet Cheke Chea.

Bodil

25 år i Krifa
 Systemchef Anders Hansen, Randers, kunne 
fejre 25-års jubilæum i Krifa den 16. april. 

I løbet af de 25 år har han været sagsbehandler, 
koordinator, sektionschef og forretningskonsulent, 
før han blev systemchef i 2015. 

Som systemchef har han ansvar for driften af it-
systemerne bag bl.a. kontingentopkrævninger, udbetaling af ydelser 
og indkaldelse til samtaler.

Anne Møller, Benjamin Nyrup Dahl og Jesper Madsen er rejst til 
Tanzania som volontører for Brødremenigheden.
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Musab Hassan Yusef er søn af en af Hamas’ grundlæg-
gere og blev kaldt ”den grønne prins”, men han endte 
som spion for Israel og fandt senere troen på Jesus.

SØN AF HAMAS 

SØN AF HAMAS - 308 SIDER 

KR. 249,-

p g

Af Niels Christian Melgaard

Da jeg kørte i taxaen, fortalte 
jeg om Jesus, siger Vahid.

I 2011 fl ygtede Vahid til Dan-
mark af familiære årsager. 

Vahid voksede op i et fattigt 
kvarter i Irans hovedstad Teheran. 
Han læste statskundskab på uni-
versitetet og måtte kæmpe med 
forskellige problemer.

- Jeg havde mange problemer 
i mit hjemland. Min exkones 
forældre var meget sure på mig 
og ville have mig arresteret. Min 
ex-svigerfar var en mand i det 
iranske system og havde magt, 
fortæller 27-årige Vahid.

På grund af problemerne fl yg-
tede Vahid til Danmark.

Læste Ny Testamente
på to måneder

I Danmark opholdt Wahid sig 
på asylcentre i Sandholm, Allerød 
og Rudkøbing. På asylcentret i 
Allerød mødte han den tidligere 
fl ygtning Arash, som på én måde 
fi k stor betydning for ham.

- Han fortalte om, hvordan han 
blev kristen tre år tidligere. Han 
fortalte, at han kendte Jesus. Jeg 
var i tvivl om, hvem Jesus var, 
siger Vahid.

Han talte med Arash om sin 
tvivl.

- Han sagde til mig, at vi kunne 
bede for det. Han bad i Jesu navn, 
om at al tvivl ville blive taget fra 
mit gamle liv. Idet han bad for mig 
mærkede jeg, at det med Jesus 
var sandt. Gennem to måneder 
læste jeg Ny Testamente sam-
men med Arash, siger Vahid.

Der kom også andre kristne 
på Arash’ værelse på asylcentret. 
Deriblandt en evangelist. Han bad 
for mig og sagde til mig: Vahid, 
hvad er din bekendelse, vil du 
være kristen? Jeg sagde ja. Jeg 
tror på Jesus. Han er min frelser.

Folk græd i taxien
To måneder senere tog Vahid 

tilbage til sit hjemland i seks 
måneder, fordi han havde fået 
at vide, at der ikke længere var 
fare for at blive arresteret. I seks 
måneder kørte Vahid taxa i ho-
vedstaden Teheran.

- Jeg bad for passagererne i 
bilen. Jeg bad: Jesus du kender 
deres hjerte. Du ved, det er blødt, 
fortæller Vahid.

- Nogle passagerer begyndte 
pludselig at græde. Jeg spurgte 
hvorfor. De vidste ikke hvorfor. 
Jeg sagde til dem, at de kunne 
lægge deres bekymringer over 
til Jesus, siger Vahid.

- Jeg så, at Jesus hjalp mig og 
fortsat baner vejen for mig i dag.

Forbudt kristent TV
Vahid fandt frem til satellit-tv-

kanalen Sat 7, der sender kristne 
tv-programmer.

- I Iran er satellit forbudt. Men 
med satellit kunne vi se kristne 
programmer på kanal ”Seven”. 
På et tidspunkt blev signalindstil-
lingerne ændret. Jeg ringede til 
mine venner og fortalte, hvordan 
de skulle indstille deres tv, så 
de igen kunne komme til at se 
kanalen. Mens jeg gik på gaden 
og talte i telefon med dem, opda-
gede jeg to civilbetjente. De talte 
i walkie-talkie. Jeg fl ygtede ind i 
en tøjbutik, mens jeg stadig talte i 
telefon. Betjentene kom også ind i 
butikken. Men de hverken så eller 
hørte mig. Først to-tre år senere 
forstod jeg, at det var Jesus, der 
havde skjult mig. Han lukkede 
deres øjne. Det var meget mær-
keligt, fortæller Vahid.

Mor så roen i Vahid
Mens Vahid var i Iran, talte han 

med sin mor om sin kristne tro.
- Min mor havde i 40 år levet 

efter islamisk praksis. Min mor 
så, at jeg havde forandret mig. 

Hun så roen i mit hjerte, hvor 
jeg før var en dårlig person. Jeg 
fortalte, hvordan Jesus havde 
forandret mit hjerte, og at Jesus 
er Guds søn og min frelser, for-
tæller Vahid. 

Vahids mor lyttede, men spurg-
te ham, om han ikke ville vende 
tilbage for at leve, som da han 
var muslim. 

- Jeg sagde: Nej, mor. Det er en 
forkert vej. Det er ikke den sande 
vej. Det er ikke den lyse vej. Det 
er den mørke vej, svarede Vahid.

I stedet sagde jeg til hende: 
Du skal komme til Jesus. Han er 
frelseren. Han er livet.

Film overbeviste mor 
Vahids mor kunne ikke læse 

eller skrive, så Vahid viste fi lmen 

”The Passion of the Christ” for 
hende. 

- Vi så den fl ere gange. Bagef-
ter sagde hun: Ja det er sandt, de 
korsfæstede ham uden skyld. De 
kunne intet fi nde på ham.

- Min mor kom til tro. Jeg talte 
også med mine onkler. En sagde 
ok, den næste sagde, nej det er 
den forkerte vej, og en tredje 
onkel grinede ad mig og mob-
bede mig. Jeg talte med alle om 
det, men de ville ikke sige om 
Jesus, at han er Guds søn. De 
kunne ikke acceptere det, fortæl-
ler Vahid.

- Jeg fortalte om Jesus til min 
exkones familie. De sagde til 
mig, at jeg ikke skulle fortælle 
om Jesus. De satte grænser. Jeg 

fortalte om troen mange gange. 
Og de besluttede sig for at få mig 
arresteret, og de slog mig. Jeg 
nåede at fl ygte, inden jeg blev 
arresteret, siger Vahid.

Liv og varme
Nytårsaftens dag i 2012 kom 

Vahid tilbage til Danmark, hvor 
han opholdt sig på asylcentre 
rundt om i landet.  

- Jeg var alene, og jeg besøgte 
min bror på asylcentret i Jelling. 
Han sendte en ansøgning om, 
jeg kunne få lov til at bo hos ham. 
Det accepterede de, siger Vahid.

- Vi hjalp med teknikken på 
asylcentret i Jelling i otte måne-
der. På den måde hjalp vi mange 
iranere og afghanere. Min bror 
var også en religiøs muslim før, 
men nu er han også kristen.

- Efter at jeg var fl ygtet, talte jeg 
med min familie, og hver gang vi 
talte sammen over Skype eller 
andre applikationer, fortalte jeg 
dem om Jesus. Jeg fortalte, at 
han er livet. Nogle accepterede 
det og gemte det i deres hjerte, 
men de var bange for at sige det 
videre, fortæller Vahid. 

Efter nogle måneder begyndte 
Vahid at komme i Apostolsk Kirke 
i Vejle.

- Jesus åbnede vejen, så vi 
kunne komme i kirken i Vejle. Der 
var mange dejlige troende men-
nesker. Ved at komme i kirken i 
Vejle blev mit tankesæt vendt. 
Jeg troede, at danskerne var 

kølige mennesker. Men ved at jeg 
begyndte at komme i kirken så 
jeg, nej, der er forskel. Der er liv 
og varme mennesker her. 

Vi  besluttede at komme i kir-
ken. Folk giver knus og inviterer 
os hjem. Vores optik blev vendt, 
så vi nu ser med positive øjne, 
siger Vahid. 

I september 2013 gik opholds-
tilladelsen igennem for Vahid. I 
december samme år blev han 
døbt i Netværkskirken Metropol 
i Valby.

Netværk med farsitalende
Vahid har fået en funktion 

som netværksmedarbejder i 

Apostolsk Kirke i Vejle. 
- Jeg hjælper asylansøgerne. 

Jeg laver en konference for dem 
og har bestilt Gamle Testamente 
og Ny Testamente. Nogle gange 
tolker jeg for dem i kirken og for-
tæller dem om Jesus, siger Vahid.

Han hjælper med et Alphakur-
sus for asylansøgere fra asyl-
centret i Jelling og inviterer til 
sommercamp i Kolding i juli.

Samtidig er han i gang med at 
opbygge et mindre bibliotek med 
bøger på farsi.

- Vi har omkring 75 bøger og 
har bestilt et Alphakursus fra 
London, fortæller Vahid.

Vahid er én af 
de omvendte 
muslimer, som 
er blevet kristne
Stadig fl ere muslimske fl ygtninge og indvandrere ønsker at blive kristne.  
Her fortæller Vahid fra Vejle, hvordan han selv kom til tro, og hvad det har 
betydet for hans opfattelse af danskere at komme i en kirke.

Wahid har fået opholdstilladelse i Danmark og arbejder med netværk mellem farsitalende.

Mens jeg gik på 
gaden og talte i 

telefon, opdagede jeg 
to civilbetjente. De 
talte i walkie-talkie. 
Jeg fl ygtede ind i en 

tøjbutik.
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2 verdener
Af  Graham Powell

’To verdener’ beskriver, hvordan 
et menneske kan blive sat fri fra 
syndens magt, og hvordan man 
kan blive sat fri fra onde ånder.

’
e
s
k

228,-

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Awake konference samler 
næsten 900 i København
Næsten 900 deltagere har 
forud tilmeldt sig den Awake-
konference, som holdes i Kø-
benhavn  den 21.-24. april.

Her er hovedtaleren dr. Bill 
Johnson, som er præst i Bethel 
Church, Redding. Han og Bethel 
Church-familien har helbredelse 
som et tema for deres liv og tje-
neste. Lige fra kræft til brækkede 
knogler, indlæringsvanskelighe-
der og følelsesmæssig helbredel-
ser. Den slags sker regelmæssigt 
i Redding. 

Bill Johnson mener - og prak-
tiserer - at mirakler ikke er be-
grænset til vækkelsesmøder. 
Derfor underviser han sin egen 
kirke - og nu kristne på Awake-
konferencen i København - i at 
tage denne salvelse ud til skoler, 
arbejdspladser og andre verds-
lige sammenhænge.

Bill Johnson mener, at vi skyl-
der verden at få et møde med 

Gud, men at et evangelium uden 
kraft ikke er det evangelium, som 
Jesus prædikede.

Bill Johnson er et stort navn 
blandt mange - især unge - 
kristne. Det skyldes især, at han 
er så god til at formulere store 
sandheder enkelt og stærkt i 
korte sentenser. 

Forlaget Scandinavia har ud-
givet Johnsons bog ”Komme dit 
rige” (på engelsk ”When Heaven 
Invades Earth: A Practical Guide 
to a Life of Miracles”.) I den ud-
fordrer han kristne til at acceptere 
deres identitet som mennesker, 
der er bemyndiget til at udløse 
Guds rige på jorden, ligesom det 
er i Himlen.

Og i løbet af april udkommer 
også bogen ”Plads til Guds 
nærvær”. Den handler bl.a. om, 
hvordan Guds nærvær kan hvile 
over en person - ligesom det var 
tilfældet med profeterne i Gamle 
Testamente.

Randy afventer profeti
Dr. Randy Clark kommer igen, 

ligesom de sidste tre år. Han 
var den prædikant, der talte, da 
Toronto-vækkelsen brød ud, og 
han har siden 1994 rejst i det 
meste af verden for at undervise 
og give salvelsen videre. 

Han er kendt for at undervise 
systematisk på en let forståelig 
måde. Og der sker næsten altid 
mirakler, mens han prædiker.

Randy Clark vender tilbage, 
fordi han venter på, at en profeti 
om København skal gå i opfyl-
delse. Profetien handler om, at 
byen vil blive rystet af Gud under 
et af Randys besøg. Det er endnu 
ikke sket.

Endelig kommer også dr. Tom 
Jones og underviser. Tom Jo-
nes er en del af det apostolske 
netværk omkring Randy Clark 
og ”Global Awakening”, og han 
underviser ofte på en humoristisk 
og utraditionel måde. 

Transmiteres på TV
KKR/TV transmitterer konfe-

rencen live. For at se den skal 
man have KKRs TV-boks, kunne 
se antenne-TV i hovedstads-
området, eller man kan følge 
møderne via online-stream på 
kkr-tv.dk/live-tv.

Udfordringen bringer artikler 
på nettet, men pga deadline først 
i den trykte avis i uge 17.

Forbøn for syge
Der er møder både morgen, 

middag og aften fra torsdag aften 
til søndag formiddag. Søndagen 
er der fri adgang til ”supersøndag” 
- men måske rift om pladserne. 

Udover disse møder er der mø-
der for ledere og særlige forbøns-
samlinger for syge fredag, lørdag 
og søndag fra 17 til 18:30, hvor 
også Tom Jones og Randy Clark 
deltager sammen med et team de 
har med på 21 forbedere.

Henri.

Bill Johnson fra Californien er hovednavnet i år. Randy Clark har fået Danmark på hjerte og vender tilbage.

Bill Johnson er hovedtaleren ved den årlige Awake konferencen, som skal udruste kristne med kraft.

Randy Clark talte på sidste års Awake-konference i Københavns Kristne Kulturcenter.

Ved en mindegudstjeneste for terrorofre i Københavns Dom-
kirke havde man valgt at invitere den tyrkiske lærde Hüseyin 
Gültekin, der læste et kapitel op fra Koranen, som blandt 
muslimer opfattes som kristen- og jøde-fjendtligt. Verset 
lyder: ”Vis os den rette vej: vejen for dem, Du har skænket 
Din nåde – ikke vejen for dem, der har påkaldt sig Din vrede 
eller som er faret vild”.

Uanset om dem, der var påkaldt sig Guds vrede er jøder, kristne 
eller terrorister, hører sådant et budskab ikke hjemme i en kristen 
kirke. Jesu budskab er det stik modsatte, når han siger, at man skal 
elske sine fjender. Jesus er selv den gode hyrde, netop for dem, 
der har påkaldt sig Guds vrede og dem, som er faret vild. Uanset 
hvor stor skylden er. Derfor er Koranverset  helt malplaceret i en 
mindegudstjeneste, med versets direkte modsigelse af det håb, 
som kristendommen giver. 

Koranoplæsningen er et eksempel på, hvordan europæisk 
kristendom vakler og vælger at ligge under for islam i stedet for at 
fremstå som et stærkt åndeligt alternativ. At invitere koranlæsning 
ind i kirken - og endda med vers, der kan opfattes som kritiske 
mod jøder og kristne - har overhovedet ikke noget med dialog 
at gøre. Dialogen er først ægte, når kirken med overbevisning 
tør fortælle muslimer, at Jesus Kristus er Guds Søn og verdens 
frelser. Og hvornår har vi set kristne blive inviteret ind i en moske 
for at læse op af Bibelen? 

Måske handler det om, at mange præster og kristne efterhånden 
har samme syn på Jesus som muslimer: han var bare en fl ink fyr 
med gode værdier, men ikke den opstandne Herre. Mange tror 
jo ikke længere på en konkret opstandelse, og det gør, at de har 
en fælles tro med muslimer om, hvem Jesus er. For dem giver 
koranoplæsning i kirken sikkert god mening.

Samtidigt er koranoplæsning en direkte hån imod de mange 
kristne, som er blevet henrettet af Islamisk Stat. Hvorfor holder 
man ikke en mindegudstjeneste for disse ofre? Eller hvad med 
de kristne, som chikaneres dagligt på danske asylcentre af radi-
kale muslimer? Koranens ord, som blev læst op i domkirken, kan 
radikale muslimer jo netop tage til indtægt for både deres verbale 
og fysiske overfald på kristne.  

Og endelig, hvis det er den samme Gud, vi tror på i den sidste 
ende, som nogle præster vil mene, hvordan kan det så være, at 
fl ere og fl ere muslimer i Mellemøsten vælger at blive kristne til 
trods for de massive forfølgelser og med livet som indsats?  

Koranoplæsning i 
kirken er en hån 
imod forfulgte 

Kristne fortæller, hvorfor de tror på Gud
En kampagne fra Ateistisk Sel-
skab har fået kristne til tasterne 
og videoer for at fortælle, hvor-
for de tror på Gud.

Ateistisk selskab har kørt en 
kampagne på busser, hvor de 
stiller spørgsmålet ”Hvorfor tro 
på en gud”, hvilket har fået en del 
opmærksomhed.

Ph.d.-studerende og ateist Nils 
Frandsen stiller i et indlæg i Po-

litiken, sig selv spørgsmålet, om 
det var en moden beslutning, at 
han for 18 år valgte kristendom-
men fra.  

Flere lægger videoer på Face-
book, hvor de argumenterer for, 
hvorfor de tror på Gud.

Daglig leder af Kristen Netra-
dio, Nanna Didriksen siger:

- For det første synes jeg, at 
denne verden er helt fantastisk 
skabt, og jeg kan ikke forstå, at 

det skulle være en tilfældighed. 
For det andet Jeg oplever jeg 

en kærlig Gud, som vil mig. En 
Gud, som vil vejlede mig, som har 
lyst til at trøste mig.  Og så oplever 
jeg, at han giver mig stor glæde 
i mit liv, siger Nanna Didriksen.

To elever fra Børkop Højskole 
fortæller i en video:

- Jeg tror på Gud, fordi jeg helt 
konkret oplever, at når jeg føler 
mig allermest magtesløs, så kan 

jeg komme til ham, så griber han 
ind og hjælper mig i situaitonen. 

- Jeg tror på Gud, fordi han har 
vist sit nærvær og kærlighed til 
mig fl ere gange i mit liv. For mig 
er beviser og mirakler bare en be-
kræftelse af det, jeg allerede tror 
på. At Jesus er sandheden. Uden 
Gud er jeg ingenting. Jeg tror på 
Gud, fordi der ikke er noget andet 
der giver mening.

NC.

Modreaktion mod ateistisk kampagne: 
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Ligklædets fotograf holder 
foredrag i Nordsjælland
Barrie Schwortz, som er en af hovedmændene i udforskningen af det 2.000 gamle ligklæde, 
fortæller den 8. maj i Allerød om det, der ligner et radioaktivt aftryk af den korsfæstede Kristus. 
Af Henri Nissen

Barrie Schwortz var den of-
fi cielle fotograf, da Ligklædet 
i Torino i 1978 første gang blev 
videnskabeligt undersøgt, og 
han spiller fortsat en rolle i 
den nyeste forskning som 
grundlægger og redaktør af 
den ældste og mest læste 
hjemmeside om ligklædet 
(www.shroud.com). 

Siden har haft over 10 mio. 
besøgende fra 160 lande.

Den 8. maj er Barrie Schwortz 
inviteret til at holde foredrag på 
Nordsjællands Konference Cen-
ter i Allerød.

Flemming Bo Pedersen fra 
foreningen til Udbredelse af 
Bibelens Arkæologi håber, at 
foredraget vil samle mange in-
teresserede.

I 2009 grundlagde Schwortz  
The Shroud of Turin Education 
and Research Association, Inc. 
(STERA), et non-profi t selskab, 
som han har doneret hjem-
mesiden og hans omfattende 
fotografi ske samling af ligklædet, 
samt andre vigtige ressourcer.

Få har som Barrie Schwortz 
studeret ligklædet. Og han holder 
utallige foredrag på universiteter 
og har medvirket i tv-programmer 
og dokumentarfi lm på fx History 
Channel, Discovery Channel, 
Learning Channel, National 
Geographic Channel, CNN, PBS, 
BBC og Fox News. 

Hans fotografi er er dukket op 
i hundredvis af bøger og publi-
kationer, herunder Life Maga-
zine, National Geographic, Time 
Magazine, Newsweek, National 
Catholic Reporter og Inside the 

Vatican-magasinet og i utallige 
tv-dokumentarer. 

Han har skrevet mange ar-
tikler, bl.a. en artikel i Catholic 
Digest med titlen: “The Shroud 
of Turin Changed My Life.” (Lig-
klædet i Torino ændrede mit liv.)

Ligklædet blev tidligere betrag-
tet som blot et af de mange reli-
giøse relikvier, og protestanter og 
ateister var hurtige til at betragte 
det som et falskneri.

Men i 1978 begyndte en dybt-
gående videnskabelig undersø-
gelse, hvor Barrie Schwortz var 
den offi cielle fotograf. 

Schwortz var på det tidspunkt 
skeptisk og gik ud fra, der var 
tale om et falskneri. Han var selv 
verdslig jøde og som sådan ikke 
positiv overfor kristendommen. 
Da det i første omgang så ud til, 
at kulstof-14 viste, at klædet kun 
var fra middelalderen, ville han 
have forladt projektet. Men en 

overraskelse fi k ham til at blive.
Et fotografi sk instrument, der 

anvendes til projektet, er desig-
net til at måle røntgen. Normalt 
ville et billede vise sig forvrænget 
gennem dette instrument. Men 
mærkeligt nok kom billedet på 
ligklædet her tydeligt frem. 

- Den eneste måde, det kan 
ske på, er ved at der sker en 
interaktion mellem krop og stof., 
forklarer han. 

- Det kan ikke projiceres. Det 
er ikke et fotografi  - fotografi er 
har ikke den slags oplysninger, 
kunstværker heller ikke.

Det er ikke på nogen måde 
muligt, at en middelalderlig falsk-
ner kan have haft viden til at 
skabe noget som dette, og til at 
gøre det med en metode, som 
vi ikke engang kan fi nde ud af 
i dag - den ellers mest billed-
orienterede æra i menneskets 
historie, forklarer Schwortz til 

nyhedsbureauet CNA. Han fort-
sætter derfor på projektet, da nye 
mere omfattende videnskabelige 
undersøgelser med alle tænke-
lige eksperter diskvalificerede 
den første måling, som var fore-
taget på en tøjlap, der var syet 
på senere. 

Nu levner de mange nye un-
dersøgelser næppe nogen tvivl 
om, at klædet ikke blot er fra 
Jesu tid og ægte, men indeholder 
et utrolig detaljeret ”fotografi ” af 
både forsiden og bagsiden af en 
korsfæstet mand, som har været 
udsat for netop den tortur og 
korsfæstelse, som Jesus ifølge 
evangelierne var udsat for. 

Hvis man ønsker at høre Barrie 
Schwortz selv fortælle om dette, 
kan man fi nde nærmere informa-
tion og tilmelde sig på facebook-
siden: Foreningen til Udbredelse 
af Bibelens Arkæologi.
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Vi vil i denne kronik fortælle 
om selve ligklædet fra Torino og 
ansigtsklædet.

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

Ligklædets historie
Joseph af Arimatæa køber et 

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

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

Ansigtsklædet
Lad os først tage ansigtsklædet 

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

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

Ligklædet
Næste gang vi hører om selve 

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

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

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

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

Branden i kapellet 
I 1532 udbryder der natten til d. 

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

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

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

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

Fotogra   af røntgen
I 1898 tager Secondo Pia det 

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

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

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

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

Uheldig fejldatering 
- af en reparation

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

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

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

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

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

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

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

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

Ny datering: Fra Kristi tid
Raymond Rogers’ videnska-

belige rapport fra 2004 afviser 
kulstof 14-dateringen fra 1988 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvad viser ligklædet?
Naglet til korset: Der er sket 

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

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

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

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

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

Retsmediciner bekræfter
Dr. Robert Bucklin, tidligere 

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

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

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

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

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

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

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

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

Aftrykket er som brændt 
ind i ligklædet

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

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

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

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

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

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

Af direktør Flemming Bo Pedersen
Foreningen til Udbredelse af 

Bibelens Arkæologi 
www.bibel-empiri.dk 

Email: fbp@aswtech.com

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

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

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

Evangelierne fortæller, at en rig mand, Josef af Arimatæa,  k udleveret 
liget af Jesus efter korsfæstelsen og lagde det i sin egen gravhule. 
Efter at Jesus var opstået, fandt Maria Magdalene og disciplene ligklæ-
det foldet sammen i den tomme grav, hvor liget havde ligget...

Udfordringen den 3. december 2015 
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Men hvad betyder 
ligklædet for os i dag?

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

Af redaktør Henri Nissen

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

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

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

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

Dansk ekspert 
Sådan skrev forfatteren Poul Hoff-

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

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

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

Hvad bør Ligklædet så fortælle 
os i dag?

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

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

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

2. Bibelen taler sandt
Ny Testamente fortæller, at Maria 

Magdalene tidligt påskemorgen 
opdagede, at graven var tom. Hun 

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

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

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

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

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

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

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

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

Han gik frivilligt i døden for at sone 
vores skyld.

4. Jesus blev opvakt
Kristendommens kerne er, at 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bøger om ligklædet:
• Niels Svensson:

Det sande ansigt
Jesus og ligklædet i Torino
Gyldendal.

• Niels Christian Hvidt:
Mirakler – møder mellem himmel 

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

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

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

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

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

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

Film:
• www.shroud-enigma.com/index.

php
David Rolfe, fi lminstruktør, medlem 

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

Hvis man tvivler på, at Jesus har levet og genopstod, så er her noget at tænke over.
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Udfordringen bragte et opslag om ligklædet i juleavisen uge 49 / 
2015. En af artiklerne var skrevet af Flemming Bo Pedersen.

”Ligklædet udfordrer manges grundlæggende overbevisninger, fordi det stærkt indikerer, at der her er noget ud over den grundlæg-
gende videnskab,” har Barrie Schwortz udtalt til nyhedsbureauet CNA.

Cykelværksted for fl ygtninge
og asylansøgere i Allerød
I november 2015 startede Allerød Menighedshus et projekt 
for fl ygtninge, asylansøgere og nydanskere med bl.a. fæl-
lesspisning, danskundervisning, bibelstudier på engelsk og 
farsi, gospelsang og bordtennis. Nu kommer et cykelværksted.

- Som noget nyt starter vi et cykelværksted op, hvor fl ygtninge og 
asylansøgere kan være med til at reparere og sætte brugte cykler i 
stand, og måske selv få en cykel, fortæller Doris Christensen, der 
er formand for IM i Allerød. 

Hun tilføjer, at menighedshuset skal være et værested for 
fl ygtninge og asylansøgere, men også gerne for nydanskere. Men 
fl ygtningene har ingen cykler, de bor afsides og har næsten ingen 
penge, så offentlig transport er et problem for dem. Det er med til 
at isolere dem i asylcentrene Sandholm og Sjælsmark. En cykel vil 
derfor give dem større frihed og livskvalitet. De vil få nye muligheder 
for at deltage i aktiviteter, møde danskere og opleve det danske 
samfund og naturen, forklarer Doris Christensen. 

Menighedshuset har allerede købt de første 6 brugte cykler og 
planlægger køb af fl ere.

Bodil

Allerød Menighedshus tilbyder nu fl ygtninge og indvandrere 
hjælp med at reparere cykler. Foto: Arne Puggaard.

Frelsens Hær kommer med ’Soup, 
Soul og Salvation’ på kirkedage
Under kirkedagene ”Himmelske Dage” i København den 5.-8. 
maj vil Frelsens Hær slå to telte op på Nytorv og Gammeltorv  
for at tilbyde suppe, samtaler og forbøn.

Der vil også være tilbud om fodvaskning, hornmusik, modeshow, 
børnekirke og tilbud om bøn og samtaler om alt mellem himmel og 
jord, skriver Krigsråbet.

Fredag den 5. maj kan man opleve en café-koncert med et 
hornorkester fra Oslo i Templet på Frederiksberg Allé. De norske 
musikere vil spille fl ere steder i København, blandt andet i Dom-
kirken, under Himmelske Dage. 

Bodil

I ytringsfrihedens navn
- Jeg er sikker på, at rigtig mange muslimer, rabiate såvel som 
moderate, ryster på hovedet ad, at danskerne føler sig så højt 
hævet over deres moral og værdier.

Sådan skriver Peder Østergaard Jensen, landssekretær i 
Evangelisk Luthersk Mission, i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad.

Han anfører, at når universiteters rusture, reklamer for at være en 
ægtefælle utro, og bestemte kvindeidealer ”kan foregå i Danmark 
i ytringsfrihedens højhellige navn, hvordan kan vi så tillade os at 
være så åbenmundede med, at lige netop de kvindeundertrykkende 
forhold i muslimsk kultur for enhver pris skal bremses?” skriver 
Peder Østergaard Jensen.

NC
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LEDER                         Af Hans-Christian Vindum Pettersson

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktørAnsvarshavende redaktør

Dagens tekst: Joh. kap. 14:1-11
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus er vejen til Faderen
1Jesus fortsatte sin tale til disciplene: »I skal ikke være 

bange eller urolige. I tror på Gud. Tro også på mig.2I min 
Fars hus er der masser af boliger. Hvis ikke, ville jeg have 
sagt det til jer, for jeg er på vej hen for at gøre alt klar til, at 
I kommer. 3Når alt er parat, kommer jeg tilbage for at hente 
jer, så I altid kan være sammen med mig der, hvor jeg er. 
4Og I kender vejen, der fører til det sted, hvor jeg skal hen.«

5»Nej, Herre,« indvendte Thomas. »Vi ved hverken, hvor 
du går hen, eller hvordan vi skal fi nde vej derhen.«

6Jesus svarede: »Jeg er Vejen og Sandheden og Livet. 
Ingen kan komme til Faderen uden gennem mig. 7Havde I 
forstået hvem jeg er, ville I også have forstået, hvem min Far 
er. Men I skal snart forstå, hvem han er, og I har set ham.«

8»Herre, vis os Faderen!« bad Filip. »Det er alt, hvad vi 
ønsker.«

9»Er du stadig ikke klar over, hvem jeg er, Filip?« spurgte 
Jesus. »Og det efter, at jeg har været så lang tid sammen 
med jer! Den, som har set mig, har set Faderen. Hvorfor 
siger du så: ‘Vis os Faderen’? 10Tror du da ikke, at jeg er ét 
med Faderen, og at Faderen er ét med mig? Det jeg siger 
til jer, kommer ikke fra mig selv, men fra Faderen, som bor 
i mig. Og det er også ham, der gør sine gerninger gennem 
mig. 11Tro mig, når jeg siger, at jeg er ét med Faderen, og 
Faderen er ét med mig. Men vil I ikke tro det, så tro på grund 
af de undere, I har set mig gøre.

Cand. Theol.,
KFS-sekretær i 

Aarhus og omegn
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Niels Chr. Melgaard

Individuel 
Bededag
Næste fredag den 22. april er det bededag. En dejlig fridag i 
foråret for de fl este. For troende kristne er det også en god 
anledning til at bede for landet. I år arrangeres der kun 
få samlinger, da mange af initiativtagerne er til Awake-
konference i København, som også er én stor bededag 
for 900 mennesker. Men så må vi bede individuelt. 

Vi beder alt for lidt, når vi sammenligner os med fx afri-
kanske eller asiatiske kristne, som ofte tilbringer timevis - ja 
dagevis i bøn og faste. Og vi beder også for dårligt...

Jamen kan man det? Hører Gud ikke enhver bøn? 
Jo, det gør Gud nok. Men danske kristnes bønner er ofte 

så overfl adiske og diffuse, at Gud må tænke: Hvad vil de 
egentlig, at jeg skal gøre...?

Vi skal bede konkret. Ofte beder vi fx om, at Gud vil ”være 
med dem”, når nogen er syge eller i problemer. Tør vi ikke 
engang bede konkret om, at de må blive raske eller må blive 
hjulpet konkret med deres konkrete problem? Forventer vi 
slet ikke, at Gud griber konkret ind? Foretrækker vi måske 
ligefrem, at han blander sig udenom?

Den slags uforpligtende bønner kan lyde så smukke og 
fromme, men de er formentlig virkningsløse... 

Hvis vi vil opleve svar på bøn, må vi bede konkret, så vi 
ikke er i tvivl om, vi har fået svar - eller ej.

Jesus gav mange løfter om, at bøn har en virkning. Fx 
sagde han, at hvad to eller tre kan blive enige om at bede 
om i hans navn, det vil Faderen gøre. Vi hæfter os ofte ved, 
at 2-3 er nok. Men det væsentlige er her, at vi bliver enige 
om at bede om noget. 

Kan vi ikke praktisk og fysisk fi nde sammen om at bede, så 
må vi blive enige om at bede for noget konkret hver for sig. 

For to år siden opfordrede vi i Udfordringens påskeavis til at 
danne lokale, fælles bedegrupper på tværs af kirkerne. Den 
opfordring har en del kristne fulgt, så der nu er bede-
grupper i ca. hver tredje kommune, men i løbet af 
de næste to år skal vi have oprettet bedegrupper 
i alle 98 kommuner. (Se side 16-17).

Jo, Gud KAN ændre tingene - selv i det afkrist-
nede Danmark - men har skabt os mennesker 
med en fri vilje. Vi må selv beslutte, om vi vil have 
hjælp ovenfra eller ej, og så bede om den.

Alle mennesker oplever ek-
sistentiel uro af og til. Denne 
uro afføder spørgsmål som: 
Er jeg på rette vej? Hvad er 
meningen med mit liv egentlig? 
Disse spørgsmål kan komme til 
at nage og til tider overvælde 
os, både når livet rystes og 
hverdagen bliver utryg, og når 
vi oplever verdens storhed og 
skønhed, og hvor små vi men-
nesker er.

Disciplene oplevede i særlig 
grad uroen over tilværelsen, da 
de vandrede med Jesus. I løbet 
af deres tid sammen forsøgte 
han at forberede dem på, at han 
skulle dø (og opstå) og forlade 
dem igen ved sin himmelfart. 
Hans forudsigelser har forment-
lig gjort dem meget ængstelige. 
Mange havde opgivet deres fa-
milies og erhvervs sikkerhed for 
hans skyld, og nu stod Jesus og 
fortalte, at han skulle dø, noget 
der må have lydt som nederlag; 
for en frelser kan da ikke dø og 
samtidig vinde!

I dagens tekst adresserer 
Jesus denne uro, der fi ndes i os 
alle, og siger: ”Jeres hjerte må 
ikke forfærdes”. Og midlet mod 
uroen er dette: “tro på Gud og 
tro på mig!”.

Jesus siger, at han og Gud 
Fader er ét. Han sidestiller sig 
selv med universitets skaber og 
opretholder og siger: “kender I 
mig, vil I også kende min Fader”. 
Altså: vil du vide, hvem Gud er, 
og om han er værd at stole på, 
så undersøg Jesus. Han forkla-
rer i samme omgang, at hans 
bortgang netop har til formål at 
gøre enhver uro i os grundløs. 
Med sit påskeoffer og sin op-

standelse giver Jesus os mulig-
hed for en bedre tilværelse; på 
grund af ham kan vi opleve fred 
og fællesskab med Gud. 

Hvordan fi nder vi freden?
Men hvordan opleve den 

sande, vedvarende fred? Jesu 
svar er nok det mindst elskede 
Jesus-ord i Vesten i dag: “Jeg 
er vejen, sandheden og livet; 
ingen kommer til Faderen uden 
ved mig”.

Jesus siger uden omsvøb, 
at vi kun kan opleve fred og 
bekymringsløshed i fællesskab 
med Gud. Samtidig siger han, 
at han er vejen, det vil sige den 
eneste mulighed for at komme 
Gud nær. Han siger, at han er 
sandheden, det vil sige at kun 
gennem ham opnår man en 
sand, fuldkommen virkeligheds-
forståelse. Han siger, at han er 
livet, det vil sige kun gennem 
ham kan man opnå evigt liv og 
fællesskab med Gud, alt det go-
des, skønnes og sandes ophav. 

Der er kun en vej
Disse eksklusive ord strider 

imod vores samtid, hvor det 
bliver sagt, at der ikke kun er 
en vej, men mange. Dette il-
lustreres ofte med et billede af 
alle religionerne som en fl ok 
blinde, der forsøger at beskrive 
en elefant – og som beskriver 
elefanten forskelligt alt efter 
hvilken del, de har fat i. 

Pointen er, at ingen har det 
fulde billede, hvorfor ingen har 
ret til at komme med absolutte 
udsagn. Der er dog en åbenlys 

undtagelse, nemlig den livs-
anskuelse, der kommer med 
illustrationen og dermed skrå-
ler: Ingen (undtagen mig) må 
komme med absolutte udsagn 
eller tro, de har hele sandheden! 

Denne sekulære livsanskuel-
se forstår sig selv som stående 
på afstand, hvorfra man kan be-
tragte helheden, gennemskue 
alle de uoplystes (religiøses) 
forklaringsforsøg. 

I stedet for at følge sådan 
et selvmodsigende diktat, så 
anbefaler jeg, at vi undersøger 
muligheden for, at Jesus taler 
sandt – tænk på, hvem der siger 
disse ting.

Jesus er ham, der sagde 
”elsk din næste som dig selv”. 
Ham der viste ydmyghed ved 
at vaske sine disciples fødder. 
Ham der ophøjede kvinder, han-
dicappede, fremmede og dem, 
som blev regnet for uværdige. 
Ham der altid gav mennesker 
en chance til. Jesus, der sted-
fortrædende lod sig håne, tortu-
rere og dræbe, selvom han var 
uskyldig. Jesus, som så mange 
kalder en god lærer og et etisk 
forbillede, han siger også, at 
han er Gud i kød og blod, og 
vores eneste mulighed for at 
opleve fuldkommen sandhed, 
fællesskab og liv går gennem at 
tro og følge ham. Hvad nu hvis 
han har ret?

Glædelig søndag.

Oplever du 
også eksistentiel uro?
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Af Moses Hansen

Her afslører han bl.a.:
Baggrunden for ”Hellig krig”

Koranens selvmodsigelse 
ang. Jihad og tolerance

- Terroristernes forbudte 
islamiske litteratur

Bliv klogere på islam... 
  - DR. MARK A. GABRIEL VAR MUSLIM

KR. 199,-

Kendt som korsfarer.

Leder af bønne-centret 
Pottemagerens Hus.

Min baggrund er en opvækst 
i en lille landsby, Radsted, på 
det fl ade Lolland. Vi gik i kirke 
til jul, jeg lærte mit Fadervor 
i den stråtækte skole - og 
spørgsmål om Gud blev be-
svaret af min kære mor med 
disse ord: “Der er mere mel-
lem himmel og jord, end man 
regner med!”

Villa, Vovse og Volvo
Efter læreruddannelse, æg-

teskab, job som lærer, “villa, 
vovse og Volvo” og alt for meget 
spiritus endte det med en trist 
skilsmisse, som blev begyn-
delsen på fl ere års rejse, hvor 
jeg var “På Jagt Efter Livet”, 
som er titlen på min selvbio-
grafi . (Bestilles: Pottemagerens 
Hus/7553 3323).

Set i bakspejlet var det for-
bavsende, at jeg over en pe-
riode på næsten fem år søgte 
Gud, søgte efter mennesker der 
kendte Gud - men forgæves. Jo, 
jeg mødte muslimer, hinduer, 
buddhister, satanister og New 
Age grupper i massevis, som 
alle præsenterede mig for de-
res “gud”. De lærte mig også 
“at bede”; men min tomhed og 
frustration voksede til en dimen-
sion, så jeg forsøgte at begå 
selvmord på en strand i New 
Zealand, hvilket mislykkedes. 

En desperat bøn
Måske var selvmordsforsøget 

en desperat bøn til Gud. En bøn 
som var tæt på at blive kvalt 
dagen efter selvmordsforsøget, 
hvor jeg var tæt på at miste 
livet i en trafi kulykke. Men jeg 
overlevede, og hårdt kvæstet 
vaklede jeg nogle kilometer ind 
i et bjergområde, hvor jeg slog 
mig ned i en øde hytte. 

Et par dage senere dukkede 
et ægtepar, Jack og Dorrit, op. 
De havde vandret over bjerg-
kæden fra den anden side og 
ville overnatte i den hytte, hvor 
jeg var. De var genfødte men-
nesker med en baggrund, der 
svarer til IM i Danmark. Jack og 
Dorrit begyndte straks at vidne 
om Jesus for mig - og da de 
holdt andagt, inviterede de mig 
til at deltage. 

Første gang på den måde
Der hørte jeg for første gang 

nogen tale om Jesus på en le-
vende og personlig måde. Jeg 
oplevede, at Guds Ord var som 
brød, der gav mening og mætte-
de. Og jeg hørte for første gang 
nogen bede “på den måde”: En 
naturlig samtale med Gud deres 
Far. Jeg kiggede rundt, da jeg 
faktisk forventede, at Gud var 

synlig på en eller anden måde. 
Så intimt og naturligt var det.

Vi skiltes næste dag. Jack og 
Dorrit skulle videre på vandrin-
gen. Mine kvæstelser holdt mig 
bundet til hytten en uge mere. 
Men med rygsækken på nak-
ken, der indeholdt alt mit grej, 
jeg havde båret på i næsten 
fem år, kom jeg videre. Mit første 
stop var hos Jack og Dorrit, der 
boede ved enden af en 100 km 
blind vej i landsbyen Karamea 
på New Zealands sydlige ø. 

Dette var den levende Gud
For nok kunne jeg mit Fader-

vor, og jeg havde bedt mange 
bønner sammen med de mange 
religiøse grupper, jeg havde 
mødt på rejsen. Jeg havde i 
timevis stået på hovedet, kigget 
ind i en stearinlys-fl amme, me-
diteret over mit mantra og bedt 
mange bønner. Men jeg vidste, 
at jeg vidste, at her havde jeg 
mødt et ægtepar, der kendte og 
bad til den levende Gud.

Men grundet min formørkede 
åndelig baggrund, på det tids-
punkt blandet med spiritus og 
især stoffer, blev det en åndelig 
kamp på fl ere måneder, før jeg 
kom igennem til sand omven-
delse og tro på Herren Jesus. I 
den periode var Jack og Dorrit 
sammen med kristne venner i 
vedvarende bøn for mig, ja, for 
OS. For i mellemtiden havde jeg 
fået følgeskab af en ung ameri-
kansk pige, Joy, jeg havde mødt 
i USA - og gjort gravid. Hun 

fl øj syv måneder gravid til New 
Zealand for at møde mig - og vi 
blev gift i den anglikanske kirke 
i Karamea, hvor præsten, Jack 
og Dorrit var de eneste til stede. 
(Joy er min skønne hustru på 
46. år og mor til vore otte børn, 
hvor de tre er i Himlen).

Min første og anden bøn
Joy og jeg slog os ned i en pri-

mitiv hytte på stranden i Nelson. 
Fredag aften d. 5. juni 1970, 
mens storm og regn var ved at 
vælte vores lille hytte, omvendte 
jeg mig til Jesus Kristus ved at 
bede en meget enkel bøn, som 
Jack og Dorrit havde lært mig. 
Men hjertet var 100% med, og 
jeg vidste, at jeg vidste, at det 
her var begyndelsen på det liv, 
jeg i mange år havde været på 
jagt efter. 

Dog måtte jeg bede én bøn 
mere. For næste morgen op-
levede jeg, at mørket rullede 
ind over mig og mindede mig 
om alle de fejl, overtrædelser 
og stygge ting, jeg havde gjort. 

Min reaktion var ikke mit på-
fund, men Herren der formede 
en bøn i mig. Indhyllet i mørke 
vandrede jeg på stranden i time-
vis. Pludselig råbte jeg denne 
bøn ud: “Herre, hvis du er der, 
så lad barnet i Joys mave blive 
født på min fødselsdag og være 
en pige. I Jesu Navn, amen!”

Jeg sprang rundt 
som en vildmand

På en måde en vanvittig bøn, 

som ingen bare skal efterligne. 
Denne bøn var født af Gud i min 
specielle situation. Derfor blev 
den også suverænt besvaret, da 
vores Maria blev født på Nelson 
Hospital på min fødselsdag d. 
17. juni 1970, hvor jeg af glæde 
og taknemlighed sprang rundt  
som en vildmand. Jeg har aldrig 
siden bedt en bøn, der bare 
tilnærmelsesvis ligner bønnen 
den 6. juni på stranden i Nelson.

Da Saulus fra Tarsus havde 
sit møde med Herren på vejen 
til Damaskus (Ap.G. kap. 9), var 
det Ananias, der fi k til opgave  
at støtte Saulus. Ananias fi k at 
vide, hvor Saulus var - og hvad 
han foretog sig: “Se, han beder!”

Et nyt liv fører til en ny bøn
Saulus, senere Paulus, havde 

ikke bestilt ret meget andet end 
at bede hele sit liv. Jeg havde 
bedt mange bønner til forskel-
lige guder. Men et ægte møde 
med Jesus betyder et helt nyt 
liv - og en helt ny bøn. For når 
vi fødes på ny, forsegler Gud 
os med Helligånden, som også 
er Nådens og Bønnens Ånd, 
så vi ser hen til Ham, vi har 
gennemstunget. (Zak. 12:10) 
Et løfte knyttet til Israel. Men 
enhver der fødes på ny vil 
opleve, at Nådens og Bønnens 
Ånd vil bede, takke, lovprise og 
lytte. Ikke som noget påtvunget, 
men hvor bøn bliver dit og mit 
naturlige åndelige åndedræt. 
Så naturligt, at Paulus uden 
at presse eller overdrive kan 
skrive i 1. Tess. 5:17, “Bed uden 
ophør!”

Da Logos for første gang 
blev til Rhema

Et par uger efter jeg var født 
på ny søgte jeg ind i de vilde 
bjerge i New Zealand, hvor 
jeg i tre uger var helt alene. 
Jeg havde en usigelig længsel 
efter at kende den Gud, Far, 
Jesus og Helligånd, jeg havde 
givet mit liv til. Med mig bragte 
jeg den første Bibel, jeg nogen 
sinde havde ejet. Den var en 
gave fra Jack og Dorrit, og jeg 
bruger den endnu, 46 år senere. 

Jeg overnattede første nat i 
en skovhytte. Da jeg i skæret af 
et stearinlys bævende åbnede 
min Bibel, nærmest sprang 
Jeremias 33:3 ud fra siden. Der 
står: “Kald på mig! Så vil jeg 
svare dig og kundgøre dig store 
og lønlige ting, du ikke kender.” 
Det var Logos-Ordet, der blev et 
personligt, levende Rhema-Ord.

Når jeg skriver dette, føles det 
ligeså stort og stærkt nu som  
den aften. 

Leve Gud nær er min lykke
Jeg vil ikke sige, at det vers 

har fulgt mig siden; men jeg har 
fulgt den befaling, som det jo 
er: “KALD PÅ MIG!” Jeg mener 
ikke, der har været en eneste 
vågen time i de 46 år, hvor jeg 
ikke har kaldt på Gud på den 
ene eller andet måde: Bøn, 
stilhed, tak, lytten, meditere, råb 
osv. “Min lykke er at leve Gud 
nær!” (Salme 73:28). Og bøn-
nen i mange forskellige facetter 
er mit åndedræt - sekund efter 
sekund. 

Chokerende
Det har gennem alle årene 

chokeret mig, at bønnemøderne 
i den vestlige kirke er de mindst 
besøgte. Det har chokeret mig 
at læse undersøgelser, der 
viser, hvor lidt tid mange af kir-
kens ledere bruger på bøn. For 
kalder vi ikke på Herren, kan vi 
heller ikke forvente, han svarer 
os og kundgør store og lønlige 
ting, vi ikke kender. “I får det 
ikke, fordi I ikke beder til Gud 
om det.” (Jakob 4:2)

Bibelen er én lang historie 
om, hvordan Gud har gjort mi-
rakler og vendt minus til plus, 
nederlag til sejr, når han fandt 
nogle, der ville stå i gabet og 
bede - ofte i forbindelse med 
faste i en eller anden form. 

Bag alle vækkelser har forbe-
dere været i aktion.

Forbedere har trofast bedt 
om jødernes hjemvendelse, og 
det sker.

Gud fl åede jern- og bambus-
tæppet i stykker som en frugt af 
vedvarende bøn. 

Islams krigsmaskine er en 
dæmonisk dødsånd, som intet 
jordisk militær kan besejre. Men 
vi kristne har fået Guds fulde 
rustning og mægtige stridsvå-
ben (Ef. 6 og 2. Kor. 10), så vi 
gennem bøn kan besejre islams 

dæmoniske ånd for i stedet at 
bede skarer ind i Guds Rige. 

Vendepunktet: Men af 
menigheden blev der bedt

I Ap.G. kapitel 12 var den 
unge, jødiske Messias-kirke i 
stor krise. Dens leder Jakob 
var halshugget af Herodes - og 
Simon Peter var under stærk 
bevogtning og næste mand med 
hovedet på blokken. 

Hvad blev det afgørende 
vendepunkt?

“Men af menigheden blev der 
vedholdende bedt til Gud for 
ham!” (Ap.G. 12:5).

Det førte til, at 
Peter blev mirakuløst befriet - 
Herodes blev dræbt af en 

engel og ædt af maddiker - 
Guds Ord havde fremgang - 

og menigheden voksede. 

Han har ikke forandret sig
Gud er den samme i dag som 

dengang. Det er os, som har for-
andret os ved at bruge mindre 
tid med Gud - og med hinanden 
i bøn og åndelig krigsførelse.

Nøglen til svar fra Gud og 
åbenbaring af store og lønlige 
ting, vi ikke kender, er at kalde 
på Gud - vedvarende. 

Hvis du har lyst til at være 
med til bøn og delvis faste på 
Pottemagerens Hus, så kig her: 
www.pottemagerens-hus.dk

“SELV NU!” lød det fra Her-
ren. (Joel 2:12).

En fl ok hørte advarslen og 
håbet. De vendte om, bad og 
fastede - og Gud greb (igen) 
mægtigt ind. 

HAN LÆNGES EFTER AT 
GØRE DET IGEN - IGENNEM 
OS - I DENNE SIDSTE TID. 

 

Bøn er mit åndedræt
Moses Hansen skriver på opfordring om bønnens betydning i hans eget liv. 

Før det offi cielle Danmark og den pæne kirkelighed opdagede den 
islamistiske udfordring mod demokratiet, gik Moses Hansen i de-
monstration med korset på Nørrebro – beskyttet af 600 politifolk. 
Nu leder han et bønne-hus og forsvarer Israel på facebook.
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Fra SYGDOM til SUNDHED

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svar-
kuvert (A-post 19 kr. eller  B-post 8 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet. Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg - Orla@udfordringen.dk

SVAR:BREV:           

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov
Jeg modtager Udfordringen 

hver uge, og jeg synes, det er 
meget spændende at læse om, 
hvad der sker rundt omkring. Men 
især vil jeg gerne læse din side 
om sygdom og sundhed og om, 
hvordan du kan hjælpe mange 
forskellige mennesker med for-
skellige lidelser ved at sende en 
salvedug.

Jeg ved, at jeg kan bede til 
Jesus, når jeg har problemer, og 
at jeg også kan bede til Jesus for 
mine kære. 

Men jeg tror alligevel, at det 
også er godt at have noget kon-
kret at holde sig til. Jeg tænker på 
salvedugen.

Jeg har hudproblemer i min 

hovedbund, og der er lang ven-
tetid hos hudlægen, så derfor vil 
jeg meget gerne bede dig om at 
sende en salvedug til mig i håb 
om, at jeg snart får det bedre.

Også til min veninde vil jeg 

bede dig om at sende en sal-
vedug. Lægerne kan ikke rigtigt 
fi nde ud af, hvad hun fejler.

På forhånd tusind tak.
Mange hilsener fra M.

Kære M.
Jeg har sendt de to ønskede 

salveduge til dig. Men jeg vil 
også gerne benytte lejligheden 
til at sige lidt om salvedugene. 
Jeg har nemlig i tiden, der er 
gået, fået mange forespørgsler 
angående dem. 

Jeg vil også netop gerne om-
tale salvedugene, fordi du bruger 
udtrykket: at det er godt at have 
noget håndgribeligt at holde sig til.  

Det er faktisk netop det, det 
handler om med salvedugene:  
at give troen noget at holde fast i.

Med hensyn til salvedugene vil 
jeg så også gerne understrege, 
at en salvedug i sig selv kun er 
et stykke tøj, som ikke har nogen 

kraft. Der er som sådan ikke no-
get ”magisk” ved selve det stykke 
tøj, som salvedugen består af.

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

Når jeg salver salvedugen, 
gør jeg det i Faderens, Sønnens 
og Helligåndens navn. Derefter 
beder jeg Jesus om at følge 
med salvedugen til den syge og 
lidende, og her åbenbare sig som 
den store frelser og læge.

Du skriver, som før nævnt, at 
det er godt at have noget konkret 
at holde fast i. Sådan er det. Ofte 
har vores tro netop brug for noget 
konkret at holde sig til. Det vidste 

Jesus også, og det brugte han. 
Da Jesus spyttede på jorden, 

lavede dynd og smurte det på 
den blindfødtes øjne, var det ikke 
dyndet i sig selv, der helbredte 
den blindfødtes øjne. Men dyndet 
blev det, der fi k den blinde til at 
tage skridtene i tro til dammen for 
at vaske øjnene. Det var først og 
fremmest troen på Jesus og på 
Jesu befaling, der helbredte den 
blindes øjne.

Det er i troen på Jesus og i bøn-
nen til Jesus at den gode virkning 
af salvedugene ligger.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

BREV:           SVAR:

Kære Orla Lindskov
Jeg vil hermed skrive til dig om 

et sygdomsproblem, jeg har. Jeg 
lider af en såkaldt arvelig sygdom, 
som man siger. Flere i min familie 
har den samme sygdom, så der 
er nok ingen tvivl om, at den ligger 
i vores arvemasse. 

Jeg har hørt om fl ere, der også 
lider af arvelige sygdomme, som 

alligevel går til forbøn med dem i 
håbet om helbredelse.

Jeg er en kristen kvinde i tre-
diverne og tilhører en menighed, 
hvor man tror på guddommelig 
helbredelse. Men når jeg spør-
ger, om Jesus også kan og vil 
helbrede arvelige sygdomme, får 
jeg ikke rigtigt noget klart svar. 

På et tidspunkt var der en, der 

på mit spørgsmål begyndte at tale 
om arvesynden. Det ved jeg ikke, 
hvad er for noget, så da lukkede 
jeg bare ørene.

Hvordan ser du på det her 
nævnte problem?

Med hilsen Den arveligt syge

Kære arveligt syge
Når du ikke får noget klart 

svar på dit spørgsmål, om Jesus 
kan og vil helbrede arvelige 
sygdomme, så er det simpelthen 
fordi, det er et svært spørgsmål. 

Det er svært, fordi arvelige 
sygdomme for det meste opfattes 
som kroniske, uhelbredelige syg-
domme, og derfor som livsvarige 
sygdomme. 

Mange syge, jeg har mødt, 
kæmper med arvelige, kroniske 
sygdomme, som omgivelserne 
og også ofte den syge selv opfat-
ter som uhelbredelige.

Jeg mener dog, at jeg kan 
huske tilfælde, hvor mennesker 

blev helbredt for sygdomme, som 
blev betegnet som arvelige. 

Jeg beder i hvert fald for men-
nesker, hvis sygdomme siges 
at være arvelige. Det gør jeg, 
fordi Bibelen siger os, at intet er 
umuligt for Gud. 

Men jeg gør det også, fordi der 
i Salme 103, vers 3 står noget 
meget opmuntrende fra Herren 
vores Gud, der står: ”Han tilgiver 
al din skyld, helbreder alle dine 
sygdomme.”

Er arvelige sygdomme så 
sværere for Gud at helbrede end 
alle andre sygdomme?

Svaret er selvfølgelig et nej.
Det, der kan gøre det vanske-

ligt for Gud at helbrede arvelige 
sygdomme, er, at vi har så svært 
ved at tro, at løftet: alle vore syg-
domme faktisk betyder: alle vore 
sygdomme, også de arvelige. 

Vi danskere har nok for de 
fl estes vedkommende accepteret 
troen på, at arvelige sygdomme 
i et vist omfang kan behandles; 
men ikke helbredes.

Netop derfor har vi det nok 
alle svært med troen, fordi det 
er svært at tro mod strømmen.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Jeg takker hermed for en sal-

vedug, som jeg tidligere har 
modtaget fra dig. 

Du bad for bl.a. angst og for 
stofskiftet. Det går bedre med 

begge dele.
Mange tak for det arbejde, 

du gør.
Kærligst

  L.A.

Kære Orla Lindskov
Tak for den salvedug, som du 

sendte til mig.
Jeg takker min store, himmel-

ske Far, fordi han gennem din bøn 
har velsignet salvedugen, så den 
har taget mine smerter helt bort.

Hilsen i Jesu navn fra
En ældre kvinde

Kære Orla Lindskov
Jeg er meget glad for den 

salvedug, du sendte mig. Den 
har hjulpet mig meget. Det vil jeg 
gerne sige tak for.

Hermed en stor, taknemmelig 
hilsen til dig.

            M.

Kære Orla 
En stor tak til dig for den sal-

vedug, du sendte til mig. Jeg 
har brugt den, hver gang jeg har 
mærket smerter i min hofte og 
over min lænd. Når jeg lægger 

den på smerten, holder smerten 
op.

Tak for, at du formidler Jesu 
helbredende kraft.

Hilsen fra ”Jeg tror.”

Hva’ med 
arvelige 
sygdomme?

Det er Jesus 
der helbreder

Rigtig mange bliver hebredt ved forbøn

Kan vi blive 
helbredt?

Bibelen siger, at intet 
er umuligt for Gud
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Evangeliernes troværdighed

De sidste tider og Jesu genkomst

STEFAN GUSTAVSSON

Skeptikerens guide 
til Jesus 1 
Evangeliernes troværdighed
»Bogen ... er spækket med gode 
forklaringer, som sætter sam-
tidens mange kritiske røster til 
vægs.«
Udfordringen
»Han afslører fejlslutninger som 
en gentleman, hvorefter han ad 
modus Sherlock Holmes dirigerer 
læseren til den bedste forklaring.« 
TilTro

JØRGEN HEDAGER NIELSEN

Han gør alting nyt
Om de sidste tider, Jesu gen-
komst og den nye jord
»Man får kyndig vejledning i Jør-
gen Hedager Nielsens bog om de 
sidste tider. Bogen er baseret på et 
grundigt og afbalanceret arbejde 
med de bibelske skrifter, og gan-
ske ofte præsenteres vi for forskel-
lige fortolkningsmuligheder.
Bogen er læsværdig, og den er 
ikke svær at læse.«
Peter V. Legarth,  
professor, teol.dr.

224 sider
249,95 kr.

248 sider
199,95 kr.

Af Natalie Schwarz

Handler det om mit ord i Guds 
øre - eller er det omvendt?

”Gud, tal til mig!” bad jeg, for 
jeg ville lære ham bedre at kende. 
Pludselig hørte jeg en indre 
stemme: ”Gå udenfor!” Var det 
virkelig Gud? Hvorfor udenfor? 
I blæsten?

Det hele begyndte med, at der 
var to ting, jeg ikke kunne få ud af 
hovedet. Den ene var en sætning, 
som jeg havde læst engang for 
fl ere år siden: ”Gud er os altid så 
nær, som vi lader ham komme.”

Den anden var Jesu ord: ”Mine 
får hører min røst.” Ergo begyndte 
jeg at lytte. At være stille. Og især 
at bede for det. 

Ja, jeg tryglede Gud, om han 
ikke nok ville tale til mig. Og vel 
at mærke sådan, at jeg ikke var i 
tvivl om, at det var hans røst. 

Kræver Gud noget svært?
Jeg ville så gerne høre den. 

Samtidig var jeg lidt bange. For 
hvad ville han sige? Denne blan-
ding af længsel og frygt … frygt 
for hvad egentlig? Jo, der var jo 
en lillebitte chance for, at jeg ikke 
ville bryde mig om det, han sagde.

Måske ville han kræve noget 
af mig. Og jeg udmalede mig al-
lerede alle tænkelige scenarier: 
Jeg skulle rejse til Afrika som 
missionær. Jeg skulle sælge alt, 
hvad jeg ejede og give pengene 
til de fattige. 

Måske skulle jeg endda adop-
tere op til fl ere børn?! Der var 
engang en, der sagde, at man 
skulle være forsigtig med, hvad 
man bad om, for Gud kunne lade 
bønnen gå i opfyldelse … 

Og så var det lige præcis det, 
der skete … og så alligevel helt 
anderledes.

Indre trang
Nej, jeg skulle ikke rejse til 

Afrika. Vi fi k også lov til at beholde 
vores hus og har ikke adopteret 
nogle børn. 

Til at begynde med var det 
hele tiden den samme sætning, 
der dukkede op i hovedet på mig, 
hver gang jeg bad Gud om at tale 
til mig: ”Mine får hører min røst” 
(Johs. 10,27). 

Og det gentog sig, indtil det 
en dag sagde klik. Det var Guds 
røst! Da jeg forstod det, var det, 
som faldt der skæl fra mine øjne: 

For det første hørte jeg hans 
stemme – det var vidunderligt! 
For det andet var jeg hans får – 
sikke en bekræftelse af mit håb 
om frelse.

Så fortsatte det. ”Gå udenfor 
med børnene!” hørte jeg stem-
men sige. Til at begynde med 
tænkte jeg, at grunden til det nok 

var, at jeg trængte til at komme ud 
(ja, jeg er et indemenneske og for 
det meste godt tilfreds med den 
status). Men jo mere tid der gik, 
jo mere urolig blev jeg. 

Jeg kunne mærke, at der var 
nogen, der havde brug for mig. 
Jeg så mig omkring. Klokken var 
kun halv ni, og det blæste kraftigt. 
”Herre,” sagde jeg, ”i den blæst?” 
Han svarede: ”Jeg er også i 
blæsten.” Trangen blev stærkere. 
Jeg fi k en indre vished om, at 
jeg skulle besøge en veninde, og 
skyndte mig.

Regnbuen
På vej derhen så jeg en strå-

lende regnbue. Jeg blev så begej-
stret, at jeg tog nogle billeder med 
min mobiltelefon. Senere viste jeg 
min veninde regnbuen og sagde: 
”Den er der kun for dig!” 

Og den indvirkning, disse bil-
leder havde på hende, er svær 
at beskrive. Den dag, hun havde 
taget imod Jesus som sin Frelser, 
havde Gud skænket hende en 
regnbue som tegn på, at han 
havde sluttet en pagt med hende. 

Snart forstod jeg, hvorfor Gud 
havde sendt mig hen til hende. 
Jeg så tårer, smerte – ja, en byrde 
så stor, at alt håb syntes ude. 

Gud gav mig i rette øjeblik 
det rigtige bibelvers til dette 
menneske; han gav mig de rette 
ord og modet til at fremsige en 
stærk bøn.

Opfyldt og begejstret gik jeg 
i seng efter denne udfordrende, 
men spændende dag.

Feber og tvivl
Næste morgen vågnede jeg 

udmattet og plaget af tvivl. Min 
søn Caleb lå og klynkede i sengen 
med 40 grader i feber. 

Indvendigt hørte jeg røsten: 
”Gå ud!” ”Nej, Herre,” forsøgte 
jeg at argumentere, ”det regner, 
og Caleb har feber. Jeg kan da 
ikke gå ud!” 

To ord dukkede op i hovedet 
på mig: ”Læge” og ”apotek”, men 
jeg forsøgte at ryste dem af mig 
og holdt på mit. Calebs feber faldt, 
og lægekonsultationen lukkede 
klokken tolv. 

Men allerede om eftermidda-
gen begyndte min søn at klynke 
af smerte igen. 

Havde jeg lyttet til Gud, ville jeg 
have sparet mig konsekvenserne: 
et uroligt barn, som skulle trøstes 
i timevis og til syvende og sidst en 
tur på sygehuset klokken ni om af-
tenen, diagnose halsbetændelse, 
og opsøgning af et vagtapotek. 
Alt sammen kun, fordi jeg havde 
vægret mig ved at bevæge mig 
ud af min komfortzone.

Jeg følte mig både skamfuld 
og ked af det. Resten af aftenen 
havde jeg det elendigt. 

”I morgen, Herre, gør jeg, som 

du siger,” lovede jeg knækket.
Morgenen oprandt, røsten 

også: ”Gå ud!” 
Hvad? Det kan da ikke passe, 

at det nu sker for tredje gang! 
Jeg kæmpede frem og tilbage 

med mig selv og mine tanker, 
men denne gang ville jeg adlyde.

Noget modvillig, med et græ-
dende barn, og usikker på, hvor-
dan det alt sammen ville ende, 
klædte jeg mig på for at gå en 
tur. Denne gang helbredte Gud 
min søn. Efter vores spadseretur 
var feberen forsvundet. ”Tak, 
Jesus!” Hvilken gave efter den 
foregående dags ulykke.

Der er mere i vente
Næste dag spurgte jeg Gud: 

”Nå, Gud, skal jeg også ud i dag?”
Min Gud ved, hvad der er godt 

– ikke blot for mennesker i nød 
eller for mine børn, men også 
for mig. 

Efter årelange hjemmestudier 
og dengang tillige små, urolige 
tvillinger, som krævede al min 
energi, havde jeg kun alt for vil-
ligt puttet mig inden døre og ladet 
verden omkring mig gå sin gang. 
At jeg herved var blevet mere og 
mere utilfreds og måske endda 
var rutsjet ned i en depression, 
havde jeg slet ikke registreret. 

Spadsereturene i frisk luft førte 
med sig, at jeg var nødt til at gøre 
mig i stand for at se pæn ud, at 
jeg kom i kontakt med andre men-
nesker, tænkte over mit forhold til 
Gud og som en ekstra gevinst fi k 
hjernen blæst ordentlig igennem. 
Det krævede en vis rutine.

Og nej, Gud har ikke krævet det 
samme af mig hver dag. Jeg vil 

ikke engang kalde det krav, men 
snarere udfordringer. 

Opmuntret af hans røst fi k jeg 
gang i artikler, sangtekster, digte 
og drømme. 

Han udfordrede mig, gav mig 
mulighed for at vokse. Det, jeg 
oplevede og udrettede i disse få 
uger, hvor jeg inderligt bad om at 
måtte høre Guds røst, overstiger 
alt, hvad jeg tidligere har prøvet. 
Og nu ved jeg helt sikkert: 

Der er mere i vente! Røsten er 
der stadig. Og venter kun på en 
opmærksom lytter.

Natalie Schwarz er gift og mor 
til tre små drenge.

Artiklen er oversat fra det tyske 
blad Lydia 4/2015.

Tal til mig, Gud
Mine får hører min røst, siger Jesus. Og jeg ville så gerne høre fra Gud. Men var det hans stemme, jeg hørte?

... den samme sætning 
dukkede op i hovedet 
på mig, hver gang jeg 

bad Gud om at tale til 
mig: ”Mine får hører 

min røst” 

- Var det virkelig Gud, der sagde: Gå udenfor! - mens det var så dårligt vejr...?

For det første hørte 
jeg hans stemme! 

For det andet var jeg 
hans får – sikke en 

bekræftelse af mit håb 
om frelse.
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Af Bodil Lanting

Siden sommeren 2015 har 
abortmodstandere offentlig-
gjort videoer, som angiveligt 
afslører adskillige lovovertræ-
delser i USAs abortklinikker. 
Nu har myndighederne i Cali-
fornien beslaglagt videoerne.

Det skrev FoxNews den 6. april. 
Senere har det vist sig, at ordren 
kom fra justitsminister Kamala 
Harris, som er en ivrig fortaler 
for Planned Parenthood. Hun er 
også en af de politikere, hvis valg-
kamp er blevet støttet af Planned 
Parenthood. I Harris’ tilfælde med 
over 250.000 dollars.

David Daleiden og Center for 
Medical Progress lækkede sidste 
år 11 videoer optaget med skjult 
kamera fra abortklinikkerne under 
Planned Parenthood. Her ser 
man bl.a. ledende medarbejdere 
diskutere salg af aborterede fo-
stre. 

Høring i Kongressen 
Daleidens videoer førte til 

voldsomme protester mod abort-
industrien. Især blandt Repu-
blikanerne var der mange, som 
ville fratage Planned Parenthood 
deres statstøtte. 

To 38-årige kvinder, som var 
”fejlslagne aborter”, stod frem 
i Kongressen og vidnede om, 
hvordan de var blevet udsat for 
aflivnings-forsøg efter at være 
aborteret i hhv. 5. og 7. måned.

Som begrundelse for stats-
støtten til Planned Parenthoods 
klinikker siges det ofte, at de tilby-
der fattige kvinder screening mod 
fx brystkræft. Men den service 
fi ndes ikke, indrømmede direktør 
Cecilie Richards under ed overfor 
kongressen i oktober 2015.

Sigtelse vendt på hovedet
Alligevel fi k afsløringerne ikke 

den effekt, abortmodstanderne 
havde håbet. 

Selv om der var indledt en 
retslig undersøgelse af Planned 
Parenthood’s behandling af abor-
terede fostre, valgte en storjury i 
Houston, Texas, at frifi nde abort-
klinikkerne. 

I stedet anlagde de sag mod 
David Daleiden og journalist 
Sandra Merrit, fordi de under 
optagelserne med skjult kamera 
havde anvendt falske kørekort 

for at komme ind på en klinik i 
Houston. 

Planned Parenthood har også  
gentagne gange prøvet at så tvivl 
om videoernes ægthed. 

I forbindelse med Kamala Har-
ris’ beslaglæggelse af videoerne, 
skriver Center for Medical Pro-
gress, at det handler om Kamala 
Harris’ egne politiske ambitioner, 
og det er et forsøg på at betale 
af på gælden til Planned Parent-
hood ved at give deres stærkeste 
modstander mundkurv på. Da-
leiden sidder nemlig inde med 

mange timers totalødelæggende 
bevismateriale om klinikkernes 
lyssky forretninger med salg af 
babydele.

Politisk interesse
Nogle abortmodstandere har 

afsløret, at mange demokratiske 
kandidater, heriblandt præsiden-
ten, tidligere har modtaget store 
beløb til deres valgkampagner fra 
Planned Parenthood.

På Facebook har David Dalei-
den skrevet, at betjentene ”be-
slaglagde alle videoer, som viser 
Planned Parenthoods ulovlige 
handel med dele af aborterede 
babyer foruden information om 
mig personligt”. 

Han tilføjer dog, at betjentene 
ikke fjernede visse dokumenter, 
som ifølge ham selv implicerer 
Planned Parenthood i ulovlige 
handlinger. 

”Magtmisbrug”
Daleiden fastholder, at sigtel-

sen mod ham er ”et angreb mod 
civil journalistik” og at han fortsat 
vil kæmpe med alle midler for at 
sikre USAs frihedsrettigheder.

Matt Heffron, som er advokat 
for Daleiden og tidligere stats-
anklager, siger, at razziaen mod 
Daleidens hjem var ”oprørende 
og ude af proportioner med den 
påståede lovovertrædelse. Det 
bringer skam over den udøvende 
magt og viser et undertrykkende 
misbrug af regeringsmagten”. 

Samtidig understreger Matt 
Hefron, at det er misbrug af 
skatteydernes penge at starte en 
strafferetssag (som blev indledt 
med razziaen mod Daleidens 
hjem) midt i den civile retssag 
(om dokumentfalsk).

Hemmelige optagelser fra 
abortklinikker beslaglagt
Videoer fra Planned Parenthoods klinikker er blevet fjernet fra David Daleidens hjem.

Efter at abortmodstanderne med skjult kamera havde afsløret 
uhyrligheder på USAs abortklinikker, bliver manden bag optagel-
serne, David Daleiden retsforfulgt. Skærmprint CNN.

Indiana beskytter Downs-fostre 
USAs Planned Parenthood klinikker pro-
testerer nu mod staten Indianas forbud 
mod abort af Downs-babyer.

De magtfulde abortklinikker vil ikke ac-
ceptere, at Indiana har vedtaget lovforslag 
HEA 1337. Loven fastslår, at det er forbudt 
at abortere på baggrund af race, køn og 
handicaps.

Den regionale afdeling af Planned Parent-
hood for Indiana og Kentucky kalder HEA 
1337 ”forfatningsstridig”.

Den nye lov blev underskrevet af guvernør 
Mike Pence. Han betegner loven som en 
”altomfattende pro-life forholdsregel”, som 
bekræfter værdien af ethvert menneskeliv.

- Jeg tror, at et samfund kan vurderes efter, 
hvordan det behandler sine svageste - de gamle, de svagelige, de 
handicappede og de udfødte.

Med vedtagelsen af denne lov tager vi et vigtigt skridt til at be-
skytte de ufødte, samtidig med at vi stadig tillader en undtagelse, 
hvor moderens liv er i fare. Jeg underskriver denne lov med en 
bøn om, at Gud fortsat vil velsigne disse dyrebare børn, mødre og 
familier, sagde Mike Pence.

Bodil

38-årige Gianna Jessen overlevede et 18 timers abortindgreb 
med saltvand i sin mors mave og blev født levende i Los Ange-
les i 1977. Hun vidnede mod Planned Parenthood klinikkerne i 
USA’s kongres den 9. september 2015. Skærmprint. 

Et samfund skal 
beskytte de sva-
geste, mener Mike 
Pence.

- Jesus blev forfulgt, og kristne 
skal ikke forvente noget andet, 
sagde en præst under et min-
desamvær den 2. april 2016 for 
terrorangrebet mod Garissa.

Lederen af Kenyas anti-terror-
center, Martin Kimani, tændte 
et lys under gudstjenesten på 
årsdagen for angrebet mod Ga-
rissa University College i Nairobi, 
skriver Christian Post.

De 148 studerende blev dræbt 
af islamister fra al-Shabaab i So-
malia. Terrorgruppen skilte mus-
limer og kristne, før de dræbte de 
kristne studerende.

- Gud er altid retfærdig, og vi 
må lære at stole på ham. Vi må 
også takke ham for livet, for intet 
kan erstatte de studerende, som 
mistede livet, siger pastor Daniel 

til menneskeretsgruppen The In-
ternational Christian Concern.

En rapport fra International 
Christian Concern indeholder 
øjenvidneberetninger fra kristne, 
som overlevede massakren. Rap-
porten konkluderer: ”Den forfulgte 
kirke i Kenya lærer os noget om 
udholdende tro midt i de hårdeste 
prøvelser.”

Og Pastor Daniel, som øvede 
sjælesorg overfor sårede og på-
rørende efter angrebet, minder 
om, at ”Jesus selv blev den mest 
forfulgte”.

Mindesamvær med løb
Ifølge BBC News har der været 

adskillige mindesamvær over 
hele Kenya. Mange steder har 
der været lysgudstjenester, men 
der blev også arrangeret et løb.

Nogle af de overlevende Ga-
rissa-studenter deltog i løbet. De 
fortalte til BBC, at de stadig er 
mærkede af massakren.

- Når vi sørger over de uskyl-
dige ofre, er det som om det skete 
i går. Billederne af de døde kroppe 
dukker stadig op i mit sind. Det 
var en meget traumatiserende 
oplevelse, siger muslimen Ali 

Awdoll, som var med til at orga-
nisere løbet.

Han tilføjer, at løberne deltog 
som en ”gestus for den fred 
og medmenneskelighed, vi har 
mistet...der er ikke noget ”vi” el-
ler ”dem” her - vi er mennesker, 
og terroristerne er vores fælles 
fjende.”

Også Garissas byråd under-
streger, at alle kenyanere må stå 
sammen mod terror, uanset om 
de er muslimer eller kristne.

Garissa University College åb-
nede igen i januar i år, ni måneder 
efter angrebet. Blandt de nye stu-
derende er der nu fl est muslimer. 
Mange kristne studerende har 
nemlig valgt at læse ved andre 
universiteter i Kenya.

Bodil

148 dræbte kristne mindet i Kenya

Cheruiot Tiebafy overlevede 
massakren den 2. april 2015.

Kendt kinesisk præst løsladt før 
præsidentens besøg i USA 
Gu Yuese fra den stats-sanktionerede kirke Chongyi Church 
i Hangzhou er blevet løsladt fra fængslet forud for præsident 
Xi Jinpings besøg i USA.

The Christian Post skriver, at Gu Yuese nu er løsladt. Tidligere 
blev Gu Yuese og hans kirke brugt af myndighederne som bevis 
for, at der er religionsfrihed i Kina. Men da regeringen begyndte at 
fjerne kors fra fl ere hundrede kirker, protesterede Gu Yuese, og det 
menes at være årsagen til hans arrestation for tre måneder siden. 
Myndighederne sigter ham også for svindel. 

Kinas regering og kommunistpartiet har de sidste to år arbejdet 
for at styre og begrænse den stærke kirkevækst. Det har bl.a. ud-
møntet sig i fjernelse af de mange kors fra kirkerne.

Selv om Gu Yuese nu er løsladt, vil han dog stadig være under 
overvågning på sin bopæl, oplyser iagttagere fra en international 
menneskeretsorganisation. 

”Pastor Yuese skal ikke glæde sig for tidligt, for overvågning på 
bopælen kan let blive til ’det sorte fængsel’. Det betyder, at han ikke 
må forlade sit hjem eller tale med nogen”, hedder det i en udtalelse 
fra International Christian Concern. 

Præsident Obama er blevet stærkt opfordret til at diskutere Kinas 
brud på menneskerettighederne under Xis besøg i USA i april.
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Evangelist beder Bruce Springsteen 
”vende om til Gud og sund fornuft”
Bruce Springsteen valgte at afl yse en 
koncert i North Carolina, fordi denne stat 
har regler for, hvilke toiletter transkøn-
nede må bruge. Det kritiseres han nu for 
af evangelisten Franklin Graham. 

Ifølge den nye lov (”HB2”) må transkøn-
nede kun bruge de toiletter, som svarer til 
det køn, de er født med, skriver The Chri-
stian Post. Det fi k Springsteen til at afl yse 
sin koncert med den begrundelse, at han 
vil vise sin støtte til dem, der ”kæmper mod 
fordomme og forblindelse”.

Begrundelsen for Springsteens afl ysning 
fi k Billy Grahams søn til tasterne. Franklin 
Graham skriver på Facebook: 

“Bruce Springsteen, som længe har 
været aktivist for homofi les rettigheder, har afl yst sin North Carolina-
koncert. Han siger, at NCs lov HB2, som skal hindre mænd i at 
bruge kvinders toiletter og omklædningsrum er ”at gå baglæns i 
stedet for forlæns”. 

Men helt ærligt: Vi er nødt til at gå tilbage. Tilbage til Gud. Tilbage 
til at respektere og ære hans bud. Tilbage til sund fornuft.

Mr. Springsteen, en nation som omfavner synd og bøjer sig i 
støvet for gudløs sekularisering og politisk korrekthed oplever ikke 
fremskridt!”

 Den nye lov i North Carolina giver samtidig borgerne adgang 
til at anmelde det, hvis de oplever overgreb mod deres trosfrihed. 

Bodil

Bruce Springsteen 
afl yste en koncert 
i North Carolina i 
protest mod en lov 
om transkønnedes 
adgang til toiletter.
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Tidligere dobbelt livstidsfange
bliver præst i megakirke
Megakirkepræst Rick Warren fra 
Saddleback Church i Californien 
har 2. april indsat en tidligere fange, 
som præst med særligt ansvar for 
fængslede.

Danny Duchene nåede at afsone 
32 år af sin dobbelte livstidsdom. Han 
fortæller om sit tidligere liv:

- Jeg begik røveri, stjal og gjorde an-
dre fortræd. Jeg tænkte aldrig på, hvad 
jeg udsatte andre for. Jeg tænkte bare 
på mig selv. Til sidst var jeg med til en 
forbrydelse, hvor to mænd blev dræbt.

Danny Duchene drak og tog stoffer, 
da han som 19-årig fi k sin dobbelte 
livstidsdom. Men i fængslet fi k han 
hjælp mod misbruget, angrede sine 
synder og tog imod Jesus. Han læste Rick Warrens bog The Pur-
pose Driven Life, kontaktede Warren - og snart blev bogen læst af 
mange indsatte, som efterfølgende blev døbt. 

Den tidligere fange har været medlem af Saddleback Church 
siden 2003. Han blev løsladt på Rick Warrens anbefaling efter at 
have afsonet godt og vel halvdelen af sin dom.
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- Gud kan bruge hvem 
som helst på de mest 
utænkelige steder, 
sagde Rick Warren, da 
han indsatte Duchene.

Planlagte Baal-templer i New York 
og London bliver til en triumfbue
Der var planer om at opføre femten meter høje kopier af buerne 
i Baal-templet i Syrien den 19. april både i New York og London. 
Nu har man valgt at bygge en triumfbue i London i stedet.

Planerne om Baal-templerne skyldtes ifølge New York Times, at 
det oprindelige 2000-år gamle Baal-tempel i Palmyra, som hører 
til Verdens Kulturarv, blev ødelagt af IS sidste år.

Men et Baal-tempel vil være med til at bane vej for Antikrist, 
mener Michael Snyder, der har skrevet fl ere bøger om de sidste 
tider: ”Den 19. april er første dag i en 13-dages periode kendt som 
’Det blodige offer til Dyret’. Perioden kuliminerer med den okkulte 
Beltane helligdag 1. maj.” Micahel Snyder fortæller om Baal-kulten, 
som fordømmes i Bibelen: ”I oldtiden blev der holdt ofringer, hvor 
børn blev brændt levende samtidig med, at der foregik biseksuelle 
orgier ved Baals altre - og nu skal vi rejse et monument til ære for 
denne falske gud midt i vores vigtigste by!”

Men nu er planerne blevet ændret, og Michael Snyder ser det som 
et svar på bøn. Den engelske avis The Telegraph skriver, at planerne 
om Baal-templerne er blevet droppet. I stedet vil man på Trafalgar 
Square opstille en kopi af den triumfbue, som romerne byggede i 
Palmyra - og den har intet med Baal at gøre, understreger Snyder.
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En muslimsk familie i Mel-
lemøsten har givet deres liv 
til Jesus, efter at kristne mis-
sionærer bad for deres syge 
mor, og hun blev mirakuløst 
helbredt.

Det skriver nyhedsbureauet 
Christian Today, som af sik-
kerhedshensyn ikke kan oplyse 
familiens rigtige navn og adresse.

Hele familien var bekymrede 
for ”Fadilas” mor, som blev mere 
og mere syg. Hun var delvis lam-
met efter en hjerneblødning og 
måtte blive i sengen.

En anderledes bøn
Familien vidste ikke, hvad de 

skulle gøre. Men en dag kom en 
af Fadilas brødre hjem med to 
fremmede mænd. Han fortalte, 
at de var gudfrygtige og havde 
”gaver til at helbrede”.

Familien gik med til, at mæn-
dene kunne bede for moderen. 
De var ikke klar over, at mændene 
ikke var muslimer.

- En af mændene bad. Jeg blev 

bekymret, for det var anderledes 
end en muslimsk du’a (bøn). Han 
brugte Jesu navn i sin bøn. Han 
bad Jesus om at gøre min mor 
rask, fortæller Fadila.

Da Fadila fandt ud af, at de to 
mænd var kristne, blev hun først 
vred og beordrede dem ud af 
huset. Men så skete der noget:

Moderen, som ikke havde væ-

ret i stand til at røre sig, prøvede 
nu at rejse sig fra sengen.

- Vi hjalp hende, og hun satte 
sig op og derefter stod hun op 
og blev stående på gulvet, siger 
Fadila.

Jesus rørte ved hende
Moderens fortalte nu familien, 

at hun havde set Jesus, mens 

mændene bad for hende. Jesus 
havde rørt ved hende med sine 
nagle-mærkede hænder. Hun 
havde følt sig omgivet af lys og 
vidste, at hun var blevet helbredt.

- Derefter bad hun præsten 
tilgive mig (at jeg havde bedt dem 
forsvinde). Hun spurgte også om 
de ville bede for min bror, som er 
alkoholiker, fortæller Fadila.

Mændene bad nu for Fadilas 
bror, som bekendte sine synder 
og tog imod Jesus.

Alle i Fadilas familie tog imod 
Jesus - bortset fra hendes fars 
anden kone, Fadilas stedmoder. 
Hun er stadig fjendtlig overfor 
kristendommen.

Fadila fortæller, at familien be-
der og læser i Bibelen trods mod-
standen. Hendes stedmoder har 
nu truet med at melde familien til 
myndighederne for deres nye tro.

- Vi har brug for forbøn, siger 
Fadila. 
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Muslimsk familie blev kristen 
efter mor blev helbredt ved bøn
To mænd med ”gaver til at helbrede” bad for Fadilas mor i Jesu navn.

De to mænd bad ikke som muslimer ville have gjort det. Men 
Fadilas mor rejste sig op fra sengen. Illustrationsfoto.

Under Kirkemøtet i Trond-
heim d. 6.-12. april var der bl.a. 
diskussion af regeringens 
asylpolitik. Men det mest øm-
tålelige tema var spørgsmålet 
om vielse af homofi le. 

Mens nogle modstandere af 
homofi le vielser allerede har for-
ladt Den norske Kirke, har andre 
foreløbig valgt at blive.

Samme vielsesritual?
En af dem, som foreløbig bliver 

i kirken, er Øivind Benestad. Han 
er kendt som forkæmper for det 
traditionelle syn på ægteskabet 
som en ordning mellem én kvinde 
og én mand. Alligevel vil han ikke 
umiddelbart melde sig ud af Den 
norske Kirke.

- Denne vedtagelse bryder 
fundamentalt med alt det, Bibelen 
siger om ægteskabet, siger Bene-
stad. Han mener også, at vedta-
gelsen vil få store og dramatiske 
konsekvenser både for kirken og 
dens forståelse af familien.

To tredjedeles fl ertal
Under afstemningen mandag 

stemte 88 ud af 115 for, at der 
nu skal udarbejdes et nyt viel-
sesritual, som også skal kunne 
bruges til homo-vielser.

Det kom bag på Benestad, 
at fl ertallet for det nye ritual var 
så stort. Men foreløbig vil han 
afvente udviklingen.

– For mig fortsætter deltagel-
sen i bispedømmerådet i hvert 

fald frem til næste år, for jeg vil 
være med i høringsrunden om 
den nye liturgi. Det kan jo også 
ske, at sagen bliver forsinket, 
siger Benestad. 

Ligesom andre modstandere 
vil han først beslutte sig for en 
evt. udmeldelse af kirken efter 
Kirkemøtet i 2017 og vedtagelsen 
af det nye vielsesritual. 

Plads til mindretallet
Kristin Gunleiksrud Raaum, 

som er leder af den liberale 
gruppering ”Åpen folkekirke” og 
nyvalgt leder af kirkerådet, beder 
mindretallet blive i Den norske 
Kirke til trods for det ændrede syn 
på ægteskabet. 

– Jeg har hele tiden sagt, at jeg 
er optaget af uenighedskulturen 
i kirken i den forstand, at også 
mindretallet sikres rum for deres 
standpunkt, siger hun.

Fire kvinder i ledelsen
Efter valget består Kirkerådet, 

som leder alle de øverste råd i 
Den norske Kirke, nu for første 
gang kun af kvinder, skriver KPK. 

De fi re kvinder i ledelsen er 
Kristine Sandmæl fra Lofoten 
(den første åbent homofi le provst 
i Norge). Den nyvalgte leder af 
Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne 
Eira, ønsker ikke at tage tydeligt 
standpunkt i ægteskabsdebatten. 
De to øvrige er Kristin Gunleiks-
rud Raaum fra Åpen folkekirke og 
biskoppernes leder, preses Helga 
Haugland Byfuglien. 

Kirkemøtet er det øverste re-
præsentative råd i Den norske 
Kirke og mødes årligt. Det består 
af 116 repræsentanter og vælger 
medlemmerne af Kirkerådet. Kir-
kemøtet består af medlemmerne 
af bispedømmerådene og lederen 
af Samisk Kirkeråd.

 Bodil

Øyvind Benestad (som holder tallet 1) er modstander af et nyt 
vielsesritual, men han ønsker ikke at melde sig ud af Den norske 
Kirke endnu. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK.

Norsk kirke på vej mod homovielser
På Kirkemøtet i Trondheim stemte to tredjedele ja til et nyt vielsesritual.

Disse kvinder i Kirkerådet leder nu den norske kirke: Helga H. 
Byfuglien, Kristine Sandmæl, Sara Ellen Anne Eira og Kristin 
Gunleiksrud Raaum. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK.

Bibelen - en omstridt bog i USA
Den amerikanske bibliotekarforening oplyser, at Bibelen er 
blandt de 10 bøger, som oftest ønskes fjernet fra bibliotekerne. 
De øvrige handler som regel om seksuelle minoriteter.

 - Nogle mener, at det er imod loven om adskillelse af stat og kirke, 
hvis skolebiblioteket køber en bibel. Og hvis en religiøs gruppe har 
klaget over en bog, vil en anden forælder klage over, at der fi ndes en 
bibel, forklarer James LaRue fra kontoret for intellektuel frihed til AP. 

Ifølge bibliotekernes retningslinjeer er det dog tilladt at have 
bibler i et bibliotek, hvis den ikke fremhæves på bekostning af an-
det religiøst materiale. Bibelen er nr. 6 på listen over de omstridte 
bøger. Blandt de øvrige er en del bøger af eksplicit seksuel karakter, 
fx Looking for Alaska af John Green, Fifty Shades of Grey af E.L. 
James og bøger om trans- og homoseksuelle.

I USA er trosfriheden for kristne under stigende pres. Kristne træ-
nere får forbud mod at bede med deres hold, bagere må ikke afvise 
at lave bryllupskager til homofi le par, og der er forbud mod bibler 
på hotelværelser. Nu viser presset sig altså også på bibliotekerne.

Bodil

Ateistiske grupper i USA vil 
ofte klage, hvis et skolebib-
liotek køber en bibel.
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Af Steen Jensen

Rune Herholdt bobler af humør, 
passion og elegant lethed, når 
han som leder af Jyllands stør-
ste gospelkor, Aarhus Gospel 
Singers, giver den fuld swing 
på scenen sammen med sine 
musikalske venner. 

Men for tre-fi re år siden ramte 
livskrisen som et big bang. Plud-
seligt og voldsomt. Sangen og 
det kristne håb blev den red-
ningskrans, der hjalp ham oven 
vande igen.

Han er kendt for sin charme og 
dynamiske energi, for sit enorme 
overskud på scenen, 39-årige 
Rune Herholdt, som har viet sit 
profesionelle liv til gospelmusik-
ken.

Det er gospel hér og gospel 
dér.

Som dirigent for Aarhus Go-
spel Singers og fast instruktør hos 
Ølsted Gospel Singers, foruden 
at han er forsanger i kvartetten 
Rune Herholdt & The Gospel 

Brothers og del af jazz-pop sam-
arbejdet Herholdt/Jefsen Quartet, 
med bl.a. kontrabassisten Jens 
Jefsen.

Læg oven i, at Rune, der er 
uddannet rytmisk sanger ved 
Det Jyske Musikkonservatorium, 
er én af landets mest erfarne 
gospelinstruktører, med et hav 
af kirker, skoler og virksomheder 
på sit lange cv. Gospel som team-
building. Gospel for konfi rmander. 
Og så videre. 

Kendt blev han også for sin 
rolle som Henrik i Hella Joofs 
gospelfi lm »Oh Happy Day« fra 
2004.

Ned i mørket
Men for de mange tusinde dan-

skere, der har oplevet Rune rundt 
i landets kirker, på spillesteder, 
skoler og gymnasier og i gospel-
workshops, kan det måske være 
svært at tro, at den livsglade, 
charmerende gospelmand med 
den smittende begejstring, det 
kække smil og de kvikke be-
mærkninger for tre-fi re år siden 

ramte muren og sit livs krise.
Den kom bare. Krisen. 
Den ægteskablige. Nærmest 

en klassiker: Mand møder kvinde, 
de er begge purunge, de forelsker 
sig, bliver kærester, bliver gift, får 
barn, får et barn til, og før de får 
set sig om kører hverdagen sin 
trummerum med bleskift og travle 
jobs, mens den gode, livgivende 
samtale er gledet længere og 
længere ned ad den ægteskab-
lige dosmerseddel.

Rune var den glade, ukompli-
cerede fyr, som ikke havde set 
advarselslamperne blinke rødt, 
før det næsten var for sent. 

Det havde hans hustru deri-
mod. Men de skulle helt derud, 
hvor alt vaklede som et murværk, 

der truer med at vælte, og hvor 
krisen var tæt på at koste ægte-
skabet, før det hele vendte. 

De fandt hinanden igen. Og 
Rune fandt sig selv, blev moden, 
ansvarlig og lærte nye sider af sig 
selv og livet at kende.

- Jeg havde bare været en 
glad dreng, der aldrig rigtig havde 
oplevet en livskrise før. Pludse-
ligt sad jeg derhjemme og luk-
kede mig inde, mens jeg tænkte 
dybt over livet, læste i Bibelen 
og havde alting - alt! - oppe til 
overvejelse. Familien! Børnene! 
Hvad skulle der blive af dem? 
Og kunne jeg overhovedet klare 
en skilsmisse? Alt blev vendt og 
drejet. Det var et helvede. 

Der står i Bibelen, at Gud 
tugter dem, han elsker, så jeg 
følte mig vildt elsket af Gud i den 
periode! smiler Rune skælmsk.

- Men jeg lærte rigtig meget 
af min kone, om kærligheden, 
om livet og om dét at være men-
neske og dét at være mand. Jeg 
fi k masser af indsigt, visdom og 
også respekt for andre, der har 

været i store livskriser. Og min 
kone, hun er virkelig sej. Dyb 
respekt! Hun kunne have valgt at 
gå midt i kampen, men heldigvis 
valgte hun at blive og kæmpe, og 
det samme gjorde jeg, siger han.

Åbenbaringen
Det blev en åbenbaring og et 

mentalt jordskred for Rune, da 
han en martsaften i 2013 - som så 
mange gange før - gik til nadver 
i forbindelse med en gospel-
gudstjeneste i Ølsted Kirke.

Han trak et såkaldt Mannakorn, 
en lille seddel med et tekststykke 
fra Bibelen, åbnede det og læste:

»Jeg ved, hvilke planer jeg har 
lagt for jer, siger Herren, planer 
om lykke, ikke om ulykke, om at 
give jer en fremtid og et håb.« 
(Jer. 29,11)

- De ord ramte! Først læste jeg 
det, som om der stod DIG, men 
så læste jeg det igen, og der stod 
faktisk JER. Det var et håb og et 
løfte fra Gud, og jeg vidste bare, 

at jeg måtte klynge mig til dét håb. 
Jeg har senere tænkt over, at 

jeg trak Mannakornet i så-tiden. 
Nogle gange lægges der et lille 
korn i vores liv, som vi først ser 
resultatet af senere, siger Rune.

På en løbetur traf Rune det 
valg, at han ville takke og følge 
Gud uanset hvad - i modgang og 
i medgang - og vende alle neder-
lag til noget godt. Dét pludseligt 
at kunne sige tak og få flyttet 
tankerne over på det positive.

Den bibelkyndige Rune hiver 
endnu et bibelvers frem for at 
illustrere, hvad han mener:

»Vi ved, at alt virker sammen 
til gode for dem, der elsker Gud« 
(Rom. 8,28)

- Oplevelsen i Ølsted Kirke blev 
ret skelsættende, fordi ordene 
ramte lige ind i min situation. 

Jeg oplevede det sådan, at 
det var knald eller fald, jeg skulle 
træffe et valg. 

Der står jo også skrevet, at 
vi først skal søge Guds rige, så 
gives alt i tilgift, og det valgte jeg 
at gøre. Jeg valgte at takke Gud 
midt i modgangen og have tillid. 

Det styrkede min tro. Ikke at jeg 
ikke kan falde, det kan jeg, for jeg 
er jo ikke »hellig« i dén forstand, 
men jeg har et fundament, som 
giver en enorm frihed. Og håb!

Gospel-håbet
Gospel er det engelske ord for 

»gode nyheder« - eller evange-
lium. Og deri ligger masser af håb.

- Gospelmusikkens kerne er jo 
håbet. De afrikanske slaver, der 
kom til Amerika og blev behandlet 
som dyr, fandt håbet ved at høre 
om jøderne, som også levede i 
fangeskab. De hørte om udfriel-
sen, om Guds indgriben og håbet 
om frelsen. 

I de afro-amerikanske kirker er 
det stadigvæk meget almindeligt 
at høre ordene: »The worst is 
over, the best is yet to come« (Det 
værste er overstået, det bedst har 
vi i vente). Jeg har selv oplevet 
det derovre, fortæller Rune.

Gospelmusikken opstod blandt 
slaverne, men den kraft, der lig-
ger i musikken, er universel.

Sangen og håbet hjalp 
Rune Herholdt ud af mørket
Gospellederen Rune Herholdt mistede for en stund »melodien« og fodfæste i livet.

- Rune var den glade, ukomplicerede fyr, som ikke havde set advarselslamperne blinke rødt, før det næsten var for sent. 

Jeg havde bare været 
en glad dreng, der 
aldrig rigtig havde 

oplevet en livskrise 
før, fortæller Rune.

- Jeg tror på, at vi 
også får gaver i mod-

gangen. Og det, vi sår 
i én sæson, høster vi i 

næste sæson. 
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Bill Hybels
Tag det første skridt
Små skridt kan føre andre til tro

kr. 199,00
kr. 199,00

kr. 228,00
kr. 228,00

Anders Ova
Guds hemmelighed
Om Kristus

kr. 148,00
kr. 148,00

Martin Bergsøe
Gud i Centrum
Om det humanistiske oprør

Bibelfortællinger for børn
Gud i aktion
Flot illustreret - fra 8 år

kr. 299,95
kr. 299,95

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

*Ved levering i DK*Ved levering i DK

kr. 198,00
kr. 198,00

Randy Clark
Der er mere at få fra Gud
Om Åndens gaver 

Randy Clark
Guddommelig helbredelse
Helbredelser gennem historien

kr. 125,00
kr. 125,00

- Vi har alle brug for et håb. Og 
for mig er det ret vigtigt at kunne 
give mit eget håb videre til andre. 

I mine workshops med kon-
fi rmander er det også vigtigt at 
få formidlet håbet til de unge 
mennesker gennem musikken og 
fælleskabet, siger han.

Gospelmusikken var også med 
til at hjælpe Rune gennem livskri-
sen, for selv om det var en barsk 
tid, skruede han smilet på og 
gennemførte sine arrangementer. 

Den glade, opløftende gospel, 
der mixer det åndelige med det 
kropslige, gav ham netop det 
»fi x«, som han havde brug for, for 
»man kan slet ikke undgå at blive 
glad i låget af gospelmusikken«, 
som han siger.

Stormende forelsket
Håbet var i dén grad også et 

tema, da Rune gik på Det Kristne 
Gymnasium i Ringkøbing, hvor 
han mødte sin senere hustru, 
Karin. 

Han havde i et år gået og været 
stormende forelsket i hende. Men 
til trods for, at Rune er ”en bull-
dozer, der gjorde stormkur”, som 
han siger, blev det ikke rigtig til 
noget. En dag snakkede han med 
hendes veninde og spurgte, om 
hun mon troede, om han havde 
en chance for at blive kæreste 
med Karin.

- Rune, nogle gange er håbet 
det eneste, vi har! lød venindens 
kryptiske svar.

Den forelskede gymnasieelev 

havde håbet på et mindre tvety-
digt svar, men kærester blev de 
dog, Karin, i dag sygeplejerske, 
og Rune, og i skrivende stund 
venter de deres tredje barn. 
Ægteparret har i forvejen Anna 
Rosalina, 9, og Sofi a Merle, 6.

Rune Herholdt voksede op i 
et kristent hjem i Rødkærsbro i 
Midtjylland, og med en mor, der 
var organist, var musik en naturlig 
del af hjemmet. Familien kom i 
Evangelisk Luthersk Missions-
forening (en del af Folkekirken), 
og Rune tog hele turen med 
søndagsskole, kristen efterskole 
og kristent gymnasium, inden han 
søgte ind på Det Jyske Musik-
konservatorium i Aarhus.

Kald og velsignelser
Rune startede sit første go-

spelkor i Aarhus, mens han gik 
på musikkonservatoriet. 

Han blev stærkt opfordret af 
den navnkundige gospelleder 
Hans Christian Jochimsen til at 
skabe sit eget kor, og for Rune var 
det sådan lidt »Shit, kan jeg nu 
leve op til det?« - men det kunne 
han, og i dag siger han, at »det 
er det bedste, jeg nogensinde har 
gjort«. I dag har koret udviklet sig 
til Aarhus Gospel Singers med 
mere end 200 medlemmer, det 
største i Jylland.

- Hvis jeg ikke havde gjort det, 
var jeg gået glip af en masse 
velsignelser. 

Gospel handler jo om håb og 

kærlighed, og jeg ser, hvordan 
mennesker går opløftet hjem 
fra en koraften eller fra en kon-
cert. Alle i mine to kor taler om 
»gospel-fi xet«, siger han.

Rune er ikke bleg for at tale 
om »et kald, jeg har fået, ja, jeg 
ser det mere og mere sådan«, og 
kaldet er fra Gud.  

Når den 39-årige skuer tilbage 
over årene - og sin livskrise - ser 
han også en mening træde tyde-
ligere og tydeligere frem.

- Jeg tror på, at vi også får 
gaver i modgangen. Og dét, vi 
sår i én sæson, høster vi i næste 
sæson. Måske kan vi ikke altid se 
meningen lige nu og her, men jeg 
tror på, at Gud har en større plan, 
siger Rune. 

Som i Paradisets Have
Engang fi k han midt under en 

gospelkoncert på Fyn i et splitse-
kund et glimt af Paradisets Have, 
som han siger. 

I ét enkelt nu var alting godt, alt 
var kærlighed og accept. 

Han så, stærkere end no-
gensinde, at Gud elskede ham, 
præcist som den, han var og er. 

- Det er jo dét, der adskiller kri-
stendom fra al anden religion på 
jorden. Gud kommer os i møde, 
uden at vi skal yde noget først. 
Det er da stort!

»Man kan slet ikke undgå at blive glad i låget af gospelmusikken«, siger Rune Herholdt.
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Karsten Pultz

Exit Evolution
Hvorfor evolutionsteorien ikke holder - og hvorfor det har betydning.

Kan liv opstå ved tilfældige kemiske processer? Kan tilfældig mutation producere ny genetisk information? Er der bevis 
i fossilerne for, at evolution har fundet sted? Karsten Pultz svarer her på disse og mange andre spørgsmål om evolution. 
Han viderebringer klare videnskabelige facts, som forties i undervisningssystemet og medierne. Bogen er tiltænkt alle, 
som gerne vil undersøge evolutionsteorien nærmere, men som ikke har mulighed for at granske den omfattende evoluti-
onskritiske faglitteratur. 

”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 fl ere, ligesom han, virkelig satte sig ind i sagen. Så ville dette 
videnskabelige misfosters dage være talte. Forhåbentlig kan bogen bidrage til netop det. Køb den, læs den, og giv den til dine 
børn som modgift mod et af vor tids største videnskabelige bedrag.”

Fra Helge Hoffmanns anmeldelse, Udfordringen uge 13.

Paperback, 176 sider. kr. 198,-

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

Vibeke Binderup

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

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

Vibeke Binderup

Evnen I
Forestil dig nogle unge, der opdager, at de 
har en særlig evne. De bliver ført sammen og 
kommer ind i en kamp mod onde kræfter...

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

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

Karsten Pultz

Helge Hoffmann

Bibelen - den autoriserede oversæ  else eller på hverdagsdanskBibelen - den autoriserede oversæ  else eller på hverdagsdansk

Se mange fl ere design og bestil Bibelen på Hosianna.dk. Priser fra kr. 198,-dk Priser fra kr 198 Køb en gave til konfi rmanden 
og få ”In just one second” gratis 
med. Normalpris kr. 98,-

Gratis bog!Gratis bog!

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 
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Af Henri Nissen

Jørgen Bøytler er præst for 
Brødremenigheden i Christi-
ansfeld. Han er tidligere mis-
sionær i Tanzania og desuden 
generalsekretær for Brødreme-
nigheden på verdensplan.

Desuden har han skrevet en 
ph.d. om Brødremenighedens 
”utopiske” byer - altså idéen med 
at oprette ca. 30 kristne byfælles-
skaber - ligesom da Christians-
feld blev anlagt i 1773.

Det er altså en meget kompe-
tent og vidende forfatter, der har 
skrevet bogen ”Gribe og begribe” 
om ”Liv og tradition i Brødreme-
nigheden”, fra forlaget ProRex.

Bogen gennemgår kirkens 
historie. I Danmark er der kun 
tre hundrede medlemmer, halv-
delen bor i ”den Guds stad”, som 
salmedigteren N.J. Holm kaldte 
fristaden i Sønderjylland. 

Men kirken har ca. 5 mio. 
medlemmer, de fl este i missions-
områder i Afrika og Sydamerika.

Det spændende ved Brødre-
menigheden er imidlertid den 
påvirkning, bevægelsen havde på 
andre kirkers medlemmer og på 
moderne mission og mange an-
dre områder, som fx pædagogik.

De mæhriske brødre
Bevægelsen stammer tilbage 

fra 1500-tallet, hvor en stor del 
af befolkningen i det nuværende 
Tjekkiet (Mæhren) gjorde oprør 
imod den katolske kirkes verds-
lighed og magtmisbrug.

Blandt oprørerne var profes-
sor Jan Hus, der ligesom Luther 
begrundede sin protest med 
Bibelens ord. Da Jan Hus ikke 
ville tilbagekalde sine ord, blev 
han brændt på bålet i Prag som 
kætter. Ære være hans minde.

I et par århundreder blev brød-
rebevægelsen nu undertrykt, 
men overlevede i hemmelighed 
og delte nadveren i hjemmene.

De fornyede bevægelse
Ca. 1720-30 fl ygtede en del 

af de overlevende brødre-kristne 
over grænsen til Saksen i det 
nuværende Østtyskland. Her fi k 
de lov at bygge byen Herrnhut på 
den unge grev Zinzendorfs gods. 

De første år var der en del 
forvirring og strid, men i 1727 
falder Helligånden over dem, og 
fra det tidspunkt eksploderer den 
lille menighed i udadvendt mis-
sion. Fra landsbyen, hvor der kun 
boede ca. 300 mennesker, blev 

der de kommende 65 år udsendt 
200 missionærer.

Og det var netop til de danske 
kolonier, Grønland og De Vest-
indiske Øer, at de første mis-
sionærer rejste ud. Den fromme 
danske konge, Christian den 6., 
var først meget positiv, men da 
Brødremenigheden adskilte sig 
lidt fra pietismen, blev han en 
vanskelig fjende, som forfulgte de 
omvandrende brødre-emisærer. 

De påvirkede nu alligevel i det 
stille både præster og lægfolk, 
især i Jylland, og banede vej for 
de senere vækkelser. I et Brødre-
societet i København kom mange 
indfl ydelsesrige borgere og teo-
logiske studenter. Det meste af 
Søren Kierkegaards familie og 
vennekreds tilhørte foreningen.

Efter ca. 40 års forfølgelse, og 
to kongeskift, vendte stemnin-
gen pludselig. Nu blev brødrene 
inviteret til at oprette fristaden 
Christiansfeld med kongelige 

tilskud og privilegier.
I perioder blev den lille fl ække 

et åndeligt kraftcenter, som inspi-
rerede til mission og fornyelse. 

Kristent bofællesskab
Hele idéen med at opbygge et 

stort kristent by-bofællesskab, 
hvor man forsøgte at leve efter 
kristne idealer og i næstekær-
lighed, er meget spændende. 
I fællesskab kunne de troende 
her styrke hinanden og sammen 
være i mission. 

Det har vi måske brug for igen.
Jørgen Bøytler beskriver ikke 

blot historien, men lægger stor 
vægt på det liturgiske. For Ud-
fordringens læsere er den side 
måske ikke så spændende som 
missionshistorien. Men den af-
spejler samtidig den naturlige 
udvikling, som er sket med denne 
fornyelsesbevægelse gennem 
200 år. Fra nybrud og vækkelse til 
tradition og liturgi. Og her er mas-
ser af historiske og tankevæk-
kende oplysninger for alle, der 
interesserer sig for kirkehistorie.

Bogen består udelukkende af 
tekst, bortset fra nogle vignetter. 

Til gengæld går bogen mere 
i dybden end de mere popu-
lære fremstillinger af byen, som 
jo i 2015 kom på UNESCOs 
verdensarvs-liste, og derfor til-
trækker mange turister og kristne 
”pilgrimme”.

Jørgen Bøytler: Gribe og be-
gribe. Liv og tradition i Brød-
remenigheden.” 216 sider, indb. 
199,95 kr. ProRex forlag.

Præstens egen beretning 
om Brødremenigheden
Hvis man ønsker en saglig og teologisk-liturgisk fremstilling, så er her en solid bog.

Jørgen Bøytler er både præst 
for Brødremenigheden og 
generalsekretær for brødre-
bevægelsen i hele verden.

Over 75 kunstinteresserede 
mødte op, da Glocal Galleri i 
Dronninglund søndag havde 
fernisering for  ”Afrikanske 
indtryk af Danmark og danske 
indtryk af Afrika”.

Galleriejer Frede Hansen, som 
har skrevet bogen ”Moderne 
afrikansk kunst og design”, har 
specialiseret sig i at vise moderne 
afrikanske kunstneres værker 
sammen med moderne dansk 
kunst. Bogen fortæller bl.a. om 
afrikanske kunstneres religiøse 
univers og har derfor været an-
meldt i Udfordringen (12/2015).

I anledning af den nye udstil-
ling, havde galleriet inviteret en 
af Ugandas bedste kunstnere, 
Joseph Ntensibe, til Danmark.

Ntensibe har også malet seks 

billeder med danske motiver.
- De handler om de fi re års-

tider, som er noget specielt for 
Danmark. I Uganda har vi kun to 
årstider, regntid og tørtid. 

Når en kunstner besøger et 
sted, tager han altid noget med 
sig. Sådan har min kollega Bir-
the Engedal fået nogle typiske 
afrikanske motiver med på sine 
billeder fra Afrika, sagde han.

Birthe Engedals motiver stam-
mer fra hendes oplevelser som 
udsendt missionær i Vestafrika.

De fl este afrikanske kunstnere 
betragter deres malerier som blot 
en salgsvare og kvaliteten er ikke 
altid så høj. Men Joseph Ntensibe 
hører til den lille gruppe kunst-
nere, som har hævet sig over 
niveauet, og hvis værker sælges 
for tusindvis af kroner.

Joseph Ntensibe har endda 
været ude for, at en østrigsk ud-
stationeret medarbejder i Uganda 

var så forelsket i ét af hans bil-
leder, at han byttede sin brugte 
Mercedes for billedet!

Østrigeren var overbevist om, 
at hans børn og børnenebørn ville 
få valuta for investeringen. 

- For når vi dør, bliver vi mere 
berømte, ler Joseph Ntensibe.

Malerierne hænger i Glocal Art 
Galleri indtil juni. Udover malerier 
sælges der afrikansk kunsthånd-
værk på galleriet, der er indrettet 
på en gård udenfor byen.

Henri Nissen

Vejen til Skagen, kalder Joseph Ntensibe dette maleri.

Afrikaner maler  
Danmark - og 
dansker Afrika

Anmeldt af Kristian Kristiansen

I 1978 udgav den fremtrædende, dybt engagerede og intel-
lektuelt ubestikkelige eksilpalæstinenser Edward Said bogen 
”Orientalisme” - et monumentalt, sprænglærd og dybt ind-
sigtsfuldt studie, der forlængst er blevet en klassiker, lige dele 
forkætret og beundret. Der var tale om et af de få værker i hver 
generation, der fl ytter teltpæle: ”Sig mig, hvad du mener om 
Said, og jeg skal sige dig, hvem du er.”

Orientalismen kan defi neres som en slags mental konstruktion, 
der sætter fokus på modsætningen mellem det kristent orienterede 
Vesten og Østen. Nok begrundet i sit engagement i den palæstinen-
siske sag så Said orientalismens kulturbilleder som undertrykkende 
og beskæftigede sig derfor stort set ikke med den store interesse, 
jødiske Orient-interesserede omfattede fx islam med.

En af disse har nu fået sin helt egen biografi  af den uhyre 
velskrivende Tom Reiss, der som få andre formår at levendegøre 
Historien, så dens krible-krable mylder af levende mennesker af 
kød og blod står lyslevende for enhver. Det er den aserbajdsjanske 
national-forfatter Lev Nussimbaum, hvis eventyrlige, besynderlige 
og farlige liv her sættes under lup af Reiss. 

Forfatteren kalder ham ”i en vis forstand ... et ekstremt eksempel 
på en type, der var et almindeligt syn i det 19. og 20. århundrede, 
men i dag er så godt som forsvundet: den jødiske orientalist ... 
Forsøget på at opklare mysteriet om Lev Nussimbaum bragte mig 
også i kontakt med den skyggeverden af fl ygtninge og statsløse, 
som Den Russiske Revolution og Første Verdenskrig - og de 
hændelser i Tyskland, der gav grundlag for nazismen og Anden 
Verdenskrig - havde skabt” (side 21, 23).

I bedste fald kan Nussimbaums liv kaldes labyrintisk, i værste 
fald: kaotisk.  Livsruten går fra Kaukasus’ Baku til tyske Berlin og fra 
Hollywood til norditalienske Positano. Han søger den ’indre Orient’ 
som en art mental overlevelsesstrategi; som myrefl ittig skribent 
udgiver han under navnet  Kurban Said bl.a. en længe overset lille 
roman: ”Ali & Nino”, der handler om kærligheden mellem en islamisk 
fyrstesøn og en ung, kristen, georgisk kvinde.  Den udkom i 2008 på 
Forlaget Vandkunsten og fås stadig.  De to bøger akkompagnerer 
hverandre fi nt. 

Kristne perspektiver er det imidlertid lidt svært at få øje på i 
biografi en - men hold da helt op! Hvor er det altså fænomenalt fæn-
gende skrevet. Jeg siger det ganske sagte. Det høres nok alligevel. 

Tom Reiss: ”Orientalisten. På sporet af Lev Nussimbaums 
besynderlige og farlige liv.” 
517 sider • 350 kr.  • Informations Forlag 2015.  

Beretningen om
en jødisk orientalist
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Der holdes ikke bededags 
samling på Frøbjerg Bavne-
høj (Fyns højeste punkt) i år.

Det oplyser Mark Bradford. 
- Men næste år holder vi igen 

bededag, lover han.
Til gengæld har Midtfyns 

kommune - hvor byerne Faaborg 
og Ringe ligger - fået en bede-
gruppe.

Det fortæller Elin Andersen, 
Fiskervænget 17, Dyreborg, Fa-
aborg, på vegne af en bibelkreds, 
som nu tager ansvaret for at bede 
for hele kommunen. 

- Vi håber, I kan hjælpe os, så 

kommunen nu bliver grøn på land-
kortet, skriver Elin. Se landkortet 
på side 17.

Også Sorø og Kalundborg 
kommuner på Sjælland er kom-
met på kortet siden sidst.

I Sorø er Pia Daugaard kon-
taktperson for en bedegruppe, 
der mødes i Frikirken på Frede-
riksvej 18. 

I Kalundborg fortæller Jonar 
Jakobsen, som er præst i Pinse-
kirken i Kalundborg, at der holdes 
bedemøder for kommunen.

Alle bedegrupper er åbne for 
alle kristne uanset kirkelig retning. 

Henri.

Afl yst bededag på Afl yst bededag på 
fynsk bjergfynsk bjerg

Fra en tidligere bønnesamling på Frøbjerg.

Sidste år arrangerede Torsten 
Højberg og andre forbedere 
en bededags-samling i Vi-
borg. Og der kom en del fra 
andre kirker.

I år arrangerer kirken Bededag 
fredag 22. april - vel at mærke kl. 
10-12 om formiddagen. 

Her giver forbeder-lederen 
Peter Tinggaard inspirerende 

undervisning om aktuel forbøn 
for Danmark. Han er også med i 
ledelsen for Bedehus Danmark.

Peter har sin guitar med og 
synger for og med forsamlingen.

Efter mødet serveres kaffe/te 
med varme hveder. 

Viborg Frikirke ligger på Rug-
vænget 3 og alle er velkomne, 
uanset kirkeretning.

Torsten Højberg fortæller, at 

den lokale ugeavis sidste år 
brugte to sider på en reportage 
om bededag. Og senere på året 
kontaktede Viborg Stifts Folke-
blad ham som kontaktperson for 
den lokale bedegruppe i Bøn for 
Danmark. Det blev også til en 
to sider stor og sober artikel om 
kristne, der beder for byen.

Henri.

Peter Tinggaard har dedikeret sit 
liv til bøn. Han underviser, skriver 
bøger og opfordrer til faste for 
Danmark på sin hjemmeside.

København: Mange forbedere 
er i stedet til Awake-konference
I år falder bededag sam-
men med den store Awake-
konference i Københavns 
Kristne Kulturcenter. Det er 
formentlig grunden til, at en 
del bededags-arrangementer 
i år er afl yst eller udsat. 

Fx holdes der ikke ”Burn Co-
penhagen” på bededag i år.

Konferencen har på forhånd 
næsten 900 tilmeldte, og hertil 
kommer gæster.

Forbedere er generelt aktive 

og åbne mennesker, som sø-
ger åndelig inspiration. Derfor 
ønsker mange at være med til 
Awake-konferencen i København 
torsdag-søndag.

Her taler Bill Johnson, Randy 
Clark og Tom Jones, som alle er 
med i det karismatiske netværk 
af kirker og tjenester, som bl.a. 
omfatter Heidi Baker, der har 
oplevet en million-vækkelse i 
Mozambique. (Se omtale af kon-
ferencen side 4.) 

Hvor kan man mødes til bededag på fredag...?

Til gengæld er Midtfyn nu på bønne-landkortet.
Og nye grupper tager ansvar for Kalundborg og 
Sorø kommuner på Sjælland.  

Lillian og Torsten Højberg blev den 5. december interviewet i Viborg 
Stifts Folkeblad, som positivt på to avissider beskrev, hvordan ægte-
parret sammen med andre kristne har påtaget sig at bede for Viborg 
efter Udfordringens og Bedehus.dk’s opfordring til at danne lokale 
bedegrupper på tværs af kirkeskel. På forsiden lød henvisningen: 
HR. OG FRU HØJBERG BEDER FOR OS ALLE. 
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Viborg Frikirke tilbyder 
bededag med undervisning

DIGITALT DESIGN
- Kan du lide at tegne og lave illustrationer?

- Elsker du at tage billeder?
- Kan du lide at fortælle historier?

NY LINIE

LEARN IT LIKE A PRO 
WE USE THE ADOBE SUITES

TJEK DIGITALT DESIGN OG DE ANDRE 
FEDE LINIER UD PÅ 

WWW.LME.DK

SÅ HAR VI PÅ 
LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

ET SPÆNDENDE
        TILBUD TIL DIG
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Fattige frivillige radiofolk 
har brug for opbakning 

MODERNE MISSION . 17

Udfordringens radiofolk 
på retræte midt i terror

”Seminar for radioteknikere” står der på banneret. Kurset strakte sig fra den 28. marts til 2. april.

I sidste uge fortalte vi om de 
kristne radiofolk, som Udfor-
dringen har kontakt med i 
Cameroun og Tchad i Afrika. 

Et af de problemer, som 
kom frem på deres retræte, er 
problemet med at skaffe penge 
til husleje i de ofte meget enkle 
huse, hvorfra de sender radio.

I forvejen er de fl este af radio-
medarbejderne ulønnede. Ofte 
forsørger den ene ægtefælle 
familien, mens manden eller 
konen giver deres tid til radioen.

Vil nå muslimerne
Formålet med udsendelserne 

er især at nå muslimerne med 
evangeliet og derved gå imod 
den terror, som plager området. 
Og det er ikke ufarligt. Medar-
bejderne betragter radioen som 
et kald og sætter livet på spil.

- Men det er en stor frustration 
for radiomedarbejderne, at de 
hver måned skal skaffe penge 
til huslejen, fortæller Justin 
Nekoanoudji, der koordinerer 
Udfordringens netværk for de 
kristne radiostationer.

- Specielt i storbyen Maroua 

er huslejen høj, og 
radioen har lejet lo-
kaler udenfor byen. 
Nu fl ytter universite-
tet herud, og husle-
jen stiger. Derfor vil 
vi gerne have hjælp 
til at købe en grund 
af en kristen bror, 
forklarer Justin.

Forstår behovet
Udfordringen vil 

nødig binde penge i 
mursten, men hellere 
bruge dem på direkte 
mission.

Huslejen er imidlertid ca. 
4-5.000 kr. årlig. Derfor lader 
vi idéen gå videre til læserne. 
Måske har nogen  lyst til at inve-
stere i en grund til ca. 20.000 kr. 
for de gæve radiofolk, som tager 
kampen op med islam.

- Hvis blot vi har grunden, kan 
vi gå i gang med at bygge i det 
mindste et skur, siger Justin.

Radioen i Maroua sender til 
storbyens halve million indbyg-
gere. Mindst halvdelen er mus-
limer. Nogle er meget fanatiske, 
men efter tiden med islamisk 

terror er mange almindelige 
muslimer nu åbne for at høre 
det kristne budskab.

Sådan kan du hjælpe
Arbejdet i Afrika er drevet 

af engagerede kristne. De kan 
støttes gennem Missionsfon-
dens projekt nr. 5984 (skal an-
føres) for Udfordringens Radio-
mission i Afrika på konto nr. 
9570 - 0006 139450.  Gennem 
Missionsfonden kan man få 
skattefradrag for gaver.

Henri Nissen.

Her er en gruppe frivillige radiofolk samlet ved masten til en radiostation i Mayo Ray ude i bushen. 
Justin Nekoanoudji, som leder arbejdet i Cameroun og Tchad, står i midten. 

Artiklen i sidste uges avis side 17.

Kommentar af Henri Nissen
Redaktør for Udfordringen 

Det er nu allerede to år siden, 
at jeg i påskenummeret af 
Udfordringen opfordrede til 
at oprette ”Bøn for Danmark” 
grupper i hver dansk kom-
mune.

Af landkortet fremgår det, 
hvilke kommuner, der nu er dæk-
ket. Det er de farvede, mens de 
grå-sorte kommuner endnu ikke 
har en gruppe kristne, som har 
taget ansvar for kommunen. (I 
hvert fald ikke én, som vi véd om.) 

De fælleskirkelige bedegrup-
per nedbeder alt godt over deres 
lokale samfund. De beder for 
borgmesteren, byrådet og går 
i forbøn for lokale problemer, 
hvad enten det er på det sociale 
område, kriminalitet, narko, ok-
kultisme, misbrugte børn, ar-
bejdsløshed eller andet.

  
Fra Finland

Det var Päivi Heikkila fra Fin-
land, som inspirerede os til det. 
I Finland har hun været visions-
bærer for at få oprettet fælles 
bedegrupper i ALLE Finlands 450 
kommuner.

Päivi er meget opmuntret over 
de bønnegrupper, der er oprettet 
i Danmark, og hun opfordrer os til 
at satse på at få ALLE kommuner 
dækket ind de næste to år. 

Hun foreslår, at vi slutter med 
en fælles bededag for at markere, 
at Danmark er ”indtaget” af bøn-
nekrigerne. (Der er naturligvis 
tale om en åndelig bønne-krig, 
ikke en fysisk. Og vi husker altid 
Paulus’ ord om, at: ”Den kamp, vi 

står i, er jo ikke mod mennesker, 
men imod åndelige magter, auto-
riteter og herskere i denne mørke 
verden, mod en hær af onde 
ånder i himmelrummet.” Ef. 6,12)

1/3 af 98 kommuner
Hvis Danmark skal omsluttes 

af bøn, vil det kræve, at nye for-
bedere bliver aktive i at bede for 
deres egen kommune. Og de, der 
er aktive, må hjælpe bedegrupper 
i gang i nabo-kommuner eller 
andre steder.

I Danmark er der nu kun 98 
storkommuner. Vi har allerede 
dækket over 1/3 med forbøn. Det 
er især hovedstads-området – 
hvor der bor allerfl est – der ikke 
har forbedere i alle kommuner.

 
Vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt, at vi 
beder for vores land?

Paulus skriver:
”Derfor understreger jeg vig-

tigheden af at bede for alle men-
nesker, påkalde Guds hjælp, gå 
i inderlig forbøn for hinanden og 
sige tak til Gud. Bed specielt for 
konger og alle i ledende stillin-
ger, så vi kan leve et fredeligt og 
stilfærdigt liv med en værdighed, 
som ærer Gud.” (1. Tim 2:1-4)

Så selv om man ikke skulle 
være interesseret i at bede for at 
hjælpe sine medmennesker, så 
bør man i det mindste bede for 
sin egen sikkerheds skyld.

 
Nytter det da noget? 

Ja, det gør det heldigvis.
I over 600 tilfælde har forske-

ren George Otis jr. dokumenteret 
en ”transformation” af et lokalt 

samfund, eller et helt land, efter 
at de kristne fandt sammen, 
forsonede sig, bad om tilgivelse 
for deres samfund og enigt bad 
til Gud om et indgreb.

I nogle af de danske kom-
muner har man allerede oplevet 
forandringer, efter at forbederne 
er gået i gang. Men der foregår 
fortsat meget nedbrydende - 
både lokalt og på landsplan.

Sæt en stopper for det!
I Mattæus 16,19 lover Jesus, 

at Peter (og den menighed, 
Jesus ville opbygge på Peters 
bekendelse) skulle have magt til 
at ”løse og binde”. Disse ord siger 
os ikke så meget i dag - men i den 
hverdagsdanske oversættelse 
har man brugt ord, som giver 
mere mening:

»Jeg vil give dig autoritet i 
Guds rige. Det, du sætter en 
stopper for på jorden, er der sat 
en stopper for i Himlen, og det, 
du åbner op for på jorden, er der 
åbnet op for i Himlen.« 

Hvilket evangelium! Du kan 
sætte en stopper for noget ondt. 
Og du kan åbne for noget godt. 
Og denne oversættelse er vel-
begrundet. At »løse« betyder på 
hebraisk at give tilladelse til eller 
give frihed til. At »binde« er det 
modsatte, nemlig at forbyde eller 
sætte en stopper for.

Enhver, der tror på Jesus som 
Kristus (= Messias) har fået den-
ne ret/autoritet (bl.a. Joh. 1,12). 

Når vi ser, hvordan ateistiske 
og andre nedbrydende kræfter er 
i færd med at ødelægge landet, 
så er det på høje tid, vi bruger den 
autoritet, vi virkelig har. 

Hvad skal vi bede for?
Kig dig omkring i din egen kom-

mune og i hele landet. 
Hvilke problemer ser du?
Bed for det! 
Bed alene, eller find sam-

men med andre troende kristne. 
Undgå at bede sammen med folk, 
der kun er religiøse, for deres 
indstilling suger troen ud af dig. 

Vær så konkret som mulig.
Gør dig klart, hvad du ønsker.
Bed om det, du har tro for. Vi 

har Jesus’ løfte, at som du tror, 
skal du se (bl.a. Matt.15,28).

Det gælder altså om at opbyg-
ge troen gennem at bede konkret; 
lægge mærke til bønhørelsen; 
takke og giv Gud æren; få tro 
for mere; bede konkret; få svar; 
lægge mærke til svaret; takke; 
vokse i troen... osv.

Danskerne reagerer imod et 
vrangbillede af ’kristendom’.  Lad 
os med vores bønner afsløre det 
falske og genindtage landet med 
den ægte kristendom, som Jesus 
og apostlene forkyndte.

Bed Danmark frit - 
og velsign byerne
Forbønsbevægelsen vokser. Målet er, at der indenfor to år skal være 
bedegrupper i alle 98 danske kommuner. 

Hjælp KD i Folketinget.
Få os på .

Send os din mailadresse på www.kd.dk og 
afgiv støteerklæring. 
S  

ANNONCE:
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Har du spørgsmål til dit abonnement?Har du spørgsmål til dit abonnement?
Så ring til Udfordringens Så ring til Udfordringens kontor mellemkontor mellem
kl. 10:00 og kl. 15:00kl. 10:00 og kl. 15:00 på på  tlf. 74 56 22 02tlf. 74 56 22 02

Stillinger

Mangler du nye medarbejdere?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen

  Ring 73 56 15 06

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

Diverse

Ferie

Frivillig på Udfordringen? 
Brug din tid på noget, der giver mening. Udfordringen udgives af 
en selvejende fond, hvis mål er at udbrede det kristne evange-
lium. Evt. overskud går til mission. Hvis du har tid til overs, kan 
du være med i denne vigtige opgave - som frivillig. Fx:

* Udføre praktisk arbejde et par timer om ugen
* Tage telefon og tale med abonnenter
* Betjene besøgende i vores café og helsebutik 

Bor du ikke i nærheden af Christiansfeld, kan du overveje at:
* Ringe til adresser og tilbyde abonnement - evt. sammen 
med 2-3 af dine venner en eftermiddag om ugen

Er det noget for dig? Kontakt henri@udfordringen.dk eller 
Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Chr.feld. 7456 2202. 

Grønland – unikke oplevelser 22.6. - 29.6.
Færøerne – Nordatlantens skatkammer 25.6. - 2.7.
Irland – betagende rundtur 28.6. - 7.7.
Sverige – temarejse: Lina Sandell 8.7. - 12.7.
Frankrig – Normandiet 9.7. - 17.7.
Nordkap – med Lofoten 22.7. - 4.8.
Cykelferie – Berlin 25.7. - 1.8.
Italien – Gardasøen og Oberammergau 7.8. - 15.8.
Norge – fjord og fjeld 14.8. - 21.8.
Grækenland – i Paulus’ fodspor 20.8. - 29.8.

Kontakt os på 
7592 2022 eller 
fxr@felixrejser.dk

Skal du 
med ud og 

rejse?
memed ggg

reer jsjsj e?e??

KG er i vækst 
3 lærere efterlyses i en række forskellige fag.

Se jobopslag på: 
www.kristne-gym.dk

Lukas-Skolen søger en 
sprudlende musikskoleleder
Vores meget afholdte musikskoleleder har valgt at søge nye 
udfordringer, og derfor søger vi en ny medarbejder til at stå 
i spidsen for vores musikskole. 

Vi søger en engageret og sprudlende person, der vil elske at 
lede og udvikle musikskolen og samtidig undervise i musik 
både i skoledelen og i musikskolen. Stillingen er pt. en del-
tidsstilling på 70% men med mulighed for fuldtid

Vi er en kristen friskole på fælleskirkelig grund og forventer, 
at ansøgere må være i overensstemmelse med skolens kristne 
grundsyn/holdning og aktivt arbejde for denne. 

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med 300 skønne unger - 
hvoraf 120 går i musikskole - samt engagerede kollegaer, der 
ser frem til at have dig med i deres arbejdsfællesskab. Tjek 
selv vores hjemmeside og fi nd ud af mere om, hvem vi er.

Ansættelse efter overenskomst mellem fi nansministeriet og 
LC. Der indhentes børneattest ved ansættelse. Stillingen 
ønskes besat fra 1.8.2016.

Ansøgningen sendes til:
Moe@lukas-skolen.dk
eller til
Lukas-Skolen, Grundet Bygade 17, 7100 Vejle.
Ansøgningsfrist 2. maj 2016. 

Ansættelsessamtaler forventes at fi nde sted i uge 19.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
skoleleder Jens Erik Høj-Pedersen på tlf: 7572 0080. 

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

Luksussommerhus - TranumLuksussommerhus - Tranum
3 km til lækker strand3 km til lækker strand
Tæt på Lien og FosdalenTæt på Lien og Fosdalen

KæmpeKæmpe
lege- oglege- og
aktivitets- aktivitets- 
områdeområde

8 + 2 pers. hus8 + 2 pers. hus
Stor stue/alrum/køkkenStor stue/alrum/køkken
4 soverum + hems4 soverum + hems
2 badeværs. bl.a. 2 pers. spa 2 badeværs. bl.a. 2 pers. spa 
og saunaog sauna
Pris: fra kr. 750 weekendPris: fra kr. 750 weekend
         uge kr. 1.950 - 4.500         uge kr. 1.950 - 4.500

Jan Grundvad - tlf. 5370 7100Jan Grundvad - tlf. 5370 7100  
Mail: grundvad@live.comMail: grundvad@live.com

Kirketjener til Ansgars Kirken, Aalborg
Vi søger en kirketjener, som brænder for 
at gøre kirken til et godt sted at være. 

Ansættelsen er på fuld tid med 
tiltrædelse snarest muligt. 

Se mere på www.ansgarskirken.dk

Ferie

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. 
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Børnerabat ved 2 voksne.

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

Som læser af Udfordringen får du dette specielle læsertilbud. 
Oplys rejsekoden ”UDFORDRINGEN” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

KØR SELV-FERIE MED

Kroferie på Lolland
3 dage på 3-stjernet bindingsværkskro i Nysted

The Cottage ★★★

Historien bag den hyggelige bindings-
værkskro The Cottage er præcis så 
engelsk som navnet. I begyndelsen af 
1900-tallet kom den britiske skolefrø-
ken Miss Jackson til Lolland og blev 
bestyrer af områdets engelske skole 
– og hun lod i 1908 huset opføre som 
en tro kopi af sit hjem i England.  De 
karakteristiske skorstenspiber og det 
hvide stakit byder stadig velkommen 
til The Cottage, og den intime atmos-
fære er bevaret med buldrende ild i 
pejsen, originale paneler på væggene 
og gamle æbletræer i haven.  

Ankomst
Onsdage, torsdage og fredage frem 
til 1.7. samt 26.3 og 14.5.2016.

Pr. person i dobbeltværelse

1.149,-
-

Børnerabat  
1 barn 0-2 år pris 299,-.
2 børn 3-5 år pris 449,- pr. barn.
2 børn 6-14 år ½ pris.
Maks. 2 ekstraopredninger pr. værelse. 

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

The Cottage 
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 14:
Aspa Tauser
Pinjevej 41
3000 Helsingør

Kodeord: Sildefi skeri

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, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. Ko-
deordet skal være Udfordringen 
i hænde senest torsdag den 21. 
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.
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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

Kunst

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

Salling 

Kunstcenter 
- Udstilling af kristen 
kunst - Café & Galleri 

- Forbøn og billeder der 
helbreder

Adresse:

Sønderallé 3, Ramsing, 

7860 Spøttrup, 

Tlf.: 9756 6285

Brug for annonce? Ring 73 56 15 06
Udfordringen udkommer hver søndag!

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

Svar på annoncen sendes til: Udfordringen, Jernbanegade 1,
6070 Christiansfeld - Mærket ”Billet-mrk. 15-01”

Fuld diskretion 

Personlige

Ven søges 
Er der en person, der - ligesom - jeg savner en ven at være 
sammen med eller tale med? Er oppe i årene, alder og natio-
nalitet er ikke vigtig. Har du det på samme måde, så kontakt 
mig på nedenstående billetmærke el. på tlf. 60147907.

Billet-mrk. 15-01 Brændes eller begraves?
I Udfordringen af 20 marts berettes fra en kirkegårds-konference, 

at man er bekymret over, at 80% af begravelser er urnebisættelser. 
Danskerne skal ifølge referatet være påvirket af hinduistisk skik. 
Det sidste er noget vrøvl. 

Men for år siden prøvede folkekirken at skaffe fl ere penge ved at 
sætte prisen for gravstedspasning op til ca. det dobbelte! Med det 
resultat at folk opsagde deres gravsteder og bestemte sig for den 
langt billigere urnebisættelse for deres eget vedkommene. Kirken 
har altså skudt sig selv i foden i stedet for at øge indtægten.

BENT MAACK, 8752 ØSTBIRK

Uforberedt
Efter at have læst en rundsending med Moses Hansens Dagens 

Ord for den 4. april 2016 med titlen “Uforberedt”, undrer jeg mig 
ligeså den dag i dag over, at verdens supermagt ikke kunne af-
værge angrebet på World Trade Center – eller i det mindste noget 
af det. – Ifølge en af de personer, der sad i et af kontrolrummene, 
var forklaringen enkel: Vi var UFORBEREDTE! – Han sagde: “Vi var 
uforberedte på et sådant scenarium. Vi havde ikke i vores vildeste 
fantasi tænkt på, at noget sådant ville ske. Vi var uforberedte. Vi 
kunne ikke kontrollere det.” – Bygmestrene af “Titanic” byggede et 
skib, de troede var synkefrit. Og i vores apati tror vi sikkert, at vores 
eget samfund er synkefrit? 

GEOFFREY CAIN, REBEKKAVEJ 5, 2900 HELLERUP

Debat

Hvad er de bange for?
 ”Blot man tror på Gud, da har man intet at frygte,” skrev en ung 

frihedskæmper i et afskedsbrev til sine forældre, få timer før han 
skulle henrettes. Brevet kan læses i bogen ”De sidste timer. Afskeds-
breve fra de henrettede danske patrioter”.

Hvad er Ateistisk Selskab bange for, siden de angriber kristnes 
tro med tre groft blasfemiske spørgsmål i en busreklame: ”Hvorfor 
tro på en gud?”, ”Hvorfor koster tro noget?” og ”Talte Jesus og 
Mohammed med en gud?”

Ved Ateistisk Selskab, at Bibelen siger om tro, i al enkelhed: ”Tro 
er en fortrøstning til det, som håbes, en overbevisning om ting, som 
ikke ses”?  Og al sandhed er som bekendt enkel.

Det var Søren Kierkegaard, der sagde: ”Troen begynder, hvor 
tænkningen holder op.” Det ene udelukker altså ikke det andet.

Og den engelske forfatter G.K. Chestertons syn på mennesker 
og tro er mere aktuelt end nogensinde: ”Efter at menneskene er 
holdt op med at tro på Gud, tror de ikke på ingenting, men på alting.”

Er det derfor, der er  tidligere frihedskæmpere, som er nået til den 
erkendelse, at Danmark i dag ikke er værd at kæmpe for?

KAMMA ANKJÆRØ, NY MUNKEGADE 80, AARHUS C

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødven-
digvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret 
til at forkorte og udelade indlæg
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Det er ikke ligegyldigt, 
hvorfra du får dine nyheder...
•  Hvis du kun får dine nyheder fra verdslige 

medier, vil du mangle vigtige brikker til at forstå 
den tid, du lever i.

•  Bevar din tro og dine holdninger ved at læse en 
avis, som anerkender det bibelske verdensbillede 
og den åndelige virkelighed. 

•  Læs Udfordringen - en uafhængig og fælles avis 
for alle kristne.

• Skaf nye læsere og vær med til at sikre Udfordrin-
gens som organ for levende kristendom.

Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR 1
Torsdag 21/4
20:30 De unge præster
Folkekirken har fået ry for at være 
kedelig, dyr og umoderne - og 
mange tusinde danskere melder 
sig ud hvert år. Men der er stadig
unge, der tror på kirkens mulig-
heder og vil tegne dens fremtid. I 
denne serie følger vi seks nybagte 
præster - fra de træder ind i den 
store rolle, og når de er med til 
nogle af livets allerstørste - og al-
lersværeste øjeblikke. 

DR K
Søndag 17/4
14:00 Gudstjeneste. Fra Glo-
strup, Østervangkirken, tredje 
søndag efter Påske. Sogne-
præst Andreas Thom, pianisten 
Susanne Dyhr og menigheden 
fylder kirken med ord, sang og 
musik. Evangeliet læses fra Jo-
hannes og handler om at kende 
vejen. ”Den, der har set mig, har 
set Faderen,” siger Jesus til sine 
disciple. Sognepræsten udfolder 
teksten og taler om frihed til at 
være menneske. 

Mandag 18/4
08:30 Gudstjeneste fra Glostrup.
Genudsendelse.

Tirsdag 19/4
22:00 Tro når det gælder: Fængs-
let. Lucas har siddet i fængsel i 17 
år og ved ikke, hvornår han bliver 
løsladt. Claus har siddet inde i 
to år, men kæmper med en stor 
skyldfølelse over for sin søn, han 
ikke kan være der for. I det her 
program undersøger vi, hvor godt 
et redskab tro kan være, når livet er
aller sværest. 

Lørdag 23/4
08:30 Gudstjeneste fra Glostrup.
Genudsendelse fra søndag.
19:20 Før søndagen.
Jacob Haugaard taler om, hvor-
dan vi forråder kristne vær-
dier ved at være slaver af det 
moderne liv. Helligåndskirkens 
Kirkekor ved dirigent Anders 
Gaden synger salmen ”Nu fryde 
sig hver kristen mand” fra Hel-
ligåndskirken i Århus.

Søndag 24/4
14:00 Gudstjeneste. Fra Glo-
strup, Østervangkirken, fjerde  
søndag efter Påske. Sognepræst 
Trine Kern Kernel og Glostrup 
Gospel under ledelse af Laura 
Kjærgaard fylder kirken med ord, 
sang og musik i en gudstjeneste, 
hvor påskens budskab gøres 
nærværende.

Radio 

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. Download 
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.

Søndag 17/4
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. 
09:54 Gudstjeneste fra Klosterkir-
ken, Nykøbing F. kirke. Prædikant:  
Michael Fagerlund. 
9.30 Mennesker og tro.

Mandag 18/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.06 Religionsrapport

Tirsdag 19/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 20/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
21.03 Mennesker og tro (P1)

Torsdag 21/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 22/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 23/4
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 24/4
09:54 Gudstjenste fra Bethlehems 
Kirke, Københavns Stift. Prædi-
kant: Ole Skjerbæk Madsen

Sognepræst Andreas Thom prædiker i Østervangkirken på 
DR K søndag den 17. april. Foto: DR.

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

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

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

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

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

Gideon Jakobsen fra Bykirken i Odense er en af de seks præster, 
som DR følger i ialt fi re udsendelser i programserien ”De unge præ-
ster”. Programmerne sendes torsdage kl. 20.30 på DR1. Foto: DR

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

+++ 24480 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B
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More 2 life TV
Regionalt TV i MUX 1. Kanal 
Nord: Mandag - t i rsdag 8:30, 
onsdag 23:00, torsdag 21:00, 
lørdag 10:00,  søndag 11:00. 
Kanal Øst: Mandag - torsdag 8:30, 
lørdag 11:30, søndag 15:00. 
Kanal Hovedstaden: Tirsdag 
11:00, onsdag 15:30, torsdag 
11:00, fredag 05:00. 

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

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

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
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Musik
TJEK

Made in China??                      

Hver torsdag går volontørerne 
Cecilie, Mathilde og Asbjørn 
afsted med kaffe, kage og glad 
energi.

Besøget gælder de indsatte 
på Anstalten i Aasiaat (Egedes-
minde), hvor der er plads til 15. 
Lige nu er de ni indsatte mellem 
16-59 år. Det er mænd og kvinder 
med domme fra få måneder til 
ubestemt tid. 

Mens et tv-program om det 
seneste hundeslædemesterskab 
kører i baggrunden i dagligstuen, 
spiller indsatte og volontører kort i 
god stemning. Grønlandsk veks-
ler med dansk – og grønlænderne 
har let til latter. 

På tomandshånd
Af og til bliver det en snak om 

Gud og livet på tomandshånd 

på den indsattes værelse. Andre 
gange er det hyggen og samvæ-
ret, som nydes, for de indsatte får 
sjældent besøg af andre. 

 - Vi kan mærke, når de unge 
har været her. Der er mere ro, og 
folk er i bedre humør. Det er en 
stor hjælp, at de unge tager sig tid 
til at snakke med vores indsatte 
på tomandshånd om andet, end 
vi med uniformer på kan gøre. Det 
er godt for vores indsatte, siger 
anstaltsbetjenten. 

Med ro og tålmodighed
Da Asbjørn kom til Grønland 

som volontør, var han ”vildt klar 
til at fortælle om Jesus som alles 
frelser”. Det er han stadig, men 
med en ro og tålmodighed møder 
han de indsatte på særlig måde, 
som får dem til at åbne op. For 
et øjeblik. 

- Jeg har selv fået meget ud af 
at lære de indsatte at kende. Om 
jeg har givet noget, ved jeg ikke, 
men at sidde over for et men-
neske, der har gjort uacceptable 
ting, er specielt. De er gode men-
nesker, fl inke, og faktisk lige som 
mig. Der kan gå lang tid, før man 
får opbygget en tillid, men så er 
det også vildt hyggeligt, og måske 

kan vi læse et stykke i Biblen 
sammen. Jeg får ofte mere, end 
jeg giver, fortæller Asbjørn denne 
eftermiddag i marts. 

Til næste besøg tager volon-
tørerne Sømandsmissionens 
nye grønlandske blad MALIK 
med. Det vil være helt ok ifølge 
anstaltsbetjenten. 

Hanne Baltzer

Unge fra Sømandsmissionen besøger en gang om 
ugen indsatte i Anstalten i grønlandske Aasiaat.

Unge taler med fængslede
nord for Polarcirklen

Cecilie, Mathilde og Asbjørn besøger ugentligt de indsatte i 
Anstalten i Aasiaat.

Hvordan kan man lyde som Hymns from Nineveh på 
første nummer for så efterfølgende lyde som et 80’er 
elektroband på steroider, og stadig lyde fuldstændig 
som sig selv? 

Gungor selvfølgelig. Bandet som uden sidestykke tran-
scenderer genrer og udtryk med integriteten intakt. Det er 
også plads til en gang R&B lyd. 

Gungor er midt i deres store trilogi One Wild Life. Først 
kom Soul, nu er vi ved Spirit og senere kommer albummet 
Body. 

Michael og Lisa Gungor leverer færre radiohits på One 
Wild Life: Spirit, men der er til gengæld skruet lidt op for de 
udfordrende tekster. Særligt nummeret ”Let bad religion die”, 
som begynder med selvmordsbomberen, der er ved at tage 
bæltet med sprængstof på. Det er uden tvivl første gang, 
jeg har hørt en sang om dette, men det lykkes for Gungor. 

Dele af Spirit er måske lidt mindre tilgængeligt end Soul, 
men det ligger godt i forlængelse af den første udgivelse. Og 
der er fl ere eksempler på, hvorfor Gungor i den grad er noget 
af det mest spændende og fascinerende, du kan udsætte 
dine ører for. Den fi ne Magic, som hylder forundringen og 
øjne, der er åbne for Guds skaberværk. Eller Kiss the night, 
som tør tage fat, hvor livet giver modstand. 

Jo mere jeg lytter, jo mere hører jeg, både i musikken, men 
også i tekstuniverset. Det er uden tvivl en meget ambitiøs 
plan at udgive tre album på ét år, men at gøre det med 
den kvalitet, som Gungor har lagt for dagen i de to første 
albums, er meget imponerende. Så det kan kun blive godt 
at høre det næste!

Torben Schmidt

Hvem siger at 
2’eren altid skuffer?

FIND OS PÅ FACEBOOK

Af Niels Christian Melgaard

- Gud helbredte mig fuldstæn-
dig.

Sådan fortæller 22-årige Kezia 
Ervill om sin oplevelse af at blive 
helbredt ved forbøn. Hun fortalte 
om oplevelsen på et videoklip, der 
blev optaget samme aften.

Kezia Ervill har gået fast i 
Byens Kirke i Silkeborg i mange 
år. Hun tog til et vækkelsesmøde 
den 10. april med pastor Jens 
Garnfeldt i kirken, siddende i en 
kørestol.

Pastor Jens Garnfeldt skriver  
om oplevelsen.

- Denne kvinde kom ind i en 
kørestol. Men Jesus helbredte 
hende, og nu går hun igen.

- Jeg har haft leukæmi, som 

angreb mig, mens jeg var mel-
lem seks og otte år. Jeg fi k en 
høj dosis kemo, og senfølgerne 
heraf var nervebetændelse og 
en muskelsygdom. Det gav en 
organisk hjerneskade. Jeg har 
været berørt af det, siden jeg gik 
i ottende klasse. Jeg har levet 
i smerter hele tiden, mens jeg 
var syg, uddyber Kezia Ervilll, 
der måtte sygemelde sig fra sit 
arbejde som tjener i halvandet år.

Udsigterne til bedring var dy-
stre.

- Jeg havde fået at vide af læ-
gerne, at det var ikke noget, der 
kunne blive bedre. 

To gange til forbøn
Sygdommen udviklede sig 

hurtigt efter nytår.
- Den 10. januar mistede jeg 

evnen til at gå, siger Kezia Ervill.
I en video fortæller Kezia Ervilll 

om sin oplevelse, hvor der blev 
bedt for Kezia to gange. Første 
gang til et vækkesesmøde om 
formiddagen.

- Jeg kom herind i en rullestol. 
Så bad du (Jens Garnfeldt) for 
mig første gang. Da jeg kom hjem, 
var jeg sikker på, at der var ved at 
ske et eller andet, fortæller Kezia.

Jens Garnfeldt bad en gang 
til for Kezia til vækkelsesmødet 
om aftenen.

- Da du bad for mig kunne jeg 
mærke, at mine ben rystede. 
Jeg kunne gå. Jeg havde ingen 
smerter. Jeg kan ikke huske, 
hvornår jeg ikke havde smerter 
sidst, siger Kezia.

Jens Garnfeldt opfordrede ved 

Miraklet i Silkeborg
Kezia kom i kørestol til forbøn – hun kunne gå selv derfra. 

Kezia oplevede at blive helbredt ved bøn. Foto fra video.

Jens Garnfeldt talte ved væk-
kesesmøder i Byens kirke i 
Silkeborg sidste weekend.

mødet alle til at løbe op til taler-
pulten gennem salen.

- Uden yderligere eftertanke, 
løb jeg op og lagde mærke til, at 
al smerte var væk, siger Kezia.

Kezia Ervill er allerede igang 
med genoptræningen.

- Mine muskler har jeg ikke 

brugt rigtigt i halvandet år, så de 
skal trænes op igen, siger Kezia 
Ervill, der kunne rejse sig fra 
kørestolen præcis tre måneder 
efter hun måtte tage den i brug.
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Man siger, mennesket dannes af sine omgivelser. 
Familie, venner og kultur spiller en stor rolle, når det 
kommer til ens personlighed. Så hvad sker der, hvis 
man fl ytter til et helt andet land med helt andre men-
nesker og kulturer? 

Jeg har nu levet i Honduras i snart to måneder og har været 
tæt på mange forskellige mennesker, rige som fattige. Jeg har 
været en del af kulturen her. Der er ingen tvivl om, at sådanne 
møder giver en større personlig horisont, for hvordan kan man 
ikke tage Honduras’ varme og kærlige kultur samt landets 
utrolige fattigdom til sig, når man står midt i det? 

Jeg bor på et børnehjem med 43 skønne børn, som før i 
tiden var hjemløse eller levede i en ustabil familie med eks-
trem fattigdom. Nu har de fået et nyt hjem og et nyt liv her på 
børnehjemmet. Der er mennesker, der har givet dem, hvad de 
ikke selv havde. Det får mig til at tænke på, hvad Bibelen siger; 
for Bibelen taler tydeligt om, hvordan Gud er på de fattiges, de 
svages og de undertryktes side. Vi er, om vi står tæt på eller 
langt fra, påbudt at tjene hinanden, særligt de mindste, de svage 
og de undertrykte. Gud er så radikal, at han siger «Den, der 
har to kjortler, skal dele med den, der ingen har, og den, der 
har mad, skal gøre ligeså.» (Luk; 3,11) Det er altså et påbud 
om at dele dine ressourcer med dem, der mangler. Disse ord 
giver så god mening i et land som Honduras, hvor fattigdom 
er så tydelig en konsekvens af andres overfl od af rigdom. Og, 
ud fra Lukasevangeliet 3,11 kan man måske spørge «Hvis den 
rige mand ikke hjælper den fattige, er han så ikke medskyldig 
i den fattiges fattigdom?» 

Der er ingen tvivl om, at min rejse har været utrolig dannende 
for mig. Jeg har mødt en helt anden livsstil og set, hvor meget 
verden har brug for, at alle tager ansvar 
for hinanden. Jeg tager meget med mig 
hjem,  og jeg håber og beder til, at det 
må forblive en vigtig del af mit liv. For der 
er masser af håb for en bedre verden, 
hvis vi tør give vores ekstra kjortel, 
mad eller penge.

At leve er at rejse

Af Arne Hørlück Høeg
Udsendt som volontør af Impact

Hvad står der om Jesus i 
Koranen? Det har nogle teo-
logistuderende arbejdet med. 
Resultatet af dette arbejde 
er blevet til en folder, som 
Kristeligt Forbund for Stude-
rende har udgivet. 

Overskriften på folderen er 
”Vil du snakke med en muslim 
om Jesus?”

- Da Jesus er en central skik-
kelse i både Bibelen og Koranen, 
gør det ham til et oplagt udgangs-
punkt for en samtale, skriver 
forfatterne i folderens indledning.

Folderen præsenterer fi re om-
råder af Koranens beskrivelser 
af Jesus, og under hvert emne 
er der både opklarende og kon-
fronterende spørgsmål. 

Om Jesu død og korsfæstelse  
skriver de teologistuderende:

- Der har gennem tiden været 
mange fortolkninger af Koranens 
udsagn om Jesu død og korsfæ-
stelse. Derfor vil muslimer have 
mange forskellige meninger om, 
hvad der skete med Jesus. 

Den mest udbredte forståelse 
blandt muslimer er, at Gud tog 
Jesus op til himlen, før han 
skulle korsfæstes, og at jøderne 
korsfæstede én, de troede var 
Jesus, men som i virkeligheden 
var en anden.

Der er en grundlæggende 
uoverensstemmelse mellem den 
bibelske beretning om Jesu død, 
og så den der fi ndes i Koranen.

En muslimsk forståelse af 
Guds magt er kendetegnet ved, 

at magten er synlig og åbenlys, 
mens en kristen forståelse er ken-
detegnet ved, at Gud ydmyger 
sig og viser sin magt i svaghed. 
Det er for en muslim utænkeligt, 
at Gud skulle blive et menneske 
og dø på et kors – det passer sig 
ikke for Gud.

Desuden er det ikke nødven-
digt, at han skal sone synd, for 
så slemt står det ikke til.

Folderen slutter med en række 
gode råd til samtalen.

- Søg den gode samtale
- Stil personlige spørgsmål
- Vælg dit sprog med omhu
- De er ikke eksperter - men 

det er du heller ikke
- Slut eventuelt med bøn i 

Jesu navn.
Folderen kan fi ndes på kfs.dk.

Vil du snakke med en muslim om Jesus?

To teologistuderendes undersø-
gelse af, hvad der står om Jesus 
i Koranen, er blevet til en folder 
om emnet.

Af  Niels Christian Melgaard

276 teenagere vil til sommer 
bruge de første to uger af 
sommerferien på konfi rma-
tionsundervisning. Det er 
rekorddeltagelse på Konfi r-
mandkursus (KK).

Tre efterskoler, Sydvestjyl-
lands Efterskole, Sædding og 
Djurslands Efterskole fortsætter 
undervisningen to uger ind i som-
merferien.

Efterskoleeleverne vil dog al-
lerede være draget på sommer-
ferie, og skolerne indtages istedet 
af 7. klasses-elever, der enten 
tager på KK som et supplement 
til konfi rmationsundervisningen  
i sognet eller som et alternativ.

- Antallet af deltagere er steget 
støt over de sidste år, og status 

på tilmeldingerne på de tre skoler 
viser, at vi nærmer os rekordåret 
2015, hvor der var 51 fl ere delta-
gere end i 2014. To af de tre sko-
ler måtte lukke for tilmeldingen 
allerede efter et døgn, fordi der 
var fyldt op. I alt 276 teenagere vil 
i år fylde skolernes rammer helt 
ud, siger pædagogisk konsulent 
for KK, Anna-Kathrine Thunbo.

Fire efterskoler fra 2017
Udvalget bag kurset har derfor 

her i foråret drøftet situationen, og 
for at skabe plads til alle har man 
besluttet, at der fra 2017 er fi re ef-
terskoler at vælge imellem til KK. 

- Der skal være plads til alle, 
der gerne vil på KK. Og der skal 
være plads til at invitere sine 
venner med. I begyndelsen vil det 
måske betyde lidt færre deltagere 
på en eller to af skolerne, men 

efterskolerne har erfaring for, 
at kurser med 60-70 deltagere 
også kan give en god dynamik, 
siger Tonny D. Sørensen, der er 
formand for udvalget. 

De ni efterskoler, der skiftes til 
at afholde kurset, bakker op om 
udvalgets beslutning.

- Det nye undervisningsma-
teriale, som vi tog i brug sidste 
sommer, har også fået en rigtig 
god modtagelse. Det glæder 
os meget, siger Anna-Kathrine 
Thunbo.

Konfi rmandkurset arrangeres 
af efterskolerne i samarbejde 
med Indre Mission, Luthersk 
Mission, Evangelisk Luthersk 
Mission og Kristen Pædagogisk 
Institut. Udover selve konfir-
mandundervisningen giver de 14 
dages kursus også en forsmag på 
efterskolelivet. 

Ny rekord i tilmeldinger til KK16

Fra 2017 er der fi re efterskoler at vælge imellem til Konfi rmandkurser i sommerferien.
Fotoet viser deltagere på Konfi rmandkursus forrige år.

Venner i 3D
- Før havde jeg venner i 2D. 
Nu har jeg fået venner i 3D. 

Sådan fortæller en deltager 
på KK i 2015 på Løgumkloster 
Efterskole og fortsætter: 

- På KK lærte jeg Jesus bedre 
at kende, og jeg var i et fælles-
skab, hvor de andre også synes, 
at troen på Jesus er værdifuld. 
Det var fantastisk!

For 276 teenagere fortsætter undervisningen to uger ind i sommerferien.

Ung Udfordringt

Klummen

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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Kinas kristne revolutionKinas kristne revolution
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BAGSMÆKKEN

Af Karin Juul Jensen
Ejer af Haveshoppen.com og 

Break Point Consult

Dyrevelfærd
der slår ihjel

Kristen helsebutik Kristen helsebutik 
nu på nettetnu på nettet

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

www.morgenstjernen.dkwww.morgenstjernen.dk

Skæve vinkler af Torben Osted

Bisonen er et prægtigt dyr. En bison-ko vejer 400 kg og en tyr 
ca. 1.000 kg. Til trods for deres størrelse, er de meget atletiske 
og kan løbe 60 km/t. 

En bison kan man ikke presse til at fl ytte sig. Den skal selv ville 
bevæge sig i en retning, og må derfor lokkes i stedet for tvinges. Bi-
sonoksen er et utroligt hårdført dyr, som kan klare temperaturer ned 
til -50 grader. Dens pels er 7 gange så tæt som en almindelig kos. 

Jeg hørte i vinter om nogle velmenende naturfolk, der havde 
klaget over, at de stakkels bisonokser ikke fi k en varm stald i den 
hårde vinter. Landmanden, som havde de pågældende bison 
okser, svarede roligt, at hvis bisonokserne blev sat i en stald, ville 
de dø. Jeg synes, det er tankevækkende, at det store og prægtige 
dyrs største svaghed er det, andre betragter som komfortabel 
magelighed. 

Derfor kom jeg til at tænke på, hvordan det er med Jesus-troende. 
Når vi holder os til Guds ord og Guds ånd er vi også tunge spillere 
i den åndelige verden. Vi kan klare modgang og forfølgelse i Jesu 
navn. Men hvad med magelighed? Hvad hvis vi kristne oplever at 
komme i en varm stald, hvor vi står fi kseret og andre varetager 
vores behov? Måske har du Guds kald til et liv i prøvelser, mens 
andre velmenende mennesker mener, det er for ukomfortabelt. 
Eller måske udsættes du for prøvelser og tænker, at det ikke kan 
være Guds mening, at livet skal være så hårdt. 

I Jakobsbrev kapitel 1 fra vers 2 læser vi: Mine brødre, I skal kun 
regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige 
slags; I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. 
Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være 
fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget.

På et tidspunkt var der konference for forfulgte kristne i Paris. I 
pauserne kunne deltagerne bevæge sig rundt i de smukke gader 
med vinduer fyldt af luksusvarer og glimmer. Nogle af de kristne 
som til dagligt levede i forfølgelse meddelte, at de gerne ville forlade 
Paris så hurtigt som muligt og tage tilbage til deres barske hverdag 
i deres eget land. De oplevede, at de mange indtryk fra butikkerne 
tog det allervigtigste fra dem: Evnen til at høre Guds stemme midt 
i mylderet og stå fast i troen. 

Vi har fået en evne til at stå fast. Vi kan blive fristet og lokket til at 
gå i en forkert retning, men vi har fået styrken af Gud til at stå fast, 
hvis vi trækker helt ind i hans nærvær. Vi har også fået en åndelig 
rustning, som gør os i stand til at modstå angreb og menneskelig 
kulde. Når man aldrig kommer ud af sin komfortzone, bliver den 
mindre. Angsten for det ukendte fylder mere, og livet bliver mindre.

Vi kan vælge at gøre som bisonoksen – leve 
frie i den barske virkelighed, eller dø lige så 
stille i den varme stald. 

Af Bodil Lanting

I 2010 da megakirkepræst Rick 
Warren døbte over 800 voksne 
i Saddleback Church i Califor-
nien, måtte han konkludere, at 
menigheden - og han selv - var 
blevet alt for tunge!

- Jeg fi k den tanke - og den var 
ikke af åndelig art - at vi alle var 
overvægtige. Og min næste tanke 
var: Jeg er selv overvægtig! Jeg 
er et meget dårligt eksempel for 
vores folk, fortæller Rick Warren.

Præsten blev klar over, at  
mange i menigheden havde brug 
for at tabe sig. Derfor tog han 
initiativ til en ”bibelsk” slankekur. 

15.000 mennesker - eller halv-
delen af menigheden, deltog - og 
de tabte over 125.000 kg. Warren 
selv tabte sig 30 kg.

Nyt liv starter med kroppen
Nu er præsten så ude med 

et nyt budskab: Hvis kristne vil 
opleve en forandring i deres liv, 
må de begynde med at ændre 
deres krop.

- Enhver type forandring, uan-
set om den gælder økonomi, 
job, uddannelse, følelser eller 
forholdet til andre mennesker, 
begynder med kroppen, for krop-

pen påvirker din adfærd.
Dine muskler påvirker dit hu-

mør og din motivation. Din fysik 
kan faktisk påvirke din psyke, 
siger Rick Warren med henvis-
ning til Romerbrevet 12:1. Her 
opfordrer Paulus de kristne i Rom 
til at give deres kroppe som et 
”levende offer” til Gud. 

Men det kræver disciplin og 
helhjertethed, indrømmer han. 

- Vi har det med at give os til 
Gud - og så trækker vi os selv 
tilbage igen. Men det med at give 
os selv til ham er ikke noget, vi 
gør én gang for alle. Vi må gøre 
det fi re, fem eller måske 10 gange 
om dagen.

Tre tommefi ngerregler
Præsten fi nder tre tommelfi n-

gerregler til fysiske ændringer i 
Efeserbrevet 5:29. Det handler 
om at rense kroppen, have om-

sorg for den og styre den, siger 
Warren og opmuntrer kristne til at 
holde sig i form for at ære Gud. 

- Hvis vores krop er et tempel 
for Helligånden, må vi hellere give 
ham et sundt tempel. Vi vil jo hel-
ler ikke lade vores kirkebygninger 
forfalde. Gud vil, at vi tænker på 
samme måde om vore kroppe.

Jesus tænkte heller ikke bare 
på at få folk med i Himlen. Han 
havde omsorg for deres ånd, 
sjæl og legeme. Det at tage sig 
af sin krop er en åndelig disciplin 
ligesom bøn, lovsang og bibel-
læsning. Det er et skridt i tro, 
ligesom da Peter gik ud af båden 

for at gå på vandet. 
Hvert skridt du tager for at få et 

bedre helbred vil styrke din tillid 
til Gud. Hvert skridt hjælper dig 
til at forvente det bedste fra ham, 
understreger Warren.

Daniel-planen
Saddleback Church brugte 

bogen ”The Daniel Plan” for at 
komme de overfl ødige kilo til livs. 

Den bibelske Daniel og hans 
tre venner ønskede at tjene Gud, 
selv om de boede i det hedenske 
Babylon. De fi re unge viste sig at 
blive både sunde, stærke og intel-
ligente ved at spise grønsager og 
drikke vand. 

The Daniel Plan indeholder 
også et fitness program og er 
skrevet af Rick Warren i samar-
bejde med hjertekirurg Dr. Meh-
met Oz, hjerneforsker Dr. Daniel 
Amen og ernæringsekspert Dr. 
Mark Hyman. 

Deltagerne i Saddleback me-
nighedens slankekur lovede at 
undgå sukker, hvidt brød, hvid ris 
og pasta, hvedemel, mættet fedt, 
koffein og forarbejdet mad.

Sund til Guds ære
- Kristne må huske tre ”utrolige” 

sandheder: Gud skabte din krop, 
Jesus døde for den og Helligån-
den bor i den. 

Når du erkender det, vil du 
handle efter sandheden og tage 
et skridt i tro. Så vil du ikke læn-
gere bare være sund for at kunne 
leve lidt længere eller for at kunne 
passe dit yndlingstøj eller for at 
se bedre ud. Du vil være sund, 
fordi du derved ærer Gud, siger 
Rick Warren.

STOR menighed tabte 125.000 kg
Hvis du vil ændre dit liv, må du ændre din krop, mener pastor Rick Warren.

Da præsten Rick Warren i 
2010 døbte 827 medlemmer 
af sin menighed på en og 
samme dag, blev han klar 
over, hvor overvægtige mange 
var. Derfor gik både han og 
mange i menigheden på en 
”bibelsk” slankekur. 

I bogen ’The Daniel 
Plan’ viser Rich 
Warren og de to 
læger, som er hans 
medforfattere, 
vejen til et sundt 
liv efter bibelske 
principper.
 ’The Daniel Plan’  
er bygget op på 
fem principper, 
som alle er vigtige 
for vores velbe-
fi ndende: mad, 
fi tness, fokus, tro 
og venner.

Tro og lykke
”Troende mennesker lever 

et længere og lykkeligere liv. 
Det er resultatet af mange 
videnskabelige undersø-
gelser.”

Professor i psykiatri,
Harold G. Koenig

Det at tage sig af sin 
krop er en åndelig 

disciplin ligesom bøn, 
lovsang og

 bibellæsning.


